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PROGRAMMA TITUS BRANDSMA HUIS NAJAAR 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. Het huis is een centrum voor spirituele
activiteiten en ontmoeting.

PROGRAMMA

Na de heiligverklaring van Pater Titus Brandsma krijgt het programma dit
najaar extra glans. De voorstelling ‘Titus, held of heilige?’ door Peter
Vermaat springt eruit en deze wordt dan ook van harte aanbevolen.
Maar ook de lezing over glas-in-loodramen en de film ’The Shack’
passen bij de uitspraak van pater Titus dat we niet geroepen zijn tot
grootse dingen, maar om gewone zaken groots te doen.

De bijeenkomsten rond de thema’s van de synode in 2023, de Lectio
Divina, geloof op tafel-groepen, de bijbelgroepen en bibliodrama geven
gelegenheid om de eigen spiritualiteit te verdiepen. Zoals pater Titus
Brandsma zijn spiritualiteit ook levend hield door dagelijks gebed en
meditatie.

HUIS VAN ONTMOETING

Sinds februari 2022 staat van maandag tot en met donderdag van 9.30-
11.30 uur en op vrijdag van 10.15-11.30 de deur open. Iedereen is
welkom of je nu gelovig bent of niet. Heb je zin in een kopje koffie of thee,
een spelletje, een gesprek? Bel aan en proef de sfeer. Ook mensen met
praktische vragen rond geld, brieven van instanties, of wat dan ook,
kunnen aankloppen in het Titus Brandsma Huis. Zoals pater Titus ook
open stond voor iedereen die hulp nodig had, en een vriendelijk woord
had voor wie hij tegenkwam op zijn pad. Zelfs voor de
gevangenisbewaarders.
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PRAKTISCH

Er is net als andere seizoenen een gevarieerd programma met lezingen,
cursussen en catechesebijeenkomsten opgesteld. 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 koffie. De inloop is
een kwartier voor aanvang. Alle activiteiten gaan door mits er voldoende
deelname is.

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst. 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 najaar weer te begroeten bij een van de activiteiten in het
Titus Brandsma Huis.

Pastor Germa Kamsma-Kunst.

Sint Vitusparochie Leeuwarden:

Bonifatiusplein 21

8911 JT Leeuwarden

Email: info@sintvitusparochie.nl

Website: www.sintvitusparochie.nl

about:blank
about:blank
about:blank
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Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur Kosten 3 euro
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Data: 19 september en 12 december
Aanvang: 19.30 uur Kosten 3 euro
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Aanvang: 19.30 uur Kosten 3 euro

Aanvang: 15.00 uur Locatie: Dominicuskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage na afloop van de voorstelling

about:blank
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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,
geholpen door ons nieuwe-context-verstaan, Paulus in zijn context te
verstaan.
Het is handig om een Bijbel mee te nemen.

Data: 20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december

Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur Kosten: 3 euro
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ACTIVITEITEN ELDERS

‘Geloof op tafel’ door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-
Kunst en pastor Lysbeth Minnema

‘Geloof op tafel’ is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige
gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in
filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven
en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een
gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme
maaltijd. 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 en in de ontmoeting met anderen veel
ontvangt.

Ochtendgroep (Wergea/Wytgaard):
Data: 9 en 30 september, 28 oktober, 11 november en 2 december
Tijd: van 10.30 tot 13.00 uur.

Avondgroep (TBH Leeuwarden):
Data: 6 en 27 september, 18 oktober, 8 en 29 november 2022.
Tijd: van 18.30 tot 21.00 uur.

Kosten: 5 euro per keer of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief
maaltijden.

about:blank
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Huis van stilte door Corrie van Kampen
Een keer per maand is er de mogelijkheid om samen te komen voor een
stiltemeditatie op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.00 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
Aanvang: 12.30 uur in de Mariakapel van de Dominicuskerk
Kosten: geen
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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 gaat over rituelen en
sacramenten. Komend seizoen starten we met de schatten van het
geloof. Actief bezig zijn en gezelligheid staan centraal op deze avonden.

Data: 9 september, 14 oktober, 11 november, 16 december
Aanvang: 19.00 uur in de zaal naast de Dominicuskerk Kosten: geen

De eerstvolgende gelegenheid om het sacrament van het Vormsel te
ontvangen is in 2025.

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

Eens per maand is er ook een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25
jaar. De avonden beginnen om 18.00 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
Aanvang: 18.00 uur in de zaal naast Dominicuskerk
Kosten: 3 euro inclusief de maaltijd

Kinderkerk tijdens de weekendliturgie

Eens per zes weken is er een familiezondag (voor ouders, kinderen en
tieners), eens per zes weken is er een gezinsviering en eens per zes
weken is er kinderkerk met kinderopvang. In de adventsperiode is er elke
week een van deze activiteiten van het kinderwerk.

Familie-zondagen.

Terwijl de ouders en de tieners naar de zondagochtendviering in de kerk
van Wytgaard gaan, hebben de kinderen van 0 tot 10 jaar een eigen
viering in de parochiezaal van Wytgaard. Daarna gaat iedere groep op

mailto:pastor.kamsma@vitusparochie.nl
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eigen wijze met het thema van de zondagse lezingen in gesprek. Dat
gaat ook met spelvormen. Het geheel wordt afgesloten met een
gezamenlijke lunch. Deze werkvorm geeft verdieping in het eigen geloof
en in de ontmoetingen met elkaar.
Data: 11 september, 6 november
Aanvang: 9.30-13.00 uur in Mariatenhemelopneming Wytgaard
Kosten: geen

Gezinsvieringen:
Bij gezinsvieringen worden de gebruikte teksten zoveel mogelijk aan-
gepast aan kinderen, en worden kinderen actief betrokken bij de viering.
Data: 16 oktober en 27 november 11.00 uur Bonifatiuskerk

en 24 december 19.00 uur Dominicuskerk

Kinderwoorddienst
Eens per zes weken en elke week tijdens de advent is er zondags om 11
uur in de Bonifatiuskerk tijdens het woordgedeelte voor kinderen tussen
de 6 en 12 jaar een kinderwoorddienst in het Titus Brandsma Huis.

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

Data: 25 september, 4 december,11 december en 18 december

Kinderopvang

Wanneer er kinderkerk is zal er ook kinderopvang zijn voor de kinderen
tussen 0 en 6 jaar tijdens de vieringen in de Bonifatiuskerk.

Data: 25 september, 4 december, 11 december en 18 december

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.
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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