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OVERDENKING
We willen allemaal graag een beetje eer krijgen voor datgene wat we doen voor onze
medemensen. Een klein bedankje of een blijk van waardering. Vaak gaan we te
vanzelfsprekend om met datgene wat een ander doet. En soms is het zelfs zo dat we
denken of zeggen: wat denkt die wel, dat die dat zomaar doet? “Een profeet wordt
overal geëerd, behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.”
Dat horen we Jezus zeggen in de evangelielezing van de 14e zondag. Hoe waar is
die uitspraak! En toch: alle activiteiten die u als parochiaan doet voor de parochie en
uw medemens dragen een steentje bij aan de komst van Gods Rijk. Ook in deze tijd
waarin het vrijwilligerswerk zo anders ingevuld moet worden dan voor de
coronapandemie. Vandaar dat de vrijwilligers in de parochie een kleine blijk van
waardering hebben gekregen via het parochiebestuur. En we hopen dat er na de
zomer weer meer mogelijk wordt in de parochie!
ALLE VIERINGEN
Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen mogen er weer meer personen
per viering in de kerk aanwezig zijn, waar dat kan met anderhalve meter afstand. Dit
betekent dat in de Dominicuskerk plek is voor 70 mensen, in de Bonifatiuskerk
kunnen 90 mensen terecht, in de Maria ten Hemelopneming van Wytgaard 50
personen en in de Martinuskerk van Wergea zijn 30 mensen welkom. Samen zingen
kan nog niet bij ons in de kerk. Alleen enkele cantores mogen zingen en het
kinderkoor. Daarom is het koor weer begonnen te oefenen. Alle kinderen van de
basisschool zijn van harte welkom om mee te doen met de repetitie op
dinsdagmiddag 15.45 – 17.00 uur in de zaal bij de Dominicuskerk. Je kunt gewoon
komen of je kunt even contact opnemen met de dirigente Hendrikje van den Berg:
hendrikjevdberg@hotmail.com
Voor de weekendvieringen in Leeuwarden moet u zich vooraf opgeven. 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 sluit om 11 uur op de vrijdagmorgen voorafgaand aan het weekend.
En er is in de zomermaanden eens per maand een streaming: op de eerste zaterdag
van de maand.
KERKWACHTEN GEZOCHT!
Gasten ontvangen in je eigen stad? Sterker nog: gasten ontvangen in je eigen kerk?
Dat kan! “Kerkwachten” m/v gevraagd in de Sint Bonifatiuskerk. Bezoekers/ toeristen
verwelkomen en (eventueel) informatie geven over kerk en parochie. Uiteraard eerst
een korte “cursus” (enkele uren instructie en de nodige informatie over de kerk) en

dan vanaf het najaar ingeroosterd worden. Opgeven bij : Jan Martien van Welie.
Vanwelie001@planet.nl. Tel. 058-2668212/ 06-53707585.
LUDIEKE ACTIES VOOR HET TITUS BRANDSMAHUIS
De renovatie van het Titus Brandsma Huis is volop aan de gang.
Als bijdrage vanuit heel onze parochie voor dit grote project, zijn een aantal acties op
touw gezet. We nodigen u van harte uit om mee te doen. Het geld van deze acties
worden gebruikt voor de inrichting van de Franciscuszaal.
Voertuigenzegen. Zaterdag 3 juli tussen 14.30 en 15.30 kunt u uw vakantievoertuig
(auto, fiets, rollator, step, benewagen) laten zegenen. Dat gebeurt op het kerkplein
van de Mariatenhemelopnemingkerk in Wytgaard (Tjissema 2). Ook kunt u daar
(mooie houten) Christoffelmedailles kopen.
Dienstenveiling. Op de Vitusdag, gepland op zondag 12 september, organiseert de
werkgroep een ´dienstenveiling´. U kunt als parochiaan een dienst aanbieden. Dit
betekent dat u iets voor een ander wilt doen, zoals een ochtend de tuin winterklaar
maken voor iemand, een etentje koken, een verrassingsuitje organiseren, een avond
oppassen, een sjaal breien of een miniconcertje geven bij iemand in de tuin, etc.
Maak gebruik van al uw talenten. Geef uw dienst door aan:
anneliesveenstra@outlook.com of geef een omschrijving op papier af bij het kerkelijk
bureau het liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 15 augustus. Vermeld hierop uw
naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Op 12 september worden alle diensten
per opbod verkocht op de veiling. Daarna maken de gelukkige koper en de aanbieder
samen afspraken wanneer de dienst uitgevoerd gaat worden.
Theezakjes ruilen: vergeet u datgene dat u via ruilen voor het theezakje heeft
gekregen niet in te leveren bij het kerkelijk bureau?
TIJDSCHRIFTEN VOOR GEVANGENEN
Ook dit jaar werken Exodus en de kerken van Leeuwarden samen in een actie voor
de gevangenen in de Marwei. Deze keer worden tijdschriften ingezameld voor de
mannen. Door de coronamaatregelen hebben zij dit jaar vrijwel geen bezoek gehad
en werd de bibliotheek gesloten. Daarom zijn tijdschriften nu extra welkom. Er zijn in
de maand juni drie inzamelpunten: Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2 (elke dag),
boekwinkel Ljocht , Kelders 11 (winkeltijden), en het kerkelijk bureau van de SintVitusparochie, ma-, wo- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11 uur, ingang door de
schutting bij de fietsenstalling naast de Bonifatiuskerk. Als het u niet lukt om ze zelf
te brengen, dan kunt u even contact opnemen met pastor Minnema, 06-24843682.
Vorig jaar is de voetbalplaatjesactie erg gewaardeerd, dit jaar is in overleg met de
gevangenen via de pastor gekozen voor tijdschriften. Ze mogen gelezen zijn. Wel
graag een beetje recent. Hobby , sport en andere interessante opbouwende
tijdschriften zijn welkom. Ook Engelse of anderstalige tijdschriften zijn welkom.
ZOMERVAKANTIE
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomer. Recente informatie kunt u vinden op de
website www.sintvitusparochie.nl
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

