
Profiel van de Protestantse Gemeente te Bitgum-Bitgummole-Ingelum-
Marsum 
 
Topografie 
De PKN gemeente ligt in de regio Noord West Friesland, in de gemeente Waadhoeke. Ze omvat vier 
dorpen gelegen ten noordwesten van Leeuwarden: Bitgum met 794 inwoners, Bitgummole met 924 
inwoners, Ingelum met 375 inwoners en Marsum met 1045 inwoners. De inwoners uit deze dorpen 
maken gebruik van verschillende faciliteiten verdeeld over de dorpen waaronder sportvelden 
(Bitgum, Marsum), gymzalen (Bitgummole, Marsum), dorpshuizen (Ingelum, Marsum) en 
basisscholen (Bitgummole, Marsum). 

 
 
 
De kerkelijke gemeente 
De huidige gemeente bestaat sinds februari 2013 en komt voort uit de fusie van drie kleinere 
gemeentes te weten: de hervormde gemeentes van Marsum/Ingelum en Bitgum en de 
gereformeerde kerk van Bitgummole. De gemeente is opgedeeld in vijf wijken. Het huidige 
ledenaantal ligt op 583 waarvan 55% 50-plussers. 
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Organisatie en invulling van het kerkelijk werk 
De kerkenraad bestaat uit: zeven ouderlingen, vijf diakenen en drie ouderlingen-kerkrentmeesters. 
De kerkenraad vergadert tien keer per jaar. De ouderlingen worden bijgestaan door een team van 
zeven pastorale bezoekers. In de tweemaandelijkse consistorie vergadering bespreken de 
wijkouderlingen, pastorale bezoekers en de predikant het werk in de wijken. De diaconie vergadert 
vijf keer per jaar. 
 
Wekelijks wordt er een eredienst gehouden. Voor 
de kinderen is er regelmatig kindernevendienst of 
bernetsjerke (zondagsschool). Bernetsjerke wordt 
6-8 keer per jaar georganiseerd voor alle kinderen. 
Dit vindt plaats in gemeenschapscentrum ‘de 
Molewjuk’, een vroeger schoolgebouw gelegen 
naast de kerk in Bitgummole. In samenwerking met 
de christelijke school wordt jaarlijks ook een 
schoolkerkdienst georganiseerd. Verder staan er op 
jaarbasis vijf anders-dan-anders diensten (oars-as-
oars tsjinsten) gepland. Deze vinden plaats in de Molewjuk. In de vormgeving van deze diensten is er 
vaak een grote(re) rol voor gemeenteleden. Het avondmaal is een gezamenlijke viering van 
volwassenen en kinderen. Meestal bevat elke eredienst een Friestalig element, dit wordt zeer 
gewaardeerd. Daarnaast is de eredienst tien keer per jaar in het Fries. 
 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om tijdens het jaarlijks groothuisbezoek met elkaar in 
gesprek te komen over wat ons doel is als gemeente, en hoe we samen een belijdende gemeente van 
Christus kunnen zijn. Eveneens vinden gemeenteleden het prettig om in kleine groepen met elkaar 
ervaringen over het geloof en het leven te delen. Men treft elkaar op de gesprekskring of bij een 
gespreksgroep. De gesprekskring is in de vorm van een maandelijkse koffieochtend in de Molewjuk 
en wordt veelal bezocht door de oudere gemeenteleden. Hier wordt een kerkelijk actueel onderwerp 
behandeld door de predikant en het contact tussen pastoraat en de ouderen onderhouden. In het 
winterseizoen zijn er vier gespreksgroepen actief waarin gemeenteleden, waarvan de meeste in de 
leeftijdsgroep 30-40 jaar, meestal onder begeleiding van de predikant praten over geloof en 
maatschappelijke zaken. De gespreksgroepen vinden afwisselend plaats bij één van de leden thuis. 
Voor de jeugd van de middelbare school is er onder de noemer Time4U eens per drie weken club 
waarin er naast ontmoeting en ontspanning ook aandacht is voor geloofsopvoeding. Op dit moment 
is er geen catechisatie.  
 
Pastorale zorg wordt gegeven aan de 
gemeenteleden in de genoemde dorpen en ook 
dorpsgenoten die naar Woonzorg centrum Nij 
Stâtelân in Menaam verhuizen kunnen lid blijven 
van de gemeente. De predikant is de spil in het 
pastoraat, de ouderlingen en wijkteams 
vertrouwen op zijn coördinatie, begeleiding en 
inspiratie. 
 
De diaconie heeft een veelheid van grote en kleine taken waaronder het verzorgen van de 
bloemengroet beschikbaar voor alle dorpsinwoners; een paasgroet in de vorm van een bloemetje 
aan oudere gemeenteleden; een kerstpakket voor minima en een vakantietas voor kinderen van 
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minima. De ZWO is onderdeel van de diaconie. Zij organiseert in februari 
en met Pinksteren een ZWO-dienst. De ZWO steunt het project Fryslân 
foar Rwanda.  
 
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf personen waarvan drie 
als ouderling zitting hebben in de kerkenraad. De kerkrentmeesters 
beheren de gemeentelijke financiën en het onderhoud van de gebouwen. 
Met hun aandacht voor zowel de korte als de lange termijn, verschaft zij 
het werk in de gemeente een solide financiële basis.  
 
Aansluitend op het bovenstaande zoeken we een predikant die:  

- met liefde en genegenheid wil bouwen aan onze gemeente, zowel 
in de prediking als in het persoonlijk contact. 

- zichtbaar is voor de vier dorpen en een katalysator kan zijn bij 
bestaande pastorale activiteiten evenals bij nieuwe initiatieven  

- input en/of begeleiding wil leveren aan de gespreksgroepen en 
club ter ondersteuning van de gesprekken over het geloof en 
geloven in de huidige tijdsgeest 

 
Gebouwen 
De gemeente heeft beschikking over vier kerkgebouwen (één per dorp), 
twee pastorieën (Bitgummole, Marsum), een consistorie (Marsum) en een 
gemeenschapscentrum (de Molewjuk). De kerken in Bitgum, Bitgummole 
en Marsum worden afwisselend gebruikt voor de wekelijkse erediensten. 
De kerk in Ingelum wordt gebruikt voor speciale diensten, bijvoorbeeld 
diensten in de stille week of trouwdiensten. De pastorie in Bitgummole is 
beschikbaar voor de predikant, de pastorie in Marsum wordt anders 
verhuurd. De consistorie en de Molewjuk worden gebruikt voor 
kindernevendienst en vergaderingen. De Molewjuk speelt verder, onder 
aanvoer van vrijwilligers, een belangrijke rol in het samenbrengen van 
mensen doordat er maandelijks meerdere sociale activiteiten plaats vinden 
zoals een koffieochtend, boeken uitleen of kinderkledingbeurs.  
 
Bitgummole, 3 december 2020 
 
 


