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Beleidsplan PG Berltsum 2020-2025  
 
 

1.De Protestantse Gemeente te Berltsum 
 

Wie zijn wij? 
De protestantse gemeente van Berltsum is een geloofsgemeenschap, waarin mensen in het licht van 

de Bijbel de zin van hun leven  ontdekken. Wij leven in relatie met God, met elkaar, en met een open 

oog voor de noden in de wereld. 
Wij leven uit Zijn Woord en brengen dat in het leven van alledag in praktijk. 

In onze gemeente is plaats voor een ieder die gelooft , of op zoek is naar God. Wij zijn een gastvrije 
gemeenschap. Een ieder, ongeacht zijn geloofsachtergrond of geaardheid, mag zich een kind van God 

weten en kan zich zodoende thuis voelen in onze gemeente. 

 
Wat geloven wij? 
Wij geloven dat God mensen vraagt om Hem te eren en te dienen. 
Daarom heeft Hij een verbond gesloten met zijn volk Israël. Uit dit volk is Jezus Christus geboren, 

onze Redder. Zijn leven op aarde, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding zijn het fundament van 

ons geloof.  
Wat Hij deed en wat Hij zei bepaalt ons leven.  

Zijn dood aan het kruis is onze redding.  
Zijn opstanding maakt ons leven nieuw. Hij geeft ons eeuwig leven. 

Door de kracht van Zijn Geest heeft het evangelie zich verspreid over de wereld. Overal op aarde 
hebben zich gemeenten gevormd. Zo ook in Berltsum, waar wij als Protestantse Gemeente samen 

Hem willen navolgen. 

Zo zijn we met elkaar onderweg naar de toekomst van God. Hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde tot stand brengen. 

 
Wat doen wij? 
Wij willen samen gemeente zijn, door: 

-   het houden van erediensten  
-  ons te verdiepen in Gods Woord, de Bijbel 

-   om te zien naar elkaar in pastoraat en diaconaat 
-   elkaar te stimuleren in het geloof, bijvoorbeeld in jeugdclubs, verenigingen en andere activiteiten. 

-   het evangelie uit te dragen in zending en werelddiaconaat, maar ook in onze eigen omgeving. 
-   in het bijzonder aandacht te geven aan het bereiken van de jongere leden van onze gemeente en 

ons meer te richten op het gebruik van eigentijdse media. 
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Speerpunten beleidsplan 2020-2025 PG Berltsum: 

 
Onze speerpunten zijn voor de komende 5 jaar: 

 
1. Verbindend 

Het verbinden van verschillende (leeftijd) groepen in de kerk, waarbij er vooral aandacht is 

voor de middengroep (30+).  
 

2. Verzorgend 
Het verzorgen van pastorale aandacht voor alle leeftijdsgroepen. 

 
3. Variatie 

Inzetten van verschillende sprekers en liederen tijdens diensten en andere bijeenkomsten 

georganiseerd door de Protestantse Gemeente Berltsum. 
(vanuit de bijeenkomsten “Leauwe yn in lege tsjerke”) 

 
Wat is er nodig om deze speerpunten invulling te geven? 
 

1. Organiseren van momenten van samenkomen in kleinere groepen, waarbij aandacht is voor 
nieuwe ideeën die worden aangedragen door deze groepen. Thema-avonden kunnen hier ook 

voor worden ingezet.  
Niet bang zijn activiteiten op te zetten voor een specifieke doelgroep.  

 
2. Predikant, jeugdwerker, wijkteam (en eventueel ouderenwerker) bezoeken gemeenteleden. 

Het wijkteam heeft meer toerusting nodig, hiervoor zouden ze bijeenkomsten/cursussen 

kunnen volgen.  
 

3. Aanbieden van meer verschillende liederen in de diensten. Sprekers uitnodigen voor zowel in 
de dienst op zondag als op thema-avonden georganiseerd gericht op een bepaalde doelgroep.  

 

Waar willen we over 5 jaar staan? 
 

1. Meer verbinding tussen verschillende (leeftijd)groepen in de kerk, er is aandacht voor 
iedereen. 

2. Actief pastoraat vanuit PG Berltsum aangestuurd door predikant, jeugdwerker in 

samenwerking met de wijkteams.  
3. Verschillende vormen van geloofsbeleving aanbieden waarin het MFC als verbindende rol kan 

worden gebruikt.  
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2. Pastoraat 

 
De pastorale (herderlijke) zorg is een kernopdracht voor de gemeente van Jezus Christus. Hij zelf ging 

ons als de Goede Herder voor in de zorg voor de mensen om Hem heen.  

 
Wie verzorgt het pastoraat? 

In mooie woorden gezegd, is het zo dat het een taak van alle gemeenteleden om elkaar tot herder te 
zijn. Maar er zijn mensen die daar een speciale taak in hebben: de predikant, de jeugdwerker, de 

jonge gezinnenpionier, de wijkouderlingen, wijkbezoekers en de wijkcontactpersonen.  
 

Speerpunten van de wijkteams 

 
1. Het goed onderhouden van een relatie met gemeenteleden door het invullen van pastoraat 

door de wijkouderlingen. 
 

Hoe willen we dit speerpunt bereiken? 
 

- rode draad van uit de wijkouderlingen is het (pastoraal) “omtinken”. Dus de aandacht middels 

welke vorm dan ook bij belangrijke gebeurtenissen, maar ook zo maar “gewoon“ om elkaar 
beter te leren kennen. Pas na meerdere keren in gesprek te zijn geweest ontstaat een 

vertrouwensband. 
- eens per jaar een contactmoment voor wijkouderling,  wijkbezoekers en wijkcontactpersonen 

om ervaringen uit te wisselen. Werkwijze te delen en zien waar de speerpunten liggen voor de 

komende tijd. 
- Toerusting voor pastoraal werk middels cursus, begeleiding, seminars of welke wijze dan ook. 

Met name voor gesprekstechniek voor bezoeken waar je tegen opziet. Een vorm van techniek 
/aanpak kan je daarbij helpen. 

 

Waar willen we over 5 jaar staan? 

1) Hoger peil van pastoraat dan nu door gestructureerd bezoek aan gemeenteleden, door toerusting 
van de wijkouderlingen en de frequentie van het aantal bezoeken. Rol en inbreng van gemeentelid 

wordt anders: in plaats van passief afwachten ook zelf actief contact zoeken en zich openstellen voor 

gesprek. De contactpersoon uit het wijkteam gaat dan een luisterend oor geven en doorvragen met 
oprechte belangstelling. Gemeenteleden hebben signalerende functie voor mede gemeenteleden. 

2) Door Covid 19 zal het contact met gemeenteleden ook wijzigen: bezoek kan vervangen worden 
door een Teams bijeenkomst. 
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3.Missie en visie kinder- en jeugdwerk, en jonge gezinnen. 
 

Missie (waar staan wij voor) 
 

Wij willen een voorbeeld zijn voor kinderen en jongeren. We willen ze leren van Gods liefde. God is 
voor ons een rustpunt en geeft houvast in ons leven, zowel in goede als in slechte tijden. We willen de 
jongeren hierin begeleiden en voorleven bij het ontwikkelen van hun geloof, de liefde voor elkaar en 
het maken van keuzes. We willen kinderen en jongeren een doel meegeven in de ontwikkeling van 
zichzelf en hun geloof. Wij geloven dat wij elkaar nodig hebben om enthousiast en geïnspireerd te 
blijven.  
 
 

Visie (wat willen we bereiken) 
 

We hebben in het kinder- en jeugdwerk te maken met sterk wisselende groepen, dit betekent dat 
jeugdwerkleiders doorlopend moeten investeren in de verbinding met de groep, de relatie. De 

groepen zijn vluchtiger dan vroeger en het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen en jongeren 

samen met hun ouders naar de kerk komen. Vanuit dit gegeven blijven wij investeren in relaties 
met de kinderen en jongeren. Dit doen we onder andere door het organiseren van de KND XL en 

JOP avonden. 
 

Het is van belang dat we een doorlopende lijn realiseren binnen het kinder- en jeugdwerk door 
activiteiten waar dat kan op elkaar af te stemmen.  

 

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

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

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

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

Speerpunten jeugd 

 
1. Verbinding leggen tussen jongeren waarbij relatie en ontmoeting voorop staan. 

Kinderen, tieners en jongeren een plek geven waar ze bezig kunnen gaan met geloven, vanuit 
relatie en ontmoeting. De kinderen, tieners en jongeren in onze gemeente nemen een 

belangrijke positie in. Zonder hen is er geen toekomst. We willen het geloof delen vanuit 

relatie en ontmoeting. Dit vraagt om een ongedwongen en informele sfeer waarbij persoonlijk 
contact als belangrijke schakel wordt gebruikt.  

2. Verbinding leggen tussen jongeren en ouderen binnen de gemeente. Kinderen, tieners en 
jongeren meer betrekken bij het ‘dagelijks leven’ van de gemeente.  Momenteel speelt het 

kinder- en jeugdwerk zich wat achter ‘gesloten deuren’ af. Gemeente breed is er weinig 

wederkerigheid tussen de gemeenteleden en het kinder- en jeugdwerk. Kinderen, tieners en 
jongeren bezoeken vaak niet meer de reguliere zondagse diensten maar komen wel op 

andere momenten samen.  
3. Versterking van de pastorale verbinding in de kerk waarbij er meer aandacht is voor kinderen, 

jeugd en jongeren. 
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Hoe willen we dit bereiken? 
 

1. De plek waar ze bezig kunnen met geloven kan plaatsvinden binnen de kindernevendienst xl, 

de JOP avonden, de 16+ groep of de jongerengroep maar ook ondersteuning van ouders op 

het gebied van geloofsopvoeding speelt hierbij een rol. Ook projecten zoals ‘Nacht zonder Dak’ 
en ‘World Servants’ kunnen hierbij worden ingezet. 

2. De komende tijd willen we eraan werken om de wereld van de gemeenteleden en de wereld 
van de kinderen, tieners en jongeren meer met elkaar te verbinden. In 2021 willen we hier een 

tweetal acties op hebben staan. We zetten hier in op verbinding vanuit beide kanten. Een 
activiteit zal er op gericht zijn dat de jongeren de stap zetten richting de oudere generatie en 

een activiteit zal er op gericht zijn dat de ouderen de stap zetten richting de jongeren. Hier kan 

gedacht worden aan een bandje, een actie in samenwerking met de diaconie, meewerken aan 
de kerkdiensten en meewerken aan het moderniseren van de techniek.  

3. Contacten met de wijkouderlingen dienen te worden geïntensiveerd. Bij grotere problemen kan 
er ook worden doorverwezen naar het gebiedsteam van de gemeente Waadhoeke. Ook 

contacten met het basis en voortgezet onderwijs spelen hierbij een belangrijke rol.  

4. Contact met basisschool voor meer onderlinge verbinding door af te stemmen omtrent de 
bijzondere diensten en input voor online diensten.  

 
 

 
Waar willen we over 5 jaar staan? 
 
Een plek waar kinderen, tieners en jongeren zich gezien en gehoord voelen, waar ze de ruimte 
ervaren en handvaten krijgen om op een geheel eigentijdse manier bezig te zijn met geloof en 

zingeving.  
 

 

 
 

Speerpunten jonge gezinnen pionier 
 

1. Een plek waar ruimte is om samen te komen om te praten over wat geloof voor een ieder 

betekent. Hierbij kan er gesproken worden over geloofsopvoeding maar kan er ook ruimte zijn 
voor gesprekken over persoonlijke geloofsontwikkeling. 

2. Pastorale aandacht voor gezinnen in onze kerk en in het dorp.  
 

Hoe willen we dit bereiken? 
 

1. Door activiteiten buiten de kerkdiensten om te organiseren, zorgen we voor de verbinding 

tussen jonge gezinnen in onze kerk en in het dorp.  

Aandacht hebben voor wat er speelt in de gezinnen in onze kerk en in het dorp, in samenspraak met 
de wijkouderlingen. Door een uitgestoken hand te bieden in momenten van verdriet en door samen 
te vieren op momenten van vreugde.  

 
Waar willen we over 5 jaar staan? 
 
Een herkenbare plek in het dorp, waar jonge gezinnen terecht kunnen voor verbinding onderling en 
verbinding met de kerk.  
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4.Diaconaat en Zending 

 
Speerpunten diaconie 

 

1. Aandacht, voelsprieten hebben voor de meest kwetsbaren, in dorp, regio en wereldwijd. 
2. Verbinding leggen tussen diaconie en jeugd door acties te organiseren rondom ons 

sponsorkind via “Zending over Grenzen”. 
3. Bijdrage leveren aan de samenwerking op diaconaal gebied met de kerken in de gemeente 

Waadhoeke (IDO Waadhoeke).  
 

Hoe willen we deze speerpunten bereiken? 
 

1. Door aan te sluiten bij projecten van Kerk in Actie wil de diaconie/zending invulling geven aan 

haar missionaire rol. 
Collectes onder de aandacht brengen bij de gemeente door materiaal in te zetten van Kerk in 

Actie. Veertigdagentijd en Adventstijd aansluiten bij het thema van Kerk in Actie. 

2. Er is nu aandacht voor het sponsorkind via kindernevendienst xl. Dit kunnen we uitbreiden 
door een actie met de jeugd te houden voor dit sponsorkind, denk aan bijvoorbeeld een 

sponsorloop. 
3. Actief betrokken raken bij de samenwerking tussen de diaconieën van de gemeente 

Waadhoeke. De bijeenkomsten gaan bezoeken om ook de stem van PG Berltsum te laten 
horen. 

 

 
Waar willen we over 5 jaar staan?  
 

1. We willen dat bovenstaande doelstellingen dan behaald zijn. 

2. Dat de financiële middelen toereikend blijven om met deze activiteiten door te gaan, en uit te 

breiden. 
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5.College van Kerkrentmeesters 

 
 

Speerpunten beleidsplan  KRM 
1.     Dorpskerk zijn in de Koepelkerk en het MFC 

2.     Moderniseren van technieken  

3.     Vermogensbeheer 
 

Hoe willen we deze speerpunten bereiken? 
 

1. Inpassen kerk in MFC 
In nauw overleg met de commissie liturgisch centrum en de werkgroep realisatie van de stuurgroep 

MFC de inrichting bepalen, zoals meubilair, kleurstelling en beamer. De elementen van het liturgisch 

centrum (avondmaalstafel, katheder, doopvont, kaarsenstandaard e.a.) worden daarop aangepast op 
basis van advies liturgische commissie.  

 
2.Moderniseren van technieken  

De huidige video uitzendingen vanwege de coronacrisis voldoen aan een behoefte en trekken veel 

kijkers ( >100 views per zondagsdienst ) . Het eerdere plan om dit uit 
te breiden tot online uitzendingen verder uitwerken voor beide kerkgebouwen 

in samenwerking met het Beamteam. Uiteraard rekening houdend met 
beperkingen vanwege AVG en mogelijk gezamenlijk gebruik in het MFC It 

Stedhûs. 
 

3. Vermogensbeheer 

Het beheer van het vermogen van de PG Berltsum moet steeds ten dienste staan aan de kern van het 
kerkzijn namelijk het pastoraat en het verkondigen van het woord van God. Een veilig en positief 

rendement op het vermogen stelt onze gemeente langer in staat aan dit doel te voldoen. De 
beleggingen in effecten worden ondergebracht bij een vermogensbeheerder (Rabobank). Het beheer 

van de landerijen is ondergebracht bij de rentmeester van de KKA (Kantoor Kerkelijke Administraties). 

Indien noodzakelijk kan het beheer van de gebouwen ondergebracht worden bij de Stichting Beheer 
Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland. 

Een evenwichtige spreiding van de beleggingen over landerijen, gebouwen, effecten en liquiditeit 
moet daarbij voortdurend in het oog worden gehouden.  

 

Waar willen we over 5 jaar staan? 
 

 Dorpskerk zijn in de Koepelkerk en het MFC 
De Koepelkerk is het beeldmerk van Berltsum voor alle bewoners. Op het kerkhof is plaats voor alle 

overleden Berltsumers en hun aanverwanten. Daarmee is de aanwezigheid van de PG in Berltsum 
helder. De kerkdiensten worden om beurten gehouden in de Koepelkerk en het MFC It Stedhûs. Beide 

gebouwen hebben een eigen karakter en dat kan geheel ten dienste staan voor diverse vormen van 

gemeentezijn. Het Centrum zal na het realiseren van het MFC aangepast worden als uitvaartlocatie. 
De uitvoering van het gemeentezijn in het MFC gebeurt tussen andere dorpsactiviteiten. Het is niet 

voor niets een Multi Functioneel Centrum. Met het concentreren van de kerkelijke bijeenkomsten door 
de week in het MFC ontstaat een samenhorigheid met andere activiteiten zoals zorg en welzijn. Naar 

verwachting zal het MFC begin 2022 gerealiseerd zijn en dus ook het gemeentezijn vanuit beide 

locaties. 
 

 Moderniseren van technieken 
De enkele jaren geleden ingezette beleidslijn door andere media in te schakelen om mensen te 

bereiken, heeft een extra dimensie gekregen door de video uitzendingen in de corona tijd. Dit blijkt  
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veel mensen te bereiken en dit fenomeen wordt ook in veel andere gemeenten geconstateerd. Nadat 

de coronacrisis achter de rug is, kan in samenwerking met het Beamteam een start worden gemaakt 

met het online uitzenden van de kerkdienst vanuit de Koepelkerk. Dit vraagt de nodige tijd en zal in 
2021 gerealiseerd kunnen zijn. Na de realisatie van het MFC kan dit ook gerealiseerd worden vanuit 

het MFC. 
 

 

Evaluatie van het beleidsplan  
 

Dit beleidsplan zal twee keer per jaar op de agenda komen voor het toetsen op een eventuele 
bijstelling en terugrapportage. 

In het voorjaar komt het op de agenda van de Kerkenraad waarbij het door twee KR leden is 
voorbereid. 

In het najaar komt het op de agenda van het Moderamen.  

De evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd in de notulen.  
 


