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“Alles wat u doet, 

moet u 
met liefde doen.” 

1 Korintiërs 16:14
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Een nieuw kerkelijk 
seizoen…..

Oktober 2021 
Voor vele maatschappelijke en kerkelijke 
organisaties is de maand oktober vaak een 
“opmaat” voor een nieuw seizoen met vele 
“bekende” maar ook nieuwe activiteiten. Dat 
geldt ook voor onze Protestantse Gemeente 
Berltsum.

Zoals bekend hebben we vanaf het voorjaar 
van 2020 te maken met het wereldwijde
Corona-virus, een virus welk ons nog steeds 
“te pakken” heeft. 

En toch. Toch geldt ook voor ons als kerkelijke 
gemeente dat we samen aan een nieuw 
seizoen gaan beginnen.
Samen handen en voeten geven aan de 
boodschap die we als kerk willen uitdragen 
in deze wereld die vol zit met vragen, onzeker-
heden, twijfels en verdriet over alles wat er
om ons heen gebeurt.

Dit informatie-boekje geeft een inkijkje waar 
we als kerkelijke gemeente mee bezig zijn, 
activiteiten waaraan meegedaan kan worden, 
van jong tot oud.
Kortom, we willen een kerk zijn die midden in 
de gemeenschap en het dorp staat. Een kerk 
die enthousiast is en blijft over het verhaal van 
Jezus Christus. Hij, die Zijn ogen en oren elke 
dag open had voor de mensen om Hem heen, 
zoals we kunnen lezen in de bijbel.

Oktober 2021. We zitten aan het begin van een 
nieuw seizoen. Iedereen mag en kan meedoen.
Waarbij een ieder mag weten: onze Heer Jezus 
Christus, gaat met ons mee, elke dag, elke 
week ondanks alles. Met u, met jou, met jullie, 
ja met een ieder. Samen!

Veel plezier in het nieuwe kerkelijke seizoen.

Sybren van Tuinen 
(Preses) 

VOORWOORD

WE WILLEN EEN 
KERK ZIJN DIE 
MIDDEN IN DE 
GEMEENSCHAP EN 
HET DORP STAAT B 

IEDEREEN MAG EN 
KAN MEEDOEN B
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GOED OM TE WETEN

Wanneer, wat en waar 

Startzondag
Ieder jaar wordt er in september een start-
zondag georganiseerd door de Commissie 
Bijzonder Diensten (CBD). Het thema van dit 
jaar was: “Kom over de brug en vier mee’’. 
Na de kerkdienst gingen we op de fi ets op zoek 
naar letters die hingen aan alle (maar liefst) 
18 bruggetjes die Berltsum rijk is. Deze letters 
vormden samen de zin: Van U is de toekomst! 
In ’t Centrum werden we opgewacht met 
heerlijke soep en broodjes. Een prachtige 
actieve start van het kerkelijk seizoen. 

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. 
Wanneer je het fi jn vindt als dominee en/of je 
wijkouderling een keer langskomt, vul dit dan in 
op het bijgaande opgaveformulier.
Mailen kan natuurlijk ook. 
We horen graag van je. 

Bijstand in het pastoraat 
Ds. Arend Bouman uit Leeuwarden staat, 
zolang we geen eigen predikant hebben, 
onze gemeente enkele uren per week bij in 
het pastoraat. Neem gerust rechtstreeks 
contact op bij vragen of voor een persoonlijk 
gesprek.

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

Jongerenpastoraat
Loop jij ergens tegenaan waar je niet meer 
uitkomt? Of wil je gewoon een persoonlijk 
gesprek? 

Ook onze jeugd-/en jongerenwerker 
Carlijn Niesink is altijd beschikbaar 
voor jou/jullie. 
Telefoon 06 38 32 53 83, 
e-mail: c.niesink@pgberltsum.nl

“KOM OVER DE BRUG EN VIER MEE’’ B

Aanmelden: 
Via e-mail

pgberltsum@gmail.com
of met het formulier 

achter in dit 
boekje.

B



S
“De liefde zal 

nooit 
vergaan.”

1 Korintiërs 13:8
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ONTMOETEN 

Ontmoetingen

1   Ontmoetingsavonden 2021
In 2019 hadden we onder leiding van Roelof 
Lousma waardevolle ontmoetingsavonden met 
het thema “Leauwe yn e lege Tsjerke“.
Dit onderwerp sprak enorm tot de verbeelding 
en met prikkelende stellingen kwam er 
waardevolle output. We horen er nu zelfs nog 
regelmatig over! Dit jaar hebben we Roelof 
wederom bereid gevonden om de ontmoetings-
avonden te begeleiden.
 
De vraag is dan, hoe gaan we deze keer weer 
een invulling geven?

Het idee is om met sprankelende filmpjes  
actuele onderwerp in te leiden zoals:
• Hoe ziet de kerkgang er na de Corona tijd uit?
• Hoe zijn we Kerk voor het gehele dorp?
• Wat hebben we nodig qua inspiratie 
 anno 2021?
 
Een kleine werkgroep (Petra, Froukje, Carlijn 
en Anne) is nu bezig met de voorbereiding en 
binnenkort hoort u meer hierover.  
 
Petra, Froukje, Carlijn en Anne

2   Gesprekskring: ‘’De tweede Berg’’
o.l.v. Lammie de Vries
Deze gesprekskring is vernoemd en 
geïnspireerd naar het boek “De Tweede Berg’’ - 
de zoektocht naar een zinvol leven- van 
David Brooks. 

We leven in een wereld die ons vertelt dat we 
vooral persoonlijk geluk moeten nastreven: 
carrière maken, succes hebben en mooie 
spullen verzamelen. Maar wat als we deze 
‘eerste berg’, zoals schrijver David Brooks het 
noemt, hebben bewandeld of eraf zijn gevallen
door bijvoorbeeld een ontslag of verlies? 
Dan kan het zo zijn dat er een diepere laag 
in onszelf wordt blootgelegd. Het dal waar we 
in terecht gekomen zijn, kan een nieuw begin 
kan betekenen. We kunnen dan de ‘tweede 
berg’ beklimmen. Tijdens het beklimmen van de 
‘tweede berg’ realiseren we ons wat het 
betekent om verder te kijken dan onszelf en om 
ons te richten op een groter doel. 
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Het is niet 
noodzakelijk om 
het boek gelezen 
te hebben om aan 

deze kring mee 
te doen.
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In 5 avonden gaan we met elkaar in gesprek 
over wat jij belangrijk vindt om een betekenisvol 
leven te leiden en hoe God/geloof ons hierbij 
kan helpen.   

Wanneer: 5 avonden -in overleg- in november/
januari/februari/maart/april 
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Plaats: ‘t Centrum

3   Eten met een praatje 2021-2022
Na een periode van corona willen we dit 
seizoen ‘Eten met een praatje’ weer opstarten.

Wat was het ook alweer? 
‘Eten met een praatje’, is samen aan tafel, 
genieten van lekker eten en elkaars gezelschap.

We beginnen altijd met een heerlijke soep, 
gevolgd door een warme maaltijd met een 
drankje erbij. Ondertussen kun je met je 
tafelgenoten lekker kletsen en met elkaar van 
gedachten wisselen. Voorafgaande aan het 
toetje word je getrakteerd op een leuk verhaal. 
Het toetje is altijd een verrassing en wordt 
gemaakt door Wietske van Assen. Voordat je 
naar huis gaat krijgen we nog een kop thee 
of koffie. 

Het is echt de moeite waard dit mee te maken. 
Van de (nieuwe) gasten krijgen we vaak te 
horen dat ze het niet graag zouden willen 
missen en eerder hadden moeten deelnemen.

U bent ook dit jaar weer 
allemaal van harte welkom.

Maar vooraf willen we graag weten op 
hoeveel personen we kunnen rekenen. 
Nog nooit geweest? We zouden het geweldig 
vinden dit jaar ook nieuwe gasten te kunnen 
verwelkomen!  

Kom en 
eet gezellig
een hapje 
mee!



Mogelijk wordt de opzet nog iets anders, maar 
de maaltijden staan 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. 
Dus als u mee komt eten dan betaalt u op de 
avond zelf. Voor 10 euro een heerlijke maaltijd 
en goed gezelschap. 

Wanneer & Waar: data volgt
Tijd:  18.00 uur
Plaats: ‘t Centrum
Kosten:  10 euro 

Aanmelden:
Uilke Strooisma, telefoon 0518 462089

4   De Stilte Kring
“The sound of Silence”, het geluid van de stilte.
Wie herkend niet dat prachtige lied van Simon 
& Art Garfunkel?
In deze hectische wereld snakken we naar rust 
en stilte.
Tijd met God - Hij komt in deze rust en stilte 
tot ons.
Om zo Zijn boodschap in ons hart te zaaien.

Het thema is uit Psalm 46:11 

“HÂLD DAN OP 
EN WIT, 
DAT IK GOD BIN” B
Wil je je aansluiten bij deze kring, dan ben je 
meer dan welkom.
Gun jezelf de rust in deze stille tijd met God 
en Zijn woord.

Voor opgave en info: 
Simona Joostema, 
telefoon 06 48 79 11 21

5   Ochtendontmoetingsgroep
Een koffiemorgen voor alle Berltsummers!
We beginnen onze ochtenden om 9.30 uur in
 ‘t Centrum. De koffie en koek staat dan al 
klaar. Er is gelegenheid voor een gesprek of 
zomaar een praatje.
Vaak wordt er iemand uitgenodigd die ons wat 
vertelt over zijn/haar werk, hobby, vakantie enz. 
Soms zijn er ook dia’s over oud-Berltsum of 
over andere interessante zaken.

We willen dit seizoen vier keer bij elkaar komen 
op een donderdagmorgen. 
De eerste bijeenkomst is inmiddels al geweest. 
De voorlopige data zijn verder 18 november, 
13 januari 2022 en 17 maart 2022.
In de nieuwsbrieven en op de website staat 
de meest actuele informatie.  

Mocht u, om wat voor reden dan ook, 
graag gehaald willen worden neem dan 
gerust contact op met Rienk Bouwma 

(telefoon 0518 84 01 51) 
of Tjalling Dijkstra 

(telefoon 0518 46 22 91). 
Bij hen kunt u ook
terecht voor meer 
informatie.
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Aanmelden 
hoeft niet, 

stap gewoon 
maar binnen. 

We zien u 
graag!



JEUGD- EN JONGERENWERK

Kom allen! 
Wij hebben er zin in!

Kids 
Ook dit jaar organiseren we het gehele jaar 
door verschillende leuke activiteiten voor de 
kinderen. Kinderdiensten, Palmpaastakken 
maken, een toffe gezinsdienst met kerst, van 
alles komt er dit seizoen voorbij. Via de website, 
facebook en flyers op school zullen we laten 
weten wat we wanneer allemaal organiseren.

 

JOP is inmiddels een begrip 
onze kerk maar mocht je toch 
nog even willen weten waar 
het voor staat; Jongeren-
organisatie van de Protestantse

Kerk. Ook dit jaar komen we weer samen met 
de jongeren uit klas 1 t/m 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 oktober krijgen de jongeren allemaal een 
uitnodiging van de startavond. Wij hebben zin in 
een heel mooi en gezellig club seizoen!

Oud-Joppers! 
Te oud voor JOP maar nog wel zin in gezellig 
avonden? Binnenkort organiseren we een 
gezellige avond voor de Oud-Joppers. Daarna 
zullen we samen verder kijken waar er behoefte 
aan is. De Oud-Joppers van de afgelopen 
seizoenen ontvangen allemaal een uitnodiging 
voor de startavond.

Borrel en Bites 
Ook dit jaar zullen we een gezellige borrel 
organiseren voor alle 18plus jongeren. Onder 
het genot van een hapje en drankje een 
informeel samenzijn. Alle jongeren ontvangen 
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Neem vrienden en 
vriendinnen mee, 
of ze nu bij onze 
kerk horen of niet!

LET’S

TOGETHER

GET



dit najaar een uitnodiging voor de Borrel en 
Bites met daarop verdere informatie.

Jonge Gezinnen Pionier 
Petra Tijsma-Wassenaar
Na een tijd zonder activiteiten hebben we zin in 
weer een actief seizoen. Ik hoop verschillende 
activiteiten te gaan organiseren voor de ouders 
van kinderen in alle leeftijden. Voel je ook 
vooral welkom als je geen kinderen hebt en tot 
dezelfde leeftijdsgroep hoort. Er is een goede 
samenwerking met Carlijn, omdat zij als jeugd-
werker de kinderen van onze doelgroep kent. 
Soms organiseren we samen activiteiten. 

Het team dat de jonge gezinnen pionier 
ondersteunt (we kunnen nog wel wat hulp 
gebruiken), heeft verschillende taken. We 
leggen ons oor en oog te luisteren in het dorp. 
Als kerk willen we er zijn voor ons hele dorp. 
Dat houdt in dat we kerkelijke en niet-
kerkelijke mensen willen steunen. Zij kunnen 
allemaal rekenen op een kaart, een bloemetje 
of een bezoekje als er vrolijke of minder vrolijke 
gebeurtenissen zijn. Maar om te weten wat er 
speelt in het dorp hebben we elkaar nodig. Als 
jij ook eens met iemand wilt praten, waarover 
dan ook, laat ons dat dan weten. Hierin werken 
we nauw samen met de wijkouderlingen. 

Daarnaast organiseren we activiteiten voor de 
doelgroep. We hopen de verbinding met de kerk 
en elkaar (ook) op andere momenten dan de 
zondag te vinden. Geloven doe je samen, 
maar dat is best een uitdaging als je kinderen 
hebt. Vanwege je baan, de aandacht die de 
kinderen nodig hebben, sport en misschien 
vrijwilligerswerk ontbreekt het je soms aan tijd. 
Daarin herkennen we elkaar, want het zijn de 
uitdagingen waar we in deze tijd allemaal mee 
te maken hebben. Op verschillende manieren 
zullen we dit jaar proberen voor elk wat wils te 
bieden, zodat we ook door de week samen met 
geloven en kerkzijn bezig kunnen zijn. 

Een greep uit het aanbod:
Komend seizoen zullen we, samen met jeugd-
werker Carlijn, een start maken met Kliederkerk, 
een concept dat voor zowel oud als jong is 
bedoeld en een actieve vorm is van samenkomst
met o.a. samen vieren en samen eten. Zoek het 
gerust eens op Google op of kliederkerk.nl.
Verspreid over het jaar zullen er een paar 
avonden zijn met een lezing of een workshop, 
met thema’s die ons als ouders bezighouden 
of met de actualiteit. 
Ook willen we weer gespreksgroepen vormen, 
die regelmatig samenkomen om in kleine kring 
met elkaar te bespreken wat hen bezighoudt. 
Hierbij zullen Bijbelse thema’s voorbijkomen, 
maar de precieze vorm kan door de groep zelf 
bepaald worden. 
Ten slotte zullen we dit jaar experimenteel 
enkele losse activiteiten organiseren. Dit 
kunnen activiteiten zijn voor bepaalde doel-
groepen, zoals voor mannen, voor moeders van 
hele jonge kinderen, of alleen voor liefhebbers 
van boeken of spelletjes, maar te denken valt 
ook aan een zangavond, een bijbelstudiegroep 
of een picknick, zoals die wel eerder succesvol 
georganiseerd is. 

Alle activiteiten zullen kort van tevoren 
aangekondigd worden in de nieuwsbrief, via 
fl yers en via facebook, dus volg ons: 
@Protestantse Gemeente Berltsum

Wil je je alvast opgeven voor een activiteit? 
Wil je meehelpen in ons team? 
Heb je een idee om iets te 
organiseren?
Zoek je een luisterend oor? 
Bel, app of mail me gerust. 

Petra Tijsma: 06 22 55 97 92 /
petrawassenaar@gmail.com
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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 kerkrentmeesters 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 of via de mail. 

Bijzondere activiteiten 
komende seizoen
• Restauratie lantaarn op de Koepelkerk
• Up to date brengen pastorie voor de 
 nieuwe predikant
• Vernieuwen mastiek op plat dak voormalige 
 pastorie Tsjerkestrjitte

Activiteit Vrijwilligers

Onderhoud gebouwen Klein herstelwerk: timmerwerk, schilderwerk, elektrotechnisch werk
 Schoonmaken kraamkamer vleermuizen op de zolder Koepelkerk

Terrein en tuinonderhoud  Bestratingen schoonhouden
 Tuinonderhoud pastorie totdat nieuwe predikant komt 
 Hulp bij grasmaaien begraafplaats, snoeien bomen en hagen 

Horeca-activiteiten in ‘t Centrum  Assistentie bij bediening, bar 

Drukploeg en bezorgen kerkblad Assistentie bij bezorging, 
 Meewerken bij drukploeg met drukwerk voor activiteiten kerk

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

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Aanmelden: 
Via e-mail

pgberltsum@gmail.com
of met het formulier 

achter in dit 
boekje.

B



DIACONIE

Diaconie wat is dat?

De diaconie is een onmisbaar onderdeel 
van de kerkenraad. De diaconie bestaat 
op dit moment uit: Akke Zijlstra, Meinie 
Strooisma, Thea Cramer, Akke Oppedijk.

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 of organiseren we een 
actie voor de voedselbank.

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
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. 

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 0518 46 20 03 
• Begeleiding van ouderen naar dokter of 
 ziekenhuis 
• Activiteiten die worden georganiseerd voor
 ouderen, zieken en alleengaanden 

Voor informatie kun je contact opnemen 
met Akke Zijlstra, Hôfsleane 50
of mailen naar 
diaconie.pgberltsum@gmail.com

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.
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NIEUWE LEDEN ZIJN 
ALTIJD WELKOM 

EN DAT MOGEN OOK 
MANNEN ZIJN! 



DE ORGANISTEN

S
“Wees elkaar niets 

schuldig, behalve liefde, 
want wie de ander 

liefheeft, heeft de gehele 
wet vervuld.”

Romeinen 13:8
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Alef Wiersma 

DE ORGANISTEN

De organisten 
Bijna 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, vaak wordt gemeentezang begeleid door het orgel. 

En ons orgel wordt bespeeld door een van de 
volgende organisten:

• Siegfried Derks, 06 21 54 68 69, 
 saderks@hotmail.com
• Piety van Dijk, 06 83 04 93 31, 
 pietyvandijk@gmail.com
• Jacob Dijkstra, 06 51 37 11 07
 jacobdijkstra@live.nl
• Tineke Greidanus, 06 21 28 88 84, 
 bruinsmatineke@kpnmail.nl
• Tjeerd Lautenbach, 06 51 22 62 09, 
 tjeerdineke@gmail.com
• Arjen Nauta, 06 12 45 66 67, 
 arjennauta@hetnet.nl
• Alef Wiersma, 06 21 93 83 66,
 a.wiersma44@kpnplanet.nl

Wij proberen de dienst te verrijken met 
orgelspel, o.a. bij ingang, collecte en uitgang. 
Dit doen wij met veel plezier, ook omdat er een 
schitterend orgel in de Koepelkerk van Berltsum 
staat en er een gemeente is die goed zingt. 
We hebben een leuk team, maar 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! 

Tjeerd Lautenbach
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COMMISSIES

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, Eerste- 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 
bijzondere, waardevolle Stille Week beleefd.
Elke dag was er gelegenheid om stil te staan bij 
het wonder van het kruis met het thema:

DE ZEVEN 
WERKEN 
VAN BARM-
HARTIGHEID B

Mattheus 25:35-36
Want ik had honger en jullie gaven me te eten, 
ik had dorst en jullie gaven me te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, 
ik was naakt en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat 
gevangen en jullie kwamen naar me toe.

In elke vesperdienst stond een werk van 
Barmhartigheid centraal. Wil je 
meedoen aan de Stille Week 
door bijvoorbeeld een tekst 
of een gebed voor te lezen?
Aanmelden kan op het 
formulier bij dit boekje
of via de mail.

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. 

Lijkt het je leuk om ook mee te helpen met zaken voor de kerk, 
maar liever niet het hele jaar door? Dan zijn onderstaande commissies 

vast iets voor jou! 

HARTIGHEID B

Aanmelden: 
Via e-mail

pgberltsum@gmail.com
of met het formulier 

achter in dit 
boekje.

B
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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. 

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 
neem dan contact op met Jan Brouwer, 
telefoon 0518 46 19 58. 

Kerkblad Tsjerkelûden, 
kerkbrief en website
Tsjerkelûden
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 gemeenteleden, soms 
aangevuld met lichte onderwerpen als een 
puzzel, een boekbespreking 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 u kunt zich 
aanmelden via de website.

Website
Op de website www.pgberltsum.nl vindt u 
online de informatie over onze gemeente. 
Bovendien staat daarop de link naar de 
Facebookpagina van onze kerk 
www.facebook.com/pgberltsum 



De redactie
De redactie bestaat uit redacteuren, de 
webmaster en een vormgever. Voordat het 
kerkblad uitkomt komen we bij elkaar in een 
opbouwende en inspirerende sfeer. Daarnaast 
werken er diverse gemeenteleden mee als 
journalist of columnist. Als redactie zijn we op 
zoek naar een jonger gemeentelid dat in 
contact staat met leeftijdsgenoten in Berltsum. 
We zoeken iemand die kan inspireren en mee 
kan beslissen wat we de jongere gemeente-
leden in Tjerkelûden, de kerkbrief of de website 
kunnen bieden.

HEB JE INTERESSE, LAAT 
HET ONS WETEN. B
E-mail: kerkbladpgberltsum@gmail.com

We ontvangen graag informatie of foto’s over 
activiteiten van onze gemeente. 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 u uw bijdrage kwijt kunt.

Namens de redactie, Maartje van Sluis

Verjaardagsgroet
Er is voor een nieuwe opzet gekozen. We willen, 
als familie in de Heer, iedereen een groet 
brengen als hij/zij jarig is. Het is ons doel 
om warmte, meeleven en belangstelling uit te 
stralen naar iedereen die is aangesloten bij 
onze gemeente. Om de 4 à 5 maanden zoeken 
we een goed doel uit die we sponsoren met 
een deel van de opbrengst. 

Voel je er iets voor om ons te 
komen versterken, dan ben je van 
harte welkom!

Meld je aan bij: Simona Joostema, 
telefoon 06 48 79 11 21
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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 
0518 46 11 56 en Rinske Tempel, 
telefoon 0518 46 18 27 

KRINGEN

Vele mooie 
gesprekken 
en elkaar 

in de groep 
leren kennen

Je bent altijd van
harte welkom. 
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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; door de 
verbouwing van de Kruiskerk naar het MFC 
zullen de diensten voorlopig echter alleen in de 
Koepelkerk plaatsvinden. 

Groep Beeld & Geluid
Tijdens de diensten verzorgen wij het beeld en 
geluid. We zorgen ervoor dat tijdens de diensten
o.a. fi lmpjes, muziekfragmenten, foto’s van 
activiteiten etc. en uiteraard de liturgie wordt 
vertoond. Dit geeft volop mogelijkheden
het geloof te ondersteunen. Vanaf begin 
2021 zijn we begonnen de diensten ‘live’ uit 
te zenden via YouTube. Daar blijven we mee 
doorgaan, ook nu! Beeld & Geluid kan ook 
ondersteuning bieden bij andere activiteiten, 
denk aan rouw- en trouwdiensten, concerten 
etc. Ben je in het bezit van foto’s, fi lmpjes of 
wat dan ook, dan kunnen deze digitaal worden
aangeleverd, zodat we ze mogelijk kunnen 
gebruiken. Ook andere ideeën zijn welkom.

Team Beeld en Geluid:
Johannes Akkerman, Klaske Faber, Johannes 
Jasper, Cees Mollema, Uilke Strooisma, Marije 
van Tuinen en Hielke Visser.

Contactgegevens Beeld & Geluid:
E-mailadres: 
beamteam.pgberltsum@gmail.com

Contactpersoon is Hielke Visser, 
telefoon 06 44 60 60 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/gospel-
koren 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 diensten die wij 
organiseren. Lijkt het je wat om mee te doen?

KOM OP MET JE IDEE EN 
ORGANISEER SAMEN MET DE CBD. 
SLUIT JE BIJ ONS AAN EN BLIJF NIET 
LANGER LANGS DE ZIJKANT STAAN.
ZO ONTSTAAN MOOIE DIENSTEN 
IN DE KERK EN SAMEN, ALS 
ENTHOUSIASTE GROEP, 
DOEN WE HET WERK. 
KOM ERBIJ, ZOEK ONS OP.

Of meld je aan via het 
formulier in dit boekje of via 
de mail, dat vinden we top!

Oant sjen, Lotte Faber, 
Hilly Posthumus, Jouke Ynema, 
Jan Brouwer, Elizabeth Krol, Klaske Faber 
en Jan Hoogterp.

B

Aanmelden: 
Via e-mail

pgberltsum@gmail.com
of met het formulier 

achter in dit 
boekje.

B



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 zo 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 0518 46 20 03.
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Mocht u hier gebruik van willen maken 
dan kunt u zich melden bij Yge Smits,
telefoon 0518 46 20 03.



S
“Wie niet liefheeft 

kent God niet, 
want God is liefde.”

1 Johannes 4:8
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ONTMOETING REGIONAAL

Activiteiten 2021-2022
Regionale gesprekskring Bitgum c.a., 
Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en 
Ried-Skingen c.a.
Vanaf september j.l. is de regionale gespreks-
kring voor alle zes gemeenten, inclusief de 
RK-parochie, weer van start gegaan. Dit seizoen 
bespreken we weer een aantal onderwerpen die 
te maken hebben met geloven en kerk-zijn.

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

Wilt u graag met ons meedoen?
Dan kunt u zich opgeven bij 
Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse 
Gemeente Dronryp/Ried-Skingen, 
alistork67@gmail.com of 0518 46 20 09/ 
06 22 62 03 17.

Overige data dit seizoen: de donderdagen 
11 november 2021, 9 december 2021, 
13 januari 2022, 10 februari 2022, 
10 maart 2022 om 14.00 uur
Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te
  Bitgummole.
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker 
  Protestantse Gemeente 
  Dronryp e.o.

Stap voor Stap
Na de succesvolle Stap-voor-Stapwandelingen 
van de afgelopen jaren met onze buur-
gemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/

Ingelum, Menaam, Berltsum en Ried-Skingen, 
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 oktober 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 kilometer 
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 of bij Ali Stork, 
kerkelijk werker Protestantse Gemeente 
Dronryp/Ried-Skingen, 
alistork67@gmail.com of 
0518 46 20 09/06 22 62 03 17.

Data: de najaarswandeling was op 
  zondag 10 oktober 2021 om 
  14.00 uur in St. Jacobiparochie 
  en de voorjaarswandeling is op 
  zondag 27 maart 2022 
  (plaats volgt nog)
Begeleiding: Ali Stork en 
  ds. Jeroen van Olffen
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MFC It Stedhûs 
Het heeft allemaal lang geduurd maar na de 
Tussenstopdienst op 3 oktober 2021 wordt de 
Kruiskerk overgedragen aan de stichting MFC. 
Het kerkgebouw wordt dan verbouwd en 
uitgebreid tot het nieuwe hart van Berltsum. 

Wij als Protestantse Gemeente maken na de 
verbouw intensief gebruik van It Stedhûs voor 
kerkdiensten (1x per 2 weken), vergaderingen 
en activiteiten voor alle leeftijden.

Ook jij kunt meewerken dit helpen te realiseren 
want de organisatie rekent op vrijwilligers van 
alle deelnemers uit het dorp. 

Wil jij je steentje bijdragen? 
Meld je aan bij info@itstedhus.nl 
Wil je meer weten over het Multi 
Functioneel Centrum? 
Kijk dan op 
https://www.berlikum.com/
mfc-it-stedhus/.

De eigen website komt eraan. 
Of kijk op facebook: it-stedhus.
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WIJKOUDERLINGEN WIJKOUDERLINGEN

Wat doen 
wijkouderlingen 
nou eigenlijk?

De steun van de wijkbezoekers en wijkcontact-
personen zijn erg belangrijk. Zij helpen mee om 
op te letten waar bezoek en aandacht nodig is. 
De bloemen worden vaak door de wijkcontact-
personen bij de mensen gebracht.  

We werken samen met Ds. Bouman en Carlijn 
Niesink (jeugdwerker). Waar het nodig is 
kunnen we altijd rekenen op Ds. Bouman en 
voor de Jeugd kunnen we Carlijn inschakelen. 
Daarnaast werken we ook samen met onze 
jonge gezinnenpionier Petra Tijsma. 

SAMEN VORMEN 
WIJ EEN TEAM B

De taak als wijkouderlingen werkt inspirerend. 
De gesprekken met zowel ouderen als jongeren 
is erg leerzaam en je krijgt er iets moois voor 
terug. Dit ambt is voor ons een roeping van 
God om mensen bij te staan. Wat een zegen is 
het, te weten dat de Geest van God aan ons 
gegeven wordt bij de uitoefening van ons ambt. 

We durven te vragen: ik maak tijd voor 
u/jou, maar mag ik ook verwachten 
van u/jou als er wat speelt het te delen 
met ons? 

Gemeente zijn is meer dan een mooi 
woord. Gemeente zijn is samen zijn 
in goede tijden en verdrietige tijden 
en er samen voorgaan.  

Wijkouderlingen gaan samen met hun wijkteam de mensen uit 
de gemeente de nodige aandacht geven. 

We bezoeken mensen met vreugde en verdriet en bij eenzaamheid. 
Maar we komen ook langs gewoon voor een luisterend oor. 

We sturen kaartjes en bellen de mensen. 
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WIJKOUDERLINGEN

Wijk 1

Wijkbezoekers
Mattie Weijer
Hofsleane 18, telefoon 0518 41 95 26

Ria Algra
Krûsstrjitte 2, telefoon 0518 46 23 75
E-mail ria.algra@gmail.com

Sietske Wissman
De Opslach 13, telefoon 0518 46 24 84
E-mail sietskewissman@gmail.com

Wijkcontactpersonen
Janneke Mulder
Wiersterdyk 3, telefoon 0518 46 14 99

Tineke Reitsma
Moddersgatreed 1A, telefoon 0518 46 16 64

Grietje Metzlar
Twibak 2, telefoon 0518 46 23 53

Buorren  I  De Piip  I  It Dok  I  De Kamp  I  Lytse Buorren
Hôfsleane (1-99 oneven, 2-52 even, uitgezonderd Berlingastate 28-30)

Moddergatsreed  I  Vermaningsstrjitte  I  Skoallestrjitte  I  Ramshoornstrjitte
J.v.Tuinenstrjitte  I  Mulseleane  I  Nijebuorren

Wijkouderling

Alje Mulder
Wiersterdyk 3, 9041 VL Berltsum

 Telefoon 0518 46 14 99
E-mail jannekealje@hotmail.com

Wie wil mijn opvolger worden? Na ruim vier jaar wordt het tijd 
dat iemand anders het stokje overneemt. Neem contact op met Alje. S

Wiersterdyk 3, 9041 VL Berltsum
 Telefoon 0518 46 14 99

E-mail jannekealje@hotmail.com



WIJKOUDERLINGENWIJKOUDERLINGEN

Wijk 2

Wijkbezoekers
Tjalling Dijkstra
J. van Tuinenstrjitte 18 telefoon 0518 46 22 91 
E-mail tjallinghillie@outlook.com

Wijkcontactpersonen
Tineke Brouwer
De Pream 17, telefoon 06 25 50 06 13 
E-mail tinekebrouwer@me.com
Alie van der Meulen
Mulseleane 24, telefoon 06 57 04 12 17
E-mail roeiboot@hetnet.nl
Johanna de Haan
Kleasterdyk 7C, telefoon 06 30 19 01 85 
E-mail johanna.dehaan@planet.nl
Ida Jansen 
Kleasterdyk 17, telefoon 06 19 71 95 30
E-mail jej1974@live.nl

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  ‘t Koartlân       
De Ofslach  I  Wettertûn  I  Bûterhoeke  I  Molestrjitte  I  Tunboustrjitte  I  Gratemawei

Groenewoldwei
Een aantal adressen in:

Menaam  I  Slappeterp  I  Franeker  I  Utrecht  I  Koarnjum  I   Wirdum    
 Nes Ameland  I  Noardburgum  I  Ried

Wijkouderlingen

Willem & Jolanda Hamersma
Prommehôf 1, 9041 GH Berltsum

Telefoon 0518 46 25 61
E-mail wenjhamersma@gmail.com

Er is nog een vacature voor een 
wijkbezoeker in deze wijk.

Neem contact op 
met Willem en Jolanda. S
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Wijkcontactpersonen
Tineke Brouwer

Willem & Jolanda Hamersma
Prommehôf 1, 9041 GH Berltsum

E-mail wenjhamersma@gmail.com



WIJKOUDERLINGEN

Wijk 3

Wijkbezoekers
Yt van der Wal
Hôfsleane 85, Telefoon 0518 46 20 53
E-mail covdwal@gmail.com

Wijkcontactpersonen
Rine Runia
Meseame 7, telefoon 0518 46 18 88
E-mail rine@live.nl
Thea Heitmeijer
Eijck van Heslingastr 5, telefoon 0518 46 24 80 
E-mail a.heitmeijer1@kpnplanet.nl
Sjoerdtje Quarré
Foareker 1, telefoon 0518 46 20 91
E-mail s.quarre@chello.nl
Rigtje van Tuinen
Twibak 6, telefoon 06 28 85 67 79
E-mail sjvantuinen@hetnet.nl

Foareker  I  Bitgumerdyk  I  Twibak  I  Meseame  I  Sportleane  I  E.v.Heslingastrjitte
Fûgelsang  I  Kwekerijleane  I  v.d. Slikkeleane  I  Boomsmastrjitte  I  v.d. Akkerstrjitte    

een aantal adressen in 
St. Annaparochie  I  Groningen  I  Leeuwarden  I  Amsterdam 

Wijkouderling

Froukje Kalma
Kersehôf 4, 9041 GC Berltsum

Telefoon 06 13 01 10 44
E-mail froukjekalma@hotmail.com

Heb je behoefte aan een goed 
gesprek of gewoon een 

luisterend oor? Neem contact 
met ons op. Wij als 

wijkteam staan voor u klaar. S
29
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WIJKOUDERLINGEN

Wijk 4

Wijkbezoekers
Gerrie van der Graaf 
Wiersterdyk 8, telefoon 0518 46 22 46 
E-mail tvdgraaf@planet.nl 

Wijkcontactpersonen
Janette Aalberts
Wettertûn 32, telefoon 0518 46 18 30
E-mail janetteaalberts@gmail.com 
Dieuwke Hietkamp
De Opslach 3, telefoon 06 45 45 22 26
E-mail d.hietkamp@upcmail.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    

Beiehôf  I  Appelhôf  I  Parrehôf  I  De Keats  I  De Boppe  I  De Opslach  I  Bûtenpolle  I  De Bodde
Wier  I  St Jacobiparochie 

Wijkouderling

Anne J. van Vaals
De Keats 21, 9041 EX Berltsum

Telefoon 06 53 57 98 13
E-mail a.vaals@chello.nl 

DE BIJBEL IS EEN APPELBOOM, 
ER ZITTEN HONDERDEN APPELS AAN; 

ALS JE ERAAN SCHUDT, 
VALLEN ER WEL EEN PAAR APPELS VOOR JE AF.

Er is nog een vacature voor een 
wijkcontactpersoon in deze wijk. Neem contact op met Anne. S

B

WIJKOUDERLINGEN

DE BIJBEL IS EEN APPELBOOM, 
ER ZITTEN HONDERDEN APPELS AAN; 



WIJKOUDERLINGEN

Wijk 5

Wijkcontactpersonen
Berlingastate: 
Rienk en Margriet Bouwma
Hemmemastate 20, telefoon 0518 84 01 51
E-mail r.bouwma@chello.nl 

Nij Statelân / IenhoarnState: 
Er is nog een vacature voor een 
wijkcontactpersoon.
Neem contact op met Ida.

St. Anne en Stiens: 
Hieke Hoogterp
Skoallestrjitte 7, telefoon 0518 46 21 43
E-mail j.hoogterp@chello.nl

Ouderenwijk
Berlingastate Berltsum  I  Nij statelân Menaam  I  IenhoarnState Menaam

St. Annaparochie  I  Stiens

Wijkouderling

Ida Haagsma
Buorren 31, 9041 AW Berltsum

Telefoon 0518 46 14 19
E-mail i.haagsma1949@gmail.com

St. Anne en Stiens: 
Hieke Hoogterp
Skoallestrjitte 7, telefoon 0518 46 21 43
E-mail j.hoogterp@chello.nl

Buorren 31, 9041 AW Berltsum

E-mail i.haagsma1949@gmail.com
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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 of met ds. Bouman.

    Telefoon  E-mail

Pastoraat  
Ds. Arend Bouman 058 28 94 477 arbou@simpc.nl

Jeugdwerker
Carlijn Niesink 06 38 32 53 83 c.niesink@pgberltsum.nl

Wijkouderlingen
Willem & Jolanda Hamersma 46 25 61 wenjhamersma@gmail.com
Alje Mulder 46 14 99 jannekealje@hotmail.com
Froukje Kalma 06 13 01 10 44 froukjekalma@hotmail.com
Anne J. van Vaals 06 53 57 98 13 a.vaals@chello.nl
Ida Haagsma 46 14 19 i.haagsma1949@gmail.com

Jonge Gezinnen Pionier
Petra Tijsma 06 22 55 97 92 petrawassenaar@gmail.com

Diakenen
Thea Cramer 46 16 08/06 40 56 88 34 tcramer@live.nl
Akke Oppedijk 46 12 39/06 50 62 62 14 oppedijk.akke@gmail.com
Meinie Strooisma 46 20 89 strooisma@chello.nl
Akke Zijlstra 41 29 05 akke.z@kpnplanet.nl

Diaken met bijzondere opdracht
Rienk Bouwma (afgevaardigde Classis) 84 01 51 r.bouwma@chello.nl

College van Kerkrentmeesters  krm.pgberltsum@gmail.com
Lammert Brouwer 06 23 35 62 95 l.brouwer5@chello.nl
Andries de Haan (penningmeester) 45 22 43/06 22 45 65 97 andries.dehaan@planet.nl
Durk Osinga (voorzitter) 46 23 45 durkosinga@upcmail.nl
Bram Wissman 46 24 84 bwissman@kpnmail.nl

Preses
Sybren van Tuinen 46 24 26 sjvantuinen@hetnet.nl 

Scriba
Evelien Vink 46 10 72  pgberltsum@gmail.com 
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Gebouwen
Kruiskerk
Hôfsleane 23 I telefoon 46 12 41
Koepelkerk, ’t Centrum
Tsjerkestrjitte 2 I Bûterhoeke 1
telefoon 46 19 94 

Kerkelijk Bureau
Janneke Alkema
Groenewoldwei 14 I telefoon 46 24 16
e-mail kbpgberltsum@gmail.com 
 
Beheer Begraafplaats 
Tjerk Kooistra
telefoon 46 14 09 / 06 21 97 28 01

Administratie Begraafplaats
Cor van Dijk
telefoon 46 22 02 / 06 22 56 49 64
e-mail begraafplaats@pgberltsum.nl 
 
Kerktaxi
Yge Smits
telefoon 46 20 03 

Groep Beeld & Geluid
beamteam.pgberltsum@gmail.com of bel 
met Hielke Visser, telefoon 06 44 60 60 78 

Rekeningnummers Protestantse 
Gemeente Berltsum 
Vrijwillige bijdrage, betaling kerkblad 
en overige bijdragen
NL30RABO 0373716265 
Betaling van collectemunten en 
verjaardagsfonds
NL08 RABO 0373716273 I 
Diaconie
NL71RABO 0129166014 I 
Zending
NL12 RABO 0153229381 
Betaling voor grafrechten
NL83 RABO 0373716281

Internet www.pgberltsum.nl
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 ok
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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 het dorp 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 een van de andere 
activiteiten, is van harte welkom. 

Iedere zondag om 9.30 uur is er een kerkdienst in de Koepelkerk.
Onze kerkdiensten zijn ook via de livestream te volgen op YouTube.  

Meer info vind je op www.pgberltsum.nl 

S
“Alle duisternis 

in de wereld kan het 
licht van één enkele 
kaars niet uitdoven.”

Franciscus van Assisi 
(1181-1226)

 S


