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Vriendelijke woorden 
vragen niet veel tijd, 
maar hun echo duurt 

een leven lang.

Moeder Teresa
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Waar liefde is,
 is leven. 

Mahatma 
Gandhi
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Beste gemeenteleden 
en belangstellenden,

Met veel plezier mag ik jou weer ons winterwerkboekje 
aanbieden. In dit boekje vind je een overzicht van alle activiteiten 

voor het komende winter seizoen.

Opnieuw met een mooie mix tussen vertrouwd 
en vernieuwend. Van ‘Eten met een praatje’ tot 
‘Running Dinner’, van een stiltekring tot een 
‘stand-up’bijbelkring.
We zijn blij met Tjettje Stoelwinder-Miedema 
die er zin in heeft om te pionieren met en voor 
jonge gezinnen. En onze jeugdwerker Carlijn 
start weer een World Servants project met een 
enthousiaste groep tieners.
Je vindt ook een overzicht van de nieuwe wijk-
indeling, met minder wijkouderlingen, maar 
meer mensen die het pastorale werk in de 
wijken ondersteunen.

Daarmee is dit boekje ook een praktische gids 
die je helpt om te vinden wie en wat je zoekt 
binnen onze kerk. Handig om te bewaren dus.
En natuurlijk ben je van harte welkom als je 
ook wilt meedoen en/of mee wilt helpen. 
In dit boekje is een formulier bijgevoegd waar 
je op kunt aankruisen waar je aan mee wilt 
doen. Alvast bedankt voor het bekijken en
aankruisen.

Een groepje gemeenteleden en onze jeugd-
werker Carlijn Niesink heeft weer met mij 

meegedacht over de invulling van de 
verschillende activiteiten.

Net als vorig jaar tekent Hannique de Jong 
voor de opmaak, en heeft Evelien Vink de taak 
van eindredacteur op zich genomen. 
Verder zijn er verschillende mensen vanuit
allerlei groepen en commissies die hebben mee 
gedacht en meegeschreven aan de inhoud.

En ik wil ook graag weer de mensen van de 
drukploeg en alle ‘postbodes’ bedanken 
die er voor zorgen dat je dit boekje in handen 
hebt. Met al deze mensen samen hebben we 
het gemaakt. Maar het is nog niet ‘af’, dat is 
het pas als jij je aanmeldt en meedoet.

Graag tot ziens!
ds. Arjan Bouwknegt

VOORWOORD

DIT BOEKJE IS OOK 
EEN PRAKTISCHE 
GIDS
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INLEIDING, WIJKAVOND & -MIDDAG

Jaarthema: 
‘Een goed gesprek’

‘Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen 
in de buurt van Caesarea Filippi.’

(Marcus 8 : 27)

De omgeving van Caesarea Filippi is een 
prachtig natuurgebied met een heerlijk koel 
klimaat. De bergachtige streek is het bronnen-
gebied van de Jordaan. Een heerlijk wandel-
gebied om op adem te kunnen komen. De stad 
lag aan de uiterste noordgrens van Israël. 
De stad en de omgeving waren nog net geen 
buitenland.

Het doet me denken aan de grensplaatsen in 
ons eigen land, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, 
waarbij je soms het gevoel hebt dat je al in 
het buitenland zit terwijl je nog gewoon in 
Nederland bent... 

De stad en haar omgeving lagen een eind 
verwijderd van Jeruzalem, het Joodse religieuze 
centrum. De stad was sterk heidens gekleurd. 
In de stad had koning Herodes 20 jaar voor 
Christus een witmarmeren tempel laten bouwen 
die hij wijdde aan de Griekse god Pan.

Was juist deze omgeving (verder weg van het 
Joodse religieuze leven) de geschikte locatie 
om het goddelijk geheim van Jezus’ identiteit 
aan te roeren? Een lijn naar het thema is in 

ieder geval te trekken: Jezus laat ons hier zien: 
een goed gesprek heeft een goede omgeving 
nodig, die rust uitstraalt. (Bovenstaande tekst 
met dank aan ds. Paul Blom, website PKN, 
Startzondag).

Wat dat betreft hebben we goed naar Hem 
geluisterd. In het komende winterseizoen kun 
je op allerlei plekken aanschuiven voor een 
goed gesprek. Van het vertrouwde ‘Eten met 
een praatje’, wijkavonden thuis bij elkaar en de 
bijbelkring tot een Running Dinner 2.0...

Een goede omgeving, een goede maaltijd en 
goed gezelschap nodigen vanzelf al uit tot een 
goed gesprek. En dan kan het niet anders of we 
raken aan de vraag die Jezus ons al stelt zolang 
de kerk er is:
‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’
‘En wie ben ik volgens jullie?’
Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’
(Marcus 8 : 27 - 29)

Ik wens je
een seizoen vol goede 
gesprekken!



Om een gesprek 
met iemand te 

hebben, moet je jezelf 
bekendmaken.

James Baldwin



08

Groothuisbezoek:
Thema ‘Een goed gesprek’
Het thema voor de groothuisbezoeken is dit jaar:
‘Een goed gesprek’. We zullen het met elkaar 
hebben over de vraag die Jezus stelt aan zijn 
leerlingen. Tijdens het eerste deel van de avond 
doen we dat aan de hand van afbeeldingen van 
Jezus. Tijdens het tweede deel van de avond 
gaan we in op deze vraag aan de hand van een 
gedeelte uit de Bijbel. Net als vorig jaar zullen 
we de wijken door elkaar ‘husselen’. De sfeer 
en de ‘kleur’ van de avonden zijn vergelijkbaar 
met voorgaande jaren.

Leiding door gemeenteleden...?!
Zoals je weet zijn er vanaf dit seizoen minder 
wijkouderlingen. En het aantal groothuis-
bezoeken is hetzelfde gebleven. Dat betekent 
dus meer avonden voor de wijkouderlingen.
Maar het kan ook anders. Je bent van harte 
uitgenodigd om ook één van de groothuis-
bezoeken te leiden. Dat hoef je niet alleen te 
doen, we doen het altijd met z’n tweeën. En 
in september organiseren we een toerustings-
avond. Als je daar voor voelt kun je dat 
doorgeven aan je wijkouderling of aan 
ds. Bouwknegt (wereldgezin5@gmail.com). 
En met jouw hulp blijft er dan voor de wijk-
ouderlingen en dûmny dan meer energie en 
tijd voor het bezoekwerk. 

Groothuisbezoek bij je thuis
Als je in een huiselijke sfeer bij elkaar wilt 
zijn, dan gaat er niets boven een huiskamer. 
In het vorige seizoen waren de meeste groot-
huisbezoeken bij iemand thuis en dat is goed 
bevallen. Daarom willen we het in het komend 
seizoen ook op deze manier doen. Als je er voor 
voelt en je hebt er de ruimte voor dan kun je 
dat ook aangeven op het formulier en/of 
doorgeven aan jouw wijkouderling of dûmny.

Data Groothuisbezoeken
Je ziet hiernaast alle data op een rijtje. Je kunt 
op het opgaveformulier achter in dit boekje drie 

datums aangeven wanneer je kunt. Op één van 
deze avonden word je ingedeeld. Het is onze 
bedoeling om groepen te maken van ongeveer 
12 mensen. Vooraf krijgt je, zo gauw alle 
informatie verzameld is, een persoonlijke 
uitnodiging met datum. Van harte welkom!

Groothuisbezoek MIDDAG met 
een maaltijd
Voor wie liever niet meer ’s avonds de deur uit 
gaat, is er net als voorgaande jaren ook weer een
groothuisbezoek op de MIDDAG. We beginnen 
om 16.00 uur, en we sluiten deze middag af, 
net als vorig jaar, met een gezamenlijke brood-
maaltijd. En natuurlijk zijn er helpende handen 
voor wie moeite heeft om zelfstandig te komen.

Hieronder vind je tijd en plaats 
van alle Groothuisbezoeken

Dag Datum
Donderdag 01 november 2018
Maandag 05 november 2018
Woensdag 14 november 2018
Maandag 03 december 2018
Donderdag 17 januari 2019
Dinsdag 22 januari 2019
Woensdag 06 februari 2019
Dinsdag 12 februari 2019

Plaats: Bij je thuis of Kruiskerk

Groothuisbezoek middag: 
Voor iedereen die liever ’s middags 
meedoet

Dag Datum  
Woensdag 21 november 2018

Tijd: inloop vanaf 15.30 uur/start 16.00 uur

Wijkouderling  Plaats 
Ida Haagsma  Kruiskerk

Noteer
alvast 
in jouw 
agenda!



ONTMOETING

Ontmoeten: 
‘bij elkaar komen en 

elkaar zien’

Bijbelkring: Stand-up Theology

EEN QUICKSCAN 
VAN DE TIJDGEEST

Wie is Tim Vreugdenhil?
Tim Vreugdenhil is dominee, ondernemer en 
stand-up theoloog. Als dominee is hij verbonden
aan de Protestantse Kerk Amsterdam, als 
ondernemer verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van start-up CityKerk, als stand-up 
theoloog actief met eigen programma’s in een 
monumentale Amsterdamse binnenstadskerk. 
Daarnaast treedt hij op in bedrijven en 
organisaties.

Tim Vreugdenhil over zichzelf:
In een monumentale stadskerk zet ik mensen 
regelmatig een tijd stil. Een uur om te luisteren, 
te denken, te refl ecteren, te lachen of ontroerd 
te raken. Ik doe dat met verhalen (actuele, 
biografi sche en bijbelse), scherpe vragen en 
rake observaties. Als ondernemende dominee
vond ik al doende een nieuw genre uit: 
stand-up theology. Theaterpreken waar mensen, 
gelovig of niet, graag voor naar een kerk komen.

Wat is stand-up theology
Tim Vreugdenhil: ‘Ik begrijp nu veel beter 
waarom Jezus weliswaar regelmatig in een 
synagoge te vinden was, maar zich meestal 
buiten bevond – ergens onderweg, aan een 
strand of op een plein. De meeste van zijn 
verhalen zijn letterlijk ‘stand-up’ ontstaan: in 
wisselwerking met een zeer divers publiek.’

Het boek ‘Stand-up Theology
En nu is er het boek ‘Stand-up Theology’. Over 
fomo, bubbels, netwerken, liefde in het Tinder-
tijdperk. Tien woorden vormen tien vensters 
op de wereld van nu. Een verrassend boek vol 
verdieping dat de christelijke normen en 
waarden in een hedendaags licht zet.

ER GEBEURT ZOVEEL 
DAT JE HET NAUWELIJKS 
KUNT BIJHOUDEN. 
HOE WEET JE NOG 
WAAR EN VOORAL WIE 
JE BENT?

09



10

Tim Vreugdenhil schrijft er zelf over:
‘We maken een enerverende tijd mee, in de 
wereld en in Nederland. Er gebeurt zoveel dat je 
het nauwelijks kunt bijhouden. Hoe weet je nog 
waar en vooral wie je bent? Maar dat is wel 
een menselijke basisbehoefte. We kunnen niet 
zonder oriëntatie.
Het is ook een werkboek. Want door mezelf op 
het spel te zetten (de kunst van iedere vorm 
van stand-up) daag ik mijn lezers uit om 
hetzelfde te gaan doen. Onze tijd en meer nog 
wijzelf zijn die moeite absoluut waard.’

Nieuwsgierig geworden? 
Je bent van harte welkom.
Ook dit jaar zal het om een kring gaan 
van drie avonden.

Onderstaand vind je tijd en plaats.

Dag Datum  
Donderdag 24 januari 2019
Donderdag 31 januari 2019
Donderdag 07 februari 2019 

Plaats: Kruiskerk
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Je kunt je aanmelden met het formulier achter 
in dit boekje.



Eten met een praatje 
Elk jaar maken we het weer mee. ‘Eten met 
een praatje’, het is zo eenvoudig en tegelijk zo 
bijzonder. Samen aan tafel en genieten van 
lekker eten en elkaars gezelschap, dat wekt een 
gezonde eetlust op en het zijn vitaminen voor 
het hart. Want om een prachtig oud nederlands 
woord te gebruiken, je laaft je aan een goede 
maaltijd en aan elkaar. Het is niet voor niets dat 
in de bijbel voor Gods toekomst vaak het beeld 
van een feestmaal wordt gebruikt. Eten met een 
praatje mag daar een voorproefje van zijn.

Je bent ook dit jaar weer allemaal van 
harte welkom.

We doen het op dezelfde manier als vorig jaar. 
De maaltijd staat weer voor je klaar, de 
praatjes mag je zelf meenemen. Met veel 
plezier nodigen wij jou weer uit voor vier vrijdag-
avonden, aanvang 18.00 uur. En het is ook nu 
‘boter bij de vis’. Dus als je mee komt eten dan 
betaal je op de avond zelf. Voor 10 euro een 
heerlijke maaltijd en goed gezelschap. De 
tijden en plaatsen zie je hier onder vermeld.

Wanneer Waar
19 oktober 2018 Kruiskerk
07 december 2018 Kruiskerk
25 januari 2019 Kruiskerk
15 maart 2019 Kruiskerk

Hoe laat: 18.00 uur
Kosten: 10 euro

Stilte kring
Het waren bijzondere avonden vorig jaar, in de 
stilte kring. In de stilte gaat je hart en je hoofd 
open. En vanuit die stilte ging ons hart en ons 
hoofd ook open voor elkaar. 
Ook dit jaar gaan we dat doen aan de hand 
van een boek geschreven door Mirjam van der 
Vegt, ‘Stiltedagboek’.

Ik heb gekozen voor dit boek omdat Mirjam van
der Vegt in haar boek aansluit bij de eeuwen-
oude kloostertradities van de kerk. Uit haar 
boek kiezen we in overleg met de deelnemers 
de teksten waar we bij stilstaan.

Ik ontdekte
dat ik minder en minder
te zeggen had,
tot in uiteindelijk stil 
werd
en begon te luisteren.
En in die stilte
hoorde ik
de stem van God. 
(Sören Kiekegaard)

Als je mee wilt doen, er is in deze kring 
alle ruimte. Hieronder zie je tijden, 

  data en plaatsen vermeld.

  Tijd: Elke (dinsdag)avond 
  begint om 20.00 uur en 
  eindigt uiterlijk 21.00 uur

Data Plaats
30 oktober 2018 Kruiskerk
27 november 2018 Kruiskerk
18 december 2018 Kruiskerk
08 januari 2019 Kruiskerk
05 februari 2019 Kruiskerk
05 maart 2019 Kruiskerk
02 april 2019 Kruiskerk

11

Aanmelden: 
Met het 

formulier achter 
in dit boekje
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Belijdenis doen
Je komt op een punt in je leven dat je weet: 
het geloof is voor mij waardevol. Niet meer weg 
te denken uit je leven. Een dagelijkse bron van 
inspiratie. Dan kun je er naar toe werken om 
dat openlijk te laten weten op een feestelijke 
zondag in de kerk. Openbare geloofsbelijdenis 
heet dat. Je kunt het zien als een vervolg op 
je (kinder)doop. Die doop heb je niet bewust 
meegemaakt. Het was de keuze van je ouders. 
Nu kies je zelf.

Of ...

Je bent er nog helemaal niet over uit wat het 
geloof voor je betekent, maar je wilt daar wel 
over nadenken, samen met anderen.

Wil je op deze manier bezig zijn met je geloof, 
en voor je zelf meer helderheid krijgen wat 
geloven voor je zelf betekent, dan ben je van
harte welkom om daar met mij over van 
gedachten te wisselen.

Tijd en plaats: 
In overleg

ds. Arjan Bouwknegt 
(wereldgezin5@gmail.com)

Running Dinner
Voor de 2e keer in de historie van Berltsum 
gaan we het Running Dinner organiseren.
Deze keer voor alle gemeenteleden van de 
PG Berltsum. 
Misschien ken je het principe van Running 
Dinner al wel maar misschien ook niet.
Bij een Running Dinner eet je 3 gangen 
aan 3 verschillende keukentafels. Gewoon 
bij mensen thuis, want iedereen kookt en 
eet mee.

Wij als organisatie verheugen ons er al weer 
op om deze prachtige avond te gaan 
organiseren! Inmiddels heeft iedereen als 
het goed is een uitnodiging ontvangen en we 
hopen er met elkaar een prachtige avond 
van te maken. 

Datum: zaterdag 6 oktober a.s.

Dirk Jan Holwerda, Etty Hoeksma, 
Ilse Hamersma, Hilly Posthumus en 
Evelien Vink

Aanmelden: 
Met het 

formulier achter 
in dit boekje

6 
oktober



Geluk is het 
enige wat zich 

verdubbelt als men 
het deelt.

Albert Schweitzer



JEUGD- EN JONGERENWERK

Kom allen! Wij hebben 
zin in een heel mooi en 
gezellig club seizoen!

Place2be: 
Ook dit seizoen willen we Place2be organiseren 
voor de jongeren vanaf 16 jaar. We zullen met 
de 16-plussers bij elkaar komen voor gezellige 
thema avonden. Tijdens de avonden zullen we 
het hebben over verschillende onderwerpen. 
Van geloof tot wetenschap, alles zal aan bod 
komen deze avonden. De avonden zullen geleid 
worden door Carlijn Niesink. 
In september krijgen de 16-plussers een 
uitnodiging voor de eerste avond.

JOP Berlikum (klas 1 t/m 4 van het 
voortgezet onderwijs)

JOP is inmiddels een begrip 
in onze kerk, maar mocht je 
toch nog even willen weten 
waar het voor staat;

Jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk. 
Dit jaar zullen we in twee groepen samen 
komen, klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs 
en klas 3 en 4 van het voorgezet onderwijs. De 
clubavonden zullen gevuld worden met leuke 
opdrachten, gesprekken over toffe thema’s en 
vooral veel gezelligheid. 

Naast deze avonden, die twee keer per 
maand plaatsvinden, worden er nog veel meer 

leuke activiteiten georganiseerd. Zo doen we 
bijvoorbeeld mee aan Sirkelslag, de survival 
en het voet- en volleybal toernooi. Het seizoen 
sluiten we af met een gezellig weekend weg!

In september krijgen de jongeren allemaal een 
uitnodiging van de startavond. Neem vrienden 
en vriendinnen mee, of ze nou bij onze kerk 
horen of niet, dat maakt niet uit! Wij hebben 
zin in een heel mooi en gezellig club seizoen!

NEEM JE VRIENDEN
OF VRIENDINNEN 
MEE, OF ZE NOU BIJ 
ONZE KERK HOREN OF
NIET! 

Get Together!
(tienerdiensten)
Ook dit seizoen hebben we voor de JOP jeugd 
tienerdiensten! Onder de naam Get Together 
willen we dit seizoen 8x samenkomen. De 
tienerdiensten zullen plaatsvinden parallel aan 
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LET’S
GET

TOGETHER



de zondagse diensten. Tijdens deze ochtenden 
hebben we met de jeugd onze eigen dienst 
waarbij elke keer een ander thema centraal zal 
staan. Get Together start om 09.30 uur.

De data voor komend seizoen:
Zondag 30 september 2018
Zondag 11 november 2018
Dinsdag 25 december 2018 (kerstontbijt)
Zondag 27 januari 2019
Zondag 3 maart 2019
Zondag 7 april 2019
Zondag 12 mei 2019
Zondag 23 juni 2019

Kindernevendienst XL
Afgelopen jaar hebben we prachtige en 
gezellige KND XL ochtenden gehad. Vandaar 
dat we dit graag door zetten. In het seizoen 
2018-2019 hebben we weer een aantal toffe 
ochtenden op de planning staan!

Noteer de volgende data vast in
je agenda:
Zondag 14 oktober 2018
Zondag 18 november 2018
Zondag 9 december 2018
Zondag 20 januari 2019
Zondag 24 februari 2019
Zondag 17 maart 2019
Zondag 14 april 2019
Zondag 19 mei 2019
Zondag 16 juni 2019

Alle KND XL ochtenden beginnen om 09.30 uur.

Wil je meer weten, ons meehelpen 
met dit fantastische feest of 
heb je vragen, neem dan 
contact op met Carlijn Niesink, 
telefoon 06 383 253 83, 
e-mail c.niesink@pgberltsum.nl

15
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JONGE GEZINNEN 
PIONIER

Jonge gezinnen pionier; de nieuwe functie 
voor het komend kerkseizoen
In het komend kerkelijk seizoen zal er speciale 
aandacht zijn voor de jonge gezinnen binnen 
de Protestantse Gemeente Berltsum. Uit de 
enquête van 2015 is gebleken dat de jongeren 
tussen de 30 en 45 zeker wel behoefte hebben 
aan het uiten van het geloof maar zoekende 
zijn naar een passende manier. 

De functie van jonge gezinnen pionier zal door 
mij, Tjettje Stoelwinder-Miedema, worden 
ingevuld. Ik zal in het komend kerkelijk seizoen 
vooral onderzoeken wat de wensen, behoeften 
en interesses van de jonge gezinnen zijn. Ik 
wil graag de jonge gezinnen weer mobiliseren, 
motiveren en stimuleren om op welke wijze dan 
ook betrokken te zijn bij de kerk en het samen 
uiten van het geloof. Het is mij aangelegen om 
“jonge gezinnen” weer het gevoel te geven dat 
ze erbij horen en gehoord worden. 

In oktober zal ik samen met een werkgroep de 
“aftrap” organiseren. Een samenzijn waar we 
elkaar kunnen ontmoeten. Een gezellige middag 
waar we kennis kunnen maken, bijpraten 
en plezier hebben in een relaxte sfeer en 
omgeving. Dit met een “touch of faith”. 

Lijkt het jou leuk om mee te denken in 
de uitvoering van de activiteiten of wil je 
een keer samen verder praten, neem dan 
gerust contact met mij op. Leuk! 

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 
06 208 502 55. 

Groet, Tjettje Stoelwinder-Miedema



VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

KERKRENTMEESTERS

De ouderling kerkrentmeesters hebben als belangrijkste taak, 
dat er een plek is voor het houden van onze kerkelijke samenkomsten, 

en dat er voldoende geld is voor een duurzame exploitatie. 

Maar niet alleen geld is belangrijk. Ook de 
medewerking van een hele groep vrijwilligers 
is daarbij onmisbaar. Gemeenteleden willen 
vaak niet actief zijn in de kerkenraad maar 
willen wel meedraaien als vrijwilliger. In het 
overzicht is aangegeven, op welk gebied van 
de kerkrentmeesters vrijwilligers actief zijn voor 
onze gemeente. 

Als jij vindt, dat je best een steentje 
wilt bijdragen als vrijwilligers op één 
van deze activiteiten, 
dan kan je dat 
aangeven op het 
formulier.

Activiteit Vrijwilligers

Onderhoud gebouwen Klein herstelwerk: timmerwerk, schilderwerk,
 elektrotechnisch werk

Terrein en tuinonderhoud Bestratingen schoonhouden, grasmaaien Kruiskerk
 Hulp bij grasmaaien begraafplaats,
 snoeien bomen en hagen

Horeca activiteiten in Kruiskerk en Centrum Assistentie bij bediening, bar

Drukploeg en bezorgen kerkblad  Assistentie bij bezorging, meewerken bij drukploeg
en nieuwsbrief

Hulpkoster in geval bij vrije dagen,  Assistentie
ziekte, vakantie van de koster

Kortlopende acties zoals Kerkbalans Assistentie, bedenken nieuwe acties
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DIACONIE

Niemand 
is ooit arm 

geworden door 
te geven.

Anne Frank

DE TAAK VAN DE 
DIACONIE IS MENSEN 
IN NOOD HELPEN IN 
EIGEN DORP, MAAR 
OOK HULP – VOOR 

LANGERE OF KORTERE 
TIJD – AAN MENSEN 
ELDERS IN DE REST 

VAN DE WERELD. 



DIACONIE

Bij het woord diaconie 
denk je misschien: 

wat is dat?

De diaconie is een onderdeel van de 
kerkenraad. 
De diaconie bestaat nu uit 4 vrouwen: 
Akke Zijlstra, Annechien Joostema, 
Anneke van Dijk-Vrij en Gea Nauta.
Nieuwe leden zijn altijd welkom en dat 
mogen ook mannen zijn!

Actief in eigen dorp
Ieder jaar organiseren we een kerstviering voor 
ouderen en alleengaanden in samenwerking 
met de vrouwenverenigingen. 
Soms geven we financiële steun aan mensen in 
eigen dorp, maar ook steunen we dorpsgenoten 
in nood op een praktische manier. 

Hulp buiten Berltsum
Hulp bieden aan mensen buiten Berltsum doen 
we voornamelijk door giften.
Daarnaast steunen we sponsorkind, Sergiu, in 
Roemenië. Bij de kindernevendienst XL wordt 
hiervoor regelmatig gecollecteerd. 
Collectes tijdens de dienst sluiten vaak aan bij 
actuele thema’s van nood in de wereld. 

Zending
Vanaf het komende seizoen is de zending ook 
onderdeel van de diaconie.

Wat is zending dan? Zending is het verspreiden 
van het geloof over de hele wereld. World Servants
is hiervan een goed voorbeeld: jongeren die 
bouwen aan het geloof in een land ver weg. 

De toekomst
In het afgelopen jaar hebben we de landelijke 
diaconale dag bezocht om andere diaconieën 
uit Nederland te ontmoeten en ons te laten 
inspireren tot nieuwe acties. 
In het komende seizoen laten we jou zien welke 
inspiratie we daar hebben opgedaan!

De toekomst
Om activiteiten te organiseren, hebben we 
vrijwilligers nodig die ons daarbij willen helpen. 
Waar is jouw hulp dan nodig? Bijvoorbeeld bij: 
• Kerktaxi. Contactpersoon is Yge Smits 
 46 20 03
• Begeleiding van ouderen naar dokter of 
 ziekenhuis
• Brengen en halen naar en van een vakantie-
 adres
• Activiteiten die worden georganiseerd voor
 ouderen, zieken en alleengaanden

Voor meer informatie: 
Akke Zijlstra 41 29 05
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COMMISSIES

Kerstcommissie
De kerstdagen zijn bijzondere dagen, waarbij 
het samenzijn en het stilstaan bij de geboorte 
van Jezus een belangrijke rol speelt.
Wij als kerstcommissie zijn verantwoordelijk voor
de (muzikale) invulling van de kerkdiensten 
met Kerstnacht, Eerste Kerstdag en Tweede 
Kerstdag. Ook het versieren van de kerk hoort 
bij onze taken. Verder organiseren wij in de 
kerstvakantie een kerst-knutselmiddag voor 
kinderen van de basisschool.

Onze commissie bestaat uit 4 enthousiaste 
leden. Lijkt het jou leuk om ook mee te helpen, 
er kunnen altijd mensen bij.

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Etty Hoeksma, 
telefoon 0518 46 08 33 of mailen naar 
ettyhoeksma@gmail.com

Stille Week Commissie
In het afgelopen seizoen hebben we een 
opnieuw een bijzondere Stille Week beleefd. 
In deze week volgen we Jezus op zijn weg naar 
Pasen, zijn kruisweg, die Hij ging om ons. Bij dit 
geheim van ons geloof stonden we elke dag stil 
met een korte vesper in de Koepelkerk. Zo gaan 

we het ook in het komende seizoen weer doen. 
Wil jij ook meedoen aan de Stille Week, 
een tekst of een gebed voorlezen 
of op een andere manier..., 
je bent van harte uitgenodigd. 

Namens de werkgroep,
ds. Arjan Bouwknegt

Commissie Schwichtenberg
Binnen onze gemeente is een werkgroep 
gevormd, die zich ten doel stelt contacten te 
onderhouden met de kerk van Schwichtenberg 
en omstreken in Mecklenburg, in de vorm van
persoonlijke en schriftelijke contacten.

De doelstellingen zijn als volgt:

1 Het op weg gaan als volgelingen van Jezus
 Christus vanuit kerkelijke gemeenten in
 Nederland met christenen in de voormalige
 D.D.R.
2 Openstaan voor wederzijdse geloofsbeleving,
 d.w.z. bereid zijn naar elkaar te luisteren, van
 elkaar te leren, elkaar tot steun te zijn, elkaar
 begrijpen.
3 Het in stand houden en kweken van 
 verbondenheid en vriendschap, en het in de
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 eigen gemeente stimuleren van het aangaan
 van nieuwe vriendschappen met mensen in
 de contactgemeente.
4 Er wordt naar gestreefd eenmaal per jaar
 een wederzijds bezoek te brengen en mee
 te leven met bijzondere gebeurtenissen in 
 elkanders gemeenten.

De ervaringen hebben geleerd dat de gevolgen 
van een goed gemeentecontact zichtbaar 
worden in de eigen gemeente.

Denk jij dat lijkt mij wel wat om in 
de werkgroep deel te nemen of 
eens een keer mee te gaan om een 
bezoek te brengen aan de partner-
gemeente GEEF JE DAN OP via het
opgaveformulier in het informatieboekje 
of bel Jan Brouwer 46 19 58. 

Kerkblad Tsjerkelûden, kerkbrief en 
website
Tsjerkelûden
Het kerkblad Tsjerkelûden is een kleurrijk 
magazine dat tweemaandelijks verschijnt. Het 
bevat een meditatie, een column, alles rond de 
kerkdiensten, nieuws uit alle geledingen van 
onze gemeente, reportages over activiteiten, 
interviews met gemeenteleden, soms 
aangevuld met lichte onderwerpen als een 
puzzel, een boekbespreking enz. Alles met als 
doel een missionair blad te zijn om het geloofs-
leven in onze gemeente te versterken.

Kerk- of nieuwsbrief
Tweewekelijks verschijnt er een kerkbrief om 
actualiteiten, nieuws over activiteiten, 
informatie bij de kerkdiensten en pastorale 
zaken tussentijds te verspreiden. Deze 
wordt verzonden via de e-mail en je kunt je 
aanmelden via de website.

Website
Op de website www.pgberltsum.nl vind je
online de informatie over onze gemeente. 

Bovendien staat daarop de link naar 
de Facebookpagina van onze kerk 
www.facebook.com/pgberltsum 

De redactie 
Deze bestaat uit redacteuren, de webmaster, 
een administratief medewerker en een 
vormgever. Deze komt voorafgaand aan ieder 
kerkblad bij elkaar in een opbouwende en 
inspirerende sfeer. Daarnaast werken diverse 
gemeenteleden mee als journalisten die 
teksten en beeld aanleveren.

Heb je teksten of foto’s die betrekking hebben 
op activiteiten van onze gemeente dan 
ontvangen we die graag. Ook puzzels, boek-
besprekingen en recepten met een verhaal 
kunnen we gebruiken.
Voorin het kerkblad staat waar en wanneer je
je bijdrage kwijt kunt.

Lijkt het je wat om mee te werken 
aan het kerkblad, de nieuwsbrief 
of de website, dan kun je je 
aanmelden via het formulier in dit 
winterwerkboekje.

Namens de redactie, Maartje van Sluis 

Het verjaardagsfonds
Wij zijn een groep vrijwilligers die op of 
omstreeks de verjaardag langs komen bij de 
gemeenteleden met een felicitatie en voor een 
bijdrage voor het verjaardagsfonds.
We komen 1x in de 2 maanden bij elkaar voor 
nieuwe lijsten, kaarten en zakjes, en om de 
bijdragen van de afgelopen 2 maanden in te 
leveren.
De goede doelen zoeken we met elkaar uit.
Ook wij kunnen nog wel wat vrijwilligers 
gebruiken, misschien iets voor jou?

Meer informatie kun je krijgen bij:
Alie Siegersma 46 23 49 of 
Rigtje van Tuinen 46 24 26.
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KRINGEN

Een mens heeft twee 
oren en één mond om 

twee keer zoveel te 
luisteren dan te praten.

Confucius



KRINGEN

Vele mooie gesprekken 
en elkaar in de 

groep leren kennen 

De Spitsuur groep voor 30-ers en 40-ers 

Het klinkt gejaagd, 
druk, vol en overbezet 
maar kan daarentegen 
verrassend genoeg een 
baken van rust in je 
hectische bestaan zijn!

En daar waar het woord een uur aangeeft 
plakken wij er als deelnemers gerust een uurtje 
aan vast! Niet haasten maar onthaasten en 
praten met leeftijdsgenoten over de dingen die 
je raken en hoe we daar vanuit het geloof naar 
kijken. Niets wordt op de spits gedreven maar 
we staan wel open voor spitsvondigheden! 
Het levert gesprekken op die je niet meer 
dagelijks voert in het vaak drukke bestaan dat 
wij leiden. Dit allemaal in een ongedwongen 

sfeer afwisselend bij een van de deelnemers 
thuis. 

De “Spitsuurders” zijn in dit geval een trouwe 
groep 30-ers en 40-ers die elk winterseizoen 
een keer of 8 bij elkaar komen. Iets jonger of 
ouder? Schuif gerust aan!

Naast de vele mooie gesprekken is het ook 
een verrijking om elkaar in de groep te leren 
kennen. 
Kom daarom ook eens vrijblijvend langs en 
maak kennis met een stukje geestelijke 
verdieping en elkaar.

Wat we kunnen bieden is een “snel thuis 
voelen” garantie en een warm welkom. Dit 
gecombineerd met laagdrempeligheid, een 
flinke dosis gezelligheid en een vleugje humor 
maakt het alleen maar tot een feestje om 
van deze groep deel uit te maken!

Meer info: Jouke Ynema, telefoon 
46 25 07, e-mail j.ynema@chello.nl 

De Spitsuurgroep!

23



Rondom Gods Woord 
Rondom Gods Woord is een gespreksgroep 
die vanuit een Bijbelse visie wil komen tot 
ontmoeting en gesprek. Wij zijn als gespreks-
groep aangesloten bij de Protestantse Vrouwen 
Organisatie, die het studieblad ‘In Gesprek’ 
uitgeeft. Hieruit bespreken wij verschillende 
artikelen.

Vergaderavond: donderdag in een lokaal van 
de Kruiskerk, aanvang 19.45 uur.
Een aantal van onze bijeenkomsten houden we 
gezamenlijk met vrouwenvereniging Dorcas.

Je bent van harte welkom op een van 
onze avonden. 
Contactpersonen: M. Bouwma, 
84 01 51 en G. Rondaan-Stienstra, 
telefoon 46 16 68.

Vrouwenvereniging Dorcas
Voor onze vrouwenvereniging Dorcas staat 
het onderling contact en het samenzijn als 
christelijke vrouwen centraal. Dit samenzijn heeft
de Bijbel als uitgangspunt en de avond wordt 
verder op verschillende manieren ingevuld. 

Het programma wordt bij toerbeurt verzorgd 
door twee groepsleden. Onze verenigingsavond 
is 1 keer per 2 weken op dinsdag in 
“‘t Centrum”, we beginnen om 19.45 uur. 
De startavond en de paasviering houden we 
samen met de gespreksgroep “Rondom Gods 
Woord’’. 

Je bent van harte welkom op een van 
onze verenigingsavonden.
Contactpersonen: 
Miep Vink, telefoon 46 11 56 en 
Rinske Tempel, telefoon 46 18 27.

Ochtendontmoetingsgroep
We beginnen onze “Koffi emorgen” om 9.30 uur, 
afwisselend in een lokaal van de Kruiskerk of in 
“‘t Centrum”. De koffi e, in de regel met wat 
er bij, staat dan al klaar. Er is bij deze 
bijeenkomsten gelegenheid tot gesprek en 
ontmoeting. Verder is er in de regel iemand 
uitgenodigd die ons vertelt over zijn/haar werk, 
hobby, vakantie enz. Soms zijn er ook dia’s 
over oud-Berltsum of over andere interessante 
zaken. Meestal blijkt de ochtend “aan de korte 
kant”. We stellen ons voor 4 bijeenkomsten te 
houden op een nader te bepalen donderdag-
morgen in oktober, november, januari en maart. 

De juiste data kun je lezen in het kerkblad, 
www.berlikum.com en vinden op aanplak-
biljetten in of bij de kerkgebouwen. En meestal 
ook nog horen bij de zondagse afkondigingen.

Wie moeilijk ter been is kan ook gehaald 
worden. Neem dan even contact op met een 
hier onderstaand adres. Als je wilt komen is 
het niet nodig dit eerst te melden. 

Je bent altijd van harte welkom. 
Wil je meer inlichtingen, dan kun je 
bellen met R. Bouwma, telefoon 84 01 51 
of met T. Dijkstra, telefoon 46 22 91.
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ROND DE KERKDIENSTEN

Wat speelt er in en 
rond de kerkdiensten

nog meer

Zondagse eredienst
Elke zondagmorgen is er in onze Protestantse 
Gemeente een eredienst om 9.30 uur, waarbij 
we wekelijks van gebouw wisselen; de ene week 
kerken we in de Kruiskerk, de andere in de 
Koepelkerk. Op elke eerste zondag van de 
maand is de ochtenddienst een bijzondere 
dienst, die wordt voorbereid door de Commissie 
Bijzondere Diensten. 

Oppasdienst
Samen naar de kerk, goed en gezellig, dankzij 
de oppasdienst.

Tijdens de morgendienst is er gelegenheid om 
kinderen van 0 t/m 4 jaar naar de kinder-
oppas te brengen. Deze oppasdienst wordt 
door een aantal vrouwen en meisjes verzorgd 
en een kwartier voor aanvang van de kerkdienst 
zijn zij aanwezig om uw kroost op te vangen. 

Voor meer informatie kun je terecht bij: 
Frederike Bosma, telefoon 06 373 332 75.

Kindernevendienst
Naaste de KND XL doen we ook ons best om ook
op de andere zondagen voor de kinderen van de

basisschool de kindernevendienst te verzorgen.
De kinderen gaan tijdens de eredienst naar 
hun eigen ruimte om daar te luisteren naar een 
Bijbelverhaal, het maken van een knutselwerkje 
en/of een spelletje te doen.
Voor dit seizoen kunnen we nog wel een aantal 
mensen gebruiken die het leuk vinden om eens 
in de zoveel tijd een kindernevendienst op 
zondag te verzorgen. Voor meer Informatie kun 
je terecht bij Carlijn Niesink, 06 383 253 83 of 
c.niesink@pgberltsum.nl

Beamteam! Iets voor jou!
Binnen onze gemeente is een aantal mensen 
actief in het beamteam. Dit team zorgt er voor 
dat tijdens de diensten die in de Kruis- en in 
de Koepelkerk worden gehouden de liturgie via 
de beamer te volgen is.

We zoeken extra mensen, jong, oud, man, vrouw 
om ons team uit te breiden. Met name voor 
de Koepelkerk geldt dat wij ook mensen nodig 
hebben voor geluid etc. 

Met andere woorden:
laat van je horen en geef je op om 
mee te doen!
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Op deze manier kunnen filmpjes, muziek-
fragmenten, foto’s van activiteiten etc. worden 
vertoond. Dit geeft volop mogelijkheden om 
het geloof te ondersteunen.
Ook kan de beamer gebruikt worden bij andere 
activiteiten zoals trouw- en rouwdiensten, 
concerten etc.
Heb jij leuke foto’s, filmpjes of wat dan ook dan 
kunnen deze digitaal worden verstuurd zodat 
we ze eventueel kunnen gebruiken. 

Het e-mail-adres is: 
beamteam.pgberltsum@gmail.com

Het beamteam bestaat uit de volgende 
personen:
Johannes Akkerman, Klaske Faber, 
Christiaan Willem Bouwknegt, Cees Mollema, 
Hielke Visser, Gerda van Tuinen.

Wil jij ook eens een powerpoint-
presentatie maken? Laat het ons weten!
Stuur een mail naar Sybren van Tuinen  
(sjvantuinen@gmail.com) of 
bel (06 290 703 03 of 462 426) of 
Hielke Visser (06 446 060 78) .

Commissie Bijzondere Diensten (CBD)
Onze commissie organiseert, zoals de naam het 
al zegt: “Bijzondere” diensten. Het gaat dus om 
diensten die er vaak net even iets anders uitzien
dan de gewone kerkdienst. Daarbij mogen we 
een beroep doen op onze eigen creativiteit, maar
ook huren we verschillende artiesten/gospel-
koren in om een leuke dienst te organiseren. 
Er is 8 keer per jaar een CBD dienst.  
Misschien ken je de open luchtdienst wel of de 
startzondag. Die vallen onder de 8 diensten die 
wij organiseren. 

We hebben op dit moment een leuke groep 
enthousiaste mensen: Lotte Faber, Klaske Faber,
Hilly Posthumus, Jouke Ynema, Jan Brouwer, 
Gerard Schram, Elizabeth Krol, 
Arjan Bouwknegt en Dirk Jan Holwerda. 

Zoals je aan de namen ziet: een commissie 
met mensen van verschillende leeftijden!
Lijkt het je leuk om op een verfrissende manier 
bezig te gaan met de CBD diensten, dan ben je 
zeker welkom om de commissie te versterken! 
Je organiseert per persoon ongeveer 2 diensten 
per jaar (samen met anderen) en daarnaast 
vergaderen we maar 3 keer per jaar! Een taak 
die dus niet al te veel tijd inneemt! 

Voor meer informatie of om je op te 
geven, kun je contact opnemen met:
Dirk Jan Holwerda, 
telefoon 0518 84 07 57 of e-mail 
djholwerda@hotmail.com

Webradio
Een aansluiting op de webradio is bedoeld voor 
gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen 
komen.
Aanvragen lopen via de kerkrentmeesters, dit 
kan echter ook via een wijkouderling die dit 
dan doorgeeft aan de kerkrentmeesters.

Voor meer informatie over de 
aansluiting van een webradio en de 
kosten daarvan kun je terecht bij de 
contactpersoon Meindert Westra, 
telefoon 0518 46 23 79.

Kerktaxi
Voor gemeenteleden die minder mobiel zijn, 
bestaat de mogelijkheid om per kerktaxi naar 
de kerk te gaan.
Vervoer van en naar de kerk op zondagmorgen 
kan worden geregeld. Dit gebeurt wanneer 
naaste familieleden in het dorp niet aanwezig 
zijn of niet over vervoer beschikken.

Mocht je hier gebruik van willen maken 
dan kun je je melden bij Yge Smits, 
telefoon 46 20 03.



ONTMOETING REGIONAAL

Activiteiten 2018-2019

Oecumenische gesprekskring Bitgum 
e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.
Ook dit seizoen gaat deze oecumenische 
gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de 
RK-parochie, weer verder. In het nieuwe seizoen 
willen we het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri 
Nouwen bespreken.
Een ogenschijnlijk onbeduidende confrontatie 
met een poster waarop een detail van 
Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’ 
stond afgebeeld, vormde voor Henri Nouwen 
het begin van een geestelijk avontuur. In het 
hart van dit avontuur staat dit schilderij en de 
parabel van de Verloren Zoon. Vanuit zijn eigen 
ervaringen schetst Henri Nouwen de gevoelens 
van de vader, de oudere zoon en de jonge zoon. 
Hij nodigt ons uit om Rembrandts meesterwerk, 
dat de parabel van de scheppende, 
onvoorwaardelijk en bevrijdende liefde van God 
op onnavolgbare wijze afbeeldt, op een nieuwe 
en directe manier te zien en te begrijpen. 

HENRI NOUWEN (1932-1996) 
was katholiek priester en professor aan 
verscheidene universiteiten in de Verenigde 
Staten. In 1986 verliet hij Harvard en ging 
hij wonen in de Arkgemeenschap ‘Daybreak’ 
in Toronto (Canada), samen met 
verstandelijk gehandicapten en hun 
assistenten. Hij publiceerde vele succes-
volle boeken.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 
13 september, om 14.00 uur in de Molewjuk, 
van Aismawei 19, te Bitgummole. 

Het is aan te raden het boek zelf aan te 
schaffen en van te voren te lezen als je 
meedoet aan deze avonden.
Henri Nouwen, 
‘Eindelijk thuis’ – gedachten bij Rembrandts 
‘De terugkeer van de verloren zoon. 
Uitgeverij Lannoo, Tielt, 
ISBN 978 90 209 6643 5. 

Wil je graag met ons meedoen? 
Dan kun je je voor deze kring opgeven door 
middel van het opgavenbriefje in het nieuwe 
activiteitenboekje dat in september/oktober 
weer bij jouw in de bus valt.

Ook mag je je opgeven bij Ali Stork, 
kerkelijk werker Protestantse 
Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl 
of 0518 46 20 09/06 226 20 317.

Data: de donderdagen 13 september 2018, 
11 oktober 2018, 8 november 2018, 
13 december 2018, 10 januari 2019, 
14 februari 2019, 14 maart 2019 om 
14.00 uur
Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te 
Bitgummole.
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker 
Prot. Gem. Dronryp e.o.
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Stap voor Stap
Na de succesvolle wandelingen, van de 
afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met 
onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/
Marsum/Ingelum, Menaam en Berltsum, gaan 
we dit seizoen vrolijk verder wandelen. We gaan 
weer wandelen in en rondom verschillende 
dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op 
een zondagmiddag in de maanden oktober en 
maart/april.

We beginnen de wandeling met een kort 
middaggebed en al wandelend willen we 

met elkaar van gedachten wisselen over een 
bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 
5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie 
of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen 
over het samen kerk zijn.

Data: 21 oktober 2018 om 14.00 uur (plaats 
volgt nog) en in de maand maart/april (datum, 
tijd en plaats volgt nog)

Begeleiding: 
Ali Stork en 
ds. Arjan Bouwknegt

Wijk 1
Alje Mulder, Wiersterdyk 3, 9041 VL Berltsum, 46 14 99, jannekealje@hotmail.com 
Buorren I De Piip I It Dok I De Kamp I Lytse Buorren I Hôfsleane (1-99 oneven, 2-52 even, 
uitgezonderd Berlingastate 28-30) I Moddergatsreed I Vermaningsstrjitte I Skoallestrjitte
Ramshoornstrjitte I J.v.Tuinenstrjitte I Mulseleane I Nijebuorren 

wijkbezoeker: Mattie Weijer, Hofsleane 18, 41 95 26
Skoallestrjitte I Ramsboornstrjitte I van Tuinenstrjitte I Mulsleane I Nije Buorren
Sietske Wissman, 46 24 84, sietskewissman@gmail.com, Hofsleane I Lytse Buorren
wijkouderling Alje Mulder, Buorren I de Pijp I De Kamp I Moddergatsreed
wijkcontactpersonen: Janneke Mulder, 46 14 99, Tineke Reitsma, 46 16 64, Grietje Metzlar, 
46 23 53, janmetzlar@kpnplanet.nl

Wijk 2
Ineke Lautenbach, Hofsleane 70, 9041 AT Berltsum, 46 15 67, tjeerdineke@gmail.com 
Hôfsleane (101-115 oneven, 54-76 even) I De Pôlle I L.M. Kuperusstrj I Tsjerkestrjitte I Tichelersdyk
Anskereed I Jetskereed I Kleaster Anjum I Kleasterdyk I It Koartlân I De Ofslach I Wettertûn
Bûterhoeke I Molestrjitte I Tunboustrjitte I Gratemawei I Groenewoldwei I Menaam (Bitgumerdijk 8a
en 18 I Sanwei 11, Moolnerarak 8, Sminiawei 3 en 11 en Nijlan 3) I Slappeterp (Kleasterdijk 18) 
Franeker (A. van Voortnuijsenweg 3, Feikemastraat 42) I Utrecht (Lieven de Keylaan 6, Israelslaan 14)
Koarnjum (Giele Anemoanstrjitte 1) I Wirdum (Swichumerdyk 20) I Nes Ameland (Klaas 
Goumaweg 14) I Noardburgum (S.K. Feitsmastraat 29) I Ried

wijkbezoeker: Henny Kalma, 46 22 78, j.kalma@kpnplanet.nl
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Aanmelden: 
Met het 

formulier achter 
in dit boekje



wijkcontactpersonen: Johanna de Haan, 45 22 43, johanna.dehaan@planet.nl 
Kleasterdyk I Anskereed I de Ofslach I Kleaster Anjum I it Koartlan I Slappeterp
Ida Jansen, 06 197 195 30, jej1974@live.nl
Wettertûn I de Polle I Tichelersdyk I Hôfsleane (101-115 oneven, 54-76 even) I Tjerkestrjitte
Kuperusstrjitte

wijkbezoeker: Bôte van Dijk, 46 17 78, botevandijk@gmail.com 
wijkcontactpersonen: Tineke Brouwer, 06 255 006 13, tinekebrouwer@me.com
Gratemawei I Menaam (geen Nij Statelân) I Buterhoeke I Molestrjitte
Alie van der Meulen, 06 570 412 17, roeiboot@hetnet.nl
Túnboustrjitte I Jan Groenewoldwei

Wijk 3
Froukje Kalma, Kersehof 4, 9041 GC Berltsum, 46 10 05, froukjekalma@hotmail.com
Foareker I Bitgumerdyk I Twibak I Meseame I Sportleane I E.v.Heslingastrjitte I Fûgelsang
Kwekerijleane I V.d. Slikkeleane I Boomsmastrjitte I V.d. Akkerstrjitte I St. Annaparochie 
(S. Brandsmalaan 48 en Willem Lodewijkstraat 2) I Groningen (Emmastraat 25a) I Leeuwarden 
(Mozartstraat 73, Pieter Stuyvesantstraat 57) I Amsterdam (Gustav Mahlerlaan 785)

wijkbezoeker: Yt van der Wal, 46 20 53, covdwal@hetnet.nl 
wijkcontactpersonen: Rine Runia, 46 18 88, rine@live.nl 
Jacqueline Bouwknegt, 41 99 63, wereldgezin5@gmail.com
Thea Heitmeijer, 46 24 80, a.heitmeijer1@kpnplanet.nl 
Sjoerdtje Quarré, 46 20 91, s.quarre@chello.nl

Wijk 4
Anne J. van Vaals, De Keats 21, 9041 EX Berltsum, 06 535 798 13, a.vaals@chello.nl 
Wiersterdyk I Hemmemastate I Krússtrjitte I It Skil I Singel I Bildtdyk I Hemmemawei
Hemmemaplein I ’t Achterpaed I De Pream I De Snikke I Kersehôf I Prommehôf I Beiehôf I Appelhôf
Parrehôf I De Keats I De Boppe I De Opslach I Bûtenpolle I De Bodde I Wier I St Jacobiparochie 
(Luinsterweg 2 en 5)

wijkbezoeker: Gerrie van der Graaf, 46 22 46, tvdgraaf@planet.nl 
Tsjikke Mollema, 06 120 766 46, tsjikke@upcmail.com  
wijkcontactpersonen: Jitske Smits, 46 20 03, jitskesmits46@gmail.com
Janette Aalberts, 46 18 30, janetteaalberts@gmail.com 
Dieuwke Hietkamp, 46 17 13/06 454 522 26, d.hietkamp@upcmail.nl

Wijk 5
Ida Haagsma, Buorren 31, 9041 AW Berltsum, 46 14 19 j.haagsma@kpnmail.nl 
OUDERENWIJK: Berlingastate Berltsum I Nij statelân Menaam I St. Annaparochie I Stiens

wijkcontactpersonen: Berlingastate: Rienk en Margriet Bouwma, 84 01 51, r.bouwma@chello.nl 
Nij Statelân: Lieuwkje Osinga, 46 19 06, 9041cp7@hetnet.nl 
St. Anne en Stiens:Hieke Hoogterp, 46 21 43, j.hoogterp@chello.nl
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DOOPSGEZINDE GEMEENTE BERLIKUM

Vrede begint met 
een glimlach en 

een glimlach is het 
begin van de liefde.

Moeder Teresa



DOOPSGEZINDE GEMEENTE BERLIKUM

U bent van harte welkom 
in onze diensten en op de 

bijeenkomsten...

Onze Menniste gemeente is in de loop 
der jaren klein geworden, maar gelukkig 
bestaan wij nog steeds! Met 
20 lidmaten en tevens een 20 vrienden 
is het nog nét te doen. Van jaar tot jaar 
bekijken wij welke activiteiten we nog 
kunnen ontplooien.

De Gesprekskring houdt het nog altijd vol. 
Zij komt bijeen op de 2e donderdag van de 
maand (behoudens wijzigingen) in de 
Mennozaal om 14.00 uur. Dat wordt dus 
donderdag 13 september aanstaande.
 
De leiding is in handen van zr. Baukje 
Bosscha-Stapensea. Zij is tevens onze 
pastoraal werker. 
Zij woont in Nes, dat ligt bij Akkrum. 

Haar adres is De Iperen Poarte 3,
8494 NL NES. Telefonisch te bereiken onder 
nummer 0566 65 07 34.

Onze kerkdiensten zijn in de regel op de eerste 
zondag van de maand. Hieronder volgen de 
diensten dit najaar:
• Zondag 2 september 9.30 uur  
 Startdienst met br. Lieuwe Durksz

• Zondag 7 oktober
 9.30 uur dienst met zr. Baukje 
 Bosscha-Stapensea
• Zondag 4 november 9.30 uur dienst 
 (met Herdenking der overledenen) 
 voorganger br. Sytze Grijpstra
• Zondag 2 december 9.30 uur
 Adventsdienst met zr. Saapke van der Meer
• Dinsdag 25 december 9.30 uur 
 Kerstviering voorganger nog niet bekend

Meer info?  
Kijk ook op onze website:  
www.doopsgezindenberltsum.nl   
E-mail: info@doopsgezindenberltsum.nl

Bernard Posthumus, voorzitter
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Rekeningnummers Protestantse Gemeente Berltsum
Vrijwillige bijdrage, Kerkblad etc.: NL94FVLB0635810239   I   SKG 

Collectemunten en Verjaardag fonds: NL34FVLB0635817527   I   SKG 
Diaconie: NL71RABO0129166014   I   Rabo – Zending: NL12RABO0153229381   I   Rabo

Predikant: ds. A.J. Bouwknegt   I   Ir. C.M. v.d. Slikkeleane 8   I   9041 CJ BERLTSUM
telefoon 41 99 63   I   e-mail wereldgezin5@gmail.com

Jeugdwerker: Carlijn Niesink   I   Swichumerdyk 20   I   9088 AR WURDUM
 telefoon 06 383 253 83   I   e-mail c.niesink@pgberltsum.nl|

Scriba’s: Mevr. E. Vink   I   De Bodde 5   I   Bitgum   I   telefoon 46 10 72
 Mevr. M. Strooisma-Van der Brug   I   Skoallestrjitte 2a
 telefoon 46 20 89   I   e-mail pgberltsum@gmail.com

Gebouwen: Kruiskerk   I   Hôfsleane 23   I   telefoon 46 12 41
 Koepelkerk, ’t Centrum   I   Tsjerkestrjitte 2   I   Bûterhoeke 1   I   telefoon 46 19 94

College van Kerkrentmeesters: Penningmeester   I   Dhr. H. de Koe   I   telefoon 06 128 038 53 
 Voorzitter   I   Dhr. D.K. Osinga   I   telefoon 46 23 45   I   e-mail krm.pgberltsum@gmail.com

Kerkelijk Bureau: Mevr. J. Alkema   I   Groenewoldwei 14
 telefoon 46 24 16   I   e-mail kbpgberltsum@gmail.com

Koster: Mevr. W. van Assen 
telefoon 46 15 37/064 459 46 94   I   e-mail kosterpgberltsum@gmail.com

Beheer Begraafplaats: Dhr. C. van Dijk   I   telefoon 46 22 02/06 225 649 64

Kerktaxi: Yge Smits   I   telefoon 46 20 03

Beamteam: beamteam.pgberltsum@gmail.com of bel met Hielke Visser, 
telefoon 06 446 060 78

Internet: www.pgberltsum.nl   I   e-mail pgberltsum@gmail.com

BELANGRIJKE INFORMATIE

De kerk wil graag op de hoogte blijven van het wel en wee in de gemeente!
Wij vragen je daarom geboorteberichten, overlijdensberichten, verhuisberichten etc. 

ook naar het kerkelijk bureau te sturen. Bij ziekenhuisopname 
kun je contact opnemen met de wijkouderling of ds. Bouwknegt.
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