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Beste gemeenteleden en belangstellenden, 

Dit voorwoord schrijf ik op een zomerse juli dag terwijl ik de zweetdruppels over mijn rug 
voel lopen, en dat voelt toch wat raar als het gaat om een winterwerkboekje. De eer voor die 
zweetdruppels deel ik met een hele groep gemeenteleden.

Drie gemeenteleden, Ida Jansen, Bote van Dijk en Henny Kalma hebben met mij meegedacht over 
de invulling van de verschillende activiteiten.

En in het bijzonder wil ik uw aandacht vragen voor wat onze jeugdwerker Carlijn Niesink allemaal 
op stapel heeft staan, waaronder Kindernevendienst XL en de TIENERdiensten.

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 u dit boekje in handen hebt. Met al deze mensen samen is dit boekje weer gemaakt.

Maar dit boekje is pas echt ‘af’ als u zich aanmeldt voor één of meer activiteiten. 
Het is pas ‘af’ als u denkt, ja, ik wil wel een deel van mijn leven ‘delen’.

Graag tot ziens!
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Jaarthema: ‘Deel je leven ! 

Het landelijke jaarthema is ‘Deel je leven’ 
en daar sluiten wij ons bij aan. Wij delen 
ons leven met veel mensen, met de één 
intensiever dan met de ander, met de één 
anders dan met de ander. We leven alleen 
of in een gezin. We delen ons leven ook in 
verschillende ‘verbanden’, zoals familie, 
buurt, kerk, werk, vriendengroep, sportclub, 
muziekgroep, leesclub en nog veel meer.

In al die verschillende groepen deel je ook 
andere dingen. Met buren deel je misschien heel 
letterlijk het tuingereedschap of de ladder om de 
buitenboel te verven. Met collega’s rijd je samen 
naar het werk. In de familie deel je de zorg om 
ouder wordende ouders of een zieke.

We leven ook in de kerkgemeenschap; daar 
delen we ons geloof. We geloven allemaal in de 
God van de Bijbel en we noemen ons christen, 
maar wat geloven voor je betekent dat kan voor 
ieder van ons heel verschillend zijn. Geloven is 
een zaak van het hart. Van iets dat diep in de 
mens beweegt. Maar het is zeker ook een zaak 
van de handen en de mond. Want dat wat binnen-
in een mens zit borrelt naar buiten. Zo zegt Jezus 
het ook, ‘waar het hart vol van is, daar loopt de 
mond van over’, en ‘aan de vruchten kent men 
de boom’.
Door mijn woorden en daden merkt een ander 
wie ik ben. Het kan heel verrijkend zijn om dat 
te delen met elkaar en waardevol, omdat er niet 
altijd zo veel plekken zijn om over deze dingen 
met elkaar te spreken.

In de gemeente wordt meer gedeeld. We delen 
soms de maaltijd met elkaar en zeker delen 
we van wat we hebben en van wie we zijn. We 
hebben vaak veel te geven, meer dan we soms 
denken ...? In de Bijbel komen veel verhalen voor 

over delen. En tot verwondering van de mensen 
die er bij zijn, blijkt telkens dat delen niet 
betekent dat je minder over houdt, maar dat je 
door te delen meer krijgt (!) en dat er veel meer 
mogelijk is dan je voor mogelijk hield.... 
En bij dat delen gaat het gewoon om brood voor 
elke dag, maar ook om brood voor ons hart. 

Kortom: Waar staan we voor als Protestantse 
gemeente Berltsum?

Hier voor:

Deel je leven met God en elkaar, 

in geloof, hoop en liefde.

Daar gaat het om in alle activiteiten die we met 
en voor elkaar organiseren.
We nodigen u uit om in dit boekje rond te kijken 
en we hopen van harte dat het u aanspreekt om 
mee te doen, en je leven te delen.

Hoe kun je meedoen?

Als u en jij mee wilt doen met een of meer 
activiteiten dan kunt u dat invullen op het 
aanmeldingsformulier dat achter in dit boekje 
zit. Dit formulier wordt binnenkort bij u 
opgehaald (laatste week van september!).
Mocht dat om de één of andere reden niet 
lukken dan kunt u zich ook telefonisch of per 
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mail opgeven bij Akke Zijlstra, telefoon 41 29 05
(graag tussen 19.00 en 20.00 uur bellen), 
e-mail: akke.z@kpnplanet.nl.
Bewaart u dit boekje goed, dan heeft u het 
overzicht van ons winterwerk altijd bij de hand. 
In het kerkblad, de nieuwsbrief en onze website 
zullen de verschillende activiteiten ook steeds 
worden aangekondigd.

Wij hopen met elkaar op een goed seizoen!

Ds. Arjan Bouwknegt

Groothuisbezoek: 
Thema ‘Deel je leven’

Dit seizoen zijn er geen wijkavonden, omdat 
we de wijken door elkaar ‘husselen’.
In het verleden noemden we dit groothuis-
bezoek. Zelf noem ik het liever ‘contact 
avond’, omdat deze naam meer aangeeft 
waar deze avonden voor bedoeld zijn: 

Om ons leven te delen met God 

en elkaar, in geloof, hoop en liefde. 

De sfeer en de ‘kleur’ van de avonden zijn 
vergelijkbaar met voorgaande jaren. Samen met 
een wijkouderling zal ik (ds. Bouwknegt) deze 
avonden leiden. Ze zullen gehouden worden 
in ’t Centrum of in een zaal van de Kruiskerk. 

U ziet op de volgende pagina alle data op een 
rijtje. U kunt op het opgave formulier achter 
in dit boekje drie datums aangeven wanneer 
u kunt. Op één van deze avonden wordt u in-
gedeeld. Het is onze bedoeling om groepen te 
maken van ongeveer 12 mensen. Vooraf krijgt u 
nog een persoonlijke uitnodiging. 

Van harte welkom!

Wijk MIDDAG met een maaltijd

Voor wie liever niet meer ’s avonds de deur uit 
gaat, is er net als voorgaande jaren ook weer 
een wijk-MIDDAG. We beginnen om 16.00 uur, 
en we sluiten deze wijk middag af, net als vorig 
jaar, met een gezamenlijke broodmaaltijd. 
En natuurlijk zijn er helpende handen voor wie 
moeite heeft om zelfstandig te komen.
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Hieronder vindt u tijd en plaats van alle Groothuisbezoeken

Dag  Datum  Plaats

Donderdag  27 oktober  Kruiskerk

Maandag  07 november  Kruiskerk

Donderdag  24 november  ’t Centrum
 
Woensdag  07 december  ’t Centrum

Donderdag  12 januari  Kruiskerk

Dinsdag  24 januari  ’t Centrum

Maandag  13 februari  Kruiskerk

Woensdag  01 maart  ’t Centrum

Dinsdag  14 maart  ‘t Centrum

Wijkmiddag

Voor iedereen die liever ’s middags meedoet
Aanvang 16.00 uur

Dag Datum Tijd Wijkouderling Plaats

Woensdag 22 maart 16.00 uur Tineke Greidanus Kruiskerk



Place2be: 

Dit seizoen willen we Place2Be nieuw leven in 
blazen. 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. 

De 16 plussers zijn van harte welkom op de 
eerste avond, donderdag 6 oktober om 20.00 uur 
in de Kruiskerk. Tijdens deze eerste avond zullen 
we samen verder nadenken over de invullingen 
van de 16-plus avonden.

Mocht je meer willen weten over deze avonden, 
neem dan contact met Carlijn Niesink op via 
c.niesink@pgbertlsum.nl

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

JOP is inmiddels een begrip 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!

De club avonden zullen worden gegeven door 
Jouke, Nynke en Carlijn.

In september krijgen de jongeren allemaal een 
uitnodiging voor 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!

Get Together! (tienerdiensten)

Dit seizoen hebben we voor de JOP jeugd tiener-
diensten! Onder de naam Get Together willen we 
dit seizoen 6x samenkomen. De tienerdiensten 
zullen plaatsvinden parallel aan 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:
• 2 oktober  •  30 oktober  •  4 december
• 22 januari  •  19 februari  •  19 maart

Jeugd- en jongerenwerk
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  Neem vrienden
of vriendinnen
           mee, of ze nou
     bij onze kerk
             horen of niet! 
   Wij hebben zin in
       een heel mooi en 
gezellig club seizoen!

 Doe 
  ook mee!

  Gezellig
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Bijbelkring:

 
   

‘Deel je leven’ heeft soms ook te maken met 
vragen die schuren. En dit is er één, religie en 
geweld. Een actueel en beladen thema. Veel 
mensen hoor je het zeggen: Geloof/ religie is de 
wortel van geweld. De oplossing is dan ook 
eenvoudig: alle religie de wereld uit.
En we kunnen er niet om heen, in de bijbel kom 
je heel wat verhalen vol geweld tegen.
Soms lijkt het zelfs of geweld door God wordt 
toegestaan...
Als iemand je hierover vragen stelt, wat zeg je 
dan?

In de Bijbelkring zal het over deze vragen gaan. 
En ik kan het niet laten u dit alvast mee te geven. 
Als christenen volgen wij Jezus Christus. Hij zei: 
Volg mij, en Hij zag af van elke vorm van geweld. 
Op Hem landde de duif van de vrede. 

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

Ontmoeting

 Religie en
 geweld 
     Wat zeg jij, als 
iemand je hierover
         vragen stelt? 

Onderstaand vindt u tijd en plaats:

Dag Datum Plaats Tijd

Donderdag 26 januari 2017 Kruiskerk 20.00 - 22.00 uur

Donderdag 02 februari 2017 Kruiskerk 20.00 - 22.00 uur

Donderdag 09 februari 2017 Kruiskerk 20.00 - 22.00 uur

U kunt zich aanmelden met het formulier achter in dit boekje.



  Jeugd-
 en jongeren-

werk
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Eten met een praatje gaat door!!

‘Deel je leven’, hoe doe je dat? Het is eigenlijk 
heel eenvoudig, het begint bij ‘eten met een 
praatje’. Zo gaat het in ieder gezin, wanneer 
spreek je elkaar, wanneer vertel je elkaar wat je 
die dag allemaal hebt beleefd en gedaan, 
bij het eten.

Dat doen we dus ook met elkaar in de kerk, en 
daarom gaat ‘Eten met een praatje’ natuurlijk 
door. We doen het op dezelfde manier als vorig 
jaar. De maaltijd staat weer voor u klaar, de 
praatjes mag u zelf meenemen. Met veel plezier 
nodigen we u weer uit voor om u uit voor vier 
vrijdagavonden, aanvang 18.00 uur. En het is ook 
nu ‘boter bij de vis’. Dus als u mee komt eten dan 
betaalt u op de avond zelf. De tijden en plaatsen 
ziet u hieronder vermeld.

29 oktober 2016  •  2 december 2016
27 januari 2017  •  17 maart 2017

Waar: Kruiskerk
Hoe laat: 18.00 uur
Aanmelden: Formulier achter in dit boekje

Kom en 

eet gezellig 

een hapje 

mee!



Bijbelquiz  

‘Deel je leven’ is ook dit jaar weer ‘Deel je Bijbel-
kennis’. En in het afgelopen jaar is er een Bijbel 
in Gewone Taal en een Samen Lees Bijbel 
uitgegeven, om op een frisse eigentijdse 
manier de bijbel te lezen. Wist u trouwens dat 
het werkwoord ‘kennen’ in de bijbel ook 
‘liefhebben’ kan betekenen? Hebt u in het 
afgelopen jaar de bijbel ‘liefgehad’?

Op dinsdag 1 november staat in één van de 
zalen van de Kruiskerk weer alle techniek en de 
koffie klaar en kunt u aan de quiz meedoen. 
Vanaf kwart voor acht kunt u binnen lopen en 
staat de koffie klaar. Scoreformulieren en 
pennen liggen op de tafels klaar. De quiz begint 
om 20.00 uur.

PS: Er zijn een paar leuke prijsjes te winnen. 
U kunt zich alvast opgeven via bijgaand 
formulier. Tot ziens op dinsdag 1 november.

De quizmasters, Uilke Strooisma en 
ds. Arjan Bouwknegt

Stilte/Meditatie kring

Dit seizoen wil ik 
beginnen met een 
stiltekring en/of 
meditatiekring.

Dat wil ik graag doen 
aan de hand van het 
boek ‘Herademen met 
de Psalmen’ geschreven 
door Mirjam van der Vegt. Zij neemt ons in dit 
boek bij de hand met veertig stiltemeditaties 
geschreven bij veertig psalmen. Ik heb gekozen 
voor dit boek omdat Mirjam van der Vegt in 

haar boek aansluit bij de eeuwenoude klooster-
tradities van de kerk. Uit haar boek kiezen we in 
overleg met de deelnemers de psalmen waar we 
bij stilstaan.

Voor mij is het de eerste keer dat ik een stilte-
kring als deze ga doen. Ik kijk er naar uit en 
tegelijk vind ik het spannend om mee te maken 
wat er met je gebeurt als je samen stil staat in 
stilte. U bent van harte uitgenodigd. Tijd, data en 
plaats ziet u hieronder vermeld.

Tijd
Elke avond begint om 20.00 uur en eindigt 
uiterlijk 21.00 uur

Data Plaats

Dinsdag 25 oktober Zaal Kruiskerk

Dinsdag 29 november Zaal Kruiskerk

Dinsdag 10 januari Zaal Kruiskerk

Dinsdag 14 februari ’t Centrum, boven

Dinsdag 28 maart Zaal Kruiskerk

U kunt zich aanmelden met het formulier achter 
in dit boekje.
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Deel je leven, 
          is dus ook 
     ‘deel 
   de stilte’
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Kring voor 30-ers en 40-ers 

             Alias
‘spitsuurgeneratie’

Deze kring bestaat al 
een heel aantal jaren 
uit een trouwe groep 
30-ers en 40-ers. 
En we hebben het elk
seizoen weer over 
allerlei actuele zaken 
die ons raken in ons 
eigen leven en hoe 
we daar vanuit ons 
geloof mee om 
kunnen gaan.

Maar de groep vindt het heel verfrissend om 
nieuwe mensen te verwelkomen in de groep, 
want dat geeft de gesprekken weer andere 
richtingen. Dus aarzel niet en kom gerust een 
keer kijken.

Waarom ‘Spitsuurgroep’?
Waarom mensen in deze leeftijd zo worden 
genoemd?
Dat heeft veel te maken met het woord: druk.
Je bent druk met je werk, gezin en vrienden. 
Er is veel druk om te presteren, er is keuzestress, 
relatiestress enz.

Maar ... niet te druk om je ook op gezette tijden 
bezig te zijn met hoe je in het leven staat, en hoe 
geloof en kerk daar bij horen.

Net als het vorig seizoen nodig ik jullie uit voor 
vijf avonden (+ onze traditionele afsluiting met 
barbecue ) het spitsuur – het spitsuur te laten en 
bij elkaar te gaan ‘buurten’. Dan gaan we samen 
op zoek naar de spits van ons leven. En kom 
gerust een keer kijken als je nieuwsgierig bent. 
ds. Arjan Bouwknegt

Data: 26 oktober, 30 november, 
 19 januari, 16 februari, 29 maart, 
Waar: 1e keer Slikkeleane 8, 
 daarna in overleg
Hoe vaak: 5 keer
Hoe laat: 20.00 - 22.00 uur
Aanmelden: Kan met het formulier achter 
 in dit boekje

Bezoekproject 30/40 Plus

Op dit moment, in de zomer, lopen de 
gesprekken met alle ‘dertigers’ die hier aan mee 
wilden doen. Wanneer alle gesprekken geweest 
zijn, wordt iedereen die aan deze gesprekken 
heeft mee gedaan uitgenodigd voor een avond 
waarop we vertellen wat er uit de gesprekken 
naar voren gekomen is, en wat we daar als kerk 
mee gaan doen.
Omdat de bezoeken nog niet allemaal gedaan 
zijn, is het op dit moment lastig om een datum 



te plannen. Iedereen die heeft meegedaan krijgt 
daar een persoonlijke uitnodiging voor. Maar 
natuurlijk bent u allemaal van harte welkom! 
Houdt Nieuwsbrief, Website en kerkblad in de 
gaten voor informatie over tijd en plaats. Met 
elkaar zijn we heel benieuwd naar de uitkomst 
van alle gesprekken met de ‘dertigers’ in onze 
gemeente.

Ds. Arjan Bouwknegt

Groothuisbezoek voor Jongeren/jong 
volwassenen

Natuurlijk is iedereen van harte welkom op de 
‘gewone’ groothuisbezoek avonden. Maar dan 
krijgen de gesprekken vaak toch een andere 
‘kleur’ dan wanneer je met leeftijdsgenoten 
samen bent. Daarom kun je ook meedoen met 
een ‘Jongeren’ groothuisbezoek. Thema is in 
principe hetzelfde als bij de andere avonden: 
‘Deel je leven’ (met God en elkaar, in geloof, 
hoop en liefde). Maar wat en hoe je wilt delen 
dat bepalen we samen, en ds. Arjan Bouwknegt 
leidt de avond. 

Tijd en plaats: In overleg met de deelnemers, in 
principe bij iemand thuis.

Opgeven kan met het formulier achter in dit 
boekje.

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 op de belijdenis kring.

Ds. Arjan Bouwknegt (wereldgezin5@gmail.com) 
zal deze groep begeleiden en samen met met de 
groep overleggen over tijd en plaats.

Aanmelden: Met het formulier achter in dit 
boekje
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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 onmisbaar om de pastorale taken van onze 
gemeente uit te kunnen voeren. Die vrijwilligers 

zijn actief op heel veel gebieden. Vaak willen 
gemeenteleden 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 vrijwilliger bij één 
van deze activiteiten, dan kan je dat aangeven
op het formulier.

Kerkrentmeesters

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 en nieuwsbrief  Assistentie bij bezorging,
 meewerken bij drukploeg

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

       Wij kunnen
niet zonder
uw betrokkenheid 
          en hulp

Een taak van de diaconie is arme mensen 
en mensen in nood veraf en dichtbij te 
ondersteunen. 

Mensen veraf bereikt de diaconie via de vele 
goede doelen, Oiko credit en acties (landelijk of 
regionaal), die wij met giften steunen. Een deel 
hiervan wordt bereikt via het overkoepelende 
werelddiaconaat van de landelijke Protestantse 
Kerk. Tot voor kort werd hieraan de meeste 
aandacht geschonken. Echter de laatste jaren 
constateren wij dat steeds vaker uit eigen 
omgeving een vraag binnen komt voor vooral 
financiële steun. 

Daarnaast richten wij ons op de ouderen, alleen 
gaanden en zieken uit eigen omgeving. Met 
thema-avonden en attenties onderstrepen wij 
de betrokkenheid van onze gemeente bij hun 
specifieke situatie. 

De diaconie wil graag midden in de maatschappij
staan om vanuit het geloofsperspectief hun 
taak in de gemeenschap te vervullen. Natuurlijk 
kunnen wij dat niet zonder uw betrokkenheid en 
hulp. Door uw bijdrage via collecten en de Vaste 
Vrijwillige Diaconale Bijdrage (VVDB) zijn wij 
gelukkig steeds in staat geweest om daar waar 
nodig de gewenste ondersteuning te kunnen 
bieden.

Vrijwilligers 

Voor het uitvoeren van de taken heeft de 
diaconie de het hele jaar door hulp van 
gemeenteleden nodig om haar taken naar 
behoren uit te voeren. Bepaalde hulpverlenende 
werkzaamheden vinden tijdens normale werktijd 
plaats en kunnen meestal niet door diakenen 
worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het 
begeleiden van ouderen, die geen beroep 
kunnen doen op naaste familieleden, naar een 
dokter of ziekenhuis. Vervoer en een luisterend 
oor is hierbij erg belangrijk omdat het gesprek 
met de arts een spannende aangelegenheid is 
en soms niet altijd goed wordt begrepen. Maar 

ook het helpen van ouderen en alleen 
gaanden die (tijdelijk) zelf geen bood-
schappen kunnen doen, het verzorgen 
van de kerktaxi en het brengen en halen 
van mensen naar en van het vakantie-
adres is een vorm van steun die door 

de diaconie wordt geboden.

Waarvoor heeft de diaconie 
uw hulp nodig!!   

Graag wil de diaconie gemeenteleden vragen 
die hen het hele jaar door bij activiteiten een 
handje willen helpen. Als u voor één van de 
bovenstaande taken tijd vrij kunt maken, dan 



nodigt de diaconie u van harte uit om u voor 
één of meerdere taken aan te melden via het 
formulier.

Voor de onderstaande activiteiten is de diaconie 
op zoek naar vrijwilligers uit de gemeente:
• kerktaxi, het brengen en halen van minder 
 valide mensen naar en van de kerk;
 Contactpersoon Rommert Vrij, 
 telefoon 46 22 64
• begeleiding van ouderen naar dokter of 
 ziekenhuis;
• het doen van boodschappen;
• het brengen en halen naar en van een 
 vakantieadres;

• als werkgroep lid voor het organiseren van één 
 van de jaarlijkse of ad-hoc activiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Andries de Haan, tel. 45 22 43.

PS: Als uw hulp nodig is, neemt een diaken 
contact met u op om de te bieden hulp/
ondersteuning te bespreken. De door u te bieden
hulp is op afroep en deels afhankelijk van het 
aantal vragen/verzoeken tot hulp/ondersteuning 
die vanuit de gemeente bij de diaconie binnen 
komen. Hierdoor kan de diaconie op voorhand 
moeilijk aangeven hoe vaak zij gebruik gaan 
maken van uw toegezegde hulp. 

Vrijwilligers
  zijn van harte 
        welkom!

17



 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 (24 december), Eerste kerstdag
(25 december) en Tweede kerstdag 
(26 december).
Wij maken de kerk weer in de sfeer van kerst, 
zodat we sfeervol samen kunnen zijn met de 
kerstdagen en rondom de kerstdagen.

Verder organiseren wij vaak een kerst-knutsel-
middag voor kinderen van de basisschool.

Wij als kerstcommissie willen graag nieuwe 
mensen verwelkomen in ons team, voor een 
nieuwe verfrissende blik. Lijkt het je wat of heb 
je vragen dan kun je contact opnemen met 
Froukje Kalma, telefoon 46 10 05 of mailen naar: 
froukjekalma@hotmail.com.

Commissie Schwichtenberg

Binnen onze gemeente is een werkgroep 
gevormd, die zich ten doel stelt contacten te 
onderhouden met de kerk van Schwichten-
berg 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 
 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.

Denkt u of 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 partnergemeente 
GEEF U/JE DAN OP via het opgaveformulier in 
het winterwerkboekje of bel 46 19 58. 

Commissies
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    Wilt u
  ons helpen?  
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Kerkblad Tsjerkelûden

Het kerkblad Tsjerkelûden is een kleurrijk 
magazine dat tweemaandelijks verschijnt. 
Het bevat een meditatie, alles rond de kerk-
diensten, nieuws uit alle geledingen van 
onze gemeente, reportages over activiteiten, 
interviews met gemeenteleden, aangevuld 
met lichte onderwerpen als een recept, een 
boekbespreking enz. Alles met als doel een 
missionair blad te zijn om het geloofsleven in 
onze gemeente te versterken.

Sinds december 2015 verschijnt de kerkbrief 
tweewekelijks om actualiteiten, nieuws over 
activiteiten, informatie bij de kerkdiensten en 
pastorale zaken tussentijds te verspreiden. 

Daarnaast is er nog de website 
www.pgberltsum.nl om online informatie 
over onze gemeente te geven. Via de website 
kunt u zich ook aanmelden voor de kerkbrief.
De redactie bestaat uit redacteuren, 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.
Hebt u 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 u uw bijdrage 
kwijt kunt.
Lijkt het u wat om mee te werken aan het 
kerkblad, de nieuwsbrief of de website, dan 
kunt u zich aanmelden via het formulier in dit 
winterwerkboekje. 

Namens de redactie,
Maartje van Sluis 
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Stille Week 

In het afgelopen seizoen hebben we opnieuw 
een bijzondere Stille Week beleefd. In deze week 
staan we in de kerk stil bij het hart van ons 
geloof, we volgen 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. De teksten en de
gebeden werden voorgelezen door verschillende
gemeenteleden. 

Wilt u of jij ook meedoen aan de Stille Week, 
een tekst of een gebed voorlezen of op 
een andere manier..., u bent van harte 
uitgenodigd. 

U kunt zich net als voor alle andere activiteiten 
aanmelden op het formulier achter in dit boekje.

Namens de werkgroep,
ds. Arjan Bouwknegt
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Wilt u meedoen   
aan de Stille week?
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Zending

Zending

De zendingscommissie heeft als doel om 
geld in te zamelen voor diverse binnen- en 
buitenlandse projecten die daarmee 
letterlijk en fi guurlijk het Evangelie kunnen 
en willen verspreiden.
Als leidraad voor onze activiteiten 
maken wij gebruik van het projectboek 
“Geloof in Uitvoering” 
van Kerk in Actie 
(zie ook www.kerkinactie.nl)

In ons kerkblad “Tsjerkelûden” vermelden wij 
regelmatig aan welke projecten ondersteuning 
wordt en zal worden gegeven. In afgelopen 
maanden zijn wij in overleg met de Diaconie om 
te kijken hoe wij in de komende jaren handen 
voeten (zullen) gaan geven aan ons doelstelling.
Ons idee is om te komen tot een ZWO-commissie
(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-
hulp) en daar zoeken we ook mensen voor.

Lijkt het u/ jou leuk om hieraan mee gestalte te 
geven, meedenken aan deze nieuwe vorm van 
“zending”, gezamenlijk met de diaconie.
Neem dan gerust met één van ons contact op 
(zie hieronder).

Tevens is het verzamelen van ansichtkaarten 
met daarop afbeeldingen van dorpsgezichten en 
of kerken én posten (nog steeds!!) van belang.
Deze worden door ons verzameld en dit brengt 
nog steeds geld-in-het-laatje!!! Zie ook op de site 
van Kerk in Actie! 

Belangstelling om met ons mee te doen? 
Wij staan u/jou graag te woord:

Marieke Wiersma, 
van Eyck van Heslingastrjitte 32 (40 02 28) 
Rigtje van Tuinen, Twibak 6 (46 24 26)
Siebe Westra, 
van Eyck van Heslingastrjitte 38 (46 18 97)
Cor van der Wal, Hôfsleane 85 (46 20 53)



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. 
U bent van harte welkom op een van onze 
avonden. 

Contactpersonen: I. de Koe-Reitsma, 
telefoon 46 20 96 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’’. U 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 “Koffiemorgen” om 9.30 uur, 
afwisselend in een lokaal van de Kruiskerk of in 
“‘t Centrum”. De koffie, 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 donderdagmorgen 
in oktober, november, januari en maart. 
De juiste data kunt u lezen in het kerkblad, 
www.berlikum.com en vinden op aanplak-
biljetten in of bij de kerkgebouwen. En: ...ook 
nog te horen in de zondagse afkondigingen...

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

U bent altijd van harte welkom. Wilt u 
meer inlichtingen, dan kunt u bellen met 
R. Bouwma (telefoon 84 01 51) of met 
T. Dijkstra (telefoon 46 22 91).

22

Kringen

  Kom eens 
langs op de 

koffiemorgen



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 kinderoppas 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 kunt u terecht bij: 
Frederike Holwerda, telefoon 0518 84 07 57.

Kindernevendienst 

Het hele jaar door wordt er tijdens de kerkdienst 
kindernevendienst georganiseerd. Een team van 
enthousiaste, gemotiveerde dames leidt deze 
diensten. 

De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan voor de 
preek naar hun eigen ruimte. Daar wordt 
geknutseld, een verhaal verteld, soms gezongen, 
een spelletje gedaan. Rond dit alles speelt elke 
week een thema, dat gebaseerd is op een 
verhaal uit de Bijbel. Op die manier proberen wij 
de kinderen mee te nemen in het geloof. 

Naast deze wekelijkse diensten, organiseren wij 
kinderdiensten en projecten. De kinderdiensten 
zijn twee à drie keer in het jaar. Deze diensten 
zijn speciaal voor de kinderen en worden vaak 
ook met kinderen georganiseerd. Ze mogen iets 
voorlezen, helpen met het bedenken van de 
liedjes of voeren een toneelstukje op. 

Bij projecten moet u denken aan advent, 
40-dagentijd, Palmpasen, Pasen en kleinere 
projecten. Wij bedenken thema’s rond deze 
periodes en aan de hand hiervan worden de 
werkjes en verhalen gekozen. Ook wordt er dan 
vaak iets in de kerk gedaan, zoals een gesprek, 
een kort toneelstukje, speciale liedjes of het 
presenteren van een knutselwerkje. Met Kerst 
organiseren wij het Kinderkerstfeest, speciaal 
voor alle basisschoolkinderen. 

Ben je een kind uit groep 1 t/m 8? Dan ben je 
van harte welkom bij ons! Kom met je ouders 
of pake en beppe naar de kerk en ga gezellig 
met ons mee!

Elke zondag om 9.30 uur. Aankondigingen van 
speciale diensten staan in het kerkblad of op 
posters die op school en in de kerk worden 
opgehangen. 

Tijdens Kindernevendienst XL hebben we net 
even wat meer tijd dan bij een gewone 
kindernevendienst omdat we al direct bij de 
aanvang van de kerkdienst zullen beginnen.
Behalve dat de kindernevendienst langer duurt 
pakken we natuurlijk ook groter uit tijdens de 
XL versie. Toffe opdrachten, leuke verhalen en 
gezellige muziek zijn slechts een paar van de 
onderdelen van de XL ochtenden.

We hopen dat we na de zomervakantie met 
een mooie groep kids kunnen starten aan ons 
avontuur. 

Rond de kerkdiensten 
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      Ben je een 
      kind uit groep 

     1 t/m 8?
Dan ben je van 
harte welkom!

Vind jij/vindt u het leuk om iets voor de kinderen 
binnen de kerkgemeenschap te doen? We kunnen
er nog enkele leiders/leidsters bij gebruiken. 
Leeftijd is niet belangrijk. Als u liever geen
leiding geeft, maar het wel leuk vindt om af 
en toe te helpen bij het organiseren of voor-
bereiden van speciale diensten of langere 
projecten, kan dat ook. 
U kunt contact opnemen met Menita Visser, 
Bitgumerdyk 39, telefoon 0518 46 26 88, 
e-mail: m.dijkstra7@chello.nl of met 
Carlijn Niesink, telefoon 06 383 253 83, 
e-mail: c.niesink@pgberltsum.nl 

Kindernevendienstleiding: Menita, Annemieke, 
Marjelle, Wianne, Maaike, Danielle Kim, Carlijn en 
Anneke

Beamteam

Binnen onze gemeente zijn een aantal jongeren 
vertegenwoordigt in het beamteam. Dit team 
zorgt er voor dat tijdens de diensten die in de 
Kruiskerk worden gehouden de liturgie via de 
beamer te volgen is. Op deze manier kunnen 
fi lmpjes, muziekfragmenten, 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.

Heeft u/heb jij leuke foto’s, fi lmpjes of wat dan 
ook dan kunnen deze digitaal worden verstuurd 
zodat we ze eventueel kunnen gebruiken. 
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Het e-mail-adres is: 
beamteam.kruiskerk@gmail.com

Het beamteam bestaat uit de volgende 
persoon:
Hugo Ellerié, Johannes Akkerman, Gerda van 
Tuinen, Christiaan Willem Bouwknegt, Andries 
Freerk Siegersma, Elizabeth Siegersma en Sybren 
van Tuinen welke als contactpersoon optreedt.

Ben jij/u ook zo handig om 
eens een powerpoint-
presentatie in elkaar te zetten?
Laat het ons weten zodat jij/u binnenkort 
ook deel uitmaakt van het beamteam.
Stuur een mailtje of bel Sybren van Tuinen 
(06 290 703 03 of 46 24 26).

Commissie Bijzondere Diensten

De Commissie Bijzondere Diensten (CBD) 
bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die 
“bijzondere diensten” organiseren.

De CBD is onder andere verantwoordelijk voor 
de openlucht/tentdienst en de startzondag. 
De 4 overige diensten probeert de CBD op eigen-
tijdse, originele en creatieve wijze in te vullen.

De CBD telt op dit moment 8 leden en vergadert 
4 keer per jaar. Per dienst worden de diensten 
dan in een klein comité verder voorbereid. Ieder 
lid uit de commissie bereidt gemiddeld dus 
2 diensten per jaar voor.

Zoals in iedere commissie zijn wij nog op zoek 
naar nieuwe mensen! Het neemt niet erg veel 
tijd in beslag, dus we hopen dat er mensen zijn 
die zich aanmelden. Mocht u zichzelf niet 

geschikt vinden, maar wel een geschikte andere 
persoon weten, dan horen wij dat graag.
U kunt zichzelf (of een tip over een geschikte 
persoon) opgeven door contact op te nemen 
met: Rinske van der Meulen, telefoon 49 11 97 of 
e-mail: pieter-rinske@online.nl

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 kunt u 
terecht bij de kerkrentmeester Jan Aalberts, 
telefoon 0518 46 18 30.

Kerktaxi

Voor de gemeenteleden die minder mobiel 
zijn, bestaat de mogelijkheid op per kerktaxi 
naar de kerk te gaan.

Vervoer van en naar de kerk op zondagmorgen 
kan, indien nodig, worden geregeld. In principe 
geldt dit als zijn/haar naaste familie in het dorp 
niet over vervoer beschikt. 
Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan 
kunt u zich melden bij diaken Rommert Vrij, 
telefoon 46 22 64.
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Stap voor 
   Stap
       lekker
wandelen op zondagmiddag

In de
maanden
november
en maart
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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 november en maart.
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 koffi e of 
thee te drinken en ervaringen uit te wisselen 
over het samen kerk zijn.

Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, 
dan kunt u zich opgeven via het opgaven-
formulier.

Data: in de maanden november en maart 
(data en tijd volgen nog)

Begeleiding: Ali Stork en ds. Arjan Bouwknegt 

Ontmoeting regionaal

bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 

Ontmoeting regionaal



Wijkindeling
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Wijk 1 
Buorren  I  De Piip  I  It Dok
De Kamp  I  Lytse Buorren  I  Hôfsleane (1-47 oneven, 2-34 even, uitgezonderd Berlingastate 28-30), 
Moddergatsreed  I  Vermaningsstrjitte 

Wijkouderling: Tjerk Greidanus, telefoon 0518 46 11 60, e-mail: bruinsmatineke@hetnet.nl 
Wijkcontactpersoon: Geertje de Vries-de Haan, telefoon 46 22 67 en Tineke Reitsma, 
telefoon 0518 46 16 64

Wijk 2 
Hôfsleane (49-99 oneven, 36-52 even)  I  Skoallestrjitte  I  Ramshoornstrjitte  I  J.van Tuinenstrjitte 
Mulseleane  I  Nijebuorren. En van wijk 5: v.d. Slikkeleane 1 t/m 4A

Wijkouderling: Renze en Tineke van Dijk, telefoon 0518 46 18 82, e-mail: r.dijk768@upcmail.nl 
Wijkcontactpersoon: Grietje Metzlar, telefoon 0518 46 23 53

Wijk 3
Hôfsleane (101-115 oneven, 54-76 even)  I  De Pôlle  I  L.M. Kuperusstrjitte  I  Tsjerkestrjitte,
Tichelersdyk  I  Anskereed  I  Jetskereed  I  Kleaster Anjum  I  Kleasterdyk  I  It Koartlân  I  De Ofslach 
Ried  I  Slappeterp  I  Franeker  I  Groningen  I  Utrecht. En van wijk 5: Wettertun

Wijkouderling: Ineke Lautenbach, telefoon 0518 46 15 67, e-mail: tjeerdineke@gmail.com
Wijkcontactpersoon: Henny Kalma, telefoon 0518 46 22 78 en Johanna de Haan, 
telefoon 0518 452243

Wijk 4
Bûterhoeke  I  Molestrjtte  I  Túnboustrjitte  I  Gratemawei  I  Groenewoldwei. 
En van wijk 5: Boomsmastrjitte  I  v.d. Akkerstrjitte en Menaam

Wijkouderling: Bote van Dijk, telefoon 0518 46 17 78, e-mail: botevandijk@gmail.com, 
Wijkcontactpersoon: Geertje Algra, telefoon 0518 46 12 66

Wijk 5
Slikkeleane  I  Boomsmastrjitte  I  Van den Akkerstrjitte  I  Sportleane  I  it Achtepaed  I  Wettertún
Bûtenpôle  I  De Bodde  I  Menaam (uitgezonderd Nij Statelân)  I  Sint Annaparochie 

Wijkouderling: VACANT, bovenstaande straten zijn onderverdeeld onder alle wijkouderlingen
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Wijk 6
V. E. v. Heslingastrjitte  I  Fûgelsang  I  Kwekerijleane. En van wijk 5: v.d. Slikkeleane 5 t/m 12

Wijkouderling: Ine de Koe-Reitsma, telefoon 46 20 96, e-mail: idekoe67@gmail.com, 
Wijkcontactpersoon: Mattie Weijer, telefoon 0518 46 16 57

Wijk 7
Foareker  I  Bitgumerdyk  I  Twibak  I  Meseame. En van wijk 5: Sportleane  I  St. Annaparochie en 
Menaam

Wijkouderling: Froukje Kalma-Wissman, telefoon 0518 46 10 05, e-mail: froukjekalma@hotmail.com
Wijkcontactpersoon: Rine Runia-Wiersma, telefoon 0518 46 18 88, Jacqueline Bouwknegt, 
telefoon 0518 41 99 63 en Yt van der Wal, telefoon 0518 46 20 53

Wijk 8
Kersehôf  I  Prommehôf  I  Beiehôf  I  Appelhôf  I  Parrehôf  I  De Keats  I  De Boppe  I  De Opslach
Leeuwarden. En van wijk 5: De Bûtenpôlle en De Bodde-Bitgum

Wijkouderling: Wim Kuikman, telefoon 0518 46 23 04, e-mail: wkuikman@hetnet.nl 
Wijkcontactpersoon: Dieuwke Hietkamp, telefoon 0518 46 17 13

Wijk 9
Wiersterdyk  I  Hemmemastate  I  Krússtrjitte  I  It Skil  I  Singel  I  Bildtdyk  I  Hemmemawei
Hemmemaplein  I  Wier  I  St. Jacobiparochie. En van wijk 5: ’t Achterpaed en De Pream

Wijkouderling: Ida Haagsma, telefoon 0518 46 14 19, e-mail: j.haagsma@kpnmail.nl
Wijkcontactpersoon: Jitske Smits, telefoon 0518 46 20 03

Wijk 10
Berlingastate en Nijlânstate

Wijkouderling: Tineke Greidanus, telefoon 0518 46 11 60, e-mail: bruinsmatineke@hetnet.nl
Wijkcontactpersonen: dhr. Lieuwe Osinga, telefoon 0518 46 21 06 en Margriet Bouwma, 
telefoon 0518 84 01 51 voor Berlingastate en Lieuwkje Osinga, telefoon 46 19 06 voor Nijlânstate
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Vacature

De Functie
Als wijkouderling coördineer je o.a. het bezoekwerk. 
Het belangrijkste is, dat je moet kunnen luisteren. Je hoeft niet 
op alle vragen antwoorden te hebben maar, vanuit het vertrouwen 
op God, proberen te ondersteunen daar waar nodig is.

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.

Ons streven
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 proberen dat in het leven van alledag 
in praktijk te brengen. 
In onze gemeente is plaats voor een ieder die gelooft 
of op zoek is naar God. Wij zijn een gastvrije gemeen-
schap.  Een ieder, ongeacht zijn geloofsachtergrond 
of geaardheid, mag zich een kind van God weten en 
kan zich zodoende thuis voelen in onze gemeente.

Wat kun je geven
Deze taak kost je tijd en inspanning. Maar ze levert je 
ook veel op. Je bent bewuster bezig met het samen op 
weg zijn als gemeente van de Heer, je doet kennis op. 
En ontmoetingen en gesprekken kunnen ook je eigen 
geloof nadrukkelijker verrijken.
Je leert mensen kennen met wie je samenwerkt.
Begin als pastoraal bezoeker als je de functie van 
wijkouderling nog niet ziet zitten en ervaring wilt opdoen. 

            Reageren 
              We zijn blij als u/jij 

               onze kerkelijke gemeente 
              komt versterken! 

            Voor meer informatie, neem 
            contact op met de voorzitter 

         Sybren van Tuinen (46 24 26) of  
   Scriba Evelien Vink (46 10 72), 

pgberltsum@gmail.com
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Ook in het nieuwe seizoen hoopt onze kleine 
Doopsgezinde gemeente weer een aantal 
activiteiten te organiseren. Aangezien de 
werkdag van onze predikante zr. Geja Laan 
de donderdag is, zullen de meeste 
activiteiten ook op die dag vallen.

Onze kringen: de Gesprekskring onder 
leiding van zuster Geja Laan is als regel op de 
tweede donderdag in de maand en begint 
om 14.00 uur. 
Plaats: de Mennozaal. Onze voorganger 
behandelt meestal een gericht onderwerp en 
neemt altijd kopieën mee van bepaalde 
passages uit de bijbel plus een commentaar, een 
beschouwing of iets dergelijks. Hier alvast de 
data die nog in dit jaar vallen: 8 september, 
13 oktober, 10 november. 
Op donderdag 8 december is er weer Gespreks-
kring plus, dan mag iedereen een introducé 
meenemen. Er wordt een mooie film in de 
vermaning vertoond en aansluitend wordt er 
getrakteerd op soep en broodjes. En voor al onze 
vrijwilligers een leuke attentie.

De Leeskring valt de derde donderdag in de 
maand. Het afgelopen seizoen lazen we het boek 
“De Academie van Vriesland” geschreven door 
Jacob van Sluis. Onderwerp de roemruchte 
universiteit te Franeker, die in 1843 helaas 
ophield te bestaan. Boeiend. Voor het nieuwe 
seizoen uiteraard weer een nieuw boek. Welk, 
dat spant er nog even om… Kom erbij, lees 
mee en doe mee! Afwisselend hebben Onijdes 
Sijtsma, Bernard Posthumus of Geja Laan de 
leiding.

Dan: Film in de Vermaning. Dankzij een 
royale gift van stichting ‘Vrienden van de 
Vermaning’ beschikt onze kerk over een prima 
installatie voor beeld en geluid, mogelijkheden 
genoeg! Wij hopen dit winterseizoen een 

aantal keren een goede film te vertonen. Wij 
dubben nog tussen de donderdagavond en de 
vrijdagavond. Ook een compleet programma 
van films is helaas nog niet gereed. Teneinde 
geen problemen te krijgen met auteurs- 
respectievelijk vertoningsrechten, wordt een 
vergunning voor één en ander geregeld. 
Uiteraard kunnen wij de voorstellingen dan ook 
niet meer gratis aanbieden, een kleine 
vergoeding is redelijk. Wij hopen binnenkort een 
programma van films met datums en aanvangs-
tijden te publiceren.

Mennonites. Komen er volgend jaar weer 
Mennonites naar Berlikum? Dat hangt van 
diverse factoren af: hoeveel animo er onder 
de potentiële reizigers in Amerika is, maar 
bijvoorbeeld ook van de veiligheidssituatie in 
Europa, dus ook Nederland… Zo gaat dat in 
deze onrustige tijden… Zodra wij van Tour-
magination reisplannen vernemen, geven we 
dat uiteraard door.

Tot zover dit overzicht van activiteiten voor het 
komende winterseizoen. Wijzigingen in data en 
tijden zijn altijd mogelijk, wij houden u op de 
hoogte!

Meer info?

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

Doopsgezinde Gemeente 
Berlikum activiteiten seizoen  2016 - 2017
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