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Juichend paaslied
Dit is het juichend lied van Pasen
dat God de dood gevangen heeft!
En jubelend zingt ons verbazen:
het graf is open! Jezus leeft!
Dit lied schalt over dichte graven
waar onze doden zijn vergaan.
Vandaag gaan wij de dood begraven
de Heer is waarlijk opgestaan.
Wij durven van het leven zingen
al duikt de wereld naar de dood;
Want, graven zullen openspringen,
straks, in Gods eeuwig morgenrood!
De dood danst nu zijn laatste ronde
en waant zich vrij van elke rem –
God laat hem toe, nog een seconde;
maar Jezus leeft en wij met Hem!
Auteur onbekend

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:
https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum
https://www.pleinkerk.nl
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De overdenking
Afgelopen week was het voor velen weer een gang naar het
stemlokaal en konden wij weer een stem uitbrengen op een
volksvertegenwoordiger. Wanneer doe je het goed, de één vindt
dit, de andere weer dat, het valt werkelijk niet mee, naderhand
raak je soms gefrustreerd dat hij of zij toch niet doet wat jij voor
ogen had wat jouw idealen zijn en hoe het land eruit moet zien
volgens de norm die jij voor ogen had. Gelukkig hebben wij dat
niet in de hand en wordt het van Hoger Hand bestuurd want er
is geen gezag dan voor God , en de gezagsdragers die er zijn ,
zijn door God ingesteld (Rom.13:1b) dat is soms moeilijk te
begrijpen als mensen moeten leven onder een dictatuur.
Maar de mens kan kiezen voor of tegen het plan van Heer, de
Heer heeft zijn keuze gemaakt want zo lief heeft God de wereld
gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden
opdat Hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door
Hem behouden zou worden.(Joh. 3: 16 en 17) en wij kunnen dat
alleen beantwoorden door Jezus aan te nemen als onze
persoonlijke verlosser en Heiland. Wij hebben ook Zijn hulp elke
dag nodig omdat de wereld met zijn vele verlokkingen ook aan
ons trekt. Paulus zegt het in (Rom. 7: 18) Want ik weet dat in
mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is
er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet.
Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik
niet wil , dat doe ik. Maar gelukkig mogen we ons beroepen op
het verlossings-werk van onze Heere Jezus. Hij heeft aan het
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kruishout van Golgotha gezegd het is Volbracht en dat mogen we
in deze 40 dagen tot Pasen overdenken en stil zijn, maar dat valt
niet altijd mee in deze tijd van Corona en de verkiezingsbeloftes
maar dat blijven menselijke redeneringen maar de belofte van de
Heer staat vast en met de woorden van Gezang 330 vers 2
kunnen we zeggen: De Heer regeert. Zijn koninkrijk staat vast.
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Een sterke hand, die
nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes
strijden, en d’ adem zijner lippen overmant de tegenstand. Ik
wens jullie Gezegende Paasdagen.
Thijmen de Vries.

Van de bestuurstafel
Op 1 maart hebben we als bestuur wederom
een online vergadering gehad.

Verkiezingen voor de RVO en het Pastorale
Team. Het bestuur wil graag, conform artikel 8
van het Huishoudelijk Reglement een aantal
kandidaten aan de gemeente voordragen omdat de
reglementaire kiesdrempel van 10 stemmen, welke nodig zijn
voor een kandidaat- stelling, gelet op de uitslagen van de
afgelopen jaren, zeer waarschijnlijk niet gehaald zullen worden.
Daarom zijn we op zoek naar beschikbare kandidaten. Tot op
heden is dit ook nog niet erg succesvol.

Jaarvergadering en Jaarverslag 2020. In verband met het Covid
virus en de daaraan gekoppelde beperkingen, is het onmogelijk
om onze jaarvergadering te houden. Hopelijk komt er in april een
verruiming, welke dit wel mogelijk maakt.
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YouTube diensten. We hebben de YouTube diensten geëvalueerd
en ons afgevraagd of we misschien dit moeten vervangen voor
een Live Stream dienst. Gezien de extra kosten, de hele strakke
organisatie en vooral de verwachting dat we binnenkort weer
met een beperkte groep de diensten kunnen houden, is er
besloten om dit niet te doen.
In de extra bestuursvergadering van 16 maart j.l. hebben we
afgesproken dat vanaf Goede Vrijdag 2 april er weer bezoekers
welkom zijn in de diensten, met een maximum van 30 personen
😊 (indien de regels niet in de tussen liggende tijd weer opnieuw
aangescherpt worden).
Uiteraard gelden de regels welke bepaald zijn door RIVM en
Rijksoverheid.
De eerstvolgende gezamenlijke vergadering van het bestuur
(Raad van Oudsten en Zakelijk Bestuur) is geagendeerd voor
maandagavond 29 maart a.s. Rekening houdend met de mogelijk
nog van kracht zijnde avondklok, zal ook deze via MS-Teams,
dus ‘online’ plaatsvinden.
Tenslotte, als u iets onder de aandacht van het bestuur wilt
brengen, dan kunt u dit schriftelijk doen per mail aan
secretariaat@pleinkerk.nl of door middel van een brief aan onze
secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard mag u te allen tijde
een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder de aandacht
van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen.
Met een hartelijke groet,
Het Bestuur.
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Van het secretariaat


De postcode bij het adres van br. Ibrahim Fahmi is onjuist
vermeld in de adressenlijst. De juiste postcode is 9257 WP.



Vanaf 2 april 2021 zijn er weer 30 bezoekers welkom bij de
opname van de dienst. Vooraf aanmelden bij het secretariaat.

Mocht het nodig zijn, dan kan het bestuur de openstelling per
directe weer terug draaien!


Bert en Afke Poeze bezorgen al meer dan 15 jaar de bloemen
in de gemeente en als blijk van waardering hebben ze van
het bestuur nu zelf een bosje bloemen gekregen.



In de Open Deur van maart stond de verjaardag van zr.
Janny Adema-Dijkstra vermeld, maar haar adres vindt u niet
terug in de adressenlijst.
Zr. Adema-Dijkstra heeft na het overlijden van haar man br.
Broer Adema aangegeven om niet meer ingeschreven te
willen staan bij onze gemeente, ook mede omdat ze ook lid
was van PKN gemeente “Perspectief” in Hurdegaryp.
Maar om een of andere reden is dit niet volledig in onze
administratie
verwerkt.
Na telefonisch overleg met zr. Adema-Dijkstra hebben we
onze administratie aangepast.
Zr. Adema-Dijkstra vindt en vond de belangstelling vanuit
onze gemeente bemoedigend, maar heeft de keuze gemaakt
om bij PKN “Perspectief” in Hurdegaryp te blijven kerken.
Zij groet ons allen hartelijk en wenst ons Gods zegen toe voor
de komende tijd.
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Bij het betreden van het kerkgebouw gelden de volgende
regels:







Handen desinfecteren bij binnenkomst.
Mondkapje is verplicht, zolang u rondloopt.
Zodra u uw plaats heeft ingenomen, mag deze af.
Zingen mag helaas niet, maar u kunt meeluisteren en zien
naar YouTube opnames.
Denk om de afstand van 1½ meter.
Niet aangemeld? Dan is er geen garantie dat er een plekje
voor u is!

Vooraf aanmelden bij het secretariaat.

Er mogen maximaal 30 bezoekers bij de dienst aanwezig zijn,
dit volgens de regels van RIVM en Rijksoverheid.

De secretaris,
Tjipke van der Veen.

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Er was eens een predikant die in een dorp woonde waar mensen
elkaar al vele generaties kenden. En waar ruzies soms al
decennialang speelden. Op een dag sprak de predikant met een
boer die in zo’n eindeloze vete verwikkeld was. Hij vroeg de
man: “Hoe kun je nou zo aan die haat en je eigen gelijk
vasthouden, als je elke dag bid ‘gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren’?” De man keek hem ernstig en nadenkend aan en
antwoordde: “Dominee heeft gelijk, dan zal ik dat voortaan
weglaten.”
(Overgenomen uit de Visie)
Een nadenkertje.
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DOEN WAT WE GELOVEN.
PAASDANKOFFER VOOR HET WERK
VAN HET LEGER DES HEILS.
In deze 40-dagentijd is er in kerkelijk Nederland veel aandacht
voor de werken van barmhartigheid zoals Jezus die noemt in de
Bergrede (Matth. 25).
Als er een kerkgemeenschap is, dat deze oproep van Christus in
praktijk brengt is het wel het Leger des Heils.
Het Leger des Heils is een protestants-christelijke geloofsgemeenschap, die de nadruk legt op een persoonlijke beleving
van het geloof en die dat geloof ook wil laten zien in de wijze
waarop ze als christenen leven en andere mensen helpen.
Veel mensen kunnen niet voldoen aan de hoge en ingewikkelde
eisen van de Nederlandse samenleving.
Er bestaat armoede, uitsluiting en eenzaamheid.
Tegelijkertijd is er vraag naar zingeving, spiritualiteit en
verbondenheid.
Wat ze willen bereiken is voor iedereen een dak boven het
hoofd, genoeg voedsel, iets te doen hebben en een nieuwe kans
bij foute keuzes.
Onderlinge betrokkenheid, persoonlijke aandacht en voor wie dit
wil een geestelijk thuis.
De organisatie vraagt aandacht en zet zich in voor de nijpende
situatie in de dak_en thuislozen opvang, die door corona nog
ernstiger is geworden.
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De maatschappelijke opvang zit overvol. Het aantal dak_en
thuisloze mensen is de laatste 10 jaar verdubbeld tot bijna
40.000 duizend en dit aantal stijgt nog steeds.
Het Leger des Heils zet alle zeilen bij om mensen van de straat
te halen, maar de opvang is overvol en de doorstroom nihil.
Het Leger des Heils biedt niet alleen onderdak aan dak_en
thuislozen, maar zet zich ook in voor jeugdzorg, ouderenzorg,
verslavingszorg en maatschappelijk herstel., b.v. voor jongeren,
voortijdige schoolverlaters met onvoldoende thuisbinding, die het
risico lopen van een criminele carrière.
Ze bieden laagdrempelige hulp en zijn onvoorwaardelijk
betrokken bij mensen zonder helper onder het motto: DOEN
WAT WE GELOVEN.
De niet-gesubsidieerde activiteiten moeten worden gedekt door
bijdragen van particulieren, organisaties en de opbrengst van
verkopen.
De zendingswerkgroep wil de opbrengst van het paasdankoffer
graag bestemmen voor de ondersteuning van deze activiteiten,
waarvan een groot getuigenis uitgaat in onze maatschappij!
Helpt u mee? Een eenmalige machtiging treft u elders aan in dit
blad.
Namens de werkgroep Zending en Diaconaat,
Froukje ten Cate.
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BAPTISTEN GEMEENTE NOORDBERGUM
Machtigingsformulier

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Baptisten
Gemeente Noordbergum om van onderstaande bankrekening
eenmalig af te schrijven:
een bedrag van: € ____________

wegens:

PAASDANKOFFER 2021

De afschrijving zal plaatsvinden op of rond: 15 april 2021
Eenmalige machtiging

SEPA

Naam: Baptisten Gemeente Noordbergum
Adres: Zevenhuisterweg 39
Postcode: 9257 VH Woonplaats: Noardburgum
Land: Nederland Incassant ID: NL 12ZZZ082096759257
Kenmerk machtiging: nr ______ Paasdankoffer 2021
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze eenvoudig laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam: _______________________________________________
Adres: _______________________________________________
Postcode: ___________ Woonplaats: ______________________
Land: Nederland
Rekeningnr. (IBAN): ____________________________________
Datum: _____________

Handtekening:___________________

Dit formulier kunt u in een envelop in de collectezak deponeren, afgeven aan
of opsturen naar de penningmeester van de gemeente: Postbus 10, 9250 AA
Burgum.
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De Mexicaanse griep.
Veel landen om ons heen, zijn in angst en paniek,
alleen al de geruchten maakt mensen bang en ziek.
Bij huisartsen en kliniek, staat men in een lange rij,
er wordt wat afgepraat en niemand kijkt echt blij.
Op Televisie en Internet, de kranten en het journaal,
de nieuwsberichten gaan er dagelijks mee aan de haal.
Het heeft te maken met de tijd waarin wij verkeren,
omdat wij niet meer van Gods geboden willen leren.
Wie niet wil horen, zo staat in Zijn Woord te lezen,
die wordt gestraft en heeft smart op smart te vrezen.
Maar wie trouw en oprecht in de Here God gelooft,
die heeft hij een blijde en rijke toekomst beloofd.
De tijd gaat snel, men hoeft niet lang meer te wachten,
dan zal Jezus onze Heer alle leed en ziekten verzachten.
Ja, voorgoed hebben alle verdriet en tranen afgedaan,
geen dorst meer, geen honger zal dan bestaan.
Een overvloed aan zuiver water, voor iedereen brood.
De oneindige liefde van Onze Heer is mateloos groot.
Alle naties en alle volken van de aarde zullen het weten,
Wij hebben een trouwe Heiland en Heer, om nooit te
vergeten!
Uit de bundel ”Hij die is en die was en die komt” van Jacob Tabe
Zuidema.
(Ingezonden door Letty Zuidema-van Sorge)
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KERKDIENSTEN IN APRIL 2021
Noardburgum – 10.00 uur
02 apr
Goede Vrijdag
19.30 uur

Voorganger: ds. Tjerk Bosscher
Viering H.A.
30 bezoekers welkom

04 apr

Voorganger: ds. Tjerk Bosscher
30 bezoekers welkom
Bloemen:
zr. Matty Wiersma-Boersma

11 apr

Voorganger: br. Ruben van Koningsveld
30 bezoekers welkom
Bloemen:
zr. Nettie Postma-Mars

18 apr

Voorganger: ds. Tjerk Bosscher
30 bezoekers welkom
Bloemen:
fam. A. van der Veen

25 apr

Voorganger: br. Jan Zeldenrust
30 bezoekers welkom
Bloemen:
fam. A. Kooistra
Het volgend nummer van ‘De Open Deur’
(mei 2021) verschijnt op 25 april 2021
Copy uiterlijk 18 april 2021 inleveren
bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of baptisten@pleinkerk.nl
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Ons Paas-Lam
Zoals de Israëlieten
eens zich veilig wisten
– de engel van ’t verderf
ging aan hun deur voorbij –
en het onmogelijk was dat zij
zich in hun lot vergisten,
als zij gehoorzaam deden
al wat God hun zei . . .
zo mogen wij, met heel
ons zondig leven,
tòch weten dat de
zaligheid ons wacht;
de angst des doods
doet ons niet langer beven,
want ook òns Paas-Lam,
Christus, is geslacht!
Wie schuilt bij Hem,
weet van dit éne teken:
Zijn bloed is aan mijn
levensdeur gestreken . . .
Uit: Vruchtbaar leven
Van: Joke van Sliedregt
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