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Beste medeparochianen,
Nu de huidige lockdown wordt voortgezet tot 2 maart a.s. blijft
ook de St. Martinuskerk tot die datum gesloten voor de
zondagsvieringen.

Vanuit Wytgaard hebben we het fantastische aanbod gekregen
om op de zondagen dat er in Wergea een viering zou zijn, deze
nu in Wytgaard te laten plaatsvinden.
De vieringen op zondag 14 feb én 28 feb a.s.
worden daarom verplaatst naar de Maria
Tenhemelopnemingkerk in Wytgaard.
Onze eigen lectoren verhuizen mee naar Wytgaard evenals de
mis-intenties en de “virtuele kaarsen” voor die zondag.
De doordeweekse vieringen in de St Martinuskerk, waar vaak
maar enkele mensen samenkomen, gaan op dinsdag 9 feb en
dinsdag 23 feb, ’s avonds om 19.00 uur wél door
Het is daarnaast via de livestream altijd mogelijk een
weekenddienst en/of bijzondere vieringen bij te wonen.
Kijkt u hiervoor op www.sintvitusparochie.nl voor de
mogelijkheden.
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AFKORTINGEN
Helaas zitten we nog middenin de corona-crisis. I
Iedereen heeft ermee te maken en de corona-vermoeidheid is groot geworden.
Dagelijks hoor je over het OMT: het Outbreak Management Team.
Blijkbaar is het niet gelukt om er een mooie Nederlandstalige naam voor dit nu zo
belangrijk adviescollege te verzinnen.
OMT is één van de vele afkortingen die we in het dagelijks leven tegenkomen.
Afkortingen kunnen soms helpen om kort en kernachtig een boodschap of titel
kenbaar te maken.
Zelfs in de kerk hebben we er voorbeelden van.
Eén ervan is: IHS.
Wat betekenen die letters?
Ze hebben met de naam van Christus te maken.
De oudste afkorting van de naam Jezus is IH.
Wat ook wel gebeurde is dat er een C (van Christus) achter geplaatst werd.
Waarschijnlijk reeds in de vierde eeuw werd de C vervangen door de latijnse S.
De afkorting IHS werd vooral verspreid door de H.Bernardinus van Siëna
(overleden in 1444).
Later werd hetzelfde monogram overgenomen door de H.Ignatius van Loyola.
De jezuïeten hebben vervolgens weer veel gebruik gemaakt van de
lettercombinatie IHS.
Onze paus, zelf een jesuïet, heeft in zijn wapen dezelfde letters
staan.

Er kwamen verschillende verklaringen voor de afkorting: Iesus
Hominum Salvator: Jezus, Redder/Verlosser van de mensen.
Maar ook: In Hoc Salus: in dit, nl. het kruis, heil.
Zo vertelt kort en krachtig een drietal letters over Jezus als Verlosser.
In de Veertigdagentijd en met Pasen zullen we er weer uitgebreid bij stil staan.
Pastor B. van der Wal
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Ludieke acties voor verbouw Titus Brandsma Huis
De maand-actie voertuigenzegen:
Zaterdag 13 februari willen de pastores de
voertuigen van de parochianen zegenen:
auto’s, fietsen, rollators, scootmobiles, etc.
Dat doen zij tussen 14.30 en 15.30 uur op
en naast het kerkplein van de Maria ten
Hemelopneming in Wytgaard (Tjissema 2).
Deze zegen is voor alle parochianen van
de Sint-Vitusparochie! En ook nietparochianen zijn welkom. Natuurlijk moet
dat coronaproof gebeuren. Daarom kunnen
we er helaas geen ontmoetingsbijeenkomst van maken.
We hopen dat veel mensen aan deze ludieke actie voor de verbouw van het Titus
Brandsma Huis mee zullen doen! U kunt een vrijwillige bijdrage geven.
Voor degene die geen vervoermiddel laat zegenen zullen
er ná 13 februari Christoffelmedailles te koop zijn op alle
locaties. De Christoffelmedailles worden op 13 februari
gezegend.

Ook zijn nu de jaar-acties gestart :
1. Flessenbonnenactie.
Achter in de parochiekerken van Leeuwarden, Wytgaard en Wergea staan
dozen waar men statiegeldbonnen in kan doen.
De opbrengsten van deze bonnen gaan naar de verbouw van het Titus
Brandsma Huis.
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2. Taartenbakactie
Een aantal parochianen wil voor andere parochianen brownies, een cake of
een eenvoudige taart bakken. Jarigen en andere feestgangers kunnen een
taart bestellen bij zo’n vrijwillige bakker.
Misschien ook leuk in deze coronatijd: delen met uw buren of kinderen!
U kunt uw keuze een week van tevoren opgeven via het kerkelijk bureau.
of Uw bestelling kunt u plaatsen via de website www.sintvitusparochie.nl ,
of per email kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
of bellen naar 058-2120984 (di + vrij morgen van 9:30 -11 uur).
De hieronder staande flyer ligt ook achter in de kerken.
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3. virtueel kaarsje opsteken
Vanwege de coronacrisis is het voor veel mensen
niet meer mogelijk om naar de kerk te gaan en een
kaarsje op te steken.
U kunt via www.sintvitusparochie.nl aangeven voor
wie u een kaarsje wilt opsteken en in welke kerk u
het kaarsje wilt laten branden.
Het kaarsje wordt in de weekendliturgie opgestoken.

Meer over de verbouwing van het Titus Brandsmahuis: zie het Vitusnijs

huispaaskaars 2021
Ook dit jaar kunnen parochianen van de hele Sint-Vitusparochie weer de prachtige huispaaskaarsen
bestellen via de beheercommissie van de St. Dominicuskerk.
De kaarsen in verschillende afmetingen en modellen kunnen door de coronamaatregelen niet zoals
gebruikelijk achter in de kerk worden besteld.
Middels een bestelformulier op de website wordt uw bestelling doorgestuurd naar het emailadres van de
Beheer Commissie Dominicuskerk.
U kunt kiezen voor model C of D en de maten 25; 30; 40; of 60 cm, zie afbeelding.
De prijzen zijn:
– C of D, 25 cm 26,75
– C of D, 30 cm 34,75
– C of D, 40 cm 44,50
– C of D, 60 cm 79.95

9e Jrg. Nr 2 2021
pagina 5 van 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U kunt uw eigen kopie van de Paaskaars bestellen en betalen tussen 26 januari en 20 februari;
– bestellen kan via bovengenoemd formulier
– in de bevestigingsmail die u daarna krijgt leest u hoe u kunt betalen.
Alleen kaarsen die zijn besteld vóór 20 februari kunnen wij op tijd (d.w.z. vóór Pasen) leveren. Voor aflevering
nemen wij t.z.t. via de mail contact met u op.
Beheer Commissie Dominicuskerk

De Digitale Muurkrant verschijnt op onregelmatige tijden, naar behoefte .
Als er aanleiding voor is kan ook uw copy de reden zijn om een muurkrant te laten verschijnen.

Copy voor de Digitale Muurkrant of meer informatie:
harry de groot, grootdeharry@gmail.com
Kijkt u vooral ook (regelmatig) op de Website van de parochie:
Sintvitusparochie.nl
Hier vindt u alle (uitgebreide) informatie over het doen en laten in onze Sint Vitusparochie
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