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Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Met veel plezier mag ik u weer ons informatieboekje aanbieden.
In dit boekje vindt u ten eerste een overzicht van alle activiteiten voor het komende winter 
seizoen. Ik denk met een mooie mix tussen oud en nieuw. 

Van ‘Eten met een praatje’ tot ‘Running Diner’, van de Bijbelkring over ‘vreemde en bizarre’ verhalen 
in de bijbel tot een nieuwe kring voor 20-ers en 30-ers. 
En Carlijn geeft ons jeugdwerk een geweldige impuls. KND XL en de Tienerdiensten 
trekken een mooie groep kinderen en tieners. We komen nog wel leiding tekort. 
Dus als u wilt meedoen of mee wilt helpen. In dit boekje vindt u een formulier 
waarop u dat allemaal kunt aankruisen. Alvast bedankt voor het invullen.

En ten tweede is dit boekje ook een praktische gids die u helpt om te vinden wie en 
wat u zoekt binnen onze kerk. Handig om te bewaren dus.

Een groepje gemeenteleden en onze jeugdwerker Carlijn Niesink heeft met mij meegedacht over 
de invulling van de verschillende activiteiten.
Net als vorig jaar tekent Hannique de Jong voor de opmaak en heeft Evelien Vink de taak van 
eindredacteur op zich genomen. Verder zijn er verschillende mensen vanuit allerlei groepen en 
commissies die hebben mee gedacht en meegeschreven aan de inhoud.
En ik wil ook graag weer de mensen van de drukploeg en alle ‘postbodes’ bedanken die er voor 
zorgen dat 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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Voorwoord ds. Arjan Bouwknegt

 Winter-
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Jaarthema: ‘Kerk in de steigers’

Als u dit leest dan denkt u vast direct aan 
de verbouwing van de Kruiskerk tot (dorps) 
huis voor heel Berltsum en omstreken. In het 
komende winterseizoen zal het in de steigers 
staan. Er zal het nodige verbouwd worden.

Dat betekent voor ons als gemeente minder 
ruimte om al ons kerkenwerk in te doen.
En voor sommigen van u gaat het ook om een 
dieper gevoel, een gevoel van verlies, van steeds 
minder ruimte voor de kerk waar je bij thuis was 
en je zo lief is.
Maar we zetten de kerk in de steigers in de hoop 
en het geloof dat we meer kerk voor iedereen, 
meer kerk in het dorp zullen zijn. Een kerk die 
meegroeit met onze kinderen en kleinkinderen.

Meer kerk met minder mensen

En dan bedoel ik niet alleen het gebouw van 
de Kruiskerk. We gaan in het komende seizoen 
ook nadenken over ons ‘geestelijk’ huis. 
Want we merken allemaal dat er voor al het 
werk in de kerk steeds minder mensen zijn.
Daarom willen we daar samen met u over 
nadenken, bijvoorbeeld op de groothuis-
bezoeken en de gemeente avonden. 
We stellen elkaar dan deze spannende en 
uitdagende vraag:
Hoe kunnen we meer kerk zijn met minder 
mensen. We gaan graag samen met u 
deze uitdaging aan.

Waar staan we voor als Protestantse 
gemeente Berltsum?

      Een open huis,

       voor God en elkaar, 

in geloof, hoop en liefde.

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 (eerste week van oktober).
Mocht dat om de één of andere reden niet 
lukken dan kunt u zich ook telefonisch of per 
mail opgeven bij Akke Zijlstra, telefoon 41 29 05 
(tussen 19.00 en 20.00 uur het best bereikbaar), 
e-mail akke.z@kpnplanet.nl.

Handig bewaarboekje

Als u dit boekje bewaart, dan heeft u het 
overzicht van ons winterwerk altijd bij de hand. 
Bent u het (even) kwijt, geen nood. 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
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Groothuisbezoek: 
Thema ‘Kerk in de steigers’

Het thema voor de groothuisbezoeken is dit 
jaar: ‘Kerk in de steigers’. In de toelichting 
hiervoor bij het jaarthema heb ik daar al het 
een en ander over gezegd.

Tijdens het eerste deel van de avond kijken we 
naar Handelingen 2. Daar wordt de kerk voor het 
eerst ‘in de steigers’ gezet.
Wat was de kracht, de aantrekkingskracht van de 
jonge kerk. En hoe kan ons dat vandaag helpen.
Tijdens het tweede deel kijken we naar onszelf, 
naar de kerk van vandaag en morgen in Berltsum.
Want we staan voor de uitdaging van:
‘Meer kerk met minder mensen’.

Net als vorig jaar zullen we de wijken door elkaar 
‘husselen’. De sfeer en de ‘kleur’ van de avonden 
zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Samen 
met een wijkouderling zal ik (ds. Bouwknegt) 
deze avonden leiden. En omdat de Kruiskerk 
waarschijnlijk in de steigers staat, zullen we deze 
avonden houden in ‘t Centrum. Of ....

Groothuisbezoek bij u thuis

Als je in een huiselijke sfeer bij elkaar wilt zijn, 
dan gaat er niets boven een huiskamer. Als u er 
voor voelt en u hebt er de ruimte voor dan willen 
we de groothuisbezoeken graag bij u thuis 
organiseren. U kunt dat ook aangeven op het 
formulier of het even doorgeven aan uw 
wijkouderling of ds. Bouwknegt. Er zijn al een 
paar wijkouderlingen die ‘open huis’ houden. 
Doet u ook mee?

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 
ingedeeld. Het is onze bedoeling om groepen te 
maken van ongeveer 12 mensen. Vooraf krijgt u, 
zo gauw alle informatie verzameld is, een 
persoonlijke uitnodiging met datum. 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 
wijkMIDDAG. 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

Dinsdag 17 oktober

Donderdag 09 november

Maandag 13 november

Donderdag 11 januari

Dinsdag 23 januari

Woensdag 07 februari

Donderdag 15 februari

Wijkmiddag

Voor iedereen die liever ’s middags meedoet
Aanvang 16.00 uur

Dag Datum Tijd Wijkouderling Plaats

Woensdag 29 november 16.00 uur Ida Haagsma Kruiskerk

 Plaats: 
’t Centrum of 

bij u thuis.



 

Bijbelkring:

 
   

Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen – 
het staat allemaal in de bijbel. Teksten die 
indruisen tegen onze normen en waarden, onze 
rechtsorde en humaniteit, tegen alles waar we 
in geloven. We weten er geen raad mee, zeker 
niet als God daarin een rol speelt. In het boek 
‘Vreemd en bizar’ zoekt de schrijver, Piet 
Schelling, antwoord op de vraag wat we met 
deze verhalen aanmoeten. En of deze bizarre 
verhalen betekenis hebben in onze tijd. Daarbij 
strijkt hij de ruwe teksten niet glad, maar 
probeert ze nauwkeurig te lezen en de 
boodschap voor deze tijd erin te ontdekken.

Een spannende zoektocht! Op drie avonden 
zullen we samen zo’n ‘struikeltekst’ bestuderen 
en zien of we overeind blijven.

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

Ontmoeting
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Een
spannende
zoektocht!

 ‘Vreemd 
 en bizar’ 
       Lastige 
bijbelverhalen

Onderstaand vindt u tijd en plaats:

Dag Datum Plaats Tijd

Donderdag 25 januari 2018 ‘t Centrum 20.00 - 22.00 uur

Donderdag 01 februari 2018 ‘t Centrum 20.00 - 22.00 uur

Donderdag 08 februari 2018 ‘t Centrum 20.00 - 22.00 uur

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



Eten met een praatje 

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

U bent ook dit jaar weer allemaal van harte 
welkom.

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 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 op deze pagina
vermeld.

Wanneer: Waar:

13 oktober 2017 Kruiskerk
08 december 2017 Kruiskerk
26 januari 2018 ‘t Centrum
16 maart 2018 ‘t Centrum

Hoe laat: 18.00 uur

Aanmelden: 
met het formulier achter in dit boekje

   Kom en 
eet gezellig 
     een hapje mee!
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Running dinner

Naar aanleiding van de gesprekken die 
gehouden zijn met de 30-ers en de 40-ers komt 
de Spitsuur-groep met een nieuw idee!
Wij gaan een Running Dinner organiseren voor 
alle ‘’jongeren’’ tussen de 25 en pakweg 50 jaar.

Misschien ken je het principe van Running 
Dinner al wel maar misschien ook niet.
Bij een Running Dinner eet je 3 gangen aan 
3 verschillende keukentafels. Gewoon bij 
mensen thuis, want iedereen kookt en eet mee! 

De avond komt er ongeveer zo uit te zien:

• Gezamenlijk welkomstdrankje: 
 17.45 - 18.30 uur 
• Voorgerecht: 18.45 - 19.45 uur
• Hoofdgerecht: 20.00 - 21.15 uur
• Toetje: 21.15 - 22.15 uur
• Gezamenlijk afsluitende borrel: vanaf 22.15 uur

Elke deelnemer krijgt voor aanvang 
3 enveloppen. Wanneer het begint gaat de 
eerste envelop open en zie je waar je naar toe 
moet voor het voorgerecht. In totaal zitten
6-8 personen (waaronder ook jullie zelf) 
bij elke gang aan tafel.

Na het voorgerecht open je opnieuw een 
envelop waarop staat waar je voor het hoofd-
gerecht verwacht wordt enz. Uiteraard is dit 
adres voor iedereen verschillend (partners 
blijven wel bij elkaar).
Alle deelnemers bereiden zelf ook een gang 
voor. Hoe en wat hoor je ruim van tevoren. 

Wij zijn in ieder geval al heel erg enthousiast, 
want hoe leuk is het om samen met dorps-
genoten of misschien wel buren een lekker 
etentje te organiseren. 

Als gespreksgroep van de Protestante Gemeente 
Berltsum gaan we dit organiseren. Maar, zoals 
het hoort in iedere kerk, of je nu wel of niet 
betrokken bent, wel of geen lid bent, iedereen is 
welkom! Gastvrijheid en ontmoeting daar gaan 
we voor!

We zouden het superleuk vinden als ook jullie 
meedoen! 
Meer weten? Neem contact op met Evelien 
(info@vinksion.nl, telefoon 46 10 72).

Schrijf 
  de datum 

vast in je agenda! 
 ZATERDAG
7 OKTOBER A.S. 

Dirk Jan Holwerda, 
Etty Hoeksma 
en Evelien Vink 

SAVE 
THE 

DATE!

Nieuw!
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Stilte kring

Het waren bijzondere avonden vorig jaar, in de 
stilte kring. In de stilte gaat je hart en je hoofd 
open. En vanuit die stilte ging ons hart en ons 
hoofd ook op en voor elkaar. De groep wilde 
graag door met deze kring.

   Stilte 
       is de zendtijd
    van de 
     Heilige
Geest

Ook dit jaar gaan we dat 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 stilte-
meditaties geschreven bij veertig psalmen. Ik 
heb gekozen voor dit boek omdat Mirjam van 
der Vegt in haar boek aansluit bij de eeuwen-
oude kloostertradities van de kerk. Uit haar boek 
kiezen we in overleg met de deelnemers de 
psalmen waar we bij stilstaan.

Als u graag mee wilt doen, er is in deze kring 
alle ruimte.
Op deze pagina ziet u tijden, data en plaatsen 
vermeld.

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

Data  Plaats
Dinsdag 10 oktober Kruiskerk
Dinsdag 07 november Kruiskerk
Dinsdag 28 november Kruiskerk
Dinsdag 09 januari  ’t Centrum
Dinsdag 06 februari ’t Centrum
Dinsdag 06 maart  ’t Centrum

Aanmelden:
met het formulier achter in dit boekje

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.



Op eigen kracht
‘Op eigen kracht’ betekent dat ik (ds.) er zelf niet 
meer bij ben.
Met wat coaching vanaf de zijlijn kan de groep 
heel goed zelf met elkaar in gesprek.

Waarom?
De Spitsuur groep bestaat al langer dan 10 jaar. 
Toen was het een groep voor 20ers. En ze 
hebben ontdekt dat deze groep voor hun eigen 
ontwikkeling in geloof en betrokkenheid bij de 
kerk heel waardevol is geweest. En dat gunnen 
ze ook de generatie 20 ers en 30 ers van nu.
In het komende seizoen leg ik bij deze leeftijds-
groep mijn ‘spitsuur’.

De Spitsuurders vinden het heel verfrissend 
om nieuwe mensen te verwelkomen, want 
dat geeft de gesprekken weer andere richtingen. 
Dus aarzel niet en kom gerust een keer kijken.

Data: In principe elke eerste woensdag
   van de maand
Waar: Bij één van de leden thuis
Hoe laat: 20.00 - 22.00 uur

Aanmelden: met het formulier achter in dit
   boekje

Meer info: Jouke Ynema, telefoon 46 25 07, 
e-mail j.ynema@chello.nl en Harry de Koe, 
telefoon 46 08 33, e-mail harrydekoe@gmail.com

Kring voor 
20-ers en 30-ers

Vorig jaar hebben we met een fl ink aantal van 
jullie een gesprek gehad over wat geloof en 
kerk voor jullie betekent. Nogmaals bedankt 
voor jullie tijd. Met de resultaten gaan we ook 
wat doen, hebben we toen gezegd. 

Uit die gesprekken sprong dit er uit:

Contact met elkaar
• Meer aandacht voor onze leeftijd , jonge 
 ouders
• Delen van ervaringen, levenservaringen delen.
• Groep jonge mensen met kinderen die elkaar
 steunen.
• Aandacht voor wat jonge ouders bezig houdt,
 zoals: Relaties, echtscheiding, levensvragen.
• Actuele onderwerpen: b.v. echtscheiding,
 ziekte, over wat er in het echte leven speelt.

Daarom nodig ik jullie van harte uit om mee te 
doen met een kring voor Twintigers en Dertigers, 
jullie dus. Waar we het over gaan hebben? 
Dat hoor ik graag van jullie. Want 
in deze kring gaat het om jullie. 

Ds. Arjan Bouwknegt

Wanneer: 1e keer, donderdag 19 oktober
Waar: Bij mij thuis, Slikkeleane 8, 
   daarna in overleg
Hoe vaak: In overleg

Aanmelden: met het formulier achter in dit
   boekje, of bij ds. Arjan Bouwknegt,
   telefoon 0518 41 99 63, 
   e-mail wereldgezin5@gmail.com 

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 
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(kinder)doop. Die doop heb je niet bewust 
meegemaakt. Het was de keuze van je ouders. 
Nu kies je zelf.

Of ...

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

Wil je op deze manier bezig zijn met je geloof, en 
voor je zelf meer helderheid krijgen wat 
geloven voor je zelf betekent, dan ben je van 
harte welkom om daar met mij over van 
gedachten te wisselen. ds. Arjan Bouwknegt 
(wereldgezin5@gmail.com).

Tijd en 
plaats: In overleg

Aanmelden: met het formulier achter in dit
 boekje

Stille Week

In het afgelopen seizoen hebben we een 
opnieuw een bijzondere Stille Week beleefd. 
In deze volgen we Jezus op zijn weg naar 
Pasen, zijn kruisweg, die Hij ging om ons. Bij 
dit geheim van ons geloof stonden we elke 
dag stil met een korte vesper in de Koepelkerk. 
De teksten en de gebeden werden 
voorgelezen door verschillende gemeente-
leden. 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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Kindernevendienst 

Place2be: 

Ook dit seizoen willen we Place2Be organiseren 
voor de jongeren vanaf 16 jaar. We zullen met 
de 16-plussers bij elkaar komen voor gezellige 
thema avonden. Tijdens de avonden zullen we 
het hebben over verschillende onderwerpen. 
Van geloof tot wetenschap, alles zal aan bod 
komen deze avonden. De avonden zullen geleid 
worden door Carlijn Niesink. 

De 16 plussers zijn van harte welkom op de 
eerste avond, dinsdag 10 oktober om 
20.00 uur in ‘t Centrum. Tijdens deze eerste 
avond zullen we samen verder nadenken over 
de invullingen van de 16-plus avonden. 
Doe je mee? Doe dan even een mailtje of appje.
Mocht je meer willen weten over 
deze avonden, neem dan contact 
met Carlijn Niesink op via 
c.niesink@pgbertlsum.nl of 
06 38 325 383.

JOP Berlikum 
(klas 1t/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 bijvoor-
beeld 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, Petra en Carlijn.

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

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

Jeugd- en Jongerenwerk

?
? ? ?? ?
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Get Together! (tienerdiensten)

Ook dit seizoen hebben we voor de JOP jeugd 
tienerdiensten! Onder de naam Get Together 
willen we dit seizoen 8x samenkomen. De tiener-
diensten 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:
22 oktober • 26 november
25 december (JOP kerstontbijt)
28 januari • 25 februari • 15 april
13 mei • 10 juni

Kindernevendienst XL

Zoals u wellicht heeft gezien staat er bij de 
reguliere kindernevendienst een groot aantal 

Dit is natuurlijk niet zomaar. Al een aantal jaar 
wordt er telkens weer een oproep gedaan voor 
nieuwe leiding. Helaas met weinig resultaat. 
Hierdoor is het momenteel onzeker hoe, of en

in wat voor vorm de kindernevendienst komend 
seizoen zal plaatsvinden.

MAAR… wij zitten natuurlijk niet stil. Het 
afgelopen jaar hebben we ontzettend genoten 
van KND XL en daar gaan we hoe dan ook mee 
verder.

Noteer de volgende data vast in je agenda:
Zondag 15 oktober
Zondagavond 24 december (kerst-knd xl)
Zondag 21 januari • Zondag 18 februari
Zondag 22 april • Zondag 03 juni

Alle KND XL ochtenden beginnen om 09.30 uur.
Wil je / wilt u meer weten, ons meehelpen 
met dit fantastische feest of heb je/heeft u 
vragen, neem dan contact op met Menita Visser, 
Bitgumerdyk 39, telefoon 0518 46 26 88, 
e-mail m.dijkstra7@chello.nl of met Carlijn 
Niesink, telefoon 06 38 325 383, e-mail 
c.niesink@pgberltsum.nl.
 
Naast de KND XL zullen we dit seizoen ook weer 
aandacht geven aan de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar en Palmpasen.

?
? ? ?? ?



    

De ouderling kerkrentmeesters hebben 
als belangrijkste taak, dat er een plek is 
voor het houden van onze kerkelijke 
samenkomsten, en dat er voldoende geld 
is voor een duurzame exploitatie.

Maar niet alleen geld is belangrijk. Ook 
de medewerking van een hele groep 
vrijwilligers is daarbij onmisbaar. Gemeente-

leden willen vaak niet actief zijn in de 
kerkenraad maar willen wel meedraaien 
als vrijwilliger. In het overzicht is 
aangegeven, op welk gebied van de kerk-
rentmeesters vrijwilligers actief zijn voor 
onze gemeente. Als jij vindt, dat je best 
een steentje wilt bijdragen als vrijwilligers 
op één van deze activiteiten, dan kan je dat 
aangeven op het formulier.

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 

Kortlopende acties zoals Kerkbalans Assistentie, bedenken nieuwe acties

17



De diaconie van de protestantse gemeente 
Berltsum staat voor omzien naar elkaar, 
omzien naar de mensen in het eigen dorp en 
in de wereld. 

Dit omzien naar elkaar komt tot uitdrukking op 
verschillende manieren.
Eén daarvan is giften geven aan projecten 
dichtbij en veraf, veelal gesteund door kerk in 
actie, de landelijke organisatie van de 
Protestantse Kerk. Soms kiezen we er ook voor 
projecten die acute hulp nodig hebben, zoals de 
oproepen voor giro 555.
Ook steunen wij mensen in de directe omgeving. 
Veelal is dit op financieel gebied, maar soms is er 
ook andere steun nodig die de diaconie in gang 
zet. 
We organiseren ook verschillende activiteiten 
voor ouderen, alleengaanden en zieken binnen 
onze gemeente. 

       Wij kunnen
niet zonder
uw betrokkenheid 
          en hulp

Diaconie betekent letterlijk het zich dienstbaar 
opstellen, hulp bieden aan allen die het nodig 
hebben.
Deze betekenis willen we graag invulling 
blijven geven. Dit kunnen we niet zonder uw 
betrokkenheid en hulp. Door uw bijdrage via 
collectes en de Vaste Vrijwillige Diaconale 
Bijdrage (VVDB) zijn wij in staat om daar waar 
nodig de gewenste ondersteuning te kunnen 
bieden.

Vrijwilligers

Voor het uitvoeren van de taken heeft de 
diaconie het hele jaar door hulp nodig van 
gemeenteleden. Bepaalde hulpverlenende 
werkzaamheden vinden plaats tijdens werk-
tijden en kunnen meestal niet door de diakenen 
zelf worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het 
begeleiden naar de dokter of het ziekenhuis 
van ouderen, die geen beroep kunnen doen 
op naaste familieleden. Het vervoer en een 
luisterend oor zijn dan erg belangrijk. Het 
gesprek met een arts is vaak een spannende 
aangelegenheid, waarbij het goed is dat er 
twee mensen bij aanwezig zijn.

Maar ook praktische hulp is nodig zoals bood-
schappen doen voor zieken en alleengaanden, 
het verzorgen van de kerktaxi en het brengen 
en halen van mensen naar en van het vakantie-
adres. 
        Het kan ook zijn dat u zelf financiële 

       ondersteuning nodig heeft of u heeft hulp 
nodig bij het uitvoeren van verschillende 

praktische zaken, zoals hierboven 
beschreven. 

U kunt dan ook contact opnemen 
met de diaconie, contactpersoon 

Anneke van Dijk-Vrij, telefoon 0518 46 22 02,
e-mail annekevandijkvrij@gmail.com.

Diaconie
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Waar is uw hulp nodig:
• Kerktaxi, het brengen en halen van minder
 valide mensen naar en van de kerk. 
 Contactpersoon Rommert Vrij, telefoon 
 0518 46 22 64.
• Begeleiding van ouderen naar dokter of 
 ziekenhuis.
• Het doen van boodschappen.
• Het brengen en halen naar en van een 
 vakantieadres.
• Het ondersteunen bij activiteiten die worden
 georganiseerd voor ouderen, zieken en 
 alleengaanden.

We nodigen u van harte uit om u voor één of 
meerdere taken aan te melden via het formulier.
Het is lastig op voorhand aan te geven in 
welke mate uw hulp nodig is. Dit is afhankelijk 
van het aantal vragen/verzoeken tot hulp en 
ondersteuning. 
Als uw hulp nodig is, neemt een diaken 
contact met u op om de te bieden hulp en 
ondersteuning te bespreken. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Akke Zijlstra, telefoon 41 29 05, 
e-mail akke.z@kpnplanet.nl.

Vrijwilligers
  zijn van harte 
        welkom!
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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 Etty Hoeksma, 
telefoon 0518 46 08 33 of mailen naar
ettyhoeksma@gmail.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 
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Commissies

kerstdagen en rondom de kerstdagen.

Verder organiseren wij vaak vorm van persoonlijke en schriftelijke 
contacten.

De doelstellingen zijn als volgt:

    Wilt u
  ons helpen?  

    Neem dan contact
  met ons op...
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te gaan om een bezoek te brengen aan de 
partnergemeente GEEF U/JE DAN OP via het 
opgaveformulier in het informatieboekje of 
bel 0518 46 19 58. 

Kerkblad Tsjerkelûden, 
kerkbrief en website

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

Daarnaast verschijnt de kerkbrief tweewekelijks 
om actualiteiten, nieuws over activiteiten, 
informatie bij de kerkdiensten en pastorale
zaken tussentijds te verspreiden. Ook is er nog

de website www.pgberltsum.nl waar online 
de informatie over onze gemeente gebundeld is. 
Via de website kan men zich o.a. aanmelden 
voor de kerkbrief en er is een link naar de 
Facebookpagina van onze kerk 
www.facebook.com/pgberltsum. 

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

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 en wanneer 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 
informatieboekje. 

Namens de redactie, 
Maartje van Sluis 

 Kerkbrief

Website

 Kerkblad
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Zending

De zendingscommissie heeft als doel om 
geld in te zamelen voor diverse binnen- 
en buitenlandse projecten die daarmee 
letterlijk en figuurlijk 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, 
telefoon 40 02 28.
Rigtje van Tuinen, Twibak 6,
telefoon 46 24 26.
Siebe Westra, 
van Eyck van Heslingastrjitte 38,
telefoon 46 18 97.
Cor van der Wal, Hôfsleane 85, 
telefoon 46 20 53.

Het verjaardags-
fonds

Wij zijn een groep 
vrijwilligers die op 
of omstreeks de 
verjaardag langs 
komen bij de gemeente-
leden met een felicitatie 
en voor een bijdrage voor 
het verjaardagsfonds.
We komen 1x in de 2 maanden bij elkaar voor 
nieuwe lijsten, kaarten en zakjes, en om de 
bijdragen van de afgelopen 2 maanden in te 
leveren.

De goede doelen zoeken we met elkaar uit.
Ook wij kunnen nog wel wat vrijwilligers 
gebruiken, misschien iets voor u?

Meer informatie kunt u krijgen bij:
Alie Siegersma, telefoon 46 23 49 of Rigtje van
Tuinen, telefoon 46 24 26.



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/jij bent van harte welkom op een van onze 
avonden. 

Contactpersonen: M. Bouwma, 
telefoon 84 01 51 en G. Rondaan-Stienstra, 
telefoon 46 16 68.

Vrouwenvereniging Dorcas

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

Het programma wordt bij toerbeurt verzorgd 
door twee groepsleden. Onze verenigingsavond 
is 1 keer per 2 weken op dinsdag in “t Centrum”, 
we beginnen om 19.45 uur.

De startavond en de paasviering houden we 
samen met de gespreksgroep ‘’Rondom Gods 
Woord’’. U/jij 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/kun jij lezen in het 
kerkblad, www.berlikum.com en vinden op 
aanplakbiljetten in of bij de kerkgebouwen. 
En meestal ook nog horen bij de zondagse 
afkondigingen.

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

U/jij bent altijd van harte welkom! 
Meer inlichtingen? Bel dan met
R. Bouwma, telefoon 84 01 51 of met 
T. Dijkstra, telefoon 46 22 91.

Kringen
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  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.

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. Tot voor kort gebruikten we 
standaard de beamer in de Kruiskerk maar ook 
in de Koepelkerk geldt dit!

Op deze manier kunnen filmpjes, muziek-
fragmenten, foto’s van activiteiten etc. worden 
vertoond. Dit geeft volop mogelijkheden om het 
geloof te ondersteunen.
Ook kan de beamer gebruikt worden bij andere 
activiteiten zoals trouw- en rouwdiensten, 
concerten etc.
Heeft u/heb jij leuke foto’s, filmpjes of wat dan 
ook dan kunnen deze digitaal worden verstuurd 
zodat we ze eventueel kunnen gebruiken. 

Het email-adres is: 
beamteam.kruiskerk@gmail.com

Het beamteam bestaat nu uit de volgende 
persoon:
Hugo Ellerié, Johannes Akkerman, Klaske Faber, 
Christiaan Willem Bouwknegt, Andries Freerk 
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 29 07 03 03 of 46 24 26.  
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Rond de kerkdiensten 

Geef 
je op!

We zoeken extra mensen, jong, oud, man, vrouw 

                      om ons beamteam uit te breiden. Met name voor de Koepelkerk geldt dat wij 

                  ook mensen nodig hebben voor geluid etc. Met andere woorden: 
                         laat van je horen en geef je op om mee te doen!
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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 Meindert Westra, 
telefoon 46 23 79.

Kerktaxi

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

Vervoer van en naar de kerk op zondagmorgen 
kan worden geregeld. Dit gebeurt wanneer 
naaste familieleden in het dorp niet aanwezig 
zijn of niet over vervoer beschikken.

Mocht u hier gebruik van willen maken dan 
kunt u zich melden bij diaken Rommert Vrij, 
telefoon 46 22 64.
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      Bent u 
      minder mobiel ,

    dan kan de 
    kerktaxi een 
oplossing zijn!
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Wat is Oecumene?
Bij ons wordt hiermee 

bedoeld het streven naar 
eenheid van alle christelijke 

                           kerken. Samenwerking dus 
                      tussen o.a. Katholieke, 

                  Doopsgezinde en 
                         Protestantse Kerk.
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Regionale activiteiten seizoen 2017-2018

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., 
Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.
Vorig seizoen is er in februari een start gemaakt 
met een oecumenische gesprekskring voor alle 
vier dorpen, inclusief de RK-parochie. In het 
nieuwe seizoen gaan we weer verder met deze 
kring. 

De eerste bijeenkomst is op donderdag 
28 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van 
Aismawei 19, te Bitgummole. Hoofdstuk 3 uit 
het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht 
persoonlijke portretten’, staat dan centraal. 
Dit gaat over koning David en Batseba.

In het boekje staat het woord ‘ontmoetingen’ 
voorop. Ontmoeting is iets van twee kanten. Het 
betekent in de eerste plaats zich verdiepen in de 
mens die men wil leren kennen en in de tweede 
plaats brengen de mensen van nu iets van 
zichzelf mee. 

Verschillende auteurs komen aan het woord en 
vertellen door welke bijbelse persoon zij zich 
geraakt voelen en doen hiervan verslag. Zij 
nemen de mensen van toen waar met de blik 
van nu. Dat maakt de persoonlijke inkleuring 
boeiender. Bijbelse personen treden op deze 
manier uit de schaduw van het geijkte en 
bekende. Het worden mensen van vlees en 
bloed die ons iets willen zeggen.

Wilt u graag met ons meedoen? Dan kunt u zich
voor deze kring opgeven door middel van het
opgavenbriefje in het nieuwe activiteitenboekje
dat in september/oktober weer bij u in de bus
valt. 

Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk 
werker Protestantse Gemeente Bitgum-

Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse 
Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 
0518 46 20 09/06 22 62 03 17.

Data: de donderdagen 28 september 2017, 
19 oktober 2017, 23 november 2017, 
21 december 2017, 18 januari 2018, 
15 februari 2018, 15 maart 2018 om 14.00 uur.

Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te 
Bitgummole.

Begeleiding: pastores regio Bitgum e.o., 
Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

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 koffie 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 opgavenformulier.

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

Begeleiding: Ali Stork en ds. Arjan Bouwknegt.

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: Alje Mulder, telefoon 0518 46 14 99, e-mail jannekealje@hotmail.com 
Wijkcontactpersoon: Janneke Mulder, telefoon 0518 46 14 99 en Tineke Reitsma, telefoon 46 16 64

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

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
Wettertûn  I  Ried  I  Slappeterp  I  Franeker  I  Groningen  I  Utrecht

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 45 22 43

Wijk 4
Boomsmastrjitte  I  Bûterhoeke  I  Molestrjitte  I  Túnboustrjitte  I  Gratemawei  I  Groenewoldwei
V.d. Akkerstr. en Menaam (Bitgumerdyk 18, De Stapel 21, Sminiawei 3) 

Wijkouderling: Bote van Dijk, telefoon 0518 46 17 78, e-mail botevandijk@gmail.com, 
Wijkcontactpersoon: Tineke Brouwer

Wijk 5 - OUDERENWIJK
Berlingastate Berltsum  I  Nij Statelân Menaam  I  St. Annaparochie en Stiens
(St. Anne; Cingel 2, Wassenaarstraat 31 en 45, Menaam; Bitgummerdijk 8a)

Wijkouderling: Ida Haagsma, telefoon 0518 46 14 19, e-mail j.haagsma@kpnmail.nl
Wijkcontactpersoon: Rienk & Margriet Bouwma, telefoon 84 01 51 (Berlingastate)
Lieuwkje Osinga, telefoon 46 19 06 (Nij Statelân) en Hieke Hoogterp, telefoon 46 21 43 
(St. Annaparochie en Stiens)
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Wijk 6
V. E. v. Heslingastrjitte  I  Fûgelsang  I  Kwekerijleane  I  V.d. Slikkeleane 5 t/m 12

Wijkouderling: Ine de Koe-Reitsma, telefoon 0518 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 St. Annaparochie; S. Brandsmalaan 48

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
De Bûtenpôlle en in Bitgum  I  De Bodde en de plaats Leeuwarden.

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  ’t Achterpaed  I  De Pream-De Snikke en de plaatsen Wier en St. Jacobiparochie

Wijkouderling: Anne J. van Vaals, telefoon 0518 46 23 76
Wijkcontactpersoon: Jitske Smits, telefoon 0518 46 20 03 en 
Janette Aalberts, telefoon 0518 46 18 30
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Onze kleine gemeente hoopt het 
komende seizoen de volgende activiteiten te 
ontplooien: 

Kerkdienst houden op de eerste zondag van de 
maand: voor de rest van dit jaar zien de diensten 
er als volgt uit:

• Zondag 01 oktober, 9.30 uur:
dienst met br. Sytze Grijpstra uit Sneek

• Zondag 05 november, 9.30 uur:
dienst (incl Herdenking van de overledenen)
met zr. Saapke van der Meer

• Zondag 03 december, 9.30 uur:
Adventviering met br. Lieuwe Durksz

• Kerstmis 25 december, 9.30 uur:
Kerstviering door de eigen leden

Verder hebben wij nog steeds onze Gespreks-
kring. Die komt bijeen op de tweede donderdag 
van de maand om 14.00 uur in de Mennozaal. 
De leiding is in handen van zr. Baukje Bosscha-
Stapensea uit Nes. 
We zijn erg blij dat deze zuster zich bereid heeft 
getoond de leiding over te nemen van zr. Geja 
Laan. De eerste bijeenkomst is donderdag 
14 september aanstaande. 

Iedereen van harte welkom bij onze 
Gesprekskring! 

Doopsgezinde Gemeente 
Berlikum activiteiten seizoen 2017 - 2018



September 2017

Rekeningnummers Protestantse Gemeente Berltsum
Vrijwillige bijdrage, Kerkblad etc.  •  NL94FVLB0635810239  •  SKG 

Collectemunten en Verjaardag fonds  •  NL34FVLB0635817527  •  SKG 
Diaconie  •  NL71RABO0129166014  •  Rabo
Zending  •  NL12RABO0153229381  •  Rabo

De kerk wil graag op de hoogte blijven van het wel en wee in de gemeente!
Wij vragen u daarom geboorteberichten, overlijdensberichten, verhuisberichten etc. ook naar het 
kerkelijk bureau te sturen.
Bij ziekenhuisopname kunt u contact opnemen met de wijkouderling of ds. Bouwknegt.

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

Jeugdwerker Carlijn Niesink  •  Swichumerdyk 20  •  9088 AR WURDUM
 telefoon 06 38 32 53 83  •  e-mail c.niesink@pgberltsum.nl|

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

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

College van  Penningmeester  •  Dhr. H de Koe  •  telefoon 46 08 33
Kerkrentmeesters Voorzitter  •  Dhr. D.K. Osinga
 telefoon 46 23 45  •  e-mail krm.pgberltsum@gmail.com

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

Koster Mevr. W. van Assen
 telefoon 46 15 37 / 06 44 59 46 94  •  e-mail kosterpgberltsum@gmail.com

Beheer Begraafplaats Dhr. C. van Dijk  •  telefoon 46 22 02 / 06 22 56 49 64

Kerktaxi Dhr. R. Vrij  •  telefoon 46 22 64

Beamteam beamteam.kruiskerk@gmail.com of bel met Christiaan Bouwknegt, 
 telefoon 41 99 63 of Sybren van Tuinen 06 29 07 03 03

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


