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Het volgende gedicht kwam mij onder ogen:
God gaf aan mij de legkaart van mijn leven
Als stukjes speelgoed in een kinderhand.
De doos met voorbeeld heeft Hij niet gegeven
Ik vind niet meer dan hoekjes en de rand.
Daarbinnen in zie ik alleen maar kleuren,
Veel stukken zwart en weinig stukken wit
Het is een chaos, en ik blijf maar speuren
Of ‘k ergens toch de uitkomst nog bezit.
Ik weet het niet, ik kan er slechts naar gissen,
Zolang Hij immers het voorbeeld voor Zich houdt.
En daarom blijf ik in het ongewisse
Hoe in de toekomst het leven zich ontvouwt.
Zal er nog zon zijn of alleen maar duist’re wolken?
Maar dikwijls heeft een wolk een gouden rand,
O Heer, ik kan Uw puzzel niet vertolken.
Ik heb het raadsel van mijn leven in mijn hand
Er is één ding, waarop ik mag vertrouwen
Hoewel ik nu nog in het donker tast.
Eenmaal zal ik ’t voltooide beeld aanschouwen
En zien, dat ieder stuk volkomen past.
Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:
https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum
https://www.pleinkerk.nl

2

DE OPEN DEUR

Kerkgebouw:
Zevenhuisterweg 39
9257 VH Noardburgum
Telefoon 0511-474091

Kontaktblad
van de
BAPTISTEN
GEMEENTE
NOORDBERGUM
Voorganger:
Ds. Tj. Bosscher
Marijkepaed 53,
9257 VB Noardburgum
0511-401569
voorganger@pleinkerk.nl

Secretariaat:
Tj. Van der Veen
Veldmansweg 30a
9257 VS Noardburgum
0511-475326
secretariaat@pleinkerk.nl

Redactie:
A. Eizema
Schoolstraat 140
9251 ED Burgum
0511-465733
deopendeur@hotmail.com

Bankrekeningnummer:
NL75 RABO 0349 8016 57,
t.n.v. Baptistengemeente
Noordbergum

Bij de voorplaat:

Hemelvaart en Pinksteren
INHOUDSOPGAVE:
God gaf aan mij de legkaart …

2

Inhoudsopgave

3

De overdenking

4

Van de bestuurstafel

6

Pinksterdankoffer 2021

9

Hemelvaart

10

Overlijden br. Oene Sikkema

11

Zo mooi …

13

Windesheim dichter bij jou

16

Woordzoeker

17

Eenmalige machtiging Pinksterdankoffer
Pinksteren

18
19

Agenda mei 2021

20

Kerkdiensten in mei 2021

20

3

Wees niet bedroefd, want de vreugde die de
Heer u geeft, is uw kracht (Nehemia 8:10)
In deze Bijbeltekst in Nehemia gaat het over de droefheid die
over het volk Israël kwam toen ze zich bewust werden van hun
zonden toen Nehemia en Ezra voorlazen uit de wet van God.
Nehemia riep het volk op om niet bedroefd te zijn omdat het een
heilige dag was en dat ze lekkernijen en zoete dranken moesten
gaan drinken.
Ongeveer drie jaar geleden fietste ik ‘s morgens vroeg naar mijn
werk en zag ik een kaartje dat iemand met gele tape had
vastgeplakt op een fietsroutekaart van de ANWB. Op het kaartje
stond bovenstaande Bijbeltekst. Ik heb het kaartje meegenomen,
eigenlijk niet wetende wat ik hiermee moest. Het was in de
beginperiode dat we bezig waren om ons verder te verdiepen in
het zendingswerk en we hadden net de eerste gesprekken met
de zendingsorganisatie achter de rug. Vervolgens heeft het
kaartje drie jaar bij ons in de vensterbank gelegen en een tijdje
terug heb ik het op een kast in mijn kantoortje geplakt. Eind
februari van dit jaar hebben we een eindgesprek gehad met de
zendingsorganisatie waarin we aangegeven hebben om ons terug
te trekken als kandidaat-zendelingen. Een moeilijk en pijnlijk
besluit waar we het nodige verdriet van hebben gehad. Nog geen
uur na het gesprek belde een kennis die ik al jaren niet meer had
gesproken en dat resulteerde dat ik drie weken later kon
beginnen met een nieuwe baan. Nu liep ik laatst langs de kast en
las de tekst opnieuw. Dit keer kwam het wel binnen, niet alleen
omdat ik een nieuwe baan had maar vooral omdat ik mij er over
verheugde dat God voorziet.
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We hebben allemaal bepaalde verwachtingen van het leven en
maken plannen. Het leven gaat helaas niet altijd zoals we
verwachten of zoals we willen. Door omstandigheden, lijden, pijn
en verlies kunnen we teleurgesteld, ontmoedigd en bedroefd
raken. Misschien wel des temeer in onze Westerse wereld omdat
het leven zo maakbaar kan lijken. De zorgen van het leven
kunnen dan de vreugde die God wil geven wegnemen.
Door de Bijbel heen zien we dat vreugde een heel belangrijk
thema is en dat God wil dat we Hem in vreugde dienen. Een
aansprekend voorbeeld is de apostel Paulus, die gevangen zat en
pijn en verdrukking te verduren had. Zijn rug was kapot geslagen
en zijn voeten zaten in de boeien. Toch zong hij lofliederen. Hij
zei niet alleen: ‘Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht
geeft’ maar hij was blij als hij in moeilijkheden kwam en het
zwaar had. Hij klaagde niet over het verraad van de Joden of de
wreedheid van de Romeinen. Hij was geen gevangene van haat,
teleurstelling, bitterheid of omstandigheden. Hij was een
gevangene van de Heere (Efeze 4:1).
Het lijkt soms onmogelijk om deze zelfde vreugde te bereiken en
voortdurend te ervaren. Het probleem is echter dat wij vaak onze
blijdschap en dankbaarheid laten afhangen van onze
omstandigheden, onze carrière, geld, gezondheid en onze
gevoelens. Maar God wil ons een vreugde geven die niet
afhankelijk is van onze omstandigheden. Zijn nabijheid geeft ons
een vreugde die veel dieper is dan vreugde door overvloed van
het leven. We mogen ons in Hem verheugen en daardoor kracht
ontvangen. De Heere Jezus is de Bron van alle vreugde. We
mogen vieren wat Hij voor ons gedaan heeft. We mogen ons
verblijden in en door de Heilige Geest die in onze levens
werkzaam is en onze levens uiteindelijk volmaakt zal maken.
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Want God heeft geen half afgemaakte projecten. Als het leven
tegenzit, eigen verwachtingen niet uitkomen, mogen we blijven
uitzien naar Hem. Het lijden van nu weegt niet op tegen de
heerlijkheid die we verwachten. Ons sterfelijk lichaam zal
verdwijnen en we zullen een nieuw lichaam ontvangen en zijn als
Christus. Vol verwachting zien we uit naar Zijn komst en naar het
herstel dat Hij gaat brengen. Dat geeft ons vreugde en kracht om
vol te houden.
We kunnen van de psalmist in Psalm 42 iets bijzonders leren. Hij
gaat door een diep dal. Er zijn aanvechtingen en de pijn en het
verdriet zijn er onophoudelijk (dag en nacht). Toch meet hij zijn
miserabele toestand niet af aan zijn omstandigheden. Hoewel hij
zegt uitgelachen te worden meet hij zijn geestelijke gezondheid
af aan zijn aanbiddingsleven en zijn vreugde in God!
Ik wil afsluiten met het laatste vers van Psalm 42:
Waarom ben ik zo bedroefd,
Waarom zo onrustig van binnen?
Ik moet op God vertrouwen.
Eens zal ik Hem weer danken.
Hij zal mij redden,
Hij is mijn God.
Jacob van Akker.

Van de bestuurstafel
Als bestuur hebben we in maart jl. tot tweemaal
toe vergaderd via MS Teams. Tijdens een extra
vergadering op 16 maart jl. bespraken we o.a.
de suggestie vanuit de gemeente om, in
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navolging van andere gemeenten, op of rond Goede Vrijdag een
zogenaamd ‘Drive-thru’ Avondmaal te houden. Op deze wijze zou
men aan het Avondmaal deel kunnen nemen door met de auto
bij de kerk te komen om vervolgens in de auto het brood en de
wijn aangereikt te krijgen door de voorganger of een oudste. Een
mooie suggestie, maar tijdens de bespreking bleek dat dit qua
uitvoering ook wel enige organisatorische en praktische
problemen met zich meebracht. Uiteindelijk werd met
meerderheid van stemmen besloten om, met in achtneming van
de voor de kerken geldende covid-19 maatregelen, met ingang
van Goede Vrijdag weer maximaal 30 bezoekers toe te laten bij
de diensten in ons kerkgebouw.
Op 29 maart jl. hadden we onze reguliere maandelijkse
vergadering. In verband met de nog steeds van kracht zijnde
maatregelen rondom het coronavirus en niet te vergeten de
ingestelde avondklok, hadden we als Raad van Oudsten en
Zakelijk Bestuur weer een gezamenlijk online overleg. We
beginnen zo langzamerhand aan deze manier van vergaderen te
wennen en ons dit eigen te maken.
In verband met de a.s. verkiezingen heeft de Raad van Oudsten
een informeel gesprek gehad met een tweetal broeders die zich
kandidaat hebben gesteld voor de vacature van oudste. Ook voor
de aanstaande vacature in het pastoraal team heeft zich
inmiddels een zuster beschikbaar gesteld. Als bestuur zijn we
dankbaar en blij voor de bereidheid van deze kandidaten. Het is
mooi dat we nu de verkiezingen kunnen houden.
Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk wanneer we weer
een normale Algemene Leden Vergadering kunnen houden. Het
jaarverslag 2020, het financieel overzicht 2020 en de begroting
voor 2021 zult u binnenkort dan ook alvast ter kennisname en/of
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bestudering ontvangen. Uiteraard zullen we, zodra dit weer kan,
een ledenvergadering uitschrijven.
Van een werkgroep die o.a. de biodiversiteit (verscheidenheid
van leven) in Noardburgum onderzoekt en wil herstellen vanuit
het project ‘Natuerlijk Ferskaat mei de Mienskip’, kregen wij
bericht dat o.a. het plein rondom ons kerkgebouw in aanmerking
zou kunnen komen om de biodiversiteit te versterken. Met de
werkgroep en enkele ter zake deskundigen omtrent dit
onderwerp zal een afspraak gemaakt worden om één en ander te
inventariseren, waarna een besluit genomen wordt in hoeverre
aan het verzoek van de werkgroep voldaan kan worden.
Een aantal broeders zijn bezig met een onderzoek of er door de
aanschaf van nieuwe camera’s een kwaliteitsslag gemaakt kan
worden betreffende de opname en presentatie van onze
kerkdiensten.
Binnenkort hopen we een afspraak te maken en in gesprek te
gaan met het bestuur van de Vrije Baptisten Gemeente Nehemia
uit Dokkum om met elkaar van gedachten te wisselen over wat
we eventueel in Burgum voor elkaar kunnen betekenen.
En… heeft u al even kennisgenomen van onze vernieuwde
website https://pleinkerk.nl Sinds 24 maart jl. is deze actief en nu
met een rechtstreekse link naar ons eigen YouTube kanaal. Het
inloggedeelte is nu ook ingericht en het wachtwoord kan worden
aangevraagd bij het secretariaat. Wij vragen u wel om zorgvuldig
met dit wachtwoord om te gaan! Heeft u nog vragen of
suggesties, geef ze dan aan ons door via het emailadres
websitepleinkerk@gmail.com
Naast de zolder is inmiddels ook de ketelruimte (de ruimte tussen
de keuken, garderobe en toiletgroep) gereorganiseerd en
opnieuw ingericht. De keukenkast (de ruimte achter het buffet) is
binnenkort aan de beurt.
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Via deze weg willen wij Elsiena Poeze hartelijk bedanken voor de
prachtige ‘Paaswake’ die zij op Stille Zaterdag organiseerde met
ondersteuning van haar moeder Afke Poeze. Op die middag was
de kerk open voor eenieder die stilte en bezinning zocht. Er
waren momenten van de laatste dagen van Jezus gemaakt en bij
elk moment was er een zitje om een aangegeven Schriftgedeelte,
gedicht of lied te lezen en hierbij tot bezinning te komen. Het
geheel was ontroerend mooi en heel indrukwekkend. Zeker voor
herhaling vatbaar! Heel veel dank Elsiena voor de tijd en de
energie die je hieraan hebt besteed!
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.

PINKSTERDANKOFFER VOOR VOEDSELBANK BURGUM.
Er is, ook in onze eigen omgeving, armoede.
Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Misschien niet direct bij
ons in de straat, maar zeker in ons dorp.
De Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel wil, net als de andere
voedselbanken in Nederland, deze armoede bestrijden.
Hierbij is een van de uitgangspunten, dat verspilling op de ene plaats,
zoals het vernietigen van goed voedsel, wordt tegengegaan door het
uitreiken van voedsel op plaatsen waar het hard nodig is.
We vinden het belangrijk als plaatselijke gemeente dit goede werk in
onze eigen omgeving te steunen.
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Doet u mee?
Froukje ten Cate,
namens de Werkgroep Zending en Diaconaat.

Hemelvaart
Zij hebben Hem met weemoed nagestaard
en in hun ogen was een groot verlangen.
Was nu het leven nog de moeite waard?
Hun blikken bleven aan elkander hangen,
en ieder wist, wat niemand had gezegd,
dat nu hun weg door God werd omgelegd.
Ze waren slechts discipelen geweest
die zich door Jezus lieten onderwijzen.
Maar nu begon in hun verslagen geest
een onweerstaanb’ re zekerheid te rijzen:
dat God hun bevend hart had aangeraakt
en hen tot Zijn apostelen gemaakt.
Luid in hun oren klonk nog Jezus’ stem:
‘Predik Mijn Woord aan alle creaturen,
wacht op de Trooster te Jeruzalem,
Hij zal u leiden en uw leven sturen.’
En al was veel nog moeilijk te verstaan,
gewillig zijn ze in Gods weg gegaan.
Zij hebben zich om Christus’ kruis geschaard,
al beukten tegen ’t levensschip de golven.
Zij hebben Jezus’ woorden trouw bewaard,
al wisten zij zich schapen tussen wolven,
en ’t Woord dat in hun harten was gelegd
blijmoedig in de wereld uitgezegd.
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Uit: Een fluit van riet
Van: Enny IJskes-Kooger
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Zo mooi...
Elke middag na de zondagdienst van hun kerk gingen de
dominee en zijn 11-jarige zoon de straat op om wat folders met
het Evangelie erop uit te delen. Deze bijzondere middag, toen
het tijd werd om de folders uit te delen, regende het echter
pijpenstelen, en het was gemeen koud. De jongen, gehuld in
warme en dikke kleren zei tegen zijn vader: " Oké pap, ik ben er
klaar voor."
Zijn vader vroeg: "Klaar voor wat?"
"Pap, het is tijd om de folders uit te delen."
De vader antwoordde: "Met dit weer ga ik niet naar buiten."
De jongen keek de vader verbaast aan: "Maar pap, er gaan nog
steeds mensen naar de hel, ook al regent het nu, toch?"
"Ik ga niet eruit met dit weer, zoon."
"Pap, mag ik dan alleen gaan? Alsjeblieft??"
De vader aarzelde even, maar zei toen: "Oké, hier heb je de
folders, ga maar … Maar wees wel voorzichtig."
"Bedankt papa," zei de jongen en liep met de folders naar buiten
de regen in. Hij liep door de straten, ging deur-tot-deur, en
overhandigde iedereen die hij tegenkwam een folder. Na twee
uur lopen was hij tot op het bot toe nat, en had hij nog maar één
folder over. Hij stopte op een hoek en keek de straten in, maar
die waren leeg en verlaten.
Hij ging naar het eerste huis dat hij zag en belde daar aan.
Niemand deed open. Hij belde opnieuw, en opnieuw, maar het
bleef onbeantwoord. Tot slot draaide de jongen zich om, maar
iets weerhield hem om weg te lopen. Nogmaals wende hij zich
tot de deur, belde aan en sloeg met zijn vuisten op de deur. Hij
wachtte, belde opnieuw, en dit keer ging de deur langzaam open.
In de deuropening stond een oudere, trieste dame. Zachtjes
vroeg ze: "Wat kan ik voor je doen, jongen?"
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Met stralende ogen, en met een glimlach die de wereld verlicht,
zei de jongen: "Mevrouw, als ik u gestoord hebt, dan spijt me
dat. Maar Jezus houdt echt van u! Ik wil u mijn laatste folder
geven waarin alles staat over Jezus en hoeveel Hij van u houdt."
Hij gaf haar zijn laatste folder en liep weer weg. Ze riep naar
hem terwijl hij wegliep: "Dank je wel jongen, en Gods zegen voor
jou".
De volgende zondag in de kerk stond de dominee voor zijn
spreekgestoelte. Hij vroeg in de dienst of iemand een getuigenis
wilde delen of dat iemand iets wilde zeggen.
Op de achterste rij stond er een oudere vrouw op. Ze begon te
spreken, een glorieuze blik kwam uit haar ogen.
"Niemand van jullie van deze kerk kent mij. Ik ben hier nog nooit
geweest. Ziet u, tot afgelopen zondag was ik geen Christen. Mijn
man is een tijdje geleden overleden, waardoor ik helemaal alleen
in de wereld kwam te staan. Afgelopen zondag was een bijzonder
koude en regenachtige dag, en zo was het nog meer in mijn hart.
Ik kwam tot de conclusie dat het leven geen zin meer had, en
dat er een eind aan gemaakt moest worden. Ik had geen hoop
meer om te leven. Dus ik nam een touw en liep naar de zolder
van het huis. Ik maakte het vast aan een balk, ging op een stoel
staan en bevestigde het andere eind om mijn nek. Ik stond op
die stoel, eenzaam en gebroken, en stond op het punt om te
springen. Plotseling ging daar de deurbel. Ik dacht, ik wacht even
een minuutje, en dan gaat hij of zij wel weg. Ik wachtte en
wachtte, maar het bellen bleef aanhouden. Het werd hoe langer
hoe indringender, en op een gegeven moment begon het ook
aan te kloppen. Ik dacht bij mijzelf: Wie op aarde kan dit nou
weer zijn? Niemand belt me, en wil me zien. Ik maakte het touw
los, en liep naar de deur. En het bellen werd maar luider en
luider. Toen ik de deur opendeed, kon ik mijn ogen nauwelijks
geloven. Voor mijn deur stond de meest stralende en
15

engelachtige jongen die ik ooit had gezien. Zijn glimlach!! Die
kan ik niet eens beschrijven. En de woorden die hij sprak
maakten mijn hart, dat al een tijdje dood was, weer levend. Hij
sprak: Mevrouw, ik kwam u vertellen dat Jezus van u houdt. En
toen gaf hij me deze folder, die ik nu in mijn hand heb. Toen de
jongen weer de regen en de kou in was gelopen heb ik de deur
gesloten, en ben deze folder gaan lezen. Ik ben naar mijn zolder
gegaan en heb mijn stoel en touw opgehaald. Ik had dat niet
meer nodig.
Ziet u, ik ben nu een gelukkig kind van de Koning. Aangezien dit
adres van deze gemeente op de folder stond wil ik u bedanken
voor het sturen van deze engel die me gespaard heeft voor de
eeuwigheid in de hel."
Er waren geen droge ogen meer in de kerk. Kreten van lof en eer
aan de Koning klonken door heel het gebouw. De dominee kwam
van het podium af, liep naar zijn zoon, en nam hem in zijn
armen. Hij snikte onbedaarlijk. Er is bijna geen één kerkdienst
meer geweest die zo'n glorieus moment heeft gehad, en bijna
geen vader die zo'n liefde had voor zijn zoon.
Er is Een Vader, God, die ook toestond dat Zijn Zoon, Jezus,
uitging in een koude en donkere wereld. Hij ontving Zijn Zoon
terug met onuitsprekelijke vreugde, en de hele hemel loofde en
prees Hem. De Koning, de Vader, zette Zijn geliefde Zoon op de
troon en alle overheden en machten en elke naam die genoemd
werd boog voor Hem.
Mensen die dit nu lezen kunnen op dit moment door het leven
gaan dat koud en donker en eenzaam is. Misschien ben je een
Christen, misschien ben je het nog niet. Misschien ken je de
Koning, misschien nog niet. Wat ook het geval is, ongeacht de
situatie of hoe je jezelf ook voelt, en hoe donker het ook mag
lijken, weet dat ik je alleen maar wil vertellen:
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JEZUS HOUDT OOK ECHT VAN JOU!!!
(Ingezonden door zr. Jellie van der Veen-Sikkema)
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WOORDZOEKER
De overgebleven letters vormen een woord dat te maken
heeft gehad met onze gemeente.
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AARDVERSCHUIVING
ALLEDAG
BABYBOX
BASGITARIST
BEDEVAART
BENEDEN LEEUWEN
BERKEL EN RODENRIJS
BOERENMEISJES
COLOMBIAANS
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GEBOORTEPLAATS
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GEDIENSTIGHEID
GEHANDICAPT
GERAAMTE
GIGAMETER
INBOEDEL
KAMPEERAUTO
LEVENSGEVAARLIJK
MEGABAR
MEUBELHANDELAAR
ONDERDENDAM
OPBIECHTEN
PANNERDEN
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PLENSREGEN
REACTIE
REAGEREN
REGERINGSARTIKEL
REGIONALIST
RIVIERBEDDING
RUGLEUNING
SCHANDELEN
STIJGVERMOGEN
STRIPTEKENAAR
VORDEN
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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:

PINKSTERDANKOFFER 2021 VOOR VOEDSELBANK BURGUM

De afschrijving zal plaatsvinden op of rond: 26 mei 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 ______ Pinksterdankoffer 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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Pinksteren
Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten,
Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan.
En zelfs voor ons, die U zo vaak vergaten
Blijft elke dag Uw hart wijd open staan.
Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen,
En dat wij tastend door het donker gaan;
Gij weet nog vóór ons spreken ons bedoelen,
Als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan.
Ons leven is toch veilig in Uw handen?
Het is toch waar, dat Gij nog wond’ren doet?
Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden,
Luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed.
Door onze handen zegent Gij de mensen,
Door onze mond spreekt Gij Uw troostend woord,
Door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen,
Door ons gebed trekt G’overwinnend voort!
Uit: Een boom in de wind
Van: Nel Benschop
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AGENDA MEI 2021
03-05-2021

19.30 u.

Gezamenlijk (online) overleg RvO en ZB

Plannen voor acties en evenementen vooraf melden aan de
secretaris!

KERKDIENSTEN IN MEI 2021
Noardburgum – 10.00 uur
02 mei

Voorganger: ds. Tjerk Bosscher
Viering H.A.
Bloemen:
fam. B. Poeze

O9 mei

Voorganger: ds. Aart Langevoort
Bloemen:
fam. T. de Vries

13 mei
Hemelvaartsdag

Voorganger: ds. Tjerk Bosscher

16 mei

Voorganger: ds. Harold ten Cate
Bloemen:
zr. M. Wiersma-Boersma

23 mei

Voorganger: ds. Tjerk Bosscher
Bloemen:
zr. N. Postma-Mars

30 mei

Voorganger: ds. Jan Foppen
Bloemen:
fam. A. van der Veen
Het volgend nummer van ‘De Open Deur’
(juni 2021) verschijnt op 30 mei 2021
Copy uiterlijk 23 mei 2021 inleveren
bij de redactie, het liefst via e-mail:

deopendeur@hotmail.com of baptisten@pleinkerk.nl
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