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1. De Protestantse Gemeente te Berltsum 
 
Wie zijn wij? 
De protestantse gemeente van Berltsum is een geloofsgemeenschap, 
waarin mensen in het licht van de bijbel de zin van hun leven kunnen 
ontdekken. Wij leven in relatie met God, met elkaar, en met een open oog 
voor de noden in de wereld. 
Wij leven uit Zijn Woord en brengen dat in het leven van alledag in praktijk. 
In onze gemeente is plaats voor een ieder die gelooft of op zoek is naar 
God. Wij zijn een gastvrije gemeenschap. Een ieder, ongeacht zijn 
geloofsachtergrond of geaardheid, mag zich een kind van God weten en 
kan zich zodoende thuis voelen in onze gemeente. 
 
Wat geloven wij? 
Wij geloven dat God mensen vraagt om Hem te eren en te dienen. 
Daarom heeft Hij een verbond gesloten met zijn volk Israël. Uit dit volk is 
Jezus Christus geboren, onze Redder. Zijn leven op aarde, zijn dood aan het 
kruis en zijn opstanding zijn het fundament van ons geloof.  
Wat Hij deed en wat Hij zei bepaalt ons leven.  
Zijn dood aan het kruis is onze redding.  
Zijn opstanding maakt ons leven nieuw. Hij geeft ons eeuwig leven. 
Door de kracht van Zijn Geest heeft het evangelie zich verspreid over de 
wereld. Overal op aarde hebben zich gemeenten gevormd. Zo ook in 
Berltsum, waar wij als Protestantse Gemeente samen Hem willen navolgen. 
Zo zijn we met elkaar onderweg naar de toekomst van God. Hij zal een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand brengen. 
 
Wat doen wij? 
Wij willen samen gemeente zijn, door: 
-   het houden van erediensten  
-  ons te verdiepen in Gods Woord, de bijbel 
-   om te zien naar elkaar in pastoraat en diaconaat 
-   elkaar te stimuleren in het geloof, bijvoorbeeld in jeugdclubs, 

verenigingen en andere activiteiten. 
-   het evangelie uit te dragen in zending en werelddiaconaat, maar ook in 

onze eigen omgeving. 
-   in het bijzonder aandacht te geven aan het bereiken van de jongere 

leden van onze gemeente en ons meer te richten op het gebruik van 
eigentijdse media. 
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2. Pastoraat 
 
De pastorale (herderlijke) zorg is een kernopdracht voor de gemeente van 
Jezus Christus. Hij zelf ging ons als de Goede Herder voor in de zorg voor de 
mensen om Hem heen. Deze zorg omvat zowel de zorg voor de kudde in 
zijn geheel als voor de schapen afzonderlijk. 
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus 
is sprake van pastoraat. Het is dienst van mensen aan elkaar; als leden van 
de gemeente van Christus willen wij elkaar steunen in het leven van alledag 
en in het geloof. In die dienst van mensen aan elkaar heeft de verkondiging 
van het evangelie een centrale plaats. In het pastoraat staat Gods Woord 
centraal. En vindt een vertaling van het evangelie plaats door aandacht te 
geven aan de hoogte- en dieptepunten van het leven, aan vragen rondom 
geloof en zingeving en aan het ontwikkelen van vormen van gemeenschap. 
 
Voor wie is het pastoraat bedoeld? 
Het pastoraat is in eerste instantie bedoeld voor alle mensen die zich 
hebben aangesloten bij onze gemeente, ongeacht hun betrokkenheid. 
Maar daarnaast is er ook altijd de mogelijkheid dat mensen van buiten de 
gemeente een beroep op ons doen; ook naar hen zal onze pastorale zorg 
uitgaan. 
 
Welke vormen van pastoraat zijn er in onze gemeente? 
Er zijn drie belangrijke categorieën van pastoraat in onze gemeente: het 
huisbezoek, het bezoek aan gemeenteleden die in een ziekenhuis of een 
instelling verblijven en het groothuisbezoek (dit wordt voorbereid en geleid 
door de wijkouderlingen). Daarnaast zijn er nog een aantal groepen die 
raakvlakken hebben met het pastoraat, zoals de ochtendontmoetingsgroep 
en de vrouwenverenigingen. 
 
Wie verzorgt het pastoraat? 
In mooie woorden gezegd, is het zo dat het een taak van alle 
gemeenteleden om elkaar tot herder te zijn. Maar er zijn mensen die daar 
een speciale taak in hebben: de predikant, de wijkouderlingen en de 
wijkcontactpersonen.  
We kennen in onze gemeente 10 pastorale wijken, en daarnaast een 
ouderenwijk voor de mensen in Berlingastate en Ny Statelan (Menaam). 
Onderling zijn er afspraken gemaakt over wie er bij mensen op bezoek gaat 
in bijzondere situaties (bij geboorte, ziekte, rouw, jubilea, ouderen, etc.). 



4 
 

De wijkouderlingen en de predikant bezoeken verder in ieder geval de 
mensen die op het winterwerkformulier aangegeven hebben dat zij daar 
prijs op stellen of die anderszins een beroep op hen doen.  
De wijkcontactpersonen zijn ‘de ogen en oren’ in de wijk. Wat hen ter ore 
komt, geven zij zo nodig door aan ouderling en predikant. Zij leven mee in 
vreugde en verdriet, bezoeken nieuw-ingekomenen, ouderen en zieken in 
de wijk.  
 
Relatie met de diaconie 
De diakenen doen geen bezoekwerk, maar komen wel in de wijk door 
contacten rondom  de webradio en de bijeenkomsten voor alleengaanden 
en voor echtparen ouder dan 65. Op het raakvlak van pastoraat en 
diaconaat vindt een goede samenwerking plaats. 
 
Relatie met de jeugdouderlingen 
Wanneer er in de wijk iets speelt bij een van de jongeren, dan wordt dat 
doorgegeven aan de jeugdouderlingen. De jeugdouderlingen geven op hun 
beurt bijzonderheden door aan de wijkouderlingen als dat nodig is. Er zijn 
goede wederzijdse contacten tussen de jeugdouderlingen en de 
wijkouderlingen. 
 
Relatie met school en gezin 
Het voornemen is al langer aanwezig geweest om de relatie tussen Kerk, 
School en Gezin te verstevigen. Deze beleidsperiode zal daar verder vorm 
aan worden gegeven.  
Uitgangspunten daarbij zijn: 
- alle geledingen in de gemeente samen met elkaar en minder samen  
   naast elkaar laten werken. 
- Kerk, School en Gezin zijn samen in diverse opzichten met Gods woord  
  bezig. 
- de zondagse kerkdienst is het hart van het gemeente-zijn.  
- God blijft trouw, hoe wij in de loop van de tijd ook veranderen als  
  Gemeente/Kerk. 
  
BELEID VOOR DE TOEKOMST 
 
Groothuisbezoek en bezoek aan gemeenteleden in ziekenhuis of instelling 
Wanneer we kijken naar de drie belangrijkste categorieën van pastoraat in 
onze gemeente, dan willen we het groothuisbezoek en het bezoek aan 
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gemeenteleden in het ziekenhuis of een instelling continueren zoals dat nu 
gaat.  
 
Speerpunt pastoraat. 
Het pastoraat aan de leeftijdsgroep tussen 18 en 40 (‘tussengeneratie’) jaar 
zal in de komende vijf jaar het speerpunt zijn binnen het geheel van het 
pastoraat. Het ouderenpastoraat en het huisbezoek aan een ieder die daar 
om vraagt, blijft onverkort gehandhaafd, maar we willen extra initiatieven 
ontplooien op het gebied van het pastoraat aan jongeren tussen de 18 en 
de 40 jaar.  
 
Voor het uitwerken van dit speerpunt denken wij aan drie sporen: 
1. Er is een contactpersoon Kerk/School. Doel van deze contacten zal zijn: 

de band tussen kerk, school en gezin verstevigen, waarbij  contacten 
met de ouders een belangrijke plaats innemen.  

2. Het ontwikkelen van nieuwe vormen van groepspastoraat speciaal 
voor deze leeftijdsgroep. 

3. Het individuele bezoek aan mensen uit deze leeftijdsgroep. 
 
Verdere beleidsvoornemens: 

 onderzoeken wat wij pastoraal en diaconaal gezien kunnen met het 
sociale pension (Pension Welgelegen) in onze gemeente. 

 het onderlinge pastoraat over de volle breedte van de gemeente 
stimuleren om de onderlinge band binnen het kader van de kerk te 
verstevigen. 

 de wijkouderlingen en de wijkcontactpersonen goed toerusten voor 
hun werk in de wijken. 

 
De prioriteiten: 
1. Het uitwerken van het speerpunt over de drie aangegeven sporen. 
2. Het toerusten van de wijkouderlingen en de wijkcontactpersonen. 
3. De jeugdwerker zal de contacten met de jongeren uitbreiden. 
4. Onderzoeken wat wij pastoraal en diaconaal gezien kunnen met 

Pension Welgelegen. 
 
 
De tijdsbalk: 
Seizoen 2014 / 2015 
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Speerpunt: de ‘tussengeneratie’ 
 
Hoe: 
1) Inspiratiedag kerkenraad met ds. Anneke Wouda. 
2) Uitwerken van een plan om contact te zoeken met deze leeftijdsgroep 
en aan de hand van deze contacten vormen van kerk-zijn ontwikkelen waar 
zij hun geloof kunnen beleven en positief kunnen ontwikkelen. Bij het 
opzetten van dit plan kunnen we een beroep doen op ds. Anneke Wouda. 
3) Werven van gemeenteleden (niet alleen wijkouderlingen) die dit 
bezoekwerk willen doen. 
 
In de jaren daarna dit plan uitvoeren. 
 
 
 

3. Missie en visie kinder- en jeugdwerk 
 
Missie (waar staan wij voor) 
 
Wij willen een voorbeeld zijn voor kinderen en jongeren. We willen ze leren 
van Gods liefde. God is voor ons een rustpunt en geeft houvast in ons leven, 
zowel in goede als in slechte tijden. We willen de jongeren hierin begeleiden 
en voorleven bij het ontwikkelen van hun geloof, de liefde voor elkaar en 
het maken van keuzes. We willen kinderen en jongeren een doel meegeven 
in de ontwikkeling van zichzelf en hun geloof. Wij vinden dat wij elkaar 
nodig hebben om enthousiast en geïnspireerd te blijven.  
 
Visie (wat willen we bereiken) 
 
We hebben in het kinder- en jeugdwerk te maken met sterk wisselende 
groepen, dit betekent dat jeugdwerkleiders doorlopend moeten investeren 
in de verbinding met de groep, de relatie. De groepen zijn vluchtiger dan 
vroeger en het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen die de 
kindernevendienst bezoeken doorstromen naar catechese en/of JOP.  
 
Het is van belang dat we een doorlopende lijn realiseren binnen het kinder- 
en jeugdwerk door activiteiten waar dat kan op elkaar af te stemmen.  
 



7 
 

 Wij willen investeren in de relatie met kinderen en jongeren. Wij 
streven na dat ze zich gehoord en gezien weten, dat ze daadwerkelijk 
een stem hebben binnen onze gemeente.  

 Wij willen onze jeugd helpen door een voorbeeld voor hen te zijn en 
hen hun eigen weg te laten vinden door open te staan en aan te sluiten 
bij de belevings- en leefwereld van onze kinderen en jeugd.  

 Wij willen de blijde boodschap van het evangelie op een creatieve en 
eigentijdse manier brengen op zo’n manier dat het onze kinderen en 
jeugd aanspreekt.  

 Wij vinden het belangrijk hierbij de ouders te betrekken en hen ook 
mee te nemen bij het brengen van de boodschap van Gods liefde.  

 
Wij maken voor ieder seizoen een werkplan waarin wij concreet 
uiteenzetten op welke manier we gestalte gaan geven aan bovenstaande 
missie en visie. De uitvoering hiervan zal doorlopend worden getoetst, 
zodat we, zo nodig, tijdig kunnen bijsturen. Alle activiteiten worden ieder 
seizoen opgenomen in het winterwerkboekje.  
 
 
 

4. Diaconaat 
 
Inleiding. 
 
Dit beleidsplan is het plan van de diaconie van de Protestantse Gemeente  
Berltsum. Het beleidsplan sluit aan bij de kerkorde en ordinanties van de 
PKN en is in lijn met het visiedocument en de plaatselijke regeling van de 
Protestantse Gemeente Berlikum. 
 
1. Onze opdracht 
(Kerkorde art. X-2): 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld: 

 Door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat 
haar aan gaven geschonken is.  

 Door te helpen waar geen helper is. 

 Door te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht 
geschiedt. 
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Dit betekent dat wij oog hebben voor de nood in de wereld, dichtbij en ver 
weg. 
Dat wij solidair willen zijn met, en dienstbaar willen zijn aan mensen in 
nood, om zo een teken te zijn van hoop en verwachting. Op die manier 
inspireren wij elkaar en anderen. 
 
Het is de taak van de Diaconie om de gemeente hiertoe op te wekken en 
hen hierin voor te gaan. 
De Diaconie zamelt hiertoe de gaven in en geeft hieraan een bestemming. 
De Diaconie geeft hulp en ondersteuning aan hen die daar om vragen, 
waar mogelijk in samenwerking met bestaande instanties. 
De Diaconie geeft vorm aan ideeën en betrekt hierin waar mogelijk de 
gemeenteleden in de uitvoering hiervan, zowel jong als oud. 
 
De te onderscheiden deelterreinen: 
A. De dienst dichtbij in Nederland; hulp geven aan mensen die dat nodig 

hebben in de eigen omgeving en elders in Nederland.  
B. De dienst dichtbij in de eigen gemeente; hulp geven aan mensen die 

lid zijn van onze eigen gemeente.  
C. De dienst ver weg in de wereld; hulp geven aan mensen die dat nodig 

hebben waar dan ook in de wereld, in samenwerking met het 
werelddiaconaat. 

De activiteiten van de deelterreinen A, B en C zijn verdeeld over een heel 
jaar, en komen ook ieder jaar terug.  
 
2. Taakuitvoering 

De eigen omgeving en in Nederland; 

 Behandeling ingekomen stukken (steunaanvragen binnenlands 
diaconaat). 

 Hulp geven aan vluchtelingen en asielzoekers. 

 Hulp geven in situaties die verder op ons pad komen.  
 

De eigen Gemeente; 

 Het meewerken aan de eredienst en rouw- en trouwdiensten, het 
inzamelen van de gaven, het meewerken aan het avondmaal. 

 Het bijwonen van de diaconie- en kerkenraadsvergaderingen. 

 Het afvaardigen van een vertegenwoordiger naar het moderamen. 
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 Het regelen van vervoer naar de kerkdiensten voor wie daar om 
vragen. 

 Het organiseren van een inzamelingsactie voor de voedselbank. 

 Het organiseren van ontspanningsavonden voor alleen gaanden en 
ouderen (65+). 

 Het organiseren van een kerstviering voor alleen gaanden en ouderen 
(65+). 

 Het verzorgen van de Paasgroet.  

 In samenwerking met de kerkrentmeesters opstellen van het 
collecterooster. 

 Vastentrommeltjes bestellen t.b.v. de veertigdagentijd. 

 Beheer en verantwoording van de diaconale financiën. 

 Het beheren van de legaten: 
Het Ds. Van Eyck van Heslingafonds voor de Paasgroet, waarbij een 
bloemetje wordt bezorgd bij alleen gaanden. 

Het J. van Manenfonds, welke een financiële bijdrage levert aan de 
jaarlijkse kerstviering. 
Het Brouwersfonds, waarbij op 31 december  kerstbrood en roomboter 
wordt uitgedeeld aan weduwen in ons dorp. 

 
Ver weg in de wereld; 

 Het inzamelen van de gaven voor werelddiaconaat. 

 Het organiseren van projecten, waarmee de gemeente wordt 
gestimuleerd om te geven aan vooraf te stellen doelen. 

 Inspelen op de actuele nood in de wereld. 
 
3. Organisatie en veranderingen 

 
De in het vorige beleidsplan aangegeven organisatorische wijzigingen zijn 
geheel doorgevoerd. Voor de komende beleidsperiode worden geen 
belangrijke organisatorische wijzigingen verwacht. 

 Voor het inzamelen van het benodigde geld worden er regelmatig 
collectes gehouden tijdens de erediensten.  

  Van deze opbrengsten worden o.a. de maandelijks vast te stellen 
giften betaald. 

 Daarnaast worden er nog z.g. diaconale doelcollectes gehouden, 
waarvan het doel wordt vastgesteld door de PKN Utrecht.  
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 Naast de collectes wordt er bij de leden van de Protestantse Gemeente 
Berltsum een VVDB (vaste vrijwillige diaconale bijdrage) geïnd. Het 
streven is om alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente  
Berlikum hiervoor te winnen. 

 
4. Overzicht bemensing en te verwachten kosten 
 
De Diaconie acht het huidige aantal diakenen van 7 passend bij de 
taakinvulling die de Diaconie voor ogen staat. Hierin worden geen 
wijzigingen voorzien. 
 
De Diaconie verwacht niet dat er extra kosten moeten worden gemaakt. 
 
 
 

5. Zending en missionair werk 
 
  Zending 
 
De commissie nu: 
 
De zendingscommissie bestaat op dit moment uit 4 personen. De 
commissie vergadert 3 á 4 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen is er ook 
een afgevaardigde vanuit de kerkenraad aanwezig, meestal een diaken. De 
activiteiten zijn gericht op de geldwerving met als doel het afgesproken 
quotum van kerk in actie te halen en het extra geld te besteden aan andere 
doelen die aansluiten bij de zending. 
 
Het geld komt binnen via de vaste vrijwillige bijdrage, busjes bij de uitgang 
van de kerk, collecten en giften. Ook kunnen ansichtkaarten 
(kerkgebouwen, dorpsgezichten of bijzondere gebouwen) en postzegels 
worden ingeleverd bij één van de leden van de zendingscommissie. Deze 
worden ingeleverd en dit levert jaarlijks een mooi bedrag op ten behoeve 
van de zending. 
Er is in het voor- en najaar een zendingszondag waarin een 
zendingspredikant voorgaat, welke wordt gevraagd door de 
zendingscommissie.  
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Beleidsvoornemens: 
 
Er zal aandacht zijn om de zending meer te promoten, met name in de 
kerkdiensten waar de collectes bestemd zijn voor de zending en ook via het 
kerkblad. Wanneer tijdens een zendingsdienst medewerking wordt 
verleend door ‘derden’, dan zal vooraf contact gezocht worden met de 
kerkrentmeesters over de kosten ervan. Dit met het doel zoveel mogelijk 
inkomsten voor de zending te genereren. 
 
Op dit moment zijn we in bespreking over het samengaan van de zending 
en de diaconie. 

 
Missionair werk 

 
Actieve evangelieverkondiging op de traditionele wijze aan mensen die niet 
bij de kerk of het geloof betrokken zijn, past niet in de aard en de structuur 
van onze gemeente. Het missionaire werk wordt vooral bepaald door het 
zoeken naar mogelijkheden om met buiten- en randkerkelijken in een soort 
groepsverband in contact te komen en op allerlei wijzen te laten merken 
wat ons beweegt. Doorgeven wat onszelf beweegt is niet denkbaar zonder 
te willen verstaan wat anderen beweegt. Dat neemt niet weg dat we in het 
kader van het christelijke geloof niet menen de waarheid in pacht te 
hebben maar wel geloven door Hem die de Waarheid is, aangeraakt te zijn. 
Met andere woorden, de spanning blijft bestaan tussen missionair zijn en in 
dialoog zijn met hen die niet geloven. Maar we zijn in gesprek vanuit het 
vertrouwen dat de genoemde Waarheid een eigen weg baant, zowel bij de 
ander als bij onszelf. Dit geldt ook voor de ontmoeting met anders 
gelovigen. De kerkenraad verricht in samenwerking met de gemeente 
hierin een actieve rol. 
Mogelijkheden om buiten- en randkerkelijken te ontmoeten zijn 
momenteel de scholen, de kerstnachtdienst, het kinderkerstfeest, de 
openluchtdienst, de laagdrempelige diensten van de Commissie Bijzondere 
Diensten, de jeugddiensten en de koffiemorgen voor ouderen. 
Belangrijk hierbij is dat deze activiteiten op aansprekende wijze onder de 
aandacht van alle dorpsgenoten worden gebracht. Hierbij kan gebruik 
worden aangesloten bij de plannen van de werkgroep communicatie van 
onze gemeente.  
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6. Eredienst en kerkmuziek 
 
Eredienst 
 
In onze erediensten, waarvoor de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij 
de kerkenraad, willen wij vieren dat wij samen gemeente zijn van Jezus 
Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, die ons de weg naar de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob heeft geopend. 
  
Belangrijke elementen hierin zijn: 
- De evangelieverkondiging in de context van onze tijd en samenleving 
- De viering van de sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, 
dat openstaat   voor wie van harte meeviert en belijdt dat Jezus de Heer is. 
-  Kinderen mogen aan de hand van ouders toegroeien naar een volwassen 
geloof en op die weg delen in de sacramenten. 
- De opbouw van het persoonlijk geloof. 
- Toerusting en opwekking tot dienstbetoon in de wereld om ons heen 
- Bemoediging van- en betrokkenheid met elkaar. De samenkomst als 
gemeente is van grote waarde. Om dit element te benadrukken, drinken 
wij zo eens in de zes weken met elkaar koffie na de dienst. 
  
 Huidige afspraken ten aanzien van de eredienst 
  
Elke zondag komt de gemeente samen in de eredienst. 
Vijfmaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
De “gewone” diensten vinden plaats volgens een vastgestelde “Orde van 
Dienst”. 
Deze “Orde van Dienst” wordt eveneens met een begeleidingsbrief van te 
voren verzonden aan predikanten van elders die een preekbeurt hebben. 
Overigens heeft deze “Orde van Dienst” voldoende mogelijkheden voor de 
predikant hier een eigen invulling aan te geven. 
Een aantal kerkelijke feesten krijgt in de eredienst bijzondere aandacht 
door uitvoering van speciale projecten die betrekking hebben op het 
kerkelijk feest. 
De organisatie van projecten zoals 40-dagen tijd, Advent, actie Dankdag, 
bloemen met Pasen enz. wordt gedaan door de kindernevendienst, de 
commissie bijzondere diensten in wisselende samenstelling, diaconie, 
zendingscommissie enz. in samenwerking met de predikant. 
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Tijdens de dienst wordt aan de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar 
gelegenheid geboden om naar de kindernevendienst te gaan 
Elke 1

e
 zondag van de maand, m.u.v. de zomermaanden, wordt een 

bijzondere dienst gehouden waarin een specifiek thema centraal staat. 
Deze dienst wordt samen met de predikant voorbereid door 
gemeenteleden (ouderen en jongeren) en de commissie bijzondere 
diensten. 
Een aantal keren per jaar wordt een gezamenlijke dienst gehouden met de 
Doopsgezinde Gemeente. 
De gemeentezang wordt meestal begeleid door orgelspel maar in de dienst 
kan de cantorij, een koor, het muziekkorps of een band optreden. 
Ter ondersteuning van de eredienst wordt sinds een aantal jaren in de 
Kruiskerk een beamer gebruikt. 
De gemeente gebruikt in de eredienst het ‘Liedboek, zingen en bidden in 
huis en kerk’  en daarnaast  liederen uit andere “bundels”. 
De gemeente volgt de kleuren van het kerkelijk jaar wat tot uitdrukking 
komt in de kleuren van de antependia, van de stola’s en soms ook een 
bloemstuk in de vorm en kleur van het kerkelijk evenement. 
De Heilige doop wordt bediend in de eredienst op aanvraag van de ouders 
op een afgesproken datum. 
De erediensten en dan met name de bijzondere diensten worden 
geëvalueerd in de kerkenraad. 
De erediensten zijn voornamelijk in de Nederlandse taal. Twee maal per 
jaar wordt er een dienst in het Fries gehouden en incidenteel kan er een 
lied of een tekst in de Friese taal  worden gebruikt. 
  
Waar willen we de komende tijd aan werken: 
  
Welkom heten van gasten en gemeenteleden in de eredienst, dit kan door 
welkom bij binnenkomst of speciaal vermelden in de afkondigingen.  
Meer bekend maken waar, wanneer en met welk thema de eredienst 
wordt gehouden door gebruik te maken van dag- en maandbladen, radio 
en flyers. 
Proberen betrokkenheid ouders en kinderen te stimuleren tot niet alleen 
het bijwonen van de eredienst maar ook een bijdrage te leveren in het 
organiseren van de eredienst door b.v. de schriftlezing te laten doen door 
gemeenteleden.  
De bijzondere diensten samen met de gemeente evalueren en daarmee 
bepalen of we op de goede weg zijn. 
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De kerkenraad en gemeente gaan zich oriënteren op andere 
begeleidingsvormen van de gemeentezang. 
Onderzoek naar de mogelijkheden voor moderne Multi media apparatuur 
in de Koepelkerk en Het Centrum. 
 
Wat willen we bereikt hebben in 2019: 
  
Door doelgroep diensten  toename van het aantal bezoekers, zowel 
ouderen als jongeren, door verhoging van de gastvrijheid en het 
organiseren van activiteiten die laagdrempelig zijn; de gemeente en haar 
gasten moeten zich thuis voelen. 
  
Kerkmuziek 
  
Orgels 
Beide orgels zijn toe aan onderhoud. In 2015 wordt begonnen met de 
restauratie van het orgel in de Koepelkerk. Het orgel in de Kruiskerk zal 
worden gerenoveerd bij de voorgenomen verbouw van de Kruiskerk tot 
MFC, zodat onze gemeente in de toekomst weer over twee kwalitatief 
goede orgels met veel mogelijkheden kan beschikken. 
  
Organisten 
Er zijn 5 organisten die onderling een rooster van dienst opstellen.  
Een van de organisten is eerste aanspreekpunt van KRM. Alle vijf 
organisten zijn ervaren en zijn uitstekend in staat de gemeente te 
begeleiden in de eredienst.  
De KRM bieden, indien gewenst door de organisten, de mogelijkheid zich 
verder te bekwamen en faciliteren in middelen welke de uitvoering ten 
goede komt. 
  
Orgelcommissie 
Er is een orgelcommissie die niet onder de verantwoordelijkheid van de 
KRM valt. Zij zorgen zelf voor de financiering van hun activiteiten. De 
activiteiten bestaan uit het organiseren van orgelconcerten en andere 
muzikale optredens in één van de beide kerkgebouwen. De gebouwen 
worden gratis door de KRM ter beschikking gesteld. Door een breed deel 
van de bevolking van Berlikum en omgeving worden deze concerten zeer 
op prijs gesteld. De kosten worden bestreden door entree te heffen of door 
het houden van een collecte. 
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Koren 
Voor ondersteuning van de Eredienst kan vanuit het dorp een beroep 
worden gedaan op de cantorij Belcanto, mannenkoor Sjongendewiis, de 
Bliid Boadskip Sjongers en muziekkorps Opmaat. 
 
 
 

7. Samenwerking tussen gemeenten 
 
Er zijn vier verbanden waarbinnen onze gemeente samenwerkt met andere 
gemeenten: de ‘Classicale Vergadering’, de ‘Werkgemeenschap van 
predikanten’, ‘de samenwerking met de plaatselijke Doopsgezinde 
gemeente’ en de uitwisseling met de Duitse streekgemeenten rondom 
Schwichtenberg. 
 
1. De Classicale Vergadering 
 
Onze Protestantse Gemeente Berltsum maakt deel uit van de Classis 
Leeuwarden en er zijn twee kerkenraadsleden afgevaardigd naar de 
classicale vergadering.  
De classicale vergadering is een plek waar afgevaardigden van de 
verschillende kerkelijke gemeenten uit de regio elkaar ontmoeten, om hier 
zorgen te delen, ervaringen uit te wisselen en zich gezamenlijk te laten 
uitdagen tot het gaan van nieuwe wegen. De classicale vergadering heeft 
tot taak het bevorderen van de onderlinge verbondenheid tussen de 
verschillende gemeenten en het stimuleren van de onderlinge 
samenwerking. In de komende jaren wil de Classis Leeuwarden buiten haar 
reguliere vergaderingen om o.a. themabijeenkomsten organiseren, en een 
soort ‘kerkendag’, waarop gemeenten zich  aan elkaar kunnen presenteren. 
En de classis wil met de kerkenraden het gesprek aangaan over de 
toekomst van de kerk: “Hoe ziet uw gemeente er over 10 jaar uit?” 
 
2. De werkgemeenschap van predikanten 
 
De classis Leeuwarden is onderverdeeld in een aantal 
werkgemeenschappen van predikanten. De predikant van onze gemeente 
maakt deel uit van de werkgemeenschap Stiens/Wirdum. Samen met de 
predikanten en de kerkelijk werkers van de hierbij behorende gemeenten 
komen zij eens in de zes weken bij elkaar. De voornaamste taken van de 
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werkgemeenschap zijn het bevorderen van de saamhorigheid en de 
gezamenlijke bezinning van de predikanten, de onderlinge opbouw van het 
geestelijk leven van de predikanten, de pastorale zorg voor elkaar en 
gezamenlijke studie. In de werkgemeenschap komt het gemeenteleven ter 
sprake in de vorm van bezinning en uitwisseling van ervaringen. Soms kan 
dat tot incidentele samenwerking tussen gemeenten leiden.  
 
2B Clusters 
 
De werkgemeenschap Stiens/Wirdum kent ook 3 clusters. Dat zijn de 
predikanten van de buurgemeentes die in de kleinere kring van een cluster 
nadenken over meer samenwerking tussen de gemeentes. Berltsum maakt 
deel uit van het cluster, Dronrijp, Menaldum, Bitgum en Berltsum. 
 
3. De samenwerking met de plaatselijke Doopsgezinde gemeente. 
 
De Protestantse gemeente Berltsum heeft een samenwerkingsverband met 
de Doopsgezinde gemeente te Berlikum. 
Deze samenwerking komt tot uitdrukking in het houden van gezamenlijke 
erediensten op  
2

e
 Paasdag en 2

e
 Kerstdag. De tentdienst en de Kerstnachtdienst worden 

eveneens met de Doopsgezinde gemeente gevierd. 
Een maal per jaar wordt er op moderamenniveau vergaderd. 
 
4. Commissie Schwichtenberg 
 
Commissie Schwichtenberg is een werkgroep die zich ten doel stelt 
contacten te onderhouden, met de kerk van Schwichtenberg en omgeving 
in Mecklenburg, in de vorm van persoonlijke en schriftelijke contacten. 
Er wordt naar gestreefd eenmaal per jaar een wederzijds bezoek te 
brengen en mee te leven met bijzondere gebeurtenissen in elkaars 
gemeenten. 
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8. Financiën en beheer 
 
Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de huidige financiële positie van de PG Berltsum 
beschreven, nadat in de afgelopen beleidsperiode ingrijpende besluiten 
uitgevoerd zijn. De noodzaak hiervoor waren de sterk oplopende 
exploitatie tekorten in deze periode Op personeelsgebied zijn dat het 
terugbrengen van de kostersformatie van 2 naar 1 in 2009 en het aantal 
predikanten van 2 naar 1 in 2013. Het gebruik van de gebouwen is door het 
inroosteren van de vergaderingen en overig gebruik zoveel mogelijk 
geoptimaliseerd waardoor de kosten lager werden. De pastorie aan de 
Tsjerkestrjitte is sinds 2013 verhuurd aan een derde. De huidige financiële 
positie is door deze wijzigingen in rustiger vaarwater terecht gekomen. In 
2013 is voor een periode van 3 jaar een jeugdwerker aangesteld en is 
achterstallig onderhoud aan de gebouwen weggewerkt. In 2013 is het 
volgende besluit genomen:  

De Kruiskerk wordt verkocht aan de gemeente Menameradiel en de 
opbrengst wordt als renteloze lening verstrekt aan de Stichting Gebouw van 
het op te richten MFC. Dit alles onder de volgende voorwaarden: 

1. Dat de totale financiering van het MFC gegarandeerd is· 

2. Dat de procedure van het vastleggen van de kerkdiensten in de grote zaal 
van het MFC is vastgelegd in een overeenkomst 

3. Dat de renovatie van het orgel bij de verbouw van de Kruiskerk tot MFC 
door de Stichting Gebouw van het MFC wordt gefinancierd. 

4. Dat de exploitatie van het MFC en de daarmee verbonden kosten voor de 
Protestantse Gemeente Berltsum in overeenstemming zijn met het rapport 
van de werkgroep (juli 2013) 

5 Dat het aantal bestuursleden, dat de Protestantse Gemeente Berltsum 
levert voor de Stichting Gebouw en de Stichting Exploitatie van het MFC is 
vastgelegd in een overeenkomst. 
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Uitgangspunten voor deze beleidsperiode 

In deze beleidsperiode staat de verdere uitwerking van het MFC centraal. 
Indien dit gerealiseerd wordt, heeft dit per saldo voor de jaarlijkse 
exploitatie voor de PG Berltsum geen gevolgen. Voor het gebruik van de 
kerkzaal en consumpties wordt een jaarlijkse huur betaald. De kerkelijke 
vergaderingen en bijeenkomsten worden dan gehouden in het MFC. 

 

 Kerkdiensten zullen net als nu in zowel de Koepelkerk als straks in het 
MFC worden gehouden, zoveel mogelijk om en om. Het Centrum zal 
gebruikt worden voor uitvaarten en bijeenkomsten op verzoek van 
derden. 
 

 De koster/beheerder functie wordt na de realisatie van het MFC 
teruggebracht. In welke mate wordt nader onderzocht. De inzet van 
een groot aantal vrijwilligers blijft net zoals de voorgaande 
beleidsperiode nodig. 
 

 De predikantsplaats wordt gehandhaafd op 1 volledige arbeidsplaats. 
Het pastoraat wordt ondersteund met een jeugdwerker voor 0,2 
arbeidsplaats tot 1 september 2017. Daarna wordt dit nader bekeken. 

 
Het verloop van leden 
 
De daling van het ledenaantal heeft zich verder doorgezet in de afgelopen 
jaren en zal zich volgens de algemene trend in de kerk verder doorzetten. 
De daling in het kerkbezoek zet zich sterker door. Meer dan voorheen 
moeten we ons realiseren, dat kerk-zijn zich niet weerspiegelt in uitsluitend 
kerkbezoek maar ook in andere aspecten van onze kerk. De komst van het 
MFC geeft daaraan veel meer ruimte waardoor de kerkelijke betrokkenheid 
zich zal kunnen stabiliseren en mogelijk versterken. 
Overigens moeten we ons realiseren, dat het inwonertal van Berltsum zich 
stabiliseert en dat de demografische groei van na de 2e wereldoorlog 
gestopt is. 
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Conclusies en actiepunten 
 

 De realisatie van het MFC biedt kansen de betrokkenheid van de 
jongeren en jeugd te versterken en daarmee ook van de ouders. 

 De daling van het ledenaantal zal zich verder doorzetten conform de 
landelijke trend. 

  
Het verloop van de Vaste Vrijwillige Bijdragen 
 
In de vorige beleidsperiode is de kentering zichtbaar geworden, dat de 
totale Vaste Vrijwillige Bijdrage daalt. Deze daling zal zich verder 
doorzetten. We verwachten, dat de kerkelijke betrokkenheid van jongeren 
en jeugd en daarmee hun ouders door de komst van het MFC zal 
stabiliseren.  
 
Conclusies en actiepunten 

 De kerkelijke betrokkenheid van de jongeren, jeugd en hun ouders zal 
speerpunt moeten zijn voor een hogere VVB. Deze groep heeft een 
gemiddeld beperkte hoogte van de VVB. De komst van het MFC zal 
hier een positieve invloed op hebben, evenals de inzet van de 
jeugdwerker. 

 De pastorale zorg voor de ouderen van onze gemeente zal ook een 
goed aandachtpunt moeten blijven. 

 
Het verloop van de opbrengsten uit collecten en kerkbezoek  
 
Het kerkbezoek in beide kerkgebouwen daalt. De wekelijkse telling in beide 
kerken geeft geen duidelijke trend aan voor voorkeur van een gebouw. 
Eerder lijkt een meer traditionele dienst meer bezoekers te trekken dan 
bijzondere. Een andere trend is wel, dat bijzondere diensten meer mensen 
trekt, die minder frequent de traditionele diensten bezoeken. Feit blijft 
wel, dat de daling van de collecteopbrengsten zich verder doorzet. Met 
hulp van de sociale media zal het kerkbezoek bij jongeren en jeugd 
gestimuleerd moeten worden. De web radio zal in 2016 moeten stoppen 
omdat dit niet meer ondersteund wordt door het telecombedrijf. Het 
meeluisteren via internet (www.kerkomroep.nl) zal steeds meer gebruikt 
worden, ook door ouderen, die niet meer fysiek aanwezig kunnen zijn.  
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De acceptgiro is door de banken afgeschaft en hierdoor zijn de girale giften 
voor de paas- en oudejaarscollecte vervallen. Wij beraden ons nog over 
een alternatief. 
Conclusies en actiepunten:  

 

 De dankstond collecte en de collecten met Pasen en Eindejaar zullen 
meer onder de aandacht worden gebracht met een bijzondere dienst 
of activiteit. 

 Evaluatie van het collecterooster in samenhang met de geplande 
diensten ten gunste van de eigen kerkcollecten. 

 Mogelijkheden onderzoeken voor collecten bij de internetdiensten 
 

Organisatiekosten 
 
Organisatiekosten zijn kosten welke niet vallen onder de salariskosten, 
kosten landerijen en kosten van gebouwen. 
Organisatiekosten zijn een relatief klein deel van de totale kosten. 
De kerkrentmeesters zullen alle posten doorlichten op mogelijke 
bezuinigingsmaatregelen. 
 
Conclusies en actiepunten:  
 

 Er zijn beperkte mogelijkheden om op de organisatiekosten te 
bezuinigen. Dit neemt niet weg dat de kerkrentmeesters alle posten 
nog eens zullen doorlichten op bezuinigingsmaatregelen. 

 
Fondsen en voorzieningen 
 
Fondsen bestaan uit (geld)middelen, die in het verleden gevormd zijn met 
een bepaald doel, soms in de vorm van een notarieel vastgelegd legaat van 
een overleden kerklid. Een aantal fondsen hebben een geoormerkte 
bestemming en mogen alleen voor het doel worden gebruikt waarvoor het 
fonds gevormd is. Per fonds is dit aangegeven. 
Voorzieningen worden gevormd ten laste van de jaarlijkse exploitatie voor 
kosten, die zich niet jaarlijks voordoen. De voorzieningen van onze 
gemeente bestaan uit onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud.  
Onze gemeente heeft de volgende fondsen. 
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Restauratiefonds Koepelkerk 
Het eigen restauratiefonds is gevormd als dekking voor het eigen aandeel 
in de kosten van grote restauraties aan de Koepelkerk. Aangezien de 
Koepelkerk jaarlijks goed onderhouden wordt, is een restauratie in deze 
beleidsperiode niet te verwachten. 
 
Annigje Hagerfonds. 
Dit is een geoormerkt fonds waarbij de legataris heeft bepaald, dat de 
baten van het legaat besteed moeten worden aan de Koepelkerk of het 
Centrum. De opbrengst van dit fonds wordt jaarlijks bijgeschreven op dit 
fonds. De beleggingen bestaan uit landerijen, deposito's en liquide 
middelen. 
 
Orgelfonds 
De gelden in dit geoormerkte fonds zijn gevormd uit subsidies ten behoeve 
van de restauratie van het Mitterreitherorgel in de Koepelkerk. Voor deze 
restauratie is een bijdrage van de provinsje Fryslân toegekend en veel 
toezeggingen van andere fondsen. Uit de exploitatie 2013 is het eigen 
aandeel in de restauratie gedekt en ondergebracht in dit fonds. 
 
Fonds afkoopsommen onderhoud graven. 
Dit fonds bestaat hoofdzakelijk uit vooruitbetaalde onderhoudskosten van 
graven op het kerkhof op basis van langlopende contracten tot 25 jaar. 
Dit fonds heeft een geoormerkte bestemming en zal voor het genoemde 
doel worden gebruikt. 
 
Verjaardagsfonds.  
De opbrengst van de verjaardagsbijdragen worden evenals voorgaande 
jaren 50/50 besteed aan een kerkrentmeesterlijk doel en een door de 
commissie verjaardagsfonds gekozen diaconaal doel. 
 
Onderhoudsvoorzieningen 
 
Onderhoudsvoorziening Koepelkerk 
Voor de komende beleidsperiode is voor het onderhoud van de Koepelkerk 
een subsidie toegekend van 50% van de onderhoudskosten. Met 
subsidieaanvragen bij andere fondsen zal dit percentage omhoog gebracht 
worden, evenals dit de afgelopen jaren steeds het geval is geweest. Toch 
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zal jaarlijks dit fonds gevoed moeten worden met een eigen aandeel in het 
onderhoud van de kerk. 
 
Onderhoudsvoorziening overige gebouwen 
De verbeterde exploitatie en het uitgevoerde achterstallig onderhoud 
geven een goed uitgangspunt voor een jaarlijkse toevoeging aan deze 
fondsen. Per gebouw wordt bepaald welk bedrag gereserveerd wordt voor 
toekomstig groot onderhoud, dit op basis van een reële inschatting van de 
kosten. 
De realisatie van het MFC leidt er toe, dat geen geld meer gereserveerd 
moet worden voor het onderhoud van de Kruiskerk ( en de Klinker). Het 
MFC dekt uit haar eigen exploitatie het toekomstige onderhoud. 
 
Conclusies en actiepunten 
 

 De onderhoudsvoorzieningen jaarlijks te voeden met geld uit de 
exploitatie zodat toekomstig onderhoud daaruit gepleegd kan worden. 

 Per gebouw de jaarlijkse kosten en opbrengsten van gebouwen 
beoordelen en mogelijk besluiten te nemen tot een herbelegging. 
Noodzakelijke aanpassingen uitvoeren ten behoeve van de 
huurders/gebruikers van de gebouwen ten laste van de 
onderhoudsvoorziening om huuropbrengsten zeker te stellen. 

 
De financiële administraties  
 
Conclusies en actiepunten: 
 

 De financiële administratie verder optimaliseren zodat de daaruit 
afgeleide rapportage eenvoudiger kan worden opgesteld. 
Verdergaande automatisering past in de huidige ontwikkeling voor een 
adequate informatievoorziening. 

 De kosten in verband met de uitbesteding van 
samenstelwerkzaamheden van de jaarrekening worden daardoor 
beperkt. 
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9. Gebouwen en bezittingen 
 

Totaalvisie gebouwen en overige bezittingen van de Protestantse 
Gemeente te Berltsum 
 
Algemene uitgangspunten. 
1. De Kruiskerk en de Koepelkerk worden beide gebruikt voor de 

eredienst.  
2. De gemeente stelt een pastorie ter beschikking aan de predikant 

(volgens de kerkorde) en (vrijwillig) een kosterswoning aan de koster . 
3. De opbrengsten van de overige bezittingen worden gebruikt voor de 

instandhouding van de gemeente voor de korte en lange termijn. 
4. De bezittingen moeten zo rendabel en waardevast mogelijk worden 

belegd met een laag risico profiel. 
5. Indien een bezit niet meer rendabel is, zal dit omgezet moeten worden 

in een meer renderende belegging voor de lange termijn.  
6. Fondsen worden niet aangewend voor dekking exploitatie tekorten. 

 
Deze algemene uitgangspunten zijn hierna toegelicht per bezitting. 
 
1. Kerkgebouwen Kruiskerk en Koepelkerk 
 
Deze totaalvisie is gebaseerd op het uitgangspunt, dat de Kruiskerk 
uitgebreid wordt tot een multifunctioneel centrum (MFC) en dat de 
gemeente langdurig gebruikt maakt van dit MFC. Het gebouw en de Klinker 
worden omgezet in een lening aan de Stichting Gebouwen MFC i.o. 
Indien het MFC niet gerealiseerd kan worden, worden aan de gemeente 
nieuwe voorstellen voorgelegd. 
 Het huidige gebruik van beide gebouwen wordt hierdoor langdurig 
voortgezet. 
 
2. Pastorie 
De gemeente dient op grond van de kerkorde een woning ter beschikking 
te stellen aan de predikant. Het aantal predikantsplaatsen is in 2013 
teruggebracht van 2 naar 1. De gemeente stelt de woning aan de Ir. C.M. 
van der Slikkeleane 8 als pastorie ter beschikking. 
De pastorie aan de Tsjerkestritte komt hierdoor in aanmerking voor 
herbestemming (zie 3.3)  
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3. Overige bezittingen 
De inkomsten uit overige bezittingen vormen momenteel 28% van de 
jaarlijkse inkomsten van de gemeente ofwel € 75.000. De overige 
bezittingen van de gemeente bestaan uit de volgende onderdelen: 
 
3.1 Landerijen 
De landerijen bestaan uit ca. 37 hectare grond (landerijen en grond ten 
behoeve van woningbouw) dat grotendeels in erfpacht is uitgegeven. 
Erfpacht geeft voor de eigenaar een hoger rendement dan pacht. Daar 
staat tegenover, dat de erfpachter hypotheek kan krijgen op grond en bij 
verkoop een deel van de opbrengst krijgt. Landerijen zijn een waardevast 
bezit. Het beheer is uitbesteed aan een rentmeesterkantoor. 
De kerkrentmeesters zetten de traditie voort om dit bezit in landerijen niet 
om te zetten in deposito’s of staatsobligaties. 
 
3.2. De begraafplaats 
De begraafplaats wordt geëxploiteerd ten behoeve van het hele dorp en 
geeft jaarlijks een voordelig saldo. Dat voordelig saldo wordt mede 
gerealiseerd door  inzet van vrijwilligers inzake  beheer en administratie. 
Van de mogelijkheid van afkoop van grafonderhoud wordt veel gebruik 
gemaakt. De gestorte afkoopsommen worden belegd in het Fonds 
afkoopsommen grafonderhoud. Uit de rentebaten wordt het 
grafonderhoud uitgevoerd gedurende de afkoopperiode. Indexering van de 
inkomsten is belangrijk. 
Door maatschappelijke ontwikkelingen is het niet uitgesloten dat in de 
toekomst minder gebruik wordt gemaakt van de begraafplaats. 
 
3.2. Het Centrum en aula 
Na het tot stand komen van het MFC wordt het Centrum voornamelijk  
gebruikt voor bijeenkomsten bij begrafenissen op de begraafplaats. Het 
gebruik van het Centrum kan niet los worden gezien van de exploitatie op 
lange termijn van de begraafplaats. De aula is specifiek gebouwd ten 
behoeve van de begrafenisvereniging en verhuurd met een langlopend 
huurcontract. De inkomsten van het Centrum en de aula zullen ook na de 
realisatie van het MFC hoger zijn dan de exploitatiekosten. De inzet van 
vrijwilligers draagt bij tot het batig saldo. Het ontbreken van  alternatieve 
aanwendingsmogelijkheden beperkt het uitgangspunt van  een waardevast 
bezit. Indexering van de inkomsten is belangrijk. 
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3.3. Woningen 
De volgende woningen zijn in bezit van de gemeente. Woningen zijn in 
principe een waardevaste belegging en huren worden geïndexeerd. 
Onderhoudskosten (incl. tuin)  worden deels door vrijwilligers uitgevoerd. 

 Voormalige pastorie aan de Tsjerkestrjitte 4. Deze woning zal na het 
uitvoeren van het achterstallig onderhoud in 2013 worden verhuurd. 
Los van het nu in uitvoering zijnde onderhoud wordt geen verder 
onderhoud uitgevoerd  

 De huurinkomsten moeten de exploitatiekosten overtreffen. Indien dit 
niet mogelijk is, zal de woning worden verkocht en zal de opbrengst op 
een rendabele wijze waardevast worden belegd. 

 De huuropbrengst wordt geschat op € 9.000 per jaar en de 
vermoedelijke opbrengstwaarde ca.  € 295.000 

 Voormalige kosterwoning Buorren 1. Deze woning wordt reeds jaren 
rendabel verhuurd, rekening houdend met de onderhoudskosten.  

 Kosterswoning Hôfsleane 25. Deze woning wordt verhuurd aan de 
koster. Het achterstallige onderhoud is uitgevoerd. De huur is 
gekoppeld aan het arbeidscontract. 

  
4. Belegde geldmiddelen 
Geld is geen waardevaste belegging en is onderhevig aan 
waardevermindering door inflatie. De kerkrentmeesters doen momenteel 
onderzoek naar betere beleggingen. Het belegde geld is grotendeels van 
het A. Hagerfonds, Fonds afkoop grafonderhoud en Onderhouds-fonds. De  
aflossing van de hypotheek  ad € 75.000 op  de huidige pastorie wordt bij 
dit onderzoek betrokken. 
 
Kerkgebouwen 
Conclusies en actiepunten: 

 Het realiseren van het MFC zal leiden tot vernieuwde vormen van 
kerkgebruik, zonder dat hiervoor grote investeringen ten laste van 
onze gemeente komen. 

 Het Boegem orgel  uit 1968 in de Kruiskerk zal met de realisatie van 
het MFC worden gerenoveerd ten laste van de investering in het MFC. 

 De Koepelkerk zal veelal gebruikt worden voor de meer traditionele 
diensten. Wel zal onderzocht worden hoe de functionaliteit en het 
energieverbruik in het kerkgebouw verbeterd kan worden. 
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 In 2015 zal het Mitterreitherorgel in de Koepelkerk worden 
gerestaureerd. De kosten worden gedekt uit het Orgelfonds, subsidies 
en fondsbijdragen. 

 Het groot onderhoud van de Koepelkerk wordt betaald uit de 
Onderhoudsvoorziening, dat gevoed wordt uit subsidies en een eigen 
aandeel in de kosten. 
 

Het Centrum  
Conclusies en actiepunten: 

 Het Centrum hoort functioneel bij de Koepelkerk en zal na de realisatie 
van het MFC in principe niet meer worden gebruikt voor kerkelijke 
activiteiten, tenzij deze behoren bij de kerkdienst. De functie van 
openbaar belang blijft aanwezig. 

 Het Centrum is multifunctioneel in gebruik vanwege de aanwezigheid 
van de aula. De aula is onlosmakelijk verbonden met Het Centrum en 
verhuurd aan de begrafenisvereniging. 

 
Landerijen 
Rondom Berlikum bezit de gemeente circa 36 ha landerijen. Deze worden 
verpacht, de meeste percelen liggen onder erfpacht. De pachtopbrengst 
van de landerijen worden gebruikt voor de lopende exploitatie.  
Het beheer van de landerijen blijft voorlopig uitbesteed aan de 
Rentmeester van de KKG (kantoor Kerkelijke Goederen). 
 
Conclusie en actiepunten 

 Aangezien grond niet onderhevig is aan inflatie in tegenstelling tot 
geldelijke belegging, wordt actief gekeken naar herbelegging in 
landerijen in plaats van risicomijdend beleggen in deposito's. Met 
name het (oorspronkelijke) kapitaal van het Annigje Hagerfonds komt 
hiervoor in aanmerking. 

 Verkoop van pachtvrije grond wordt alleen overwogen wanneer dit 
zogenaamde 'warme' grond betreft, dat is grond waarvan een 
herbestemming te verwachten is. 
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Vergaderruimten 
De komst van het MFC zal van grote invloed zijn op het gebruik van 
vergaderruimten voor onze gemeente. De exploitatie van de Kruiskerk gaat 
geheel over naar het MFC en de kerkelijke vergaderingen in het Centrum 
gaan eveneens over naar het MFC. De PG Berltsum draagt dan geen 
verantwoordelijkheid meer voor de exploitatie en het onderhoud van de 
Kruiskerk. Jaarlijks wordt een vaste huur betaald aan het MFC. Het 
Centrum wordt alleen als vergaderruimte voor de gemeente gebruikt 
indien het MFC geen plaats kan bieden. 
 
Koster 
De gemeente heeft 2 kosters in dienst op 1 volledige arbeidsplaats. In 2014 
is het vaste arbeidscontract met de koster beëindigd om medische 
redenen. Deze arbeidsplaats wordt nu met 2 tijdelijke arbeidscontracten 
ingevuld. De realisatie van het MFC zal leiden tot het verminderen van het 
aantal uren voor de functie van koster/beheerder. De arbeidscontracten 
zullen daarbij ter zijner tijd aangepast worden. In 2015 wordt  onderzocht 
in hoeverre de arbeidsplaats van de koster kan worden  ingevuld wordt 
door vrijwilligers en de vrijkomende middelen ingezet zullen worden voor 
een kerkelijk medewerker. 
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10. Kerkelijke kaart 
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11.  Meerjarenbegroting 2015-2019 
 

 
rekening rekening rekening begroting 

BATEN 2012 2013 2014 2015 

baten onroerende zaken 65.765 60.628 69.920 77.430 

rentebaten en dividenden 9.976 9.357 10.355 9.896 

opbrengst rechten 0 0 0 0 

bijdragen levend geld 186.485 180.319 154.915 143.800 

door te zenden collecten 101 0 0 34 

subsidies/bijdragen 0 1.500 0 500 

   
  

 TOTAAL 262.327 251.804 235.190 231.660 

   
  

 LASTEN 
  

  
 lasten kerkgebouwen 28.095 31.665 28.342 25.500 

lasten ov. Onroerende zaken 34.371 51.264 34.790 21.800 

afschrijvingen 1.579 1.579 1.579 1.600 

pastoraat 166.155 94.194 83.448 83.500 

lasten kerkdiensten 3.879 6.786 4.178 9.548 

verpl. inzake organen 11.412 12.258 11.688 11.500 

salarissen/vergoedingen 43.208 36.646 58.427 65.000 

beheer en administratie 9.929 9.836 11.617 14.600 

rentelasten 5.484 4.699 4.209 4.250 

   
  

 TOTAAL  304.112 248.927 238.278 237.298 

   
  

 SALDO BATEN -/- LASTEN -41.785 2.877 -3.088 -5.638 

   
  

 DIVERSE BATEN EN LASTEN 
  

  
 saldo toevoegingen onttrekkingen -18.000 -24.568 -12.278 -23.000 

saldo begraafplaats 20.218 16.822 14.873 13.000 

saldo streekgemeente 0 0 0 0 

aandeel federatie 0 0 0 0 

saldo overige 20.789 10.254 9.677 15.500 

   
  

 TOTAAL DIVERSE 
BATEN/LASTEN 23.007 2.508 12.272 5.500 

   
  

 EXPLOITATIE OVERSCHOT 0 5.385 9.184 0 

EXPLOITATIE TEKORT 18.778 0 0 138 



31 
 

 

 
prognose prognose prognose prognose 

BATEN 2016 2017 2018 2019 

baten onroerende zaken 74.897 59.718 60.475 61.609 

rentebaten en dividenden 16.000 16.000 16.000 16.000 

opbrengst rechten 0 0 0 0 

bijdragen levend geld 149.421 140.789 134.670 129.960 

door te zenden collecten 11 15 20 15 

subsidies/bijdragen 667 398 519 525 

     TOTAAL 240.996 216.920 211.684 208.109 

     LASTEN 
    lasten kerkgebouwen 28.502 36.033 36.168 36.502 

lasten ov. Onroerende zaken 35.951 30.347 29.366 31.888 

afschrijvingen 1.586 1.588 1.591 1.589 

pastoraat 87.724 84.891 85.372 85.995 

lasten kerkdiensten 6.837 6.855 7.747 7.146 

verpl. inzake organen 11.815 11.668 11.661 11.715 

salarissen/vergoedingen 65.827 36.293 26.107 26.750 

beheer en administratie 10.497 10.545 9.914 10.360 

rentelasten 4.386 4.282 4.306 4.325 

     TOTAAL  253.125 222.502 212.232 216.270 

     SALDO BATEN -/- LASTEN -12.129 -5.582 -548 -8.161 

     DIVERSE BATEN EN LASTEN 
    saldo toevoegingen onttrekkingen -19.210 -19.594 -19.986 -20.386 

saldo begraafplaats 14.898 14.257 14.052 14.402 

saldo streekgemeente 0 0 0 0 

aandeel federatie 0 0 0 0 

saldo overige 14.346 5.146 5.324 5.604 

     TOTAAL DIVERSE 
BATEN/LASTEN 10.034 -191 -610 -380 

     EXPLOITATIE OVERSCHOT 0 0 0 0 

EXPLOITATIE TEKORT 2.095 5.773 1.158 8.541 
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Uitgangspunten en veronderstellingen: 
 In de prognoses wordt uitgegaan van de volgende beleidsuitgangspunten: 
 - De VVB is gebaseerd op de huidige trend van de daling van het aantal 
   gemeenteleden en de VVB 
 - Verwacht wordt dat de diensten in het MFC zullen leiden tot een stabilisering 
   van collecteopbrengsten 
 - Vanaf 2017 wordt het MFC gehuurd voor € 20.000 en vervallen diverse kosten 
   en opbrengsten m.b.t. de Kruiskerk 
 - De jeugdwerker wordt tot medio 2017 ingezet 
 - De reservering voor groot onderhoud is gebaseerd op de meerjarenbegroting 
   per pand 
 - De kostersformatie wordt vanaf 2017 berekend op 50% 
 - De beschikbare middelen worden herbelegd op basis van een defensieve 
   herbelegging  
 - Voor incidentele uitgaven is € 2.000 per jaar opgenomen 
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12.  Communicatie (de ”PR” van onze gemeente) 
 
Iedereen ervaart dat communicatie nu anders verloopt dan bv. 40 jaar 
geleden. 
Binnen onze kerk zijn in de loop van de tijd wel  aanpassingen geweest, 
maar de meeste communicatie verloopt nog op de zelfde manier. Vooral de 
jongere generatie spreekt dit niet meer aan.  
 
De PR commissie heeft alle vormen van communicatie bekeken, wat in 
2014 leidde tot een rapport met een aantal ideeën. 
Voorgesteld wordt om te komen tot een andere opzet, waarbij alle vormen 
van communicatie op elkaar aansluiten en ook in vorm en inhoud 
herkenbaar zijn. 
Het voorstel is om dit in fasen in te voeren, waarbij een nieuwe interactieve 
website en vervanging van Tsjerkelûden de eerste prioriteit hebben. 
 
De plannen worden nu eerst voorgelegd aan de gemeente, die hierin een 
actieve rol (blijft) vervullen. 
Na goedkeuring zullen de plannen worden uitgewerkt en concreet gemaakt 
door een aantal commissies. 
De financiële middelen zijn inmiddels beschikbaar gesteld. 
Daarna zullen ook ander onderwerpen worden bekeken zoals: 
winterwerkboekje , afkondigingen briefpapier enz. 
In de komende jaren zal daarom dit onderwerp voortdurend terugkomen. 
 

13. Vorming en toerusting 
 

De gemeente geeft onder leiding van de kerkenraad gestalte aan 
geestelijke vorming en toerusting. Dit is een doorlopend proces waarin alle 
generaties betrokken zijn. De kerkenraad laat zich voorlichten en bijstaan 
door eventuele professionele krachten van bijvoorbeeld het 
Dienstencentrum. 
 
De kerkenraad roept de kerkenraadsleden en de leden van de gemeente op 
deel te nemen aan vorming en toerusting voor de geestelijke groei en 
taken van de gemeente en kerk. Men kan gebruik maken van ideeën die in 
andere kerken en kerkelijke gemeenschappen aan de orde zijn. 
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Vorming en toerusting begint onder andere bij de catechese, jeugdclubs en 
jongerengroepen (JOP), vrouwenverenigingen en gemeenteavonden 
waarin een bepaald onderwerp wordt behandeld. In het zogenaamde 
‘winterwerkboekje’ bieden we elk seizoen een aantal activiteiten aan voor 
doelgroepen en voor alle gemeenteleden om ons geloof te delen met 
elkaar en te verdiepen. 
Maar ook de speciale diensten van de CBD-commissie en de 
Jongerendiensten  kunnen een bijdrage leveren voor de geestelijke 
vorming en toerusting. 
 
In de komende jaren moeten we blijven werken om jongeren en jong 
volwassenen zoveel mogelijk bij de kerk te betrekken en ook openstaan 
voor  en afstemmen op de taal en belevingswereld van de jongeren. 
 
Beleidsvoornemens 
In diverse hoofdstukken van dit beleidsplan is te vinden wat de komende 
periode als beleid betiteld kan worden op het gebied van vorming en 
toerusting. Verwezen wordt naar het werkplan behorend bij dit 
beleidsplan. 
 
 
 

14. Kerk en Israël 
 
De Protestantse kerk is deel van Gods wereldwijde kerk, waarin 
protestanten een eigen plaats innemen. Daarbij weten wij dat Gods kerk in 
Israël wortelt en laten we ons leiden door de Schriften die wij met elkaar 
delen. Wij kunnen niet bestaan zonder een diepe verbondenheid met het 
Joodse volk. Protestanten zijn – in de oorspronkelijke betekenis van het 
woord – mensen die ‘een publieke getuigenis afleggen’. In alle openheid en 
openbaarheid staan zij voor de verkondiging van het evangelie van Jezus 
Christus. 
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15. Vrouwenverenigingen 
 
Dorcas en Rondom Gods Woord. 
Beide groepen vergaderen 1x in de veertien dagen in de periode van 
september t/m april. 
 
Dorcas: 
Centraal staat onderling contact en samenzijn als christelijke vrouwen. 
Dit samenzijn heeft als uitgangspunt de Bijbel en de avond  wordt verder 
op verschillende manieren ingevuld. 
Rondom Gods Woord: 
Is een gespreksgroep die vanuit Bijbelse visie wil komen tot ontmoeting en 
gesprek. 
 
Samen beginnen wij het seizoen in september. Ook het kerstfeest en de 
paasviering doen we met elkaar. 
 
 
 

16. Ochtendontmoetingsgroep 
 
Vier keer per jaar is er voor de 55+ers een ontmoetingsochtend, meestal 
genoemd de koffiemorgen. Deze wordt, namens de kerkenraad, 
georganiseerd door een tweetal leden van de groep. De leiding berust dan 
bij één van hen. Er wordt een onderwerp aan de orde gesteld, ingeleid 
door een spreker, soms is er een diapresentatie, een film of nog iets 
anders. Het belangrijkste doel van de bijeenkomsten is de versteviging van 
de onderlinge band. Er wordt dan ook ruim tijd genomen voor koffie en 
gesprek.  
 
Alle inwoners van 55 jaar en ouder uit Berltsum, Wier en directe omgeving, 
ongeacht hun achtergrond of geloof, zijn welkom op de bijeenkomsten. 
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