Stichting de Weg verantwoordelijk voor gebouw & financiën
Gebouw “Het Keerpunt” en de financiën worden beheerd door stichting “De
Weg” in Bolsward. De stichting is een ANBI instelling en staat ingeschreven in
de Kamer van Koophandel onder nummer 41004124. Giften aan de stichting zijn
belasting aftrekbaar. E-mail adres stichting De Weg: stichting@hetkeerpunt.com
Bankgegevens Christelijke Gemeente Het Keerpunt
NL66 RABO 0356.9047.41
t.n.v. Stichting De Weg te Bolsward
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Reserveren en gebruik van gebouw Het Keerpunt
Zowel de grote zaal als de bovenzaal van het gebouw kunnen
worden gereserveerd voor activiteiten, zolang deze activiteiten
geen afbreuk doen aan de ideële doelstelling van de Stichting
en de Gemeente.
Voor informatie over voorwaarden, kosten en reserveren van het gebouw:
Bauke Elgersma  0515-855694 | 06-12290207
Piet Bijlsma
 0515-424643 | 06-39404710
Wil je het gebouw reserveren? Mail dan naar agenda@hetkeerpunt.com

Laat Gods glorie zien!
Burg. Praamsmalaan 35
8701 AP Bolsward

www.hetkeerpunt.com

Christelijke Gemeente Het Keerpunt

Coördinatoren verantwoordelijk voor deeltaken

Identiteit: We zijn een eigentijdse christelijke gemeente die het grote gebod van de
Here God: “heb God lief boven alles en je naaste als jezelf” en de grote opdracht van de
Here Jezus: “maak alle volken tot Mijn discipelen, doop hen en onderwijs hen ” gestalte
wil geven. Wij willen ons daarin laten leiden door de Heilige Geest en door Gods gezaghebbende en betrouwbare woord: de Bijbel. In dit alles is Jezus Christus het Hoofd van
de gemeente. Hij is gekruisigd, gestorven en opgestaan uit de dood. Hij heeft zonde en
dood overwonnen. Door Hem mogen wij tot God de Vader gaan. Wekelijks vieren we het
avondmaal om hieraan te denken en God te eren. Het verlangen van de gemeente is:

Huiskringen

Anneke de Boer
 0515-579198 | 06-25433694
 ymedeboer@filternet.nl

Onderlinge zorg

Theo en Janneke Rehorst
 0515-572413 | 06-12596788
 trehorst@ziggo.nl

Diaconaat

Vacant
1e aanspreekpunt:
Theo & Janneke en Gijsbertus & Dirkje

Gastsprekers

Harmen Alkema
 06-34538603
 halkema1@hotmail.com

Beheer website

Joop Jongma
 0515-575732
 joopjongma@ziggo.nl

Maandblad
Het Keerpuntje

Anita Mensink
 0515-576095
 06-50465486
 keerpuntje@hetkeerpunt.com

Crèche

Henny De Batselier
 06-43228017
 hendrikjen@ziggo.nl

Kinderwerk

Liesbeth Tiesma
 0515-858022

Een Geestvervulde, relationele gemeente die Gods glorie wil laten zien!

Organisatie: We hebben geen voorganger, maar een team van oudsten die gezamenlijk
leiding geven aan de gemeente. Besluiten worden eenparig genomen. Belangrijke besluiten worden op de gemeenteavond aan de gemeente voorgelegd. Naast gastsprekers zijn
er een aantal eigen sprekers die regelmatig spreken en onderwijs geven. De gemeente is
ingedeeld in huiskringen: daar ligt de basis voor onderlinge zorg. Daarnaast is er een
onderlinge zorg team en is er herderlijke zorg vanuit het oudstenteam. Coördinatoren
geven leiding aan deeltaken binnen de gemeente. Het beheer van het geld, het gebouw
en de middelen is ondergebracht in een aparte stichting met stichtingsbestuur: “Stichting
De Weg”. Het team van oudsten maakt geen deel uit van de stichting, maar is wel toezichthouder. Het oudstenteam legt verantwoordelijkheid af op de gemeenteavonden.

Team van oudsten eindverantwoordelijk voor de gemeente

(0 - 3 jaar)

binnen de gemeente

Dirk Jan & Margriet de Rouwe
 0515-574131 | 06-25202192
 dirkjanmargriet@ziggo.nl

Dirk Jan: voorzitter oudstenteam,
jongeren, onderwijs, communicatie
Margriet: huiskringcoach

Bert & Nienke Buurman
 0515-573788 | 06-49724800
 a.buurman@home.nl

Bert: coach muziek en multimedia
Nienke: kasgeld– en adresbeheer
Samen: bevrijdingspastoraat

Jongerenwerk

Yme & Anneke de Boer
 0515-579198 | 06-21566843
 ymedeboer@filternet.nl

Yme: huiskringcoach
Anneke: huiskringcoach en
coördinator huiskringen

Thijs & Klaske Jellema
 Thijs 06-14599566
Klaske 06-42470254
 t.jellema@desmidse.com

Activiteiten

Gijsbertus & Dirkje Feenstra
 0515-851062 | 06-24986502
 gendfeenstra@home.nl

Gijsbertus: st. De Weg, RvKerken
Gijsbertus en Dirkje: pastoraat,
onderlinge zorg en diaconaat

Sabrina de Boer
 0515-560156 | 06-22109713
 activiteitencommissie@hetkeerpunt.com

Muziekteam

Robert & Liesbeth Tiesma
 0515-858022 | 06-57509102
 tiesma@home.nl

Robert: evangelisatie, kinderwerk,
speciale diensten en activiteiten
Liesbeth: coördinator kinderwerk

Stephan Volgers
 06-12515401
 stephanvolgers@gmail.com

Multimedia

Matthias van Santen
 06-28079849 mediateam@hetkeerpunt.com
 matthiasvansanten@hotmail.com

Bibliotheek

Peter en Hillie Kitsz
 0517-419145 / 0628558026
 pecoki@hotmail.com

Secretariaat gemeente
E-mail oudstenteam

: Bert & Nienke Buurman
Turfkade 4
8701 JK Bolsward
: oudsten@hetkeerpunt.com

(4 - 12 jaar)

(12—18 jaar)

 tiesma@home.nl

