
PROGRAMMA TITUS BRANDSMA HUIS VOORJAAR 2022

Sinds jaar en dag is het Titus Brandsma Huis het kerkelijk centrum van
de  Sint-Vitusparochie,  gelegen  naast  de  Bonifatiuskerk  aan  het
Bonifatius-plein te Leeuwarden.

Na een grondige verbouwing, waarbij in deze voormalige pastorie onder
andere vier huurappartementen zijn gerealiseerd, kunnen de activiteiten
van de parochie hier weer doorgang vinden. De Franciscus- en Vituszaal
zijn bij  de tijd gebracht en ook de keuken en het sanitair  zijn volledig
vernieuwd. 

HUIS VAN ONTMOETING

Het Titus Brandsma Huis wordt vanaf 3 januari 2022, naast huis voor
spirituele activiteiten ook een huis van ontmoeting en dat is nieuw. Van
maandag tot en met vrijdag van 9.30 -11.30 uur staat de deur open voor
iedereen.

Het  Titus  Brandsma  Huis  wordt  een  levendige  gemeenschap  waar
mensen in de ochtend graag komen voor een kopje koffie, een gesprek,
de krant  of  een  spelletje.  We streven  ernaar  dat  bezoekers  ook  hun
eigen talenten inzetten om mee te werken aan het ontwikkelen van een
gastvrij huis. Iedereen is welkom of je nu gelovig bent of niet. Je kunt
gewoon even een bakkie komen doen aan het Bonifatiusplein 21. Ook
mensen met praktische vragen rond geld, brieven van instanties, of wat
dan ook, kunnen aankloppen in het Titus Brandsma Huis. 

PROGRAMMA

In  de  middag  en  avond  wordt  het  huis  nog  sterker  dan  eerder  een
centrum van spiritualiteit  en catechese voor de hele parochie en voor
belangstellenden. Het is een plek waar je gevoed wordt in je geloof, waar
je  uitgedaagd  wordt  om  na  te  denken  over  levensvragen  en
maatschappelijke onderwerpen en waar je samen in dialoog gaat over
hedendaagse thema´s. 

 
Er is net als andere seizoenen een gevarieerd programma opgesteld.
Met  lezingen,  cursussen  en  catechese  bijeenkomsten.  Dit  jaar  een
aantal   rondom  pater  Titus  Brandsma,  vanwege  zijn  heiligverklaring.
Voor de cursussen en lezingen wordt een bijdrage gevraagd van 3 of 5
euro. Dit wordt bij de betreffende activiteit vermeld en is inclusief thee of
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koffie.  De inloop  is  een  kwartier  voor  aanvang.  Alle  activiteiten  gaan
door, tenzij maatregelen rondom Corona anders voorschrijven. 

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij
de  opgave  graag  activiteit  en  datum  vermelden.  Uw  aanmelding
ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de
activiteit. 

Opgeven bij voorkeur per e-mail:  kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  ,   
of telefonisch:  06-82403680  (maandag  en  woensdag  bereikbaar  van
9.30  tot 11.00 uur)

- zie ook  website: www.sintvitusparochie

Wij hopen u dit voorjaar weer te begroeten bij een van de activiteiten in
het Titus Brandsma Huis. 

Pastor Germa Kamsma-Kunst.
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SPIRITUALITEIT IN HET TITUS BRANDSMA HUIS

Bibliodramagroep

Bibliodrama  is  een  methode  waarbij  je  aan  de  hand  van  een
bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het
verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven,
waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je
verder  helpen  op  je  levensweg,  waarbij  de  gebrokenheid  van  het
bestaan niet uit de weg wordt gegaan. 

Toneelervaring en Bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan
de bibliodramagroep.  Wel  de openheid om jouw leven te laten raken
door de verhalen uit  de Schrift.  En de bereidheid om met anderen te
spreken over jouw geloof en leven. 

Onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst wordt Johannes 2: 1-11,
over de bruiloft te Kana onderzocht bij het uitspelen. 

Datum: 5 januari  Aanvang: 19.30 uur  Kosten: 3 euro 

De techniek en spiritualiteit van het brandschilderen van ramen

Cor van Kollenburg is al meer dan 25 jaar actief met glas. Hij werkt met
gekleurd  glas  en  schildert  ook  op  het  glas,  het  brandschilderen.
Brandschilderen voegt iets toe aan het ontwerp. Van Kollenburg maakt
de ontwerpen zelf of ze komen van plaatjes en foto’s. Ook werkt hij in
opdracht. Tijdens deze avond vertelt Van Kollenburg over de techniek en
spiritualiteit van het brandschilderen van ramen.

Datum: 12 januari Aanvang: 19.30 uur Kosten: 5 euro

Karmelieten, spiritualiteit en Titus Brandsma

Titus Brandsma was met hart en ziel Karmeliet. Onder leiding van 
Marieke Rijpkema, zuster Karmeliet en beheerder van het Titus 
Brandsma Memorial in Nijmegen wordt deze avond kennis gemaakt met 
de Karmelorde en de spiritualiteit van de Karmel, om op die wijze Titus 
Brandsma weer wat beter te leren kennen. Samen lezen we teksten van 
de hand van Titus Brandsma over spiritualiteit en mystiek, en het eigene 
van de Karmel.

Datum: 20 januari Tijd: 19.30 – 21.30 uur Kosten: 5 euro

3



Doopsgezinde traditie en Elia 

Dominee Roelof  Akse is  voorganger  van de Doopsgezinde gemeente
Leeuwarden en Drachten/Ureterp. Tijdens de introductie van de avond
komen de identiteit en de achtergronden van het doopsgezind zijn ter
sprake. Daarna toont ds. Akse moderne en Middeleeuwse afbeeldingen
van de profeet Elia van verschillende kunstenaars. Daaronder ook een
icoon  van  Elia  uit  het  Karmelklooster  in  Drachten.  Kijken  naar  de
afbeeldingen  gebeurt  in  stilte,  daarna  worden  reacties  op  de
afbeeldingen met elkaar uitgewisseld.

Datum: 7 februari Aanvang: 19.30 uur Kosten: 5 euro 

Film: Into the wild

De 22-jarige, pas afgestudeerde Christopher McCandless laat zijn familie
en veelbelovende toekomst achter zich, op zoek naar avontuur. Zonder
bezittingen, weg van de valkuilen van de moderne wereld, probeert hij
zijn weg te vinden in de wildernis van Alaska. Bijzondere ontmoetingen
en de verraderlijke kracht en pracht van de natuur vormen zijn bestaan.
Maar kan hij overleven?

De film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van reisjournalist Jon
Krakauer uit 1996. Dit waargebeurde verhaal werd op indrukwekkende
wijze  verfilmd  door  Sean  Penn  en  perfect  ondersteund  door  de
bekroonde muziek van Eddie Vedder.

Datum: 17 februari Aanvang: 19.30 uur  Kosten: 5 euro

Avonden over pater Titus Brandsma door het pastoraal team

De heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma hangt in de lucht. De 
vraag is nog wanneer dat zal plaatsvinden. De verwachting is dat dit niet 
lang meer op zich zal laten wachten. Daarom neemt het pastoraal team 
een voorschot met drie avonden over pater Titus Brandsma. \

De zeggingskracht van Pater Titus, dialoogavond door Germa Kamsma-
Kunst

Wat weet je van Titus Brandsma? Wat betekent hij voor jou in jouw 
leven? Wat zou het voor jou betekenen als Titus Brandsma heilig wordt 
verklaard? Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Een dialoog, waarbij
het niet gaat om je eigen gelijk te halen, maar om het delen van kennis 
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en vragen rond een bepaald onderwerp. Via de dialoog leren mensen 
meer over Titus Brandsma en leren zij elkaar kennen.

Datum: 1 maart Aanvang: 19.30 uur Kosten: 3 euro 

Pater Titus en de Moderne Devotie door pastoor Bert van der Wal

Pater Titus verzamelde uit heel Europa kopieën van middeleeuwse 
mystieke handschriften. Hij stond zo volledig in de traditie van de 
Moderne Devotie om aansprekende teksten te verzamelen. Ook in zijn 
gevangeniscel in Scheveningen omringde Titus zich met op kaartjes 
geschreven spreuken.
Aan de hand van enige teksten verkennen we het gebied van de 
Moderne Devotie, een beweging die terecht door Titus Brandsma 
gepromoot werd. Welke spreuken van Titus Brandsma kunnen ons ook 
in deze tijd inspireren?

Datum: 16 maart Aanvang: 19.30 uur Kosten: 3 euro 

Pater Titus zijn diaconaal maatschappelijke betekenis, door pastor 
Lysbeth Minnema

Titus Brandsma zette zich in het bijzonder in voor de verdrukte mens, 
voor de kleine groepen die niet zoveel stem hadden in de maatschappij. 
En heeft hij zich sterk gemaakt voor de vrije pers, voor het Fries op 
scholen, voor het katholiek onderwijs en veel meer. Van welke betekenis
is pater Titus voor de diaconale inzet in de huidige maatschappij? 

Datum: 30 maart Aanvang: 19.30 uur Kosten 3 euro 

‘De laatste zeven woorden van Christus’ met klarinet door Peter 
Koetsveld

Peter Koetsveld staat op muzikale wijze stil bij de laatste zeven woorden 
van Jezus, de zogenaamde kruiswoorden. De kruiswoorden zijn de 
woorden die Jezus volgens de Bijbel sprak toen hij aan het kruis hing. In 
de vier Evangeliën uit het Nieuwe Testament verwoorden de 
evangelisten hun interpretatie van de kruisdood van Jezus. In deze vier 
evangeliën spreekt Jezus in totaal zeven zinnen. Deze zeven zinnen 
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worden muzikaal verwoord door Peter Koetsveld op klarinet. Tussendoor
zullen korte meditatieve teksten gelezen worden.

Datum: 2 april  Tijd: 15.00-17.00 uur Kosten: vrijwillige bijdrage 
Locatie: Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20

Bibliodramagroep door pastor Germa Kamsma - Kunst

Bibliodrama  is  een  methode  waarbij  je  aan  de  hand  van  een
bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het
verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven,
waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je
verder  helpen  op  je  levensweg,  waarbij  de  gebrokenheid  van  het
bestaan niet uit de weg wordt gegaan. 

Toneelervaring en Bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan
de bibliodramagroep.  Wel  de openheid om jouw leven te laten raken
door de verhalen uit  de Schrift.  En de bereidheid om met anderen te
spreken over jouw geloof en leven. 

Onder leiding van pastor Germa - Kamsma-Kunst wordt het verhaal van
de intocht van Jezus in Jeruzalem (Lucas 19, 28-40) onderzocht bij het
uitspelen. 

Datum: 4 april  Aanvang: 19.30 uur                 Kosten 3 
euro\

Glas-in -loodramen van Jacob IJdema door Wiesje Ponjee 

De  Fries  Jacob  IJdema  heeft  in  opdracht  van  pastoor  Vaassen  een
aantal  glas-in-loodramen gemaakt  die  momenteel  in  zorgcentrum Sint
Jozef  hangen.  Wiesje  Ponjee verhaalt  over  de levensloop van Jacob
IJdema en over het bijzondere ontwerp van de ramen. Wiesje Ponjee is
vrijwilliger  in  zorgcentrum Sint  Jozef  en  zij  heeft  heel  veel  informatie
verzameld  over  Jacob  IJdema en  de  glas-in-lood-ramen  die  hij  heeft
gemaakt. 

 Let  op:  de  lezing  is  in  Zorgcentrum  Sint  Jozef,  Eestraat  15  in
Leeuwarden.

Datum: 11 april Aanvang: 19.30 uur Kosten: 5 euro
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Symboliek in de beeldende kunst door Jan Martien van Welie

Aan de hand van veel voorbeelden vertelt Jan Martien van Welie over de
diepere betekenis van een kunstwerk.  Wat je ziet  op een schilderij  is
maar een deel van het verhaal. Tijdens deze avond draait het om het
zoeken naar de ‘boodschap’: de betekenis en symboliek in de beeldende
kunst. 

Datum: 21 april Aanvang: 19.30 uur Kosten: 5 euro 

Dialoogavond  naar  aanleiding  van  een  actueel  thema  door  Germa
Kamsma-Kunst

Bij dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, maar om het delen
van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Via de dialoog leren
mensen meer over een bepaald onderwerp en leren zij elkaar kennen.
De gespreksonderwerpen komen dit  seizoen uit  Fratelli  Tutti  en gaan
over de vraag hoe wij  als broeders en zusters met elkaar en met de
aarde kunnen omgaan. Daar wordt te zijner tijd een actueel onderwerp
bij gezocht.

Datum: 11 mei    Aanvang: 19.30 uur                Kosten 3 euro 

MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN in het Titus Brandsma Huis

Katholiek zo gek nog niet… (KZGNN) door pastoor Bert van der Wal

De cursus is voor wie katholiek wil worden en voor degenen die wel 
katholiek zijn, maar zijn of haar geloof wil ‘opfrissen’ en een rijkere 
inhoud geven.
De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek 
geloof, om spiritueel te groeien. Onderwerpen die aan bod komen zijn 
onder andere de schepping, de heilsgeschiedenis, geloofsbelijdenissen,
kerkelijk jaar, sacramenten en liturgie.
De cursus kan afgesloten worden met het ontvangen van het heilig 
Doopsel of, als u in een andere kerk bent gedoopt, met het heilig 
Vormsel. Nieuwe deelnemers zijn welkom!

- Data: 12 januari, 26 januari, 16 februari, 9 maart, 30 maart, 20 april, 
  11 mei
- Aanvang: 20 uur
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- Kosten: 10 euro (eenmalig)

- Opgave bij het kerkelijk bureau:   kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Vervolgcursus ‘Katholiek zo gek nog niet’ door pastoor Bert van der Wal

De vervolgcursus is voor mensen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog 
niet’ al gevolgd hebben en hun geloof verder willen verdiepen. De 
gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.

- Data: 27 januari, 17 februari, 31 maart 2022.

- Aanvang: 20.00 uur

- Kosten: eenmalig 10 euro.

Opgave bij het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat 

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend,
hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is
een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de
dag  ons  nog  veel  te  zeggen  heeft.  Lucas  schrijft,  vanuit  een  joodse
achtergrond  voor  het  ‘forum  van  de  wereld’.  Hij  wordt  wel  eens  de
evangelist  van  de  armen  genoemd,  omdat  de  sociale  kwestie  in  zijn
evangelie een belangrijke rol speelt. Graag een bijbel meenemen.

- Data:  1 februari, 8 maart, 5 april, 10 mei, 7 juni 2022.

- Aanvang: 10.00 uur Kosten: 3 euro

Paulus: bijbelcursus door Chris Hoogland. 
In onze tijd waarin door ‘Corona’ de context van onze tijd per dag, of in 
ieder geval per week, behoorlijk veranderde, leerden wij context-
verstaan. Wij kregen handvatten aangereikt om met de steeds 
veranderende-situatie zo goed mogelijk om te kunnen gaan. Toch is het 
voor velen een moeilijke tijd geweest (of nog steeds), met soms ook strijd
tussen diverse partijen.
Paulus formuleerde antwoorden – in de context van zijn tijd - op de 
strijdvragen die sommige christengemeenten dreigden te verscheuren. 
Met besliste antwoorden, gevoed door zijn joods gelovig verstaan van 
het Oude Testament. 
De periode van Corona heeft het context-verstaan hernieuwd en duidelijk
onder de aandacht gebracht. In deze Bijbelcursus proberen we, 
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geholpen door ons nieuwe-context-verstaan, Paulus in zijn context te 
verstaan. Het is handig om een Bijbel mee te nemen.

- Data: 18 januari, 15 februari, 15 maart,19 april, 17 mei en 21 juni,
- Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur Kosten: 3 euro

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren onder leiding van
Peter Vermaat ofs

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de 
Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS): de Fioretti-groep. Iedere 
tweede woensdag van de maand komt de groep bij elkaar. In deze 
coronatijd is er alleen een middaggroep. Gezien de wettelijke beperking 
van het aantal deelnemers is deze groep op dit moment vol. Voor 
geïnteresseerden in de franciscaanse spiritualiteit  zijn er dit voorjaar 
twee avonden. Gemakshalve noemen we dat de Elisabethgroep (zie 
hieronder). 

De  bijeenkomst  in  de  Fiorettigroep  begint  met  een  gebed  in
franciscaanse  geest.  Aansluitend  worden  teksten  van  Franciscus  en
Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren
in ons leven van alledag. Dit jaar staat het leven van Clara van Assisi
centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse
inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. 

-  Data:  12  januari,  9  februari,  9  maart,  13  april,  11  mei  en  8  juni

-  Aanvang: 15.00 uur

De Elisabethgroep onder leiding van  Peter Vermaat

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld
voor eenieder die belangstelling heeft voor Franciscaanse spiritualiteit.
Dit voorjaar zijn er twee inleidingen. In de eerste avond, op woensdag 9
februari houdt Peter Vermaat een inleiding over het leven van Franciscus
aan de hand van het  Zonnelied.  De tweede avond,  op woensdag 13
april, zal hij spreken over de Fioretti.

De Fioretti, letterlijk de bloemetjes, van Franciscus, is een verzameling
verhalen,  die  niet  zozeer  historisch  als  wel  spiritueel  moeten  worden
beoordeeld. Ze zijn gebaseerd op een ouder werk en ontstaan tegen de
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achtergrond van de strijd tussen laksen en preciezen, vernieuwers en
authentieke volgelingen van Franciscus, conventuelen en spiritualen. 

Het ging in die tijd om de vraag hoe het echte franciscaanse leven in de
wereld  gerealiseerd  kan  worden.  In  deze  strijd  willen  deze  verhalen
bemoedigende  voorbeelden  geven  aan  de  spiritualen.  Naast  deze
achtergrond  gaan  we  in  op  een  aantal  verhalen,  stuk  voor  stuk
voorbeelden van schitterende vertelkunst.

Data: 9 februari en 13 april  Aanvang: 19 uur Kosten: 3 euro 

Diocesane  retraite  in  klooster  Thuine:  Paulus,  een  dienstknecht  van
Christus Jezus onder leiding van Peter Vermaat

Aanvankelijk was Paulus een fanatieke tegenstander en vervolger van
de  aanhangers  van  de  weg,  zoals  de  eerste  christenen  werden
genoemd. Maar na zijn ervaring in Damascus ontpopt Paulus zich als
een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en hij
doorkruist tal  van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Toch
krijgen we moeilijk  een beeld van Paulus.  De bronnen over  hem zijn
tegenstrijdig. Zijn brieven zijn na zijn dood geredigeerd. De vraag is, wat
heeft  hij  eigenlijk  zelf  geschreven?  Waardoor  of  door  wie  werd  hij
gedreven? In het weekend maken we kennis met het leven en enkele
brieven van Paulus.

Datum: 25 tot en met 27 maart. (indien vanwege de coronamaatregelen
de groep niet te groot mag zijn, is er een tweede mogelijkheid van 28 tot
en met 30 maart. De beslissing hierover wordt 22 februari genomen.)

Opgave  vóór  21  februari  bij  het  Bisdom  Groningen  –  Leeuwarden,
telefoon: 050 – 4065888

Bel voor inlichtingen Peter Vermaat, telefoon: 06 51619965

ACTIVITEITEN ELDERS 

‘Geloven Nu’ door pastoor Bert van der Wal of pastor Germa Kamsma-
Kunst

Geloven  Nu  is  geen  cursus  of  bijbeluitleg,  maar  een  laagdrempelige
gespreksgroep.  Bij  elke  bijeenkomst  is  een  Bijbelverhaal  het

10



uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof.
De sfeer is ongedwongen. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid
zijn van de parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar,
merk je dat jij anderen iets te bieden hebt. 

- Ochtendgroep door pastor Germa Kamsma: 11 februari, 11 maart 
  en 13 mei 2022.    - Tijd: van 10.30 tot 12.00 uur.

- Avondgroep door pastoor Bert van der Wal: 13 januari, 10 februari 
  en 17 maart 2022.     - Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur. 

- Waar: Sacristie Maria Ten Hemelopneming (Tjissema 2) in Wytgaard

Huis van stilte door Corrie van Kampen

Een keer per maand is er de mogelijkheid om samen te komen voor een
stilte meditatie op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13 uur. Dit vindt plaats in
de Mariakapel van de Dominicuskerk. Ook wordt wekelijks een meditatie
op  de  website  geplaatst.  In  verbondenheid  met  anderen  is  het  dan
mogelijk thuis een half uur stil te mediteren. 

- Data: 25 januari, 22 februari, 22 maart, 26 april, 31 mei en 28 juni

- Aanvang: 12.30 tot 13 uur.

- Kosten: geen

- Waar: Mariakapel van de Dominicuskerk

Kindercatechese door pastor Germa Kamsma-Kunst en Maria Fleur

Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar is er eens per maand catechese. Aan
de hand van een Bijbelverhaal worden allerlei leuke activiteiten gedaan
zoals spelletjes, knutselen, praten en vieren. De verhalen komen uit het
Oude en het Nieuwe Testament. De gebruikte methode heet ‘Licht op
ons pad’. 

- Data: 14 januari, 11 februari , 11 maart , 13 mei,  10 juni .

- Tijd: van 16 tot 17 uur 

- Waar: in de zaal naast de Dominicuskerk

- Kosten: geen

11



Klupcatechese door pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne

Bij de klupcatechese komen jongeren gedurende drie jaar jaarlijks acht
keer  bij  elkaar.  Op  deze  avonden  komen  geloofsonderwerpen  op
verschillende manieren aan bod. Het ene jaar staan de schatten van het
geloof centraal. Het andere jaar de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij
voor mij betekenen. En er is een jaar dat voorbereidt op het sacrament
van  het  Vormsel.  Komend seizoen starten  we met  die  laatste.  Actief
bezig zijn en gezelligheid staan centraal op deze avonden,

- Data: 14 januari, 11 februari , 11 maart , 13 mei,  10 juni 

- Tijd: 19 tot 20.30 uur 

- Waar: in de zaal naast de Dominicuskerk

- Kosten: geen

De eerstvolgende gelegenheid om het  sacrament  van het  Vormsel  te
ontvangen is 23 april 2022.

Jongerengroep onder  leiding  van  pastor  Germa Kamsma-Kunst,  Inge
Blaauwbroek en Melvin Wiersma

Eens per maand is er ook een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25
jaar.  De  avonden  beginnen  om  18  uur  met  een  eenvoudige  warme
maaltijd. Aansluitend om 18.30 uur is er een activiteit. Het programma
wordt in  overleg met de aanwezige jongeren afgesproken. Naast een
inhoudelijk programma wordt er ook veel aan sport, spel en gezelligheid
gedaan. 

- Data: in overleg via de datumprikker 

  (graag je email doorgeven via pastor.kamsma@vitusparochie.nl) 

- Kosten: 3 euro (inclusief maaltijd)

- Tijd: van 18 tot 20.30 uur in de zaal naast Dominicuskerk

Kinderkerk tijdens de weekendliturgie

Tijdens de Veertigdagentijd (van 6 maart tot 17 april) is er iedere zondag
om 11 uur in de Bonifatiuskerk tijdens het woordgedeelte voor kinderen
tussen de 6 en 12 jaar een kinderwoorddienst in Titus Brandsma Huis. 

Voor de kinderen begint de viering ook in de Bonifatiuskerk, waarna zij
voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg en activiteit de kerk verlaten. Voor
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de dienst van de tafel begint, komen zij terug om samen met de andere
kerkgangers de dienst verder te vieren.

- Data: zie www.sintvitusparochie.nl 

- Deelnemen is gratis

Kinderoppas tijdens weekendliturgie

Wanneer er kinderkerk is zal er ook kinderopvang zijn voor de kinderen
tussen 0 en 6 jaar  tijdens de vieringen in de Bonifatiuskerk.  Voor de
meest recente informatie zie de website: www.sintvitusparochie.nl

Gezinsvieringen

Bij  gezinsvieringen  worden  de  gebruikte  teksten  zoveel  mogelijk
aangepast  aan  kinderen,  en  worden  kinderen  actief  betrokken  bij  de
viering. 

Data en plaats: 

- 6 februari 11.00 uur Bonifatiuskerk, 

- 2 maart (Aswoensdag) 19.00 uur Dominicuskerk, 

- 9 april (Palmpasen*) 19.00 uur Dominicuskerk, 

- 15 april (Kruisweg) 15.00 uur Dominicuskerk, 

- 22 mei (eerste communie) 11.00 uur Bonifatiuskerk, 

- 9 juli** 19.00 uur Dominicuskerk.

* voorafgaand om 16.00 uur palmstokken versieren en samen eten

** voorafgaand om 15.00 uur spelletjesmiddag en samen eten

Eerste  communie voorbereiding door  Werkgroep Communiecatechese
(Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor Bert van der Wal)

Voor onze Sint-Vitusparochie - bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, 
Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – is er een gezamenlijke 
voorbereiding op de eerste heilige Communie. 

Het feest is op zondag 22 mei om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk. 
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De voorbereiding op de eerste communie is op vrijdag van 16.00 uur tot
17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat 26.
In totaal zijn er tien bijeenkomsten. We starten op vrijdag 4 maart.

Data voorbereiding Eerste Communie: 4 maart; 11 maart; 18 maart; 25
maart; 1 april; 8 april; 15 april (Goede Vrijdag met om 15 uur Kruisweg in
de Dominicuskerk); 22 april; 13 mei en 20 mei

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen in de loop van
januari  een  uitnodigingsbrief.  Heeft  u  geen  schriftelijke  uitnodiging
ontvangen,  dan kan uw kind ook worden aangemeld via het  kerkelijk
bureau: kerkelijkbureau@sintvitusarochie.nl. Het gaat om kinderen in de
leeftijd van groep 4 van de basisschool.

Na  de  aanmelding  wordt  u  verwacht  op  de  eerste  ouderavond op
woensdag  2  maart  om  20.15  uur in  het  parochiehuis  van  de
Dominicuskerk. Dan wordt gesproken over de eerste Communie en hoe
de voorbereiding verloopt.

De tweede ouderavond is 6 april om 20.00 uur en de derde ouderavond
is na de Eerste Communie op 25 mei om 20.00 uur.

Ouder-en-kind-zondagen

Een aantal keren per jaar nodigen we ouders met kinderen tussen 0 en
15 jaar uit voor een viering en nagesprek. Voor de kinderen van 0 tot 10
jaar is er dan een speciale viering in de zaal, terwijl de ouders en tieners
naar de viering in de kerk gaan. Het geheel wordt afgesloten met een
gezamenlijke lunch. Op verzoek van de ouders is er in het weekend van
11 tot en met 13 februari een gezinsweekend. Als u daar interesse in
heeft kunt u contact opnemen met een van de pastores. 

- Data: een gezinsweekend 11-13 februari (elders) , 8 mei, 19 juni

- Tijd: van 9.30-13.00 uur 

- Waar: Mariatenhemelopneming, Wytgaard 

Het Sint Vituskinder- en jeugdkoor onder leiding van Hendrikje van den
Berg

Het  kinderkoor  is  voor  de  leeftijdscategorie  van  6  tot  11  jaar.
Gerepeteerd wordt er op dinsdag van 15.45 tot 17 uur. 
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Het jeugdkoor is voor jongeren vanaf 11 jaar. Zij repeteren op dinsdag
van 18.30 tot 19.45 uur. 

De  repetities  zijn  in  het  parochiehuis  van  de  Dominicuskerk  ingang
Harlingerstraat. In alle groepen zijn nieuwe leden van harte welkom.

Bel  voor  meer  informatie  met  Hendrikje  (058  2159607)  of  mail
hendrikjevdberg@hotmail.com
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