
PROGRAMMA TITUS BRANDSMA HUIS VOORJAAR 2023: 

 
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  

Dit voorjaar maken de lezingen (soms letterlijk) een reis naar diverse 

plaatsen. Een film over Lourdes, een lezing over Egypte, een lezing over 

de ridders van het Heilig Kruis (Israël), een rondleiding langs de ramen en 

de schatten in de Dominicuskerk, een pelgrimstocht langs de 

geboorteboerderij van de heilige Titus Brandsma, een familieweekend 

naar Nijhuizum over Maria, en dan de diverse cursussen die de 

deelnemers brengen van deze tijd naar verleden tijd en weer terug. U hoeft 

er niet voor in het vliegtuig te stappen! Weet dat u welkom bent bij de 

lezingen en cursussen. 

 

 

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, of een warme plek? 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 gevangenis-

bewaarders.  

 

 

 

 



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 

 



Lectio Divina over de zondagse evangelie-lezingen door pastor Lysbeth 

Minnema en Frits Eshuis. 

Nogal wat mensen vinden het zelfstandig lezen van de bijbel lastig. Ze 

ervaren de bijbel als moeilijk en ontoegankelijk. Nou bestaat er een manier 

van bijbel lezen waardoor die toegankelijkheid sterk toeneemt en het lezen 

een persoonlijke ervaring kan worden: de lectio divina (“goddelijke lezen”).  

De methode werd in de Middeleeuwen ontwikkeld in de kloosters en is tot 

op de dag van vandaag dagelijkse praktijk binnen de verschillende 

kloostergemeenschappen. Lectio divina houdt het midden tussen bidden 

en lezen. Het is een eenvoudig toepasbare techniek om te leren luisteren 

naar God en te horen wat Hij jou persoonlijk door een bijbeltekst wil 

zeggen. Verder leer je om daarna tot een persoonlijk antwoord te komen.  

In het nieuwe jaar zetten we de lectio divina-avonden uit het vorige jaar 

voort. In dit kwartaal stellen we op maandagavond de evangelietekst van 

de zondag daaropvolgend centraal.  

U bent van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen. Om de techniek 

toe te passen is geen speciale voorkennis vereist, alleen een beetje 

geloof.  

Er kunnen acht mensen deelnemen, dus wacht niet te lang met uw 

aanmelding. U kunt zich voor de drie bijeenkomsten aanmelden maar ook 

voor één of twee. 

Data: 9 januari, 30 januari en 13 februari 2023  

Aanvang: van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur     Kosten: 3 euro per keer 

 

Biblioloog, een lied bespreken of kaarten maken onder leiding van pastor 
Germa Kamsma-Kunst 
Tijdens het koffiedrinken op de maandagochtend is er, van januari tot en 

met mei, de mogelijkheid om kaarten te maken, een lied te bespreken of 

om mee te doen aan biblioloog (je inleven in een bijbeltekst).  

Data: 

Kaarten maken:  16 januari, 13 februari, 13 maart, 17 april, 15 mei 

Biblioloog:   9 januari, 30 januari, 20 februari, 27 maart, 1 mei 

Lied bespreken:   23 januari, 6 maart, 24 april 

Aanvang: 10.00 tot 11.00 uur             kosten: geen 



Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur                Kosten: 3 euro

Egypte   Lezing door Jancko van der Weide. 

Egypte, een land in Noord-Afrika, is vooral bekend door haar rijke 

geschiedenis en antieke kunst. Met name de Egyptische piramiden en 

mummies spreken tot de verbeelding. Deze cultuuruitingen zijn ouder dan 

die in Griekenland en Rome. Egypte kon zich zo ontwikkelen vanwege 

haar geïsoleerde ligging tussen zee en woestijn met de Nijl als levensader. 

Musea in de hele wereld geven inzicht in de Egyptische kunst, die 

vanwege het kurkdroge klimaat goed bewaard is gebleven. Door de 

ontcijfering van het hiërogliefenschrift weten we betrekkelijk veel over de 

Egyptische godenwereld en het geloof in het hiernamaals.  

Jancko bezocht vele malen dit fascinerende land en hij zal er u deze avond 

meeslepend over vertellen. 

Datum: 2 februari  Aanvang: 19.30 uur   Kosten: 5 euro 

 

Wie zijn wij? de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.  

Lezing door Consoror Agda Wachter 

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een katholieke 

organisatie van personen die zich inzetten voor de medechristenen in het 

Heilig Land. Daaronder vallen de volgende landen: Israël, de Palestijnse 



gebieden en Jordanië (de gebieden waar Jezus geleefd heeft). De 

organisatie richt zich op goede doelen voor religieuze, educatieve, 

medische en sociale projecten in deze landen. Het is een wereldwijde 

organisatie. 

Centraal in onze organisatie staan caritas, spiritualiteit en broeder/ 

zusterschap. De spiritualiteit wordt gevoed vanuit het leven en werken van 

Christus, zijn sterven en verrijzenis. Het Jeruzalemkruis op de mantel die 

wij dragen verwijst daarna. Wij kennen de geschiedenis van de 

kruisridders in onze kerk. De orde zelf werd heropgericht in 1874 door 

Paus Pius IX. Met als doel het opnieuw steunen van de christenen in het 

Heilig land. De orde maakt deel uit van de RK kerk. De zetel van deze 

wereldwijde orde is gevestigd in Vaticaanstad. 

Op deze avond neem ik u mee in de betekenis van de orde vandaag de 

dag voor het Heilig Land. Wie zijn wij en wat doen wij. 

 

 

Data: 6 maart en 23 mei 
Aanvang: 19.30 uur      Kosten: 3 euro  
 



Film ‘Lourdes’ (2021; 92 minuten)         Let op: alleen Engels ondertiteld. 

Lourdes is hét bedevaartsoord bij uitstek dat ieder jaar miljoenen 

bezoekers trekt. Door middel van zes authentieke verhalen geeft deze 

film een aangrijpend en respectvol beeld van hun ervaringen. Hoopvol 

en intens geloof in een mysterieuze en mystieke sfeer - te zien in deze 

meditatieve documentaire. Een aanrader! 

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

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: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 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: de Fioretti-groep. Iedere tweede of derde 

woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst 

in de Fiorettigroep begint met een gebed in franciscaanse geest. 

Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en wordt 

er nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van 

alledag. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse 

inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die 

belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een 

mogelijke verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren 

(OFS) overwegen, zijn van harte welkom om zich te oriënteren. Er is twee 

keer per jaar een instroommoment hiervoor. Voor aanmelding en 

informatie kunt u contact opnemen met Angela Twickler.   

E-mail: atm.twickler@gmail.com. 

Data: woensdag 11 januari,15 februari,15 maart,19 april,17 mei en 14 juni  

Aanvang: 15.00 uur    Kosten: 3 euro 

 

De Elisabethgroep 

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld 

voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit. Dit 

voorjaar zijn er vijf bijeenkomsten.  

 

1. Apocalyptiek in de tijd van Franciscus 

In tijden van crisis denken mensen al snel dat het einde der tijden is 

aangebroken. We noemen dat ook wel apocalyptisch denken. Het voor 

christenen bekendste boek van de apocalyptiek is het laatste bijbelboek 

De Openbaring van Johannes, ook wel de Apocalyps genoemd. Voor de 



moderne mens is het een moeilijk, misschien zelfs wel bizar boek, omdat 

hij niet vertrouwd is met het letterkundige genre van de apocalyptiek. 

Ook in Franciscus’ tijd leefde die gedachte aan de eindtijd. Op deze 

avond bespreken we de apocalyptiek in het algemeen, om ons 

vervolgens te richten op het verschijnsel ten tijde van Franciscus en 

daarna. 

 

Datum: 1 februari  Aanvang: 20.00 uur   Kosten: 3 euro 

 

2. De vredesmissie van Franciscus 

Niet alleen onze tijd is een tijd van conflicten. De tijd van Franciscus 

kende ook veel oorlogen en strijd. Van stedenoorlog tot kruistochten. 

Franciscus zond zijn broeders op weg en gaf hen daarbij een speciale 

vredesgroet mee. Vrede brengen is een opgave voor alle tijden. Hoe zag 

de vredesstrategie van Franciscus eruit? Wat kunnen we ermee in onze 

tijd? 

Datum: 1 maart   Aanvang: 20.00 uur  Kosten 3 euro 

 

3. Franciscus als nieuwe dwaas 

Franciscus zag zichzelf als een nieuw soort dwaas. Daarmee past hij in 

de eeuwenoude traditie van dwazen om Christus’ wil, waarvan bij Paulus 

al sprake is, maar die een nog oudere herkomst heeft. Het is een traditie, 

waarin men zaken wil ‘omdenken’. Iets dat heel hard nodig is, ook in onze 

tijd. 

Datum: 29 maart  Aanvang: 20.00 uur   Kosten: 3 euro 

 

4. Elisabeth van Thüringen 

Slechts weinigen kennen Elisabeth van Thüringen. Toch is haar naam 

verbonden met talloze instellingen als Elisabeth zieken- en 

verzorgingshuizen en kinderinstellingen. Ze is maar 24 jaar oud geworden, 

maar heeft in het Europa van de Middeleeuwen een diepe indruk 

achtergelaten. Zij organiseerde al voedselbanken en maakte zich sterk 

voor fair trade voedsel, lang voordat deze woorden in omloop kwamen. 

Op deze avond gaan we in op leven en de betekenis van Elisabeth. 

Datum:  26 april  Aanvang:  20.00 uur  Kosten: 3 euro 



5. Clara van Assisi 

Clara was een tijdgenoot van Franciscus en wilde op haar eigen wijze 

franciscaans gaan leven. Zij is de grondlegster van de orde der clarissen 

en de eerste vrouw die een kloosterregel schreef voor vrouwen. Op deze 

avond gaan we in op haar leven en bespreken we enkele teksten die zij 

heeft geschreven. 

Datum: 24 mei   Aanvang:  20.00 uur  Kosten 3 euro 

ACTIVITEITEN ELDERS  

 

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 

 

 

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 (Wytgaard, Tjissema 2)  
Data: 3 en 24 februari, 17 maart, 21 april, 12 mei    
Tijd: 10.30 tot 13.00 uur 
 
Avondgroep (Titus Brandsma Huis Leeuwarden) 
Data: 31 januari, 21 februari, 14 maart,18 april, 9 mei  
Tijd: 18.30 tot 21.00 uur 
 
Kosten: 5 euro per keer  
             of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief maaltijden 

 

Boeren en burgers           parochiecafé in Wytgaard. 
Wat weten we over de zorgen die leven op het platteland, de grote 
kwesties die boeren op hun bordje krijgen en hoe we als gelovigen de 
boeren kunnen ondersteunen bij de keuzes die gemaakt moeten worden? 
We hebben elkaar nodig om de grote problemen van klimaat, energie en 
stikstof samen op te lossen. Verbinding zoeken is belangrijker dan de 
tegenstellingen vergroten.  
 
Doel van de avond is om meer inzicht te krijgen in de dilemma's die er 
leven en meer begrip te krijgen voor elkaar.  
Er zijn vier sprekers met een verschillende achtergrond: kerk en landbouw, 
boerenechtpaar, spreker van ‘jouw-dagelijkse-kost’ en een pastor. 
We beluisteren met elkaar de vier verhalen die 5 tot 7 minuten duren. 
Daarna gaan we in groepen met elkaar in gesprek in de vorm van een 
parochiecafé.  
De eerste rondes zijn met koffie en thee, bij de laatste rondes komt een 
drankje en een hapje op tafel.  
 
Waar: parochiezaal van Wytgaard, Tjissema 2.    
Datum: 15 februari   Aanvang: 19.30 uur  Kosten: 5 euro 

 
 
Ontdek de symboliek in de St. Dominicuskerk; een rondleiding door 
Hans Jorna. 
 
Tijdens deze rondleiding (ingang Mariakapel naast de toren) maakt u 
kennis met het verhaal achter het devotiebeeld Onze Lieve Vrouwe van 
Leeuwarden. 
U gaat op zoek naar de Neo-barokke altaar onderdelen uit de oude kerk 
aan de Speelmanstraat en in een film van Vincent Wiersma ziet u meer 
over de bouw van deze Pseudo-Basiliek. 



Ook hoort u het verhaal over een Vlaamse monstrans uit 1754 uit 
Dendermonde.  
 
Datum: 25 maart   Aanvang: 14.00 uur   Kosten: 3 euro  
 

‘De mens is geen plaag’ Inleiding door prof. dr. ir. Cees Buisman 

In de huidige tijd hebben we te maken met veel crises. Vaak krijgt de 

mensheid hier de schuld van. Is dat het enige antwoord?  

In zijn boek ‘de mens is geen plaag’ laat Cees Buisman een ander geluid 

horen. De mens heeft wel degelijk keuzes om te bouwen aan een schone 

en eerlijke wereld met alle kansen voor toekomstige generaties. De 

werkgroep oecumene Wirdum/Wytgaard wil hierover graag samen met u 

nadenken en in gesprek gaan om elkaar te inspireren. Iedereen, ook als u 

niet woonachtig bent in Wirdum/Wytgaard, is van harte welkom!  

Waar: parochiezaal van Wytgaard, Tjissema 2.    
 
Datum: 30 maart     

Aanvang: 20.00 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30-20.00 uur) 

Kosten: vrijwillige bijdrage bij de uitgang  

 

Wandeling langs het Titus Brandsma Paad in Bolsward o.l.v. pastor 
Germa Kamsma-Kunst.  
 
Start bij de Franciscusbasiliek met een moment van bezinning. Daarna 
een wandeling van ongeveer 7 km langs de geboorteboerderij van Anno 
Sjoerd (Titus)  Brandsma met onderweg gespreksvragen over Titus 
Brandsma en zijn spiritualiteit.  
Bij de finish is er gelegenheid voor een kop koffie/thee.   
De afsluiting zal rond 17.00 uur zijn. 
 
Vanaf 11.00 uur is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid en op 
eigen kosten de tentoonstelling van Titus Brandsma te bezichtigen in 
cultureel centrum de Tiid, in het voormalige stadhuis van Bolsward.  
 
Waar:   Franciscusbasiliek in Bolsward, Grote Dijlakker 7  
Datum: 3 juni   Aanvang: 14.00 uur      Kosten: 5 euro  

 

 



Diocesane Retraite in klooster Thuine: Dwazen om Christus’ wil  

onder leiding van Peter Vermaat 

Het mensbeeld van de antieke wereld was de wijze. Salomo, Lao Tse en 

Confucius, zij allen verheerlijkten de wijze mens. Het christendom 

onttroonde de wijsheid en prees de heilige narren. Deze ommekeer hield 

niet lang stand. Toch duikt de christelijke nar met zijn verwijzing naar 

datgene wat de rede te boven gaat, steeds weer op. De Bijbel blijkt vol 

humor te zitten. God houdt wel van een geintje. Vanaf de profeten, het 

carnavaleske poerimfeest, het optreden van Jezus en Paulus, tot en met 

heilige narren als Symeon van Edessa, Franciscus van Assisi en 

Jacopone da Todi zien we hoe de wereld door de dwazen steeds wordt 

omgekeerd. Geïnspireerd door cynici uit de oudheid, de middeleeuwse 

hofnar, Erasmus’ lof der zotheid, het carnavalsgebeuren en de commedia 

dell’arte is de nar eropuit om door middel van grappen en grollen de 

gezagssluier van het gelaat van de macht te rukken, waardoor de 

onaangename naaktheid van de macht wordt aangetoond. Waar de 

werkelijkheid te serieus wordt genomen, heeft deze de spiegelfunctie van 

de zotheid nodig. Zotheid was een intrinsiek onderdeel van de 

middeleeuwse, rooms-katholieke tovertuin met haar overdaad aan riten 

en feesten, aan heiligen, engelen en wonderen. Tussen zotheid en 

katholicisme als volksreligie bestond, aldus de socioloog Max Weber, een 

wederzijdse aantrekkingskracht. In dit weekend wordt de feestelijkheid en 

fantasie van de naïeve ludieke mens belicht, ‘want wie het koninkrijk van 

God niet als een kind aanvaardt, komt er beslist niet in’ (Lc. 18,17). Het 

speelse, soms zotte gedrag als belichaming van de hoop. 

Datum: vrijdag 17 maart – zondag 19 maart 2023 
 

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland 
 

Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur  
 

Opgave vóór 27 februari 2023 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, 

tel. 050 – 4065888. 

 
 
 
 
 



ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN 
 
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: 13 januari, 17 februari, 10 maart, 14 april, 9 juni 

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 de 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 kinderwoorddienst 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 

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:        29 januari en 26 maart     

Aanvang: 9.30-13.00 uur in Mariatenhemelopneming Wytgaard 

Kosten:    geen  

 

Familieweekend 

Van vrijdag 12 mei 17.00 uur tot en met zondag 14 mei 13.00 uur is er een 

familieweekend. Bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 20 jaar. 

Voor de ouders, de jongeren en kinderen is er een speciaal programma. 

Dit weekend staat in het teken van Maria, de moeder van Jezus.  

Data: 12 tot 14 mei     Kosten: 15 euro per persoon 

Plaats: kampeerboerderij Nijhuizum     Opgeven voor 20 januari.  

 

Gezinsvieringen: 

Bij gezinsvieringen worden de gebruikte teksten zoveel mogelijk aan-

gepast aan kinderen en worden kinderen actief betrokken bij de viering. 

Data:  

22 februari 19.00 uur Dominicuskerk Aswoensdag  

1 april 19.00 uur, Dominicuskerk, Palmpasen  

7 april 15.00 uur Dominicuskerk,  Goede Vrijdag kruisweg  

16 april 11.00 uur Bonifatiuskerk, eerste communie  

10 juni 19.00 uur Dominicuskerk, spelletjesdag start om 15.00 uur 

 

 

 

 



Kinderwoorddienst 

Eens per zes weken is er zondags om 11 uur in de Bonifatiuskerk of in de 

Dominicuskerk tijdens het woordgedeelte voor kinderen tussen de 6 en 12 

jaar een kinderwoorddienst.  

Voor de kinderen begint de viering ook in de kerk, 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: 15 januari (Bonifatius),12 februari (Bonifatius), 26 februari 

(Bonifatius), 5 maart (Dominicus), 12 maart (Bonifatius), 19 maart 

(Dominicus), 23 april (Bonifatius), 28 mei (Bonifatius) 

 

Kinderopvang  

Wanneer er een kinderwoorddienst is zal er ook kinderopvang zijn voor de 

kinderen tussen 0 en 6 jaar tijdens de vieringen in de Bonifatiuskerk of 

Dominicuskerk.  

Data: 15 januari (Bonifatius),12 februari (Bonifatius), 26 februari 

(Bonifatius), 5 maart (Dominicus), 12 maart (Bonifatius), 19 maart 

(Dominicus), 23 april (Bonifatius), 28 mei (Bonifatius) 

 

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 


