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LIEFDE
Pas geleden las ik het verhaal van een moeder. Eén van haar drie kinderen was verslaafd
geraakt aan cocaïne en xtc toen hij 17 was. Hij stal het huishoudgeld, beloofde te stoppen met
de drugs, maar viel weer terug. Het moeilijkste wat ze ooit gedaan had in haar leven, was haar
kind op straat zetten. Ze deed het uit moederliefde. Blijkbaar moest hij eerst de bodem raken,
leven op straat, slapen in de nachtopvang, voordat hij ervoor kon kiezen om echt geholpen te
worden. Haar moederhart barstte bijna van de pijn om los te laten, om hem zijn eigen weg te
laten gaan. Het bleek een goede beslissing. Met deze keuze van zijn ouders kon hun zoon pas
echt kiezen om een andere weg te gaan. Het was een zware, lange weg naar een nieuw leven,
maar nu is hij al een jaar vrij van drugs en heeft hij werk gevonden. Het gaat goed met hem.
In de vieringen van de komende weken gaat het over de liefde, de liefde tussen God en mens
en de liefde tussen mensen onderling. Het is als een wijnstok met zijn ranken. We moeten
verbonden blijven met de stam, met de bron, met Jezus om als takken vrucht te kunnen dragen.
Soms moet er stevig gesnoeid worden om de takken die overblijven de kracht te geven om
grotere en rijpere vruchten te laten groeien. Liefde is wat ons bindt, liefde is wat ons doet
snoeien, zoals die moeder dat deed. Liefde doet soms ook pijn. Maar bovenal laat onze
onderlinge liefde zien dat we kinderen zijn van dezelfde God. Laten we daarom elkaar
liefhebben bijvoorbeeld op Moederdag, als we haar in het zonnetje zetten die ons op de wereld
heeft gezet en ook al die vrouwen die met hun liefde ons een warm voorbeeld hebben gegeven.
UITVAARTEN
Wanneer iemand is overleden kunnen de nabestaanden contact opnemen met de pastor van de
week. Die pastor is de verantwoordelijke voor de uitvaarten voor mensen die in die week zijn
overleden. In het parochieblad en op de website staat wie pastor van de week is.
In overleg met die pastor wordt dan afgesproken wanneer en waar de uitvaartplechtigheid plaats
kan vinden. Dat kan in een van de parochiekerken en/of in het crematorium. Ook kan de pastor
meegaan naar de begraafplaats. Samen met de familie overlegt de pastor wat de mogelijkheden
zijn.
Wanneer men via de pastor van de week een uitvaartplechtigheid voorbereidt komt er een
gedachteniskruisje in een van de kerken te hangen, wordt er zes weken voor de overledene
gebeden, wordt er een in memoriam geplaatst in het parochieblad, en wordt de overledene
herdacht in de Allerzielenviering. Ook is er de mogelijkheid dat de werkgroep Omzien naar
elkaar een bezoek brengt aan de partner van de overledene. Bovendien wordt het overlijden
doorgegeven aan de parochieadministratie.
Wanneer men ervoor kiest om buiten de parochie een uitvaartplechtigheid te organiseren, zijn
bovenstaande zaken niet mogelijk, behalve wanneer er goed overleg is geweest met de pastor
van de week.
In de Sint Vitusparochie kiezen we ervoor om tijdens uitvaarten maximaal 50 personen toe te
laten en in de kleinere, smallere kerk van Wergea maximaal 30 personen, zodat het mogelijk
blijft om op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven. De veiligheid van de gasten, de
vrijwilligers en de pastores staat voorop in deze lastige tijd. Als u vragen heeft kunt u contact
opnemen met pastoor van der Wal (058-2894090) of pastor Germa Kamsma-Kunst (0612804205).

ALLE VIERINGEN
Vanwege de coronamaatregelen mogen er niet meer dan 30 personen per viering in de kerk
aanwezig zijn. Voor de weekendvieringen in Leeuwarden moet u zich vooraf opgeven. Voor de
doordeweeksevieringen en de vieringen in de dorpen hoeft dat niet.
Opgeven het liefst via de website www.sintvitusparochie.nl of via de email
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, met vermelding van uw telefoonnummer, postcode en
huisnummer. Eventueel telefonisch: 058-2120984 (evt.06 - 82 40 36 80) op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 9.30 en 11.00 uur. Zou u niet de voicemail willen inspreken voor het
aanmelden voor de vieringen? De reservering voor de vieringen van het weekend sluit om 11
uur op de vrijdagmorgen voorafgaand aan het weekend.
In Wergea worden nog geen weekendvieringen gehouden. De vieringen van 2 en 9 mei zijn
allebei in Wytgaard om 9.30 uur.
Op Hemelvaartsdag, 13 mei, is om 10 uur een viering voor de hele parochie in de
Dominicuskerk. Hiervoor kunt u reserveren van zondag 9 mei 11.30 uur tot woensdag 12 mei
11.30 uur.
ROZENKRANS
In de Martinuskerk van Wergea en in de Maria ten Hemelopneming te Wytgaard is elke
woensdag van de meimaand om 19.30 uur gelegenheid de rozenkrans te bidden. In de
Dominicus is dat woensdagavond om 18.30 uur voorafgaand aan de viering. Via de website kunt
u de rozenkrans meebidden met een youtube-video.
LUDIEKE ACTIES VOOR HET TITUS BRANDSMAHUIS
Deze acties komen de gehele Sint-Vitusparochie ten goede, omdat de toekomstige verhuur van
de appartementen zorgt voor een continue stroom van inkomsten voor de parochie waardoor
ook in de toekomst alle activiteiten en de pastores betaald kunnen blijven worden, nu inkomsten
door de kerkbijdragen en collectes achteruitlopen. We nodigen u uit om mee te doen.
Puzzel-verkoop. In de gehele maand Mei kunt u een puzzel van 112 stukjes met een prachtige
afbeelding van het Titus Brandsma Huis bestellen (en betalen) via het bestelformulier op de
website of via het Kerkelijk Bureau op de gebruikelijke openingstijden. De kosten zijn 8 euro per
stuk.
Omdat we in coronatijd elkaar veel minder zien en ontmoeten, stellen we voor dat u de puzzel
aan iemand anders geeft, senioren, mensen die in instellingen wonen of kinderen. U mag ook
de werkgroep vragen de puzzel weg te brengen: een “uitgestelde puzzel” heet dat.
Let op: Bestellen kan tot en met 31 mei!
Statiegeldbonnenactie. Achter in de parochiekerken van Leeuwarden, Wytgaard en Wergea
staan dozen waar men statiegeldbonnen in kan doen.
Taartenbakactie. Een aantal parochianen wil voor andere parochianen brownies, een cake of
een eenvoudige taart bakken. Uw bestelling kunt u plaatsen via de website, per email
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of bellen naar 058-2120984 (ma. wo. en vrijdagmorgen
van 9:30 -11 uur). U kunt betalen bij aflevering van het gebak.
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. Via deze link komt u rechtstreeks
op een bestelpagina waarop u kunt aangeven voor wie u een kaarsje wilt opsteken en in welke
kerk u het kaarsje wilt laten branden. Het kaarsje wordt in het weekend opgestoken.
Als u vragen hebt, gewoon even uw verhaal kwijt wilt of ergens meezit, dan kunt u altijd contact
zoeken met één van de pastores.
We wensen u vrede en alle goeds!
Pastoor van der Wal, 058-2894090
Pastor Germa Kamsma-Kunst, 06-12804205
Pastor Lysbeth Minnema, 06-24843682

