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Liefde kun je 
niet verspillen. 

 
Marcel Achard 



VOORWOORD 
 

 

 

 

Beste mensen, 
Misschien ben je al een hele tijd niet meer in de kerk geweest en/of heb je al 

heel lang niet meer meegedaan aan een activiteit. En misschien vind je het best 

wel een drempel om die stap weer eens te maken. Je bent niet de enige. 

 

 

 

 

Vandaag de dag vinden veel mensen het lastig 
over hun geloof te praten en tijd maken voor 
een ‘kerkelijke’ activiteit. Toch geloof ik dat het 
je ook veel kan brengen! Vult de kerk dan een 
leegte op? Niet de kerk maar God kan wel de 
leegte in ons leven opvullen denk ik. Dat vraagt 
natuurlijk wel om een actieve rol van ons. Weet 
je van harte welkom, de drempel is zo hoog als 
je hem zelf maakt. We kijken naar je uit! 

 
 
 

WEET JE VAN 
HARTE WELKOM, 
DE DREMPEL IS 
ZO HOOG ALS JE 
HEM ZELF MAAKT. 

 
 
‘’Doordat we momenteel geen eigen predikant 
hebben is het aantal activiteiten misschien  
iets minder dan we gewend zijn, maar wie weet 
komen er nog prachtige nieuwe initiatieven 
boven in de loop van het seizoen!’’ 

Deze zin schreef ik een maand geleden in de 
opmaak van dit boekje, en zie hier, inmiddels 
zijn er al enkele gemeenteleden die 
verschillende activiteiten hebben opgepakt! 

 

Onze jeugdwerker Carlijn Niesink heeft weer 
nagedacht over de invulling van de 
verschillende jeugdactiviteiten en net als 
voorgaande jaren zorgt Hannique de Jong weer 
voor de prachtige opmaak. Graag willen we 
ook de mensen bedanken die de teksten 
gecorrigeerd hebben, de drukploeg en alle 
‘postbodes’ die ervoor gezorgd hebben dat je 
dit boekje in handen hebt. Met al deze 
mensen samen hebben we het gemaakt. 
Maar het is nog niet ‘af’, dat is het pas als je 
de drempel overstapt en meedoet! Het 
bijgevoegde invulformulier wordt ongeveer 
2 weken na het verschijnen van dit boekje 
weer opgehaald. 

 
 
 
 
 
 

Namens de kerkenraad, 
Evelien Vink 

 

05 
 



GOED OM TE WETEN 
 

 

 
 
 

Wanneer, wat en waar 
 

 

Startzondag 
Zondag 6 oktober, thema: ‘’Een goed verhaal’’ 

De CBD (commissie bijzondere diensten) 
heeft i.s.m. onze voorganger van deze zondag, 
mevr. Christa Akkerboom, weer een mooie 
startdienst in elkaar gezet. We sluiten af met 
zelfgemaakte soep en broodjes. 
Waar: Kruiskerk Tijd: aanvang 9.30 uur. 

Welkom!! 

Pastoraat 
Pastoraat is daar, waar mensen elkaar 
ontmoeten, waar mensen oog hebben voor 
elkaar. Soms gebeurt dat spontaan, soms 
moet je eerst iets afspreken voor je elkaar 
ontmoet. Via het bijgaande opgaveformulier 
kun je je opgeven voor een persoonlijk gesprek 
met je wijkouderling. 

Ds. A(rend) Bouman, Vondelstraat 7, 
8913 HP Leeuwarden, telefoon 058 289 44 77, 
arbou@simpc.nl 

 

Groothuisbezoek/Contactavonden 
Geen eigen predikant! Wat nu? 

In de afgelopen tijd hebben we afscheid 
genomen van ds. Arjan Bouwknegt. Op dit 
moment hebben we als gemeente geen eigen 
predikant. We zijn, zoals dat in de kerk wordt 
genoemd, vacant. 
Een heleboel vragen komen dan boven 
drijven. Het is goed de tijd te nemen om 
hierover samen van gedachten te wisselen. 
Hoe zien we de toekomst van onze gemeente, 
wat willen we, hoe gaan we deze “open plek” 
invullen. 
Daarom willen we een aantal contactavonden 
organiseren (voorheen “wijkavonden”) 

 

Rienk Bouwma en Anne van Vaals fungeren 
als contactpersonen bij verdrietige en blijde 
gebeurtenissen. Neem gerust, indien nodig, 
contact met hen op! 

 
Zij zijn als volgt te bereiken: 

om samen na te denken en van 
gedachten te wisselen. 

 
Deze avonden staan gepland 

op de navolgende data: 
• Woensdag 23 oktober in de Kruiskerk 
• Woensdag 30 oktober in de Kruiskerk 

Noteer 
alvast  
in jouw 
agenda! 

Rienk Bouwma, Hemmemastate 20, 
telefoon 0518 84 01 51, r.bouwma@chello.nl 
Anne van Vaals, de Keats 21, 
telefoon 06 535 798 13, a.vaals@chello.nl 

 

Bijstand in het pastoraat: 
Ds. Bouman uit Leeuwarden zal onze gemeente 
voorlopig enkele uren per week bijstaan in het 
pastoraat. 

• Donderdag 7 november in de Kruiskerk 
Inloop vanaf 19.30 uur en we beginnen om 
19.45 uur. 

 

Tevens is op woensdagmiddag 6 november een 
bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden in de zaal 
van de Kruiskerk. 
Inloop vanaf 15.30 uur en we beginnen om 
15.45 uur. 
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Het pad van 
ware liefde was 

nooit effen. 
 

William Shakespeare 
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Oordeel niet 
zonder liefde in 

je hart. 
 

Paul van den Bergh 



ONTMOETEN 
 

 

 

 

Kring: 
Geloof mij maar 

Op het terrein van het geloof klinken vele stemmen. En het geloof heeft invloed 

op de volle breedte van ons leven: op de keuzes die wij zelf maken, 

op onze samenleving, op hoe wij de bijbel lezen en op onze cultuur. 

Het doel van deze kring is te leren van de gedachten en ideeën van anderen. 

Is een bepaalde gedachte een verrijking of past die toch minder bij mij. 
 

 

 

 

Werkwijze 
Eén keer in de veertien 
dagen komen we bijeen 
op de dinsdagavond. 
We beginnen met een 
liturgische opening 
aan de hand van het 
boek “Bid, luister en 
leef”. 

 

Daarna bespreken we een nummer van het 
Christelijk Weekblad (CW) aan de hand van de 
volgende vragen: 

• welk artikel of welke gedachte sprak je het 
meest aan en waarom. 

• was er iets bij waarvan je kunt zeggen: 

De bedoeling is dat de deelnemers aan de 
kring van tevoren het blad lezen en zelf zoveel 
mogelijk aan het woord komen. Aan het eind 
van de avond komen we tot een soort top 3 
van bouwstenen voor het geloof. De avond kan 
besloten worden met een voorbede. 

 

Praktische zaken 
Kringleider: Rienk Bouwma, telefoon 84 01 51, 
e-mail r.bouwma@chello.nl 
Plaats van samenkomst: aan huis of in een zaal 
van de kerk (afhankelijk van de groepsgrootte). 
Data: 29 oktober, 12 en 26 november, 
10 december, 7 en 21 januari, 4 en 
25 februari, 10 en 24 maart. 

Aanmelden: 
dit heb ik nog nooit geweten. 

• welk artikel of welke gedachte heeft je 
standpunt veranderd: “Zo had ik het 
nog nooit bekeken”. 

Iedere deelnemer leest van 
tevoren het afgesproken 
nummer van het Christelijk 
Weekblad (CW), hierop nemen 

Met het 
formulier achter 

in dit boekje 

• met welk artikel of welke gedachte kon je niet 
zoveel beginnen en waarom niet. 

we een halfjaarabonnement. Voor de 
deelnemers zijn hier geen kosten aan verbonden. 
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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. 
Deze 4 vrijdagavonden beginnen om 
18.00 uur. We beginnen met soep, gevolgd 
door een hoofdgerecht. Voor we aan het toetje 
beginnen kun je luisteren naar een kort 
verhaal. We sluiten af met thee of koffie. 
Ondertussen kun je jouw praatjes kwijt. 

 

Voor 10 euro een heerlijke maaltijd en goed 
gezelschap en als je mee komt eten dan 
betaal je op de avond zelf. De tijden en 
plaatsen staan hieronder vermeld. 

 
 
 
 

 
Iedereen 
is welkom, 
ook echtparen 
en jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden: Met het formulier achter in dit 
boekje of bij: 

Uilke Strooisma, telefoon 0518 46 20 89 
Hennie Kalma, telefoon 0518 46 22 78 

 

Opgave 
graag uiterlijk 

1 week 
vooraf 
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Wanneer: 
Vr. 25 oktober 2019 

Waar: 
Kruiskerk 

(opgave graag uiterlijk 18 oktober) 
Vr. 13 december 2019 Kruiskerk 
(opgave graag uiterlijk 6 december) 
Vr. 24 januari 2020 Kruiskerk 
(opgave graag uiterlijk 17 januari) 
Vr. 18 maart 2020 Kruiskerk 
(opgave graag uiterlijk 11 maart) 

Wij kunnen dan aan de hand van de 
opkomst dit tijdig doorgeven aan de koks 

Hoe laat: 18.00 uur Kosten: 10 euro 



Stilte kring 
Matty Weijer en Simona Joostema hebben de 
organisatie van de Stiltekring opgepakt. 
“Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest’’ 
In de stilte gaat je hart en je hoofd open. 
En vanuit deze stilte gaat ons hart en hoofd ook 
open voor elkaar! 

 

Dit jaar is het 
thema: 
“Ik ben Gods 
geliefde kind” 

 
Als je graag mee wilt doen, is er in deze kring 
alle ruimte. 

Graag tot ziens! 
 

 

 
We willen graag om 
19.30 beginnen en 
eindigen om uiterlijk 
20.30 uur. 

 

Een spontane komst 
wordt ook zeer 
op prijs gesteld. 

 
Running Diner 

Driemaal is scheepsrecht.... 
Wie de vorige twee keer niet meegedaan heeft, 
krijgt opnieuw een kans. 
Deze keer niet in het najaar, maar in het 
voorjaar van 2020. 
Bij Running Dinner eet je 3 gangen op 
verschillende adressen. Je ontvangt thuis 

ongeveer 5 à 6 mensen voor het voor-, 
hoofd- of nagerecht en de andere 2 gangen 
schuif je bij anderen aan tafel, met steeds 
nieuwe tafelgenoten. 
Het gaat niet om culinaire hoogstandjes 
(mag wel...), maar om ontmoeting en 
gezelligheid. 

 

Of je nu alleen of samen met partner, 
buurvrouw, zoon, vriend(in) meedoet, het kan 
allemaal. 
De datum en de uitnodiging volgen later. 
Wij als organisatie hebben er zin in! 

 

Dirk Jan Holwerda, Ilse Hamersma, Hilly 
Posthumus, Etty Hoeksma 

 

Koffieochtenden 
Ochtendontmoetingsgroep 

We beginnen onze “Koffiemorgen” om 9.30 uur 
in het “Centrum” of in de zaal van de Kruiskerk. 
Er is gelegenheid tot gesprek en ontmoeting. 
Verder is er vaak iemand uitgenodigd die ons 
vertelt over zijn/haar werk, hobby, vakantie enz.. 
Het is de bedoeling 4 keer samen te komen op 
een donderdagmorgen. 

 
De eerste koffiemorgen is gepland op 

17 oktober. 

Hilly Stellingwerf vertelt dan over haar hobby 
“schilderen” en laat ook enkele van haar 
prachtige schilderijen zien. 

 

Op 21 november komt Durk Osinga vertellen 
over het Documentatiecentrum in Berltsum. 

 
Twee koffiemorgens in het jaar 2020 zijn 

gepland op 16 januari en 19 maart. 

Wie moeilijk ter been is kan gehaald worden. 
Als u wilt komen is het niet nodig dit eerst te 
melden. U bent 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). 
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Wanneer: Waar: 

Wo. 9 oktober 2019 Kruiskerk 
Wo. 13 november 2019 Kruiskerk 
Wo. 22 januari 2020 Kruiskerk 
Wo. 8 maart 2020 Kruiskerk 

 
Aanmelden: 

Met het 
formulier achter 

in dit boekje 



JEUGD- EN JONGERENWERK 
 

 

 

Carlijn Niesink, 
jongerenwerker 

Kom allen! 
Wij hebben er zin in! 

 

 

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 samenkomen, 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 volleybaltoernooi. Het seizoen 
sluiten we af met een gezellig weekend weg! 

 

In september krijgen de jongeren allemaal een 
uitnodiging van de startavond. Wij hebben zin in 
een heel mooi en gezellig club seizoen! 

Neem vrienden 

Kindernevendienst XL 
Afgelopen jaren hebben we prachtige en gezellige 
KND XL ochtenden gehad. Vandaar dat we dit 
graag door zetten. In het seizoen 2019-2020 
hebben we weer een aantal toffe ochtenden 
op de planning staan! De data van dit seizoen 
komen in de nieuwsbrief en op sociaal media. 
Natuurlijk krijgen de kinderen ook dit jaar weer 
een flyer op school voor elke KND XL. 

 

Zondag 13 oktober | Thema: Jozef en zijn broers 
Zondag 24 november Laatste zondag 
kerkelijk jaar | Thema: storm op het meer 
Zondag 15 december | Thema: advent 
Zondag 19 januari | CBD en kindernevendienst: 
kinderdienst met kidskoor spetters 
Zondag 16 februari | Thema: sponsorkindje 
Zondag 15 maart | Thema: Goede herder. 
Zondag 5 april | Thema: Palm Pasen. 
Zondag 17 mei | Thema: Jezus zegent de 
kinderen 
Zondag 14 juni | Thema: Zacheüs 

 

Aanvang KND XL ochtenden 09.30 uur. 

Wil je meer weten, ons meehelpen met dit 
fantastische feest of heb je vragen, neem 
dan contact op met Carlijn Niesink, 

en vriendinnen 
mee, of ze nu bij 
onze kerk horen 
of niet! 

LET’S 

GET 

TOGETHER 

telefoon 06 383 253 83, 
e-mail c.niesink@pgberltsum.nl 
We zoeken nog mensen die het leuk vinden 
ons te helpen voorbereiden. Je hoeft hierbij 
niet direct het hele seizoen mee te draaien, 
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kom eens vrijblijvend kijken om te zien of het 
iets voor jou is. 

 

Oud-Joppers! 
Te oud voor JOP maar nog wel zin in gezellig 
avonden? De afgelopen tijd hebben we met 
een aantal oud-joppers gebrainstormd over 
gezellige avonden. In oktober zullen we als 
startavond met elkaar gaan bowlen. Daarna 
zullen we samen verder kijken waar er behoefte 
aan is. Oud-Joppers van de afgelopen 
seizoenen ontvangen allemaal een uitnodiging 
voor de startavond. 

 

Borrel en Bites 
Om het contact met de 18-plus groep te 
behouden, zullen we in de komende periode een 
gezellige borrel organiseren. Onder het genot van 
een hapje en drankje een informeel samenzijn. 
Alle jongeren ontvangen een uitnodiging voor de 
Borrel en Bites met daarop verdere informatie. 
Datum: 1 november 2019 

 

Jonge Gezinnen Pionier 
(Tjettje Miedema) 
Volgend op de activiteiten van afgelopen 
jaar, zijn we ook komend kerkelijk seizoen 
voornemens verschillende activiteiten voor 
‘jonge’ gezinnen te organiseren. Uit onderzoeken 
is naar voren gekomen dat deze doelgroep het 
grotendeels belastend vindt om naar de kerk  
te gaan. Toch is er behoefte aan verbinding en 
contact met elkaar. Voor deze doelgroep, en 
een ieder die zich hier annex mee voelt, worden 
er diverse activiteiten gepland. 

WalkIn XL 
Gaat je kind naar de Kindernevendienst XL, 
maar vind je het zelf een stap om naar de kerk 
te gaan? Dan nodigen wij je gedurende de 
XL-dienst van harte uit voor een heerlijke 
ochtendwandeling met afsluitend een kop 
koffie of thee. Tijdens de wandeling praten we 
over de dagelijks bezigheden maar ook 
bespreken we een aantal stellingen welke 
betrekking hebben op het geloof en je gezin. 

 
De data van de WalkIn XL zijn 15 december, 

15 maart en 14 juni. 

 
Thema-avonden  geloofsopvoeding 
Afgelopen seizoen hebben we een avond 
georganiseerd over geloofsopvoeding. Deze 
leerzame en laagdrempelige avond hebben 
de aanwezigen als zeer positief ervaren. Wij 
hebben daarom besloten deze avonden te 
continueren in een seizoen waarbij er meerdere 
avonden georganiseerd worden. 
Het maakt niet uit of je afgelopen jaar wel 
of niet bij de bijeenkomst was, we maken een 
nieuwe start met voor iedereen nieuwe 
informatie. 

 
Gert Schouten (specialist geloofsopvoeding 

bij de Protestantse Kerk Nederland) 

zal ons op deze avond meenemen in het thema 

‘laat geloof 
groeien’. 

Tijdens de avond zal de boom centraal staan 
als metafoor. Opvoeden met geloven is niet 
alleen een kwestie van ‘weten hoe het moet’. 
Het gaat er eigenlijk vooral om, dat je weet 
wát je wilt delen. Dat klinkt logisch, maar in 
de praktijk blijkt dat veel mensen het lastig 
vinden te vertellen wat voor hun de waarde van 
geloven is, hoe zij Jezus zien en op wat voor 
manier geloof in hun dagelijks leven hun keuzes 
bepaalt. Bovendien is het in de maatschappij 
van nu niet gebruikelijk (wenselijk) meer, om 
vrijmoedig je geloof met anderen te delen. 
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‘Het is prima als je gelooft, zolang je dat maar 
voor jezelf houdt’. De basis van geloofs- 
opvoeding is delen met je kind wat je beweegt 
en waar je voor staat. Dat gaan we oefenen. 
Voor deze avonden worden jullie uitgenodigd 
via de gebruikelijke kanalen. 

 

Berltsum Sjongt! 
Op een gezellige locatie centraal in het dorp 
organiseren wij dit seizoen een muzikale 
middag. Kinderen kunnen alleen of samen met 
ouders, verzorgers of pake/beppes hun 
muzikale kwaliteiten ten gehore brengen. 
Zingen, muziek maken of dansen, het kan 
allemaal. Uiteraard met een ‘touch of faith’. 
Uiteraard is er ook publiek nodig, een ieder is 
hierbij welkom. De datum van Berltsum Sjongt 

wordt later bekend gemaakt. 
 

Picknick met een ‘touch of faith’ 
Komend seizoen sluiten we af met de picknick. 
Een gezellig samenzijn waarbij het geloof ons 
verbindt. De uitnodiging van de picknick volgt 
tegen die tijd. 
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Aanmelden: 

Met het 
formulier achter 

in dit boekje 

KERKRENTMEESTERS 
 

 

 

 

De ouderling kerkrentmeesters hebben als belangrijkste taak, 

dat er een plek is voor het houden van onze kerkelijke samenkomsten, 

en dat er voldoende geld is voor een duurzame exploitatie. 

 

 

 

 

 

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

Als jij vindt, dat je best een 

steentje wilt bijdragen als vrijwilliger 
aan één van deze 
activiteiten, dan kan 
je dat aangeven 
op het formulier. 

 

Activiteit Vrijwilligers 
 
 
 

 

Terrein en tuinonderhoud Bestratingen schoonhouden, grasmaaien kruiskerk 
Hulp bij begraafplaats Hulp bij grasmaaien begraafplaats, 

snoeien bomen en hagen 
 
 
 

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

 
 
 
 

Kortlopende acties zoals Kerkbalans Assistentie, bedenken nieuwe acties 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 

Onderhoud gebouwen Klein herstelwerk: timmerwerk, schilderwerk, 
elektrotechnisch  werk 

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

Assistentie 

Horeca activiteiten in Kruiskerk en Centrum Assistentie bij bediening, bar 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemand 
is ooit arm 

geworden door 
te geven. 

 
Anne Frank 

DE TAAK VAN DE DIACONIE IS MENSEN 

IN NOOD HELPEN IN EIGEN DORP, 

MAAR OOK HULP – VOOR LANGERE 

OF KORTERE TIJD - AAN MENSEN 

ELDERS IN DE REST VAN DE WERELD. 



DIACONIE 
 

 

 

 

Diaconie 
wat is dat? 

 

 

De diaconie is een onmisbaar 
onderdeel van de kerkenraad. 
De diaconie bestaat nu uit 4 vrouwen: 
Akke Zijlstra, Annechien Joostema, 
Anneke van Dijk-Vrij en Frederike Bosma. 

 
 

NIEUWE LEDEN 
ZIJN ALTIJD WELKOM 
EN DAT MOGEN OOK 
MANNEN ZIJN! 

 

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

 

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

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

 

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

 

Vrijwilligers 
Om activiteiten te organiseren, hebben we 
vrijwilligers nodig die ons daarbij willen helpen. 

 
Waar is uw hulp dan nodig? Bijvoorbeeld bij: 

• Kerktaxi. Contactpersoon is Yge Smits 
telefoon 46 20 03 

• Begeleiding van ouderen naar dokter of 
ziekenhuis 

• Brengen en halen naar en van een vakantie- 
adres 

• Activiteiten die worden georganiseerd voor 
ouderen, zieken en alleengaanden 

 

Voor meer informatie: 

Akke Zijlstra, telefoon 41 29 05 
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DE ORGANISTEN 
 

 

 

 

Onze organisten 
spelen de orgels met 

veel plezier 
 

 

 

 

Elke zondagmorgen wordt er in Berltsum een 
kerkdienst gehouden. Er is een voorganger, 
maar wij mogen in een eredienst met elkaar 
ook uiting geven aan ons geloof door te zingen 
uit de Nieuwe Liedbundel, de Evangelische 
Liedbundel en wat er op de beamer wordt 
getoond. Dat kan op verschillende manieren, 
meestal wordt gemeentezang begeleid door het 
orgel. En dat orgel wordt bespeeld door een  
van de volgende organisten: 

• Siegfried Derks, telefoon 06 215 468 69, 
saderks@hotmail.com 

• Jacob Dijkstra, telefoon 06 513 711 07, 
jacobdijkstra@live.nl 

• Tineke Greidanus, telefoon 06 212 888 84, 
bruinsmatineke@kpnmail.nl 

• Tjeerd Lautenbach, telefoon 06 512 262 09, 
tjeerdineke@gmail.com 

• Arjen Nauta, telefoon 06 124 566 67, 
arjennauta@hetnet.nl 

• Alef Wiersma, telefoon 06 219 383 66, 
a.wiersma44@kpnplanet.nl 

 

We hebben een leuk team, er kunnen altijd 
meer bij: (beginnende) organisten, er staat 
een piano in de kerk, of andere vormen van 
begeleiding. 

 

Wanneer je interesse hebt, kun je altijd 
met een van ons contact opnemen. 

 

Ideeën zijn van harte welkom! 

 

Wij proberen de dienst te verrijken met 
orgelspel, o.a. bij binnenkomst, collecte en bij 
het verlaten van de kerk. Dit doen wij met veel 
plezier, omdat we mooie orgels in Berltsum 
hebben en een gemeente die goed zingt. 

 
 
 

 

Tjeerd Lautenbach 

 

 

 

 
Alef Wiersma 
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WAAR LIEFDE IS, 
IS GELUK 

 

Geluk is het 
enige wat zich 

verdubbelt als men 
het deelt. 

 
Albert Schweitzer 



COMMISSIES 
 

 

 

 

Lijkt het je leuk om ook mee te helpen, wij willen graag 

nieuwe mensen erbij. 

 

 

 

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 kerk- 
diensten met Kerstnacht, Eerste Kerstdag en 
Tweede Kerstdag. Ook het versieren van de kerk 
hoort bij onze taken. Verder organiseren wij in 
de kerstvakantie een kerst-knutselmiddag voor 
kinderen van de basisschool. 
Onze commissie bestaat uit 4 enthousiaste 
leden. Lijkt het je leuk om ook mee te helpen, 
wij willen graag nieuwe mensen erbij. 

 

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

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

Zo gaan we het ook in het komende seizoen 
weer doen. Wil je ook meedoen aan de 
Stille Week door bijvoorbeeld een tekst of een 
gebed voor te lezen? Aanmelden kan op het 
formulier bij dit boekje. 

 

Namens de werkgroep, 
Simona Joostema, telefoon 06 487 911 21 

 

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

 
De doelstellingen zijn als volgt: 

1 Het op weg gaan als volgelingen van Jezus 
Christus vanuit kerkelijke gemeenten in 
Nederland met christenen in de voormalige 
D.D.R. 

2 Openstaan voor wederzijdse geloofsbeleving, 
d.w.z. bereid zijn naar elkaar te luisteren, van 
elkaar te leren, elkaar tot steun te zijn, elkaar 
begrijpen. 

3 Het in stand houden en kweken van 
verbondenheid en vriendschap, en het in de 
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. 
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De ervaringen hebben geleerd dat de gevolgen 
van een goed gemeentecontact zichtbaar 
worden in de eigen gemeente. 

 

Denk jij dat lijkt mij wel wat om in de 
werkgroep deel te nemen of eens een 
keer mee te gaan om een bezoek 
te brengen aan de partnergemeente 
GEEF JE DAN OP via het opgaveformulier 
in dit boekje of bel met Jan Brouwer, 
telefoon 46 19 58. 

 
Kerkblad Tsjerkelûden, 
kerkbrief en website 
Tsjerkelûden 

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

 
Kerkbrief 

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

 
Website 

Op de website www.pgberltsum.nl vind je 
online de informatie over onze gemeente. 
Bovendien staat daarop de link naar de 

Facebookpagina van onze kerk www.facebook. 
com/pgberltsum 

 
De redactie 

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

 
Heb je teksten of foto’s die betrekking hebben 
op activiteiten van onze gemeente dan ontvan- 
gen we die graag. Ook puzzels, boekbesprekin- 
gen en recepten met een verhaal kunnen we 
gebruiken. N.B. Bij het gebruik van foto’s vinden 
we privacy heel belangrijk. We gaan ervan uit 
dat degenen die op de foto staan, toestemming 
voor publicatie hebben gegeven. 
Voorin het kerkblad staat waar en wanneer je je 
bijdrage kwijt kunt. 

 

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

Namens de redactie, Maartje van Sluis 

Het verjaardagsfonds 

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

 

Meer informatie bij: 
Alie Siegersma telefoon 46 23 49 of 
Rigtje van Tuinen telefoon 46 24 26 
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Oordeel niet 
zonder liefde in 

je hart. 
 

Paul van den Bergh 



KRINGEN 
 

 

 

 

Vele mooie gesprekken 
en elkaar in de 

groep leren kennen 
 

 

 
 

Rondom Gods Woord 
Rondom Gods Woord is een gespreksgroep 
die vanuit een Bijbelse visie wil komen tot 
ontmoeting en gesprek. 

 

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:  M.  Bouwma-Lolkema, 
telefoon 84 01 51 en 
A. Kooistra-Hoogterp, telefoon 46 20 14 

 

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 
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Je bent altijd van harte welkom. 



ROND DE KERKDIENSTEN 
 

 

 

 

Wat speelt er in en 
rond de kerkdiensten 

nog meer 
 

 

 
 

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

 

Beamteam 
Tijdens de diensten zorgt het beamteam voor 
beeld en geluid. Op deze manier kunnen 
filmpjes, muziekfragmenten, foto’s van 
activiteiten etc. worden vertoond. Dit geeft  
volop mogelijkheden het geloof te ondersteunen. 
Tevens kan de beamer worden gebruikt bij 
andere activiteiten, denk aan rouw- en trouw- 
diensten, concerten etc. 
Ben je in het bezit van foto’s, filmpjes of wat 
dan ook, dan kunnen deze digitaal worden 
aangeleverd, zodat we ze mogelijk kunnen 
gebruiken. 

 
Het beamteam bestaat uit de volgenden 

personen: 

Johannes Akkerman, Klaske Faber, Cees 
Mollema, Marije van Tuinen en Hielke Visser. 
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Contactgegevens beamteam: 

E-mailadres:  beamteam.pgberltsum@gmail.com 
 

Contactpersoon is Hielke Visser, 
telefoon 06 446 060 78 

 
Commissie Bijzondere Diensten (CBD) 
Onze commissie organiseert, zoals de naam het 
al zegt: “Bijzondere” diensten. 
Het gaat dus om diensten die er vaak net even 
iets anders uitzien dan de gewone kerkdienst. 
Daarbij mogen we een beroep doen op 
onze eigen creativiteit, maar ook huren we 
verschillende artiesten/gospelkoren in om een 
leuke dienst te organiseren. 
Er is 3 keer per jaar een CBD dienst. Misschien 
ken je de open luchtdienst wel of de 
startzondag. Die vallen onder een van de dien- 
sten die wij organiseren. 

 

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

 

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

 

Jouke Ynema, telefoon 46 25 07, 
e-mail:  j.ynema@chello.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 contactpersoon Meindert Westra, 
telefoon 0518 46 23 79 

 

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

 

Mocht u hier gebruik van willen 
maken dan kunt u zich melden bij 
Yge Smits, telefoon 46 20 03 
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Bidden leidt tot 
een zuiver hart; 

een zuiver hart leidt 
tot liefde 

 
Moeder Teresa 



ONTMOETING  REGIONAAL 
 

 

 
 
 

Activiteiten 2019-2020 
 

 

 

Oecumenische gesprekskring Bitgum 
e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. 
Vanaf 12 september gaat de oecumenische 
gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de 
RK-parochie, weer van start. Dit seizoen gaan 
we het iets anders doen met de invulling van de 
middagen. We gaan het hele seizoen niet meer 
één boek bespreken, maar onderwerpen die los 
van elkaar staan. 

 

De volgende onderwerpen kunnen, onder 

andere, aan de orde komen: verhalen van 
hoop, bidden, God als vader en moeder, de 
Heilige Geest, Bijbelverhalen, spiritualiteit. 

 

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

 
Wilt u graag met ons meedoen? 

Dan kunt u zich voor deze kring opgeven door 
middel van het opgavenbriefje achterin dit 
boekje. 

Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 
te Bitgummole. 
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker 
Protestantse Gemeente Dronryp e.o. 

 

Stap voor Stap 
Na de succesvolle wandelingen, van de 
afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met 
de gemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/ 
Ingelum, Menaam, Dronryp 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. 

 

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. 

 

Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, 
kerkelijk werker Protestantse Gemeente 
Dronryp, alistork@zonnet.nl of 
telefoon 0518 46 20 09/06 226 203 17 

Lijkt het je wat om eens 
mee te wandelen, dan 
kun je je opgeven via 
het opgavenformulier. 

Aanmelden: 
Met het 

formulier achter 
in dit boekje 

 

Data: de donderdagen 12 september 2019, 
10 oktober 2019, 21 november 2019, 
12 december 2019, 9 januari 2020, 
13 februari 2020, 12 maart 2020 om 
14.00 uur. 

Data: de najaarswandeling is op 
zondag 13 oktober 2019 om 14.00 uur 
(plaats volgt nog) en de voorjaarswandeling op 
zondag 29 maart 2020 (plaats volgt nog). 
Begeleiding: Ali Stork 
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WELKOM 
 

 

 

 

Welkom... 
...bij onze Protestantse 

Gemeente Berltsum 
 

 

In dit boekje kun je informatie vinden over onze 
gemeente en haar activiteiten. 
Als kerk in Berltsum willen wij er zijn voor alle 
inwoners van Berltsum. 

 

Wie op één of andere manier met ons 
mee wil doen in onze vieringen of bij 
andere activiteiten, is altijd van 
harte welkom. 

 

• Als je denkt dat we iets voor elkaar kunnen 
betekenen, 

• als je in een groep van gedachten wilt 
wisselen of wilt leren over de Bijbel, het 
geloof of de kerk, 

• als je behoefte hebt aan een luisterend oor, 

• als je wilt praten over geloof- of levensvragen, 

• als je de kerk wilt betrekken bij je huwelijks- 
sluiting, 

• als je begeleiding zoekt rond uitvaart of rouw, 

• of het gevoel hebt dat we je ergens anders 
bij kunnen helpen, 

• of als jij voor ons een goed idee hebt, 
neem dan gerust contact met ons op, 
bijvoorbeeld door een mailtje te sturen 
aan pgberltsum@gmail.com 
of een van de wijkouderlingen/contact- 
personen die in dit boekje staan. 

 

Onze kerkdiensten zijn te beluisteren via 
Kerkomroep.nl. 

 

Meer info vind je op 
www.pgberltsum.nl 

 

...bij de Doopsgezinde 
Gemeente Berlikum 

 

Meer info? 

Kijk op onze website www.doopsgezindenberltsum.nl 
E-mail:  info@doopsgezindenberltsum.nl 
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Jouke & Ingrid Ynema 46 25 07 j.ynema@chello.nl 

KERKENRAAD 
 

 

 
 
 

Kerkenraad 2019/2020 
 

 
 

 

Wijkouderlingen: 

Telefoon d E-mail oi 

Alje Mulder 46 14 99 jannekealje@hotmail.com 
Froukje Kalma 46 10 05 froukjekalma@hotmail.com 
Anne J. van Vaals 06 535 798 13 a.vaals@chello.nl 
Ida Haagsma 46 14 19 j.haagsma@kpnmail.nl 
Jeugdouderlingen: 

 

Jonge Gezinnen Pionier: 
 
 

Diakenen: 
Annechien Joostema 06 28585243 janzeinstra@hotmail.com 
Frederike Bosma 06 37333275 frederikebosma@gmail.com 
Akke Zijlstra 41 29 05 akke.z@kpnplanet.nl 
Anneke van Dijk 46 22 02 annekevandijkvrij@gmail.com 
Diaken met bijzondere opdracht: 

 
 

Kerkrentmeesters: 
Bram Wissman 46 24 84 bwissman@kpnmail.nl 
Durk Osinga 46 23 45 durkosinga@upcmail.nl 
Harry de Koe 06 128 038 53 harrydekoe@gmail.com 
Meindert Westra 46 23 79 mjwestra@hetnet.nl 

 

Preses: 
 
 

Scriba’s: 
Meinie Strooisma 46 20 89 strooisma@chello.nl 
Evelien Vink 46 10 72 info@vinksion.nl 

 

Jeugdwerker: 
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Sybren van Tuinen 46 24 26 sjvantuinen@hetnet.nl 

Carlijn Niesink 06 383 253 83 c.niesink@pgberltsum.nl 

Rienk Bouwma (afgevaardigde Classis) 84 01 51 r.bouwma@chello.nl 

Tjettje Miedema 06 208 502 55 tjettjemiedema@hotmail.com 
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Wijk 1 

WIJKINDELINGEN 
 

 

 

 

Indeling wijken 
 

 

Alje Mulder, Wiersterdyk 3, 9041 VL Berltsum, telefoon 46 14 99, 
jannekealje@hotmail.com 
Buorren I De Piip I It Dok I De Kamp I Lytse Buorren I Hôfsleane (1-99 oneven, 

2-52 even, uitgezonderd Berlingastate 28-30) Moddergatsreed I Vermaningsstrjitte 
Skoallestrjitte I Ramshoornstrjitte I J.v.Tuinenstrjitte I Mulseleane I Nijebuorren 

 

Wijkbezoeker: Mattie Weijer, Hofsleane 18, telefoon 41 95 26 en 
Sietske Wissman, De Opslach 13, telefoon 46 24 84, sietskewissman@gmail.com 

 

Wijkcontactpersonen: Janneke Mulder, telefoon 46 14 99, 
Tineke Reitsma, telefoon 46 16 64, Grietje Metzlar, telefoon 46 23 53 

 

VACANT 

Hôfsleane (101-115 oneven, 54-76 even) I De Pôlle I L.M. Kuperusstrjitte 
Tsjerkestrjitte I Tichelersdyk I Anskereed I Jetskereed I Kleaster Anjum I Kleasterdyk 

It Koartlân I De Ofslach I Wettertûn I Bûterhoeke I Molestrjitte I Tunboustrjitte I Gratemawei 
Groenewoldwei I Menaam (Bitgumerdijk 8a en 18, Sanwei 11, De Stapel 21, Sminiawei 3 en 11 en 
Nijlan 3) I Slappeterp (Kleasterdijk 18), Franeker (A. van Voortnuijsenweg 3, Feikemastraat 42) 
Utrecht (Aciastraat 4, Israelslaan 14) I Koarnjum (Giele Anemoanstrjitte 1) I Wirdum (Swichumerdyk 20) 
Nes Ameland (Klaas Goumaweg 14) I Noardburgum (S.K. Feitsmastraat 29) I Ried 

 

Wijkbezoeker: Henny Kalma, telefoon 46 22 78, hennykalma@hotmail.com 
 

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

 

Wijkbezoeker: Tjalling Dijkstra, telefoon 46 22 91, tjallingenhillie@outlook.com 
 

Wijkcontactpersonen: Tineke Brouwer, telefoon 06 255 006 13, tinekebrouwer@me.com 
Gratemawei I Menaam (geen Nij Statelân) I Buterhoeke I Molestrjitte 
Alie van der Meulen, telefoon 06 570 412 17, roeiboot@hetnet.nl 
Túnboustrjitte I Jan Groenewoldwei 

 

30 
 

 

Wijk 2 

mailto:jannekealje@hotmail.com
mailto:jannekealje@hotmail.com
mailto:sietskewissman@gmail.com
mailto:sietskewissman@gmail.com
mailto:hennykalma@hotmail.com
mailto:hennykalma@hotmail.com
mailto:johanna.dehaan@planet.nl
mailto:jej1974@live.nl
mailto:tjallingenhillie@outlook.com
mailto:tjallingenhillie@outlook.com
mailto:tinekebrouwer@me.com
mailto:tinekebrouwer@me.com
mailto:roeiboot@hetnet.nl


 

Wijk 3 

 

Wijk 4 

 

Wijk 5 

Froukje Kalma-Wissman, Kersehof 4, 9041 GC Berltsum, telefoon 46 10 05, 
froukjekalma@hotmail.com 
Foareker I Bitgumerdyk I Twibak I Meseame I Sportleane I E.v.Heslingastrjitte I Fûgelsang 

Kwekerijleane I v.d. Slikkeleane I Boomsmastrjitte I v.d. Akkerstrjitte I St. Annaparochie 
(S. Brandsmalaan 48 en Willem Lodewijkstraat 2) I Groningen (Emmastraat 25a) I Leeuwarden 
(Mozartstraat 73, Pieter Stuyvesantstraat 57) I Amsterdam (Gustav Mahlerlaan 785) 

 

Wijkbezoeker: Yt van der Wal, telefoon 46 20 53, covdwal@gmail.com 
 

Wijkcontactpersonen: Rine Runia-Wiersma, telefoon 46 18 88, rine@live.nl 
Thea Heitmeijer, telefoon 46 24 80, a.heitmeijer1@kpnplanet.nl 
Sjoerdtje Quarré, telefoon 46 20 91, s.quarre@chello.nl 
Rigtje van Tuinen, telefoon 06 288 567 79, sjvantuinen@hetnet.nl 

 

Anne J. van Vaals, De Keats 21, 9041 EX Berltsum, telefoon 06 535 798 13, 
a.vaals@chello.nl 
Wiersterdyk I Hemmemastate I Krússtrjitte I It Skil I Singel I Bildtdyk I Hemmemawei 

Hemmemaplein I ’t Achterpaed I De Pream I De Snikke I Kersehôf I Prommehôf I Beiehôf 
Appelhôf I Parrehôf I De Keats I De Boppe I De Opslach I Bûtenpolle I De Bodde I Wier 
St Jacobiparochie (Luinsterweg 2 en 5) 

 

Wijkbezoeker: Gerrie van der Graaf, telefoon 46 22 46, tvdgraaf@planet.nl 
 

Wijkcontactpersonen: Jitske Smits, telefoon 46 20 03, jitskesmits46@gmail.com, 
Jannette Aalberts, telefoon 46 18 30, jannetteaalberts@gmail.com 
Dieuwke Hietkamp, telefoon 46 17 13 / 06 454 522 26, d.hietkamp@upcmail.nl 

 

Ida Haagsma, Buorren 31, 9041 AW Berltsum, telefoon 46 14 19, 
j.haagsma@kpnmail.nl 
Ouderenwijk: Berlingastate Berltsum, Nij statelân Menaam, St. Annaparochie en Stiens 

 

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

 

De kerk wil graag op de hoogte blijven van het wel en wee in de gemeente! 

Wij vragen je daarom geboorteberichten, overlijdensberichten, verhuisberichten etc. 

ook naar het kerkelijk bureau te sturen. Bij ziekenhuisopname 

kun je contact opnemen met de wijkouderling. 
 

Predikant: VACANT I Ir. C.M. v.d. Slikkeleane 8 I 9041 CJ BERLTSUM 
 

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

 

Scriba’s: Evelien Vink  I De Bodde 5  I Bitgum  I telefoon 46 10 72 
Meinie Strooisma I Skoallestrjitte 2a 

telefoon 46 20 89  I e-mail pgberltsum@gmail.com 
 

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

 

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

 

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

 

Koster: Wietske van Assen 
telefoon 46 15 37/06 445 946 94 I e-mail kosterpgberltsum@gmail.com 

Tijdelijke vervanging door: Jannette Aalberts 
telefoon 46 18 30 of 06 347 330 94 I e-mail janaalberts@kpnmail.nl 

 

Beheer Begraafplaats: Cor van Dijk I telefoon 46 22 02/06 225 649 64 
 

Kerktaxi: Yge Smits  I telefoon 46 20 03 
 

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

 

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

 
 

Rekeningnummers Protestantse Gemeente Berltsum 

Vrijwillige bijdrage, Kerkblad etc.: NL30RABO0373716265 

Collectemunten en Verjaardag fonds: NL08RABO0373716273 I Grafrechten: NL83RABO0373716281 

Diaconie: NL71RABO0129166014  I  Rabo – Zending: NL12RABO0153229381 se
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