
Wa binne wy (1-9-2021) 

De gemeente is ontstaan door het S.O.W. proces van de hervormde gemeenten Bitgum- Ingelum, Marsum en 
de Gereformeerde kerk van Bitgum. In 2013 zijn de drie gemeenten  gefuseerd. In dezelfde periode zijn de drie 
kerkgebouwen van Marsum, Bitgum en Ingelum ondergebracht in twee afzonderlijke burgerlijke stichtingen. 
Deze stichtingen hebben van de gemeenten kapitaal “meegekregen” in de vorm van onroerende goederen. 
Met o.a. de opbrengst van deze onroerende goederen moeten de twee stichtingen de kerkgebouwen en de 
bijbehorende begraafplaatsen onderhouden. Het kerkgebouw in Bitgummole wordt nog wel beheert door de 
Protestantse gemeente te Bitgum e.o. 
De nieuwe Protestantse gemeente te Bitgum e.o. maakt voor de erediensten gebruik van deze vier 
kerkgebouwen. Daarvoor is een volgorde afgesproken. Het kerkgebouw in Ingelum wordt voornamelijk 
gebruikt voor speciale erediensten zoals die in de Stille Week, Dankstond, Bidstond, Vespers, gebedsdiensten, 
trouwdiensten en tijdens de zomervakanties. 
De kerkgebouwen in Bitgum, Ingelum en Marsum zijn gebouwd in de jaren 1700-1800. Het kerkgebouw te 
Bitgummole is in 1925 in gebruik genomen. De pastorie staat in Bitgummole. 
Naast het kerkgebouw in Bitgummole staat het gemeenschapscentrum ‘de Molewjuk’. Deze verbouwde school, 
geschikt voor bijeenkomsten tot 300 personen, is in 1980 in gebruik genomen en wordt door vrijwilligers 
gerund. In Marsum staat vlakbij de kerk een gebouw, de consistorie.  De pastorie van Marsum wordt verhuurd. 

De samenstelling van de gemeente: De gemeente is een plattelandsgemeente. De gemeente heeft 659  leden. 

(juli 2021) 

Enkele oudere gemeenteleden wonen in naburig dorp Menaam in woonzorgcentrum Nij Statelân. 

De organisatie en invulling van het kerkelijk werk: 

De kerkenraad bestaat uit: ouderlingen, diakenen en ouderling/kerkrentmeesters. De kerkenraad bestaat, 

volgens de ‘plaatselijke regeling’ minimaal uit: 

1   predikant  

1  ouderling met speciale opdracht preses 

1  ouderling met speciale opdracht scriba 

5  wijkouderlingen 

3  ouderling-kerkrentmeesters 

5  diakenen 

Er zijn meer wijken dan wijkouderlingen: pastorale wijkbezoekers/sters bemannen de resterende wijken. 

De kerkenraad vergadert maandelijks. 

Om de twee maanden is er ook een consistorie vergadering. Hier wordt het werk in de wijken besproken. Deze 

consistorievergaderingen worden bezocht door de predikant, wijkouderlingen en de pastorale 

wijkbezoekers/sters. 

Erediensten: 

In de erediensten houden we rekening met de verschillende wijze van geloofsbeleving. Het is de plek waar het 

geloof in God van generatie op generatie wordt doorgegeven. Voor de kinderen is er kindernevendienst en  

bernetsjerke. 

Het Heilig Avondmaal is een gezamenlijke viering van volwassenen en kinderen. In samenwerking met de 

christelijke school  wordt er jaarlijks een schoolkerkdienst gehouden. 

Groothuisbezoek: 

Op meerdere momenten in het winterseizoen worden er enkele groothuisbezoeken in de wijken 

georganiseerd. Hier krijgen de gemeenteleden de gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen over wat 

ons doel is als gemeente.  In de regel werkt de organisatie met één thema per seizoen. 

Kofjemoarn Molewjuk  

Voor alle senioren  wordt er iedere maand in het winterseizoen een koffie-ochtend gehouden. Hier wordt een 

kerkelijk actueel onderwerp behandeld. 

Pastoraat: 

Het pastoraat is het geven van liefde en aandacht aan de gemeenteleden in de vier dorpen. Ook de bewoners 



van het Woonzorgcentrum in Menaam, indien ze oorspronkelijk uit onze gemeente komen en het wensen, 

vallen onder het pastoraat. 

Jeugd : Time4U  

Alle jeugd vanaf klas 1 van de middelbare school tot 18 jaar zijn welkom. De bijeenkomsten zijn in de Molewjuk 

Worden eenmaal in de drie weken op vrijdagavond gehouden. 

 

Gespreksgroepen: 

De gespreksgroepen komen een aantal keren in het winterseizoen samen. Ontmoeting, gezelligheid, 

verbondenheid en het met elkaar delen van gedachten en ervaringen rond geloof en leven zijn een paar 

steekwoorden die passen bij deze groepen. 

Kindernevendienst en Bernetsjerke: 

Tijdens de zondagse erediensten is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. 

De bernetsjerke  wordt een aantal keren gehouden in de Molewjuk. Alle kinderen van de basisschool zijn 

welkom.  

 

Diaconie / ZWO 

Het diaconaat is een van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich 

dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die het nodig hebben. Diaconaat is een 

zorg voor iedereen in de gemeente. Maar in de kerk wordt het diaconaat van oudsher ook als ambt en taak 

gezien. Als ambt is het diaconaat de kerntaak van de diakenen. 

ZWO  

De ZWO brengt het werk van de zending en het werelddiaconaat onder de aandacht van de gemeente. 

Sinds 2019 is de ZWO commissie opgeheven. Dat houdt niet in dat het ZWO -werk niet meer onze aandacht 

heeft . Er is één ZWO lid die een speciale taak heeft binnen de diaconie en zich blijft inzetten voor deze taken.  

College van kerkrentmeesters: 

De meeste kerkrentmeesters zijn ook ouderlingen en zijn dus lid van de kerkenraad. Sinds de fusie tot één 

Protestantse  gemeente behartigt dit college de financiën van de PKN gemeente en het onderhoud van het 

kerkgebouw in Bitgummole en de Molewjuk. 


