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(Ingezonden door zr. Jellie van der Veen-Sikkema)

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:
https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum
https://www.pleinkerk.nl
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Een gemeenschap van geloofsgenoten.
Een toekomst vol van hoop. (door: Bram Postma)
In de tweede helft van de week van gebed ga ik zitten om aan deze
bijdrage te schrijven. Dit schrijven is letterlijk, omdat het mij beter
afgaat dan het direct in de pc zetten. Bovendien kan ik daarna bij het
typen nog wat aanpassen. Maar ja, wat zal ik schrijven? Volgens
rooster is het deze maand mijn beurt en ik verzamel wel eens wat voor
dit doel, maar waar ligt het dan? De echte opruimmomenten zijn wat
zeldzaam, maar toch… Een nog opengeslagen Visie (sept.) haal ik uit
de stapel andere ‘misschien nog eens nodig’ documenten. Ja, dat
artikel: ‘Daarom gaan we zondags naar de kerk’. Er staan
boeiende vragen in. Wat is er eigenlijk zo bijzonder aan een
kerk(dienst)? Waarom blijven we na een tijdje van sluiten toch
gemakkelijk thuis? Het gaat er nu niet om alles uit het betreffende
artikel te herhalen, maar toch wel de vraag: Hoe krijgen we het zover
dat we weer teruggaan? Wat doet een samenkomst eigenlijk met ons
en wat kunnen we meer bieden dan de tientallen mogelijkheden die
we online hebben? Hoe laten we iets gebeuren wat online niet te
imiteren valt? In een ander artikel in dezelfde tv/radio gids schrijft een
dominee: “Ik werk twee dagen aan een preek en na afloop praten
mensen op zondagochtend gewoon over het slechte weer. Hoe
belangrijk ook, de preek zal in veel gevallen het bindmiddel om samen
te komen niet zijn.
In het artikel staat zelfs: De predikant moet opboksen tegen de beste
predikers online. Kan een gospelband of praisegroep dit wel voor
elkaar krijgen? Het zal op bepaalde momenten wel effect hebben,
maar in elke dienst? Zo kunnen we vast nog wel meer mogelijkheden
noemen. Een belangrijk punt voor de schrijver is de ontmoeting met

geloofsgenoten, dat is de unieke waarde. De essentie hiervan is niet
online te imiteren. In de fysieke kerkdienst ervaren we dit: dit zijn mijn
mensen. Deze hebben de waarden, de ideeën en gewoonten die ik
heb. Dit willen we met elkaar ervaren. De schrijver noemt dit: beleving
– traditie en gesprek. Over de eerste twee begrippen valt natuurlijk wel
meer te zeggen, maar dat mag u zelf doen. Wellicht ontstaat daaruit
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het derde: een gesprek. Boven dit schrijven staat: Een gemeenschap
van geloofsgenoten. Voor mij vat dit het goed samen, we zijn een
gemeenschap. We horen bij elkaar, we kunnen niet zonder elkaar.
We hebben elkaar nodig. Daarom heet het ook ‘Lichaam van Christus’.
Samen vormen we dat organisme, dat samenspel van functioneren in
deze wereld. Dat is onze opdracht door de Heer aan ons gegeven. Het
gaat met vallen en opstaan, maar ik ben vol vertrouwen! Het lijkt
misschien dat we in een periode zoals nu, ervaren dat we zullen vallen
en niet weer opstaan. Maar Jezus reikt ons de hand: Kom overeind, we
moeten verder, er is nog veel te doen.
Zondag 16 januari zongen we het lied: ‘Een toekomst vol van hoop’
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog,
Biddend om een nieuwe morgen,
Om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
Al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

***
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Van de Bestuurstafel …
Opnieuw hadden we een periode waarin we
niet naar de diensten konden. Het begon met
de kerstnachtdienst. We hadden graag samen
willen komen in MFC De Balstien, maar het was
al een tijdje duidelijk dat dit niet mogelijk was.
Er werd dus weer volop ingezet op een video
opname die we thuis online konden meemaken.
Door wat technische problemen was het wel
spannend om dit weer voor elkaar te krijgen,
maar het kwam toch goed.
Bijzonder sneu was het ook voor de kinderen en de leiding van Pebbles
dat hun bijdrage voor de kerstviering niet in de kerk door kon gaan,
maar zij hebben dit uitermate creatief opgelost. Het kwam zo in de
huiskamers nog heel goed in beeld. Mooi gedaan! En hoewel het
jammer was dat er onder de mooi versierde kerstboom deze keer geen
presentjes voor de kinderen lagen – deze werden later bij hen thuis
afgeleverd – kwam de boom nog wel in beeld tijdens de uitzendingen
van de diensten.
Trouwens voordat we de beelden thuis op het scherm kunnen zien
gaat er nog wel wat aan vooraf. In de meeste gevallen gaat de
opname wel goed en het op een rij zetten van de verschillende
onderdelen met de daarbij gekozen liederen ook wel. Maar het
uploaden hiervan naar het YouTube kanaal gaat niet altijd gemakkelijk.
Er zijn dan liederen die niet gebruikt mogen worden en blokkeert het
allemaal. Er moet dan een andere keuze gemaakt worden, en dat kost
weer tijd. Zo ging het met een van de kerstdiensten ook, het werd
nachtwerk. Daarom onze waardering voor de techniek medewerkers
die er steeds weer voor zorgen dat we iets te zien krijgen.
Wat de beelden betreft: De tweede fase van de verbetering hiervan is
in gang gezet. In de laatstgehouden ledenvergadering is er ingestemd
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met de plannen hiervoor. Nu volgen binnenkort de nieuwe camera’s en
opname systeem. Er wordt een extra stroomkabel vanaf de meterkast
aangebracht en andere verbeteringen vinden plaats.
Nog even terug naar de beperkingen die er soms zijn. De besluiten die
de raad wat dat aangaat neemt komen niet licht tot stand. Adviezen
van overheid en daaraan gerelateerd, die van het CIO spelen er een rol
in, maar ook die van Unie/ABC en wat andere plaatselijke kerken doen.
Maar uiteraard de veiligheid (bescherming) van ons allen is van groot
belang. Het valt ons dan wel zwaar om over dit alles te beslissen: Wat
is goed om te doen? Je voelt dan wel de verantwoordelijkheid.
Maar gelukkig hadden we toch weer de vrijmoedigheid om op 16
januari een dienst te houden met br. Jan Zeldenrust en organist zr.
Froukje ten Cate en flink wat bezoekers – het werd een fijn samenzijn!
De gezamenlijke kerken in Noardburgum hadden het plan om tijdens
de week van gebed (15 – 22 jan.) in de drie kerken beurtelings
gebedsavonden te houden. Vanwege de onzekere situatie werd er van
af gezien. Erg jammer natuurlijk, maar in de eigen gemeente konden
we op donderdagavond 20 januari toch samen in gebed zijn.
De raad is voornemens om nu zaterdag 5 februari de zgn. Heidedag te
houden. Dit doen we gewoon in eigen gebouw - een hele dag praten
over onderwerpen die wat extra tijd vragen. Later hierover vast wel
meer.
Als u iets onder de aandacht van de raad wilt brengen, dan kun u dit
schriftelijk doen per mail aan: secretariaat@pleinkerk.nl
Maar een briefje aan secretaris br. Tjipke van der Veen kan ook. En
altijd kunt u een raadslid aanspreken als u iets aan de orde wilt stellen
of iets vragen.
Met een hartelijke groet,
De raad van de gemeente.
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Mededeling van Vrouwencontact Burgum.
In overleg met Vrouwencontact Noardburgum is besloten om
samen verder te gaan als één groep.
Dit houdt in dat Vrouwencontact “Samen verbonden” per 31
december 2021 is opgeheven.
Indien de coronamaatregelen dit toelaten, komen we samen op
een vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.
Als alles goed is gestart wordt er in april 2022 een nieuw bestuur
gekozen.
Nadere informatie volgt.
We hopen op een goede toekomst en bidden om Gods
onmisbare zegen.
Tot ziens!
Jenny Eefting.

Is er meer ???
Onder dit kopje heb ik in De Open Deur van september voor het
laatst geïnformeerd over de Alpha cursus.
Tot mijn grote spijt en schaamte daarna niet meer.
We zijn eind september gestart, en komen iedere maandagavond
samen.
De avond begint rond 18.30 uur met samen eten.
Dat doen we om in een ongedwongen sfeer elkaar beter te leren
kennen en zo de saamhorigheid te vergroten.
Dit is nodig omdat men anders sneller wil afhaken, en de Alpha
avonden niet meer gaat bezoeken.
Daarna is er een filmpje van Alpha Nederland over het thema
van die avond. Vervolgens gaan we in 2 groepjes uiteen om dit
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thema verder te bespreken. Ieder mag zijn eigen persoonlijke
mening hebben. Er is in principe geen goed of fout.
Meestal is de avond zo ongeveer 21.30 uur afgelopen en gaat
iedereen naar huis, of blijft nog even napraten.
Helaas hebben we, door omstandigheden, de cursus moeten
opschorten. Op zaterdag 15 januari jl. zijn we verder gegaan met
3 thema’s achter elkaar. Al deze thema`s hebben te maken met
de Heilige Geest (wie is de H.G.; wat doet de H.G. en hoe word
ik vervuld van de H.G.). U zult wel begrijpen dat dit wel een heel
bijzondere dag was. Als afsluiting hebben we met de kandidaten
persoonlijk gebeden om de vervulling van de Heilige Geest voor
hen persoonlijk. En wij worden dan erg enthousiast wanneer we
zien dat God werkt in de harten van deze mensen.
In principe zouden we nu kunnen stoppen maar iedereen wil nog
graag even doorgaan. Gelukkig kan dat omdat het begeleidende
boekje nog 5 hoofdstukken heeft.
Dus wellicht dat Elsiena u benadert om een warme maaltijd voor
ons te maken (en… we zouden het toch ook wel heel erg fijn
vinden wanneer u zelf aanbiedt om een maaltijd te bereiden).
Ik heb u vorige keer gevraagd om te bidden voor ons omdat wij
dit ook wel als een spannend avontuur zagen wat we aangingen
met God. En God heeft de gebeden verhoord (uiteraard).
Toch zou ik u graag willen vragen om voor ons te blijven bidden.
Met vriendelijke groeten,
Klaas Willem, Renata, Elsiena en Sisca.
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De goede keus
In het begin van de vorige eeuw was er in Engeland een rijke
man die veel personeel had. Zijn naam was Lord Winston.
Deze man had de gewoonte om met zijn verjaardag aan al zijn
personeelsleden een cadeau te geven. Hij was een gelovig
man, die oprecht de Heere vreesde. De Bijbel was voor hem
van onschatbare waarde. Deze keer had hij besloten om zijn
personeel te laten kiezen uit twee cadeaus: een Bijbel of een
briefje van 5 pond, dat voor die tijd een aardig bedrag was.
Hij riep zijn personeel bij elkaar. Op tafel lagen de Bijbels en
de briefjes van 5 pond. Als eerste mocht de chauffeur kiezen.
Die zei: ‘Ik geloof niet in de Bijbel. Alles wat er in staat vind ik
maar onzin. Wat moet ik dan met een Bijbel. Geef mij het geld
maar, daar weet ik wel raad mee…’
Daarna was het dienstmeisje aan de beurt, een echt
modepopje zo te zien. ‘Oh, zei ze, ‘ik zag z’n leuk jurkje in de
winkel hangen, dat zou ik graag willen kopen. Nu neem ik het
geld, dan kan ik dat snoezige jurkje kopen, want u moest eens
weten wat dat allemaal kost en ja, je wilt er toch ook leuk
uitzien.’’
De kokkin had haar keus ook al gemaakt. Ze had het niet
breed thuis en moest de eindjes aan elkaar knopen. Een
briefje van 5 pond was meer welkom dan een Bijbel.
Lord Winston ging steeds bedroefder kijken.
Iedereen koos voor het geld en niemand voor een Bijbel. De
koetsier zei: ‘Ik heb vroeger op zondagschool gezeten en een
Bijbel gekregen maar ik heb hem in de kast neergelegd en
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daar is hij niet meer vandaan gekomen en ik ben ook niet van
plan hem weer tevoorschijn te halen. Geef mij dat geld maar.’
Als laatste kwam de boodschappenjongen. Hij en zijn moeder
hadden het erg arm. Ze konden best wat extra geld
gebruiken, maar juist hij koos de Bijbel.
Lord Winston was erg verbaasd dat hij de Bijbel koos. Hij
vroeg: ‘Waarom kies je de Bijbel uit, jullie kunnen thuis toch
best wat geld gebruiken?”
‘Ja’, zei de jongen, ‘dat is zo, maar mijn moeder zegt altijd dat
de Bijbel veel meer waard is dan al het goud en zilver op deze
aarde.’
De Lord was zeer ontroerd. Hij gaf de jongen met blijdschap
een Bijbel.
Het overige personeel keek spottend naar de jongen: wie kiest
er nu een Bijbel, je hebt toch veel meer aan die vijf pond?
Maar toen sloeg de jongen de Bijbel open en … tot zijn
verbazing zag hij voor zich een biljet van 25 pond! Dit had de
Lord erin gelegd voor degenen die de goede keus zouden
maken.
Het overige personeel moest het nu met het felbegeerde 5
pond biljet doen.
Zo zie je maar: De Heere zorgt voor degenen die op Hem
betrouwen.

(Overgenomen uit Lezerscontact van de Schakel,
ingestuurd door zr. Riemie Huizinga-Drahn).
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Van het secretariaat
Opzeggen lidmaatschap
Per 1 januari 2022 heeft de fam. Oldenburger het lidmaatschap van
onze gemeente opgezegd.
Wij betreuren dit ten zeerste, maar respecteren hun besluit.
Wij wensen ze Gods zegen toe bij het vinden van een nieuwe
gemeente waar ze zich weer thuis mogen voelen.
De secretaris,
Tj. Van der Veen.

AGENDA VOOR FEBRUARI 2022
04 feb 09.30 u

Vrouwenochend Kerk en Vluchteling

De Rank

04 feb 14.00 u

Vrouwencontact

De Rank

05 feb 09.00 u

Heidedag bestuur

De Rank

08 feb 19.30 u

Bestuursvergadering RvO en ZB

De Rank

18 feb 14.00 u

Vrouwencontact

De Rank

VASTE AKTIVITEITEN
Zondag 10.00 uur Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar
Tijdens de kerkdienst is er crèche voor de kleinsten
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De Rank

D a n k b e t u i g i n g e n
Graag willen we jullie bedanken voor het meeleven na mijn
ziekenhuisopname en thuiskomst.
Kaarten/telefoon/bloemen/fruit, het was geweldig op dit moment
ben ik bezig met revalidatie het gaat langzaam de goede kant op.
We zijn dankbaar dat de Heer mij heeft gespaard en gaan vol
vertrouwen de toekomst in.
Groetjes van Griet en Herre Veenstra.

Wij werden verrast door de vele kaarten en bemoedigingen na het
overlijden van de moeder van Tjipke. Het heeft ons erg goed
gedaan.
Ons 35-jarig huwelijk werd door jullie niet vergeten!
Vele kaarten en felicitaties, waarvoor hartelijk dank.
Onze dank gaat uit naar de Heer die ons in deze periode heeft
behoed en bewaard en met Hem gaan we vol vertrouwen de
toekomst tegemoet.
Jellie en Tjipke.
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WOORDZOEKER
De overgebleven letters vormen een beroep.
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WINTERKOST

De oplossing van de woordzoeker in De Open Deur van januari 2022
luidt: DIAKEN
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KERKDIENSTEN IN FEBRUARI 2022
Noardburgum – 10.00 uur
06 feb

Voorganger:
Organiste:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Viering Heilig Avondmaal
Zr. Froukje ten Cate
Zr. M. Wiersma-Boersma

13 feb

Voorganger:
Begeleiding:
Bloemen:

Br. Piet Hollander
Geen
Zr. N. Postma-Mars

20 feb

Voorganger:
Organiste:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Zr. Froukje ten Cate
Fam. A. van der Veen

27 feb

Voorganger:
Begeleiding:
Bloemen:

Ds. Wouter Bandstra
Geen
Fam. A. Kooistra

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’
(maart 2022) verschijnt op zondag 27 februari 2022
Copy kunt u uiterlijk 20 februari 2022 inleveren
bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl
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De velden zijn wit om te oogsten
Kerken in Nederland en ook verder bij ons vandaan,
schijnen zo op het oog zeer sterk achteruit te gaan.
Gebrek aan vuur, lauwheid, blijken een vaststaand feit,
heet noch koud, zoals het eens was in Laodicea’s tijd.
De gemeente Laodicea wordt met onze tijd vergeleken,
waarin men de interesse voor de Bijbel ziet verbleken.
De ware verkondiging wordt niet meer serieus genomen,
zodat aan Gods Woord alle kracht wordt ontnomen.
Toch komt er een opwekking die ons zal vertroosten,
het betreft dit keer vele landen uit het Midden-Oosten.
Staten zoals Noord-Korea, China, Irak en Iran,
zij allen zijn opgenomen in Gods heilzame plan.
Ook zelfs groepen Joden ontvangen het Licht van boven,
en gaan wonderbaarlijk in Jezus hun Messias geloven.
Er heerst onder hen grote vreugde en een spontaan festijn, totdat
aan het eind’, het getal van de schare vol zal zijn.
Wanneer Jezus terug komt, zo vertelt de Bijbel ons nader,
is het op een tijdstip dat alleen bekend is bij God de Vader. Jezus
zelf en ook de engelen niet, weten het uur noch de dag, al het
grote gebeuren staat onder Gods soevereine gezag.
Uit: Hij die is en die was en die komt
Van: Jacob Tabe Zuidema
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