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JUNI 2021

Leer me geloven
Here, leer me toch geloven
dat alles wat Gij mij hier geeft,
een teken is van Uwe liefde,
dat Gij daar steeds Uw doel mee heeft.
Of het vreugde is en blijdschap,
of soms droefheid, ziekte, pijn,
laat me dan vertrouwen mogen
dat Uw wegen de beste zijn.
Eenmaal zullen wij begrijpen
waarvoor Gij het hebt gedaan.
Ik wil aan Uw liefde mij overgeven
en aan Uw hand verder gaan.
Uit: Er is hoop
Van: M. Koffeman-Zijl

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:
https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum
https://www.pleinkerk.nl
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In Mei leggen alle vogeltjes een ei….?!!!
Een overdenking schrijven kan vanuit een Bijbeltekst. En het ligt
misschien wel voor de hand om even terug te kijken op
Hemelvaart en Pinksteren wat we net achter de rug hebben.
Maar in de afgelopen Coronatijd heb ik mogen ontdekken hoe
God ook mag spreken tijdens de wandelingen die Ingrid en ik
hebben gemaakt. We hebben heel wat vogels mogen spotten
tijdens de wandelingen die we nog nooit eerder bewust hadden
gezien. Ineens ga je meer letten op het spreken van God door
Zijn Schepping heen. En tegelijk komen er dan ook weer
bijbelteksten boven die gaan over vogels en eieren.
Laat ik als 1e eens beginnen bij de tekst in Matt. 6:26 => Kijk
naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en

vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze
voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Voordat Ingrid en ik naar Israël afreisden in 2011 sprak ik met
een vader van een klasgenoot van onze dochter Heleen. Hij
vertelde mij al 5x in Israël te zijn geweest. Ik meende natuurlijk
dat hij dan ook wel een broeder in het geloof zou zijn, maar ik
had het mis…..! Hij was een vogelaar! Het blijkt dat juist Israël
zowel bij standvogels als trekvogels een geliefd land is om al dan
niet tijdelijk te verblijven. Een ongekende soorten rijkdom. Zelfs
in de woestijn hoor je ze ’s ochtends kwetteren in de Acaciastruiken. Het is dan ook heel vanzelfsprekend dat vogels een
onderdeel vormen van de bijbel.
Wat mij fascineert is dat de wet van God zo is opgesteld dat God
zowel aan zijn Schepping als ook aan het voeden van ons
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mensen denkt. Hij geeft regels in de wet hoe we om moeten
gaan met vogels en eieren. Neem nu de tekst uit Deut. 22:6 =>
6

Als u onderweg toevallig een vogelnest vindt in een boom of op
de grond, een nest waarin een vogel op haar jongen of haar
eieren zit, dan moet u het moederdier zelf ontzien als u het nest
mocht uithalen. De bedoeling van de tekst is om goed nadenkend

met Gods Schepping om te gaan. Een moedervogel doden
betekent dat er ook geen jonge vogels meer geboren kunnen
worden. Daarmee kun je jezelf qua voedselvoorraad in de vingers
snijden. Zo zie je zowel de zorg van God terug voor ons mensen
als ook voor de instandhouding van de soorten in Zijn Schepping.
God is een zorgzaam God!
Tot slot wil ik nog een tekst aanhalen over vogels bij het
eindoordeel. Daar waar het gaat over de uitnodiging aan het
bruiloftsmaal van de Heer zijn ook de vogels uitgenodigd. In
Opb. 19:17 staat de volgende tekst => 17 Toen zag ik

een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de vogels
die hoog in de lucht vlogen: ‘Kom naar Gods grote maaltijd. “

Het einde van de lente en de komende zomer mogen dan ook
voor ons een beeld vormen van Gods rijke Schepping en zorg
voor ons. Hij laat ons al een beetje proeven van hetgeen nog
moet gaan komen. Ondanks de Corona mogen de wandelingen
door de natuur dan ook hoop brengen door het alledaagse op je
te laten inwerken. In mei leggen alle vogels een ei…God geeft
hoop voor de toekomst. Hij voorziet in de nieuwe toekomst.
Laten we daar eens op broeden!
Ds. Tjerk Bosscher.
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Van de bestuurstafel
Op 10 mei jl. hebben we als bestuur wederom een
online vergadering gehad via MS Teams.
Voorafgaand aan deze vergadering hebben de
secretaris en de voorzitter de stemmen geteld. De
uitslag vindt u elders in dit blad. Als bestuur zijn we
uiteraard erg verheugd met deze aanvulling. De
bevestiging zal op zondag 6 juni as. plaats vinden. Een aantal van de
stemmen heeft aangegeven liever een vrouwspersoon te zien als
aanvulling. Wij hebben diverse zusters hiervoor gevraagd, doch deze
hebben te kennen gegeven hier (op dit moment) geen tijd voor te
hebben.
Er is (mail) contact geweest met de Nehemia gemeente (Dokkum). In
verband met Corona en de komende vakantieperiode, zal er in
september een afspraak worden gemaakt om als besturen eens nader
met elkaar kennis te maken.
Het zakelijk bestuur onderzoekt momenteel of onze beeld, geluid- en
opname apparatuur ook nog verbeterd / vervangen kan worden. Ook is
er, na vergelijking en bespreking van de ingediende offertes door een
drietal schildersbedrijven, een besluit genomen en aan één van de
bedrijven gegund. In of na de zomer zal een aanvang gemaakt worden
met het schilderwerk rondom het kerkgebouw.
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 de penningmeester…
Kort financieel verslag t/m half mei 2021:

Werkelijk
Begroting
Verschil
28.360,59 € 27.750,00 € + 610,59

Vrijwillige bijdragen

€

Collecten Gemeentewerk
Collecten en overige
Opbrengsten fondsen
Bijdragen Uniecontributie
Bijdragen De Open Deur
Rente opbrengsten
Huuropbrengsten
Giften
Opbrengst consumpties
Overige bijdragen

€
€

2.108,49 €
1.938,00 €

3.000,00 € 2.655,00 € -

891,51
717,00

€
€
€
€
€
€
€

2.504,65
127,00
9,54
3.250,00
0,00
0,00
252,00

2.250,00
375,00
0,00
2.934,38
0,00
112,50
56,25

254,65
248,00
9,54
315,62
0,00
112,50
195,75

Totaal ontvangen

€

38.550,27 €

39.133,13 € -

Totaal uitgaven
Toevoegingen en
onttrekkingen

€
€

29.981,55 €
1.431,56 €
neg.

37.284,38 € + 7.302,83
1.323,75 € 107,81
neg.

Resultaat per 15-0-2021

€

7.137,16 €

525,00 € + 6.612,16
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€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

+
+
+
+
+

582,86

Verantwoording van de ontvangen verjaardagzakjes via de
collectezak of de bank (voor de aanschaf en het onderhoud van
onze geluid- en beeldapparatuur):
19/1

30,00 17/2 10,00 28/2
11/3 20,00

10,00 2/3

15,00 3/3

20,00

11/3

10,00 12/3 20,00 23/3
3/5
10,00

20,00 30/3

15,00 1/5

10,00

13/5

15,00

Totaal € 205,00
Alle gevers en geefsters, hartelijk dank voor al uw bijdragen en giften!
Naar aanleiding van het aanscherpen van de ANBI regels door de
belastingdienst willen we u als zakelijk bestuur op de hoogte brengen
van de volgende wijzigingen.
-

Contante giften zijn vanaf 1 januari 2021 niet meer aftrekbaar,
dit betekent dat als u een gift wilt aftrekken dit via de bank
dient te worden betaald (bijv. het verjaardagfonds).

-

De contributie van De Open Deur wordt vanaf 2021 niet meer
als giftenaftrek meegenomen. Dit omdat hier iets tegenover
staat u krijgt namelijk elke maand het boekje De Open Deur.

-

Collectebonnen mogen niet meer gebruikt worden om de koffie
mee te betalen.

Om de ANBI status te behouden dienen we deze maatregelen te
nemen.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester.
Met een hartelijke groet,
Jellie Gjaltema-Sikkema (Penningmeester).
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Is er meer ???
Doordat het Covid 19 virus ons bestaan is binnen gedrongen
werden er plotseling allerlei zekerheden nu minder zeker. De
vrijheid welke we hadden, en voor ons toch zo gewoon was, werd
behoorlijk ingeperkt. En wanneer er enkele zekerheden verdwijnen
worden ook de zekerheden die er overblijven plotseling een beetje
minder zeker. Er ontstaat een bepaalde onrust in de maatschappij
en in je persoonlijke leven.
Toch blijft de zekerheid die Jezus ons geeft onverminderd overeind
staan. Zo kwam er vorig jaar de gedachte bij mij op; dat iedereen in
Noordbergum moet weten wie God, Jezus en de Heilige Geest is. En
dan natuurlijk ook hoe deze drie-eenheid relevant wil zijn voor hun.
Niet alleen voor in de toekomst maar ook voor vandaag en morgen.
En zo kom ik uiteindelijk uit bij de Alfa cursus.
Het doel is om in komend najaar een Alfa cursus te starten onder de
vlag van de 3 christelijke kerken in ons dorp. Ik heb de GKV en de
PKN gemeente benaderd. Zij staan er wel achter, maar kunnen niet
deelnemen hieraan.
Mocht dit bovenstaande u enthousiast maken, en zou je graag mee
willen helpen, sluit je bij ons aan.

Met vriendelijke groeten,
Klaas Willem Wiersma.
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In memoriam Oene Sikkema
Pake is geboren op 1 juni 1931 ien Veenwalden.
Pake is os lyts jonkje mei syn alders en omke Gabe nei Noordburgum
verhuze en der is tante Hendrikje geboren.
Pake wie ongeveer 18 ier toen pake it meeste wurk oernaam van zien
heit oude pake Hindrik omdot die een cronische nierziekte hy en foar
80% auwkeurt waar.
Pake en beppe tsienen allebeide by de boer Antonidus ut feanwalden
en leerden elkoar der kinnen.
Ze trouwden op 11 maart 1954.
Nei hun trouwen kwamen ol snel de bern eerst koam er in jongkje wot
levenloas geboren waard.
Dernei volgden Henk-Auke-Hillie-Gabe-Tsjikke-Pieter-Ria die geestelijk
en lichamelijk gehandicapt wie en ferstoan op 2 ierige leeftyd, dernei
waar noch in famke geboren mei dezelfde name Ria.
Pake en beppe hienen it ien dy tyd net roem zadot pake er ek wot
klusjes neist die zaos tunen omploegje ien it dorp, as molkrider en
simmers werke op de kjeale mesterij.
Maar mendjemoannen holp pake beppe mei ut utwringen von de wosk
onder toezicht van diverse bourmonnen wot ek nog gezzelig wie.
Pake lesde de bern vroeger oltyd foar ut de bijbel nei ut warme iten.
Totdot pake op een kear zei puntsje puntsje puntsje no ha ik ol 5
dagen achter elkoar precies itzelfde lezen en net ien seit dr wot von dit
wie de letste kear en pake smiet de bijbel oane kont want dr waar net
mear ut de bijbel foarlezen troch pake.
Leater nei volle jieren gezzeligheid ien huize Sikkema trouwde Henk as
eerste en ol snel folge dr dernei bijna elk ier wol ien.
En kwamen dr ol snel in protte lytsbern 19 ien totaal en no binne er ek
ol 19 oerpake en beppesizzers ot ik goed telt ha.
San 30 ier lyn bin pake en beppe verhuze van de boerderij nei in mooie
bungalow op de S.K. Feitsmastriite ien Noordbergum.
Ome Auke en Tante Sjoukje nime dan de boerderij oer. Wer ot pake de
eerste jieren nog in protte koam om even te siin.
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Tante Sjoukje is net mear by us se wy siik en is ferstoun op 18 juni
2016, dit wie foar pake en beppe ek in grut gemis.
De bungalow wie no hun plakje pake hy der in mooie grute griente tun
en allegjere vruchtebeamen. En in pear piekjes foar wot lekkere aaien.
De leatste jieren dot pake der wenne hy pake alle moannen visite ien
de garage der koamen dan in pear bourmonnen even by pake in
sigaretsje te roken wot foun pake dit gezzelig.
We ha mei use family mooie weekenden han ien vakonsje parken
meestol nei oanleinding van een huwelijks jubileum van pake en
beppe. Wot genoten pake en beppe jier von olles wie leuk en gezzelig.
De lyts bern wienen oltyd drok dwaande mei wist u datjes, donskes, en
toneelstukjesfoar pake en beppe wot in wille hy iedereen dan.
3 jier lien binne pake en beppe nei bruggelenkamp verhuze dit hy wot
fouten ien de aarde maar it koam goed se moesten allebeide bot
wenne.
Pake en beppe ha in ier op de twade verdjiping wenne wer ot pake
rookte op it lytse balkon, dernei binne ze verhuze nei in plakje beneden
mooi by de vijver der hy pake in mooi plakje om te roken en mochten
ze der graag wenje.
Pake dy foardot hy op bed gong oltijd een gebed sloeg dit nooit oer,
maar ek de borrel waar jouns net verjittenen en pake rookte best tot
oun it letste ta.
Vorige wike tongersje kriig pake in longontsteking en vielde zich net
lekker toch siet pake freed wer op de bank en iet wol wer wot, wot
pake lekker foun, mendje had myn heit Henk nog in hiel gesprek mei
pake han en wie pake belangstelend krekt as oars nei iedereen. Letter
hy pake tsiin beppe siin bin bliid dot Henkie wer fourt is waarschijnlijk
wie pake hiel warrich. Tiisdje had de verpleging nei tante Janny belle
dot pake net wekker te krijen is en pake it iten en de medicinen
weigert. Dr is ek net ien meer dy mei pake praat had pake wie fier
fourt dy soms nog de eagen iepen en kriebelde oan de neus mar dot
wie it dan…ome Geart en ome Oane wienen krekt by pake doet pake
de leatste adem utblaasde.
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Pake siet oltijd ope knibel foar de bank mei in borreltsje en in sigaretsje
en in protte belangstelling oerol foar.
Dit sil ik my oltijd herrinerje ot ik oan pake think………..do leave pake.

In memoriam Aaltsje Sikkema-Zuidema
Beppe Aaltsje Sikkema-Zuidema is geboren op 2 September 1929,
ope Sweag, se is in dochter von Auke en Hiltje. Beppe hy 3 zusters en
2 broers: Tante Griet, Tante Sietske, ome Pieter, tante Johanna toen
koam beppe en dernei kwoam omke Gerk.
Beppe groeide op ien in ald boerderijtsje ien earmoed, se moesten
rinnende ope klomkes nei skoalle ta, letter kwaom de fiets pos, der wie
giin leidingwetter it wetter waar opvongen ien wettertonnen, ot it hiel
droeg wie koam it wol foar dot se zich net woskje koenen dot wie do
nog mei griene sjippe. Beppe moest foar dot beppe mei de berntsjes
boatsje mocht eerst 20 preamen breitsje pos don mocht beppe de
striite op. Op de sneontejoun waren d’r oltijd psalmen en gezangen
song mei it hiele gezin,oars wie dr net folle.mar it wie hiel gezellig.
Ome Pieter tsiinde ien India en doet er derwei kaom woe dr nei Canada
dot wie in skok foar it gezin zuidema.
Beppe en pake tsienden beide by de boer Frans Antonidus ut
feanwalden en leerden elkoar der kinnen.
Ze trouwden op 11 maart 1954.
Nei hun trouwen kwoamen ol snel de bern, eerst koam er in jonkje wot
levenloas geboren waar dernei volgden Henk-Auke-Hillie-Gabe-TsjikkePieter-Ria die ferstoan op 2-ierige leeftyd, en dernei waar nog in famke
berne mei dezelfde name Ria.
Ria wie geestelijk en lichamelijk gehandicapt en der hy beppe it wol
swier mei,Ria hy ek lest von epileptische oanvollen die hy 24 oeren
swoarg norig en beppe moest regelmatig mei har nei it siekenhus ien
drachten, dot wie in hele undernimming mei san famke olles moest per
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bus en rinnende hiele einen.It overlijden von Ria hy dan ekin hiele
ienpakt op beppe en it gezin.
Ek Tante Sjoukje de frou van ome Auke is net meer ien us midden, se
wie siik en is ferstoan op 18 juni 2016
Beppe is toent ze zwanger wie von Ria in keer iene kelder vollen mei de
trap wont die siet net goed fest oan it haakje, beppe rekke nei it
siekenhus, beppe hy de ribben kneusd gelokkich wy it my de
ongeboren baby wol goed noch.
Als het kalf verdronken is dempt men de put. sisse se wollus en ek by
pake en beppe wie dot sa de trap waar no goed fest set.
Sa wie it ek mei de geiser by pake en beppe thus der ha twa kear in
oantal bern koolstofmonoxide vergiftiging han, gelokkich is dot goed
auwron, dernei moest de geiser toch mar goed make wurre.
De taken wienen ien huize Sikkema goed verdeeld pake achter en
beppe iene hus en dy swoarge foar de bern……maar wot in wurk hy
beppe; mei 7 bern en giin was en auwwasmachine en beppe hy giin
rijbewiis dr gong ien dy tiid in protte rinende of op de fiets. Het
emanciperen sa os no siet er toen net ien se holpen elkoar net in
protte.
Even op ziekenbezoek by tante griet ien it mcl te ljouwert gong dan ek
per fiets tante Hillie en tante Tsjikke gongen dan wol mei.
Pake woe graag hulp von de jongens ha moarns by it kjealle
bjoanen,maar der stuts beppe in stokje foar de jongens mochten foar
skoaltyd net achter komme want dan stonken se sa.
Beppe make vaak op saterje in ponne soep klear en bakte it vlees
olvast foar de snein no founen de oudste bern dot op saterje jonne ek
wol lekker sa dot beppe op snein wer iten siere koe, maar der hy
beppe in mooie oplossing foar: de soep en de vleesponne koamen bij
pake en beppe onder it bed dan koe net ien dr by.
Doe de bern wot older wienen wie de saterjemidje foar beppe, se gong
om jelve twaan fourt en kwaam jelve seisen pos wer thus, beppe
stapte dan op de fiets en gong in roundsje slagers en bakkers, want ja
de iene hy de brea lekkerder os de oere bakker, werd de bolle en de
roze koek wer lekkerder wienen,dot de iene bakkerij ien feanwalden
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siet en de oere ien de westrein dot makke beppe nea ut it moest sa en
net oars, en sa wie it ek mei de slagerijen,zelfs ien gietsjerk siet in
goeie slagerij, de overige boadskippen kwamen ut de Poeisz wei ut
burgum.
Doet beppe dit letter zelf net mear koe de boadskippen waren de bern
nei disse bakkers en slagers stjoerd en se hoefden net it verkeerde
soort mei te nimmen wont dot praen beppe fourt.
Leater nei folle jieren gezellighied trouwde Henk os eerste en dernei
troude dr elk ier wol ien von de bern.
En kwoamen ol snel de lytsbern wervon ot ik de aldste bin en dr dernei
nog 18 volgden. En dr binne no ek ol 19 oer beppesissers.
Beppe genoot von de lytsbern en op sneinemoarn wienen we vaak te
fiinen op de boerderij it gong beppe nooit te mol, dr wie ek oltijd wot
lekkers te krijen.
Beppe sei oltijd tsiin de bern ot se iets net woenen of koenen op de
bern hun manier: kom op trochsette en kop dr foar. Dit ha de bern ek
wer oan us troch joun.
De verhuizing von pake en beppe san 30 jier lien nei de sk
feitsmastriite wie in hiele toer wot in drokte nimt dot mei sich mei,
iedereen holp mei ek Tante Sietske en don mat we wol goed ite
natuurlijk dus beppe makke in ponne vol rjapels bakte karbonades en
heerlijke woatels, it wie lekker mar wot in drokte wer, no soenen we
sisse we helje patat maar dot soe beppe nooit sizze.
Ik ha in skoft stage ron ien toutenburg doe ik 15 jier wie ik wie dan
klokslag ien oere by pake en beppe en dan hy beppe oltijd waarm iten
foar my en makke beppe lekkere pudding, dernei kwam tante Ria wol
goaw ris en gongen we gezzelig ljouwert ien of dr koam in oere tante
maar we hienen oltijd wot bediin.
Beppe had in protte mooie herrineringen mei tante Sietske make die
wie ek vaak te fiinen ien de bungalow se blean dan in pear wike vaak
want se wenne fier fourt.
Beppe en tante Sietske moesten een keer jild helje by de bank ut san
mourre wei se wienen mei siin twaan dot mat wol lukke, maar nee dus
maar werom werom gien wie hun ek te min dus de eerste auto maar

16

oenhoure en fregje om hulp, ien die auto sieten 4 jong knapen en die
ha holpene en foar hun elk 500 goene pint (gelokkich gong dit goed)
De dames mochten graag winkelje sa kochten se ooit ien twa winkels
allebei ien schemerlamp de ene kriig beppe cadeau von tante Sietske,
mei beide winkels wie de auwspraak dot se de lampen thus bringe, en
don sille je it beleven dot beide winkeliers tegelijk die lampen brochten,
jier ha se lang oer nei praat.
De beide dames hienen in protte wille en pake waar wol in bytsje
verjitten,en wie soms ek de dupe von ol dot geauwehoer,
De dames wienen goed oun elkoar wege, stutsen elkoar de gek oan,
pronkje mei olles wot se hienen oan elkoar, en olles wie sa prachtig, de
beide dames hienen san wille dot se it net oltijd droeg holden.
Tante Sietske har mon wie ol overleden en se wou noch in kear nei
canada en wou beppe en pake mei ha mar dot wie net samar klear
beppe en pake hienen nog nooit flein, se ha der geweldige wiken han
maar wot wienen se bliid dot de jongste soan pieter hun stie op te
wachtsjen en dot olles goed gong wie.
Beppe hy wol wot hobby’s ze mocht graag schaatse se schaatste hele
tochten mei tante Ria en haar vriendinnen 25 km wie niks, se die dit
nei har 70 ste nog, totdot se een kear voel en de pols stikken hy,
Ek zwemme dy se graag moarns roun 7 oere ope fiets nei it butenbad
mei in bourfrou, beppe had op aldere leeftijd haar zwemdiploma nog
helle.
En winkelje mocht beppe graag dwaan, beppe had is mei enkele bern
in midweekein fourt west se had toen ien midje mei tante Jannie
winkele mar dernei had se nog twa midjes iene sted om roun ome
pieter brocht ha der en wot genoot se der von, beppe kwaam ek wolis
mei klean thus die it don in dei oan en brocht it als nog werwerom.
Beppe wie wol poetserig se had ien keer in schermerlamp mei in mooie
kap op de kop ien it wetter zet mei fitting en ol, nei dot er skiin wie dy
ek olles it noch.
Beppe wie oltijd ien de weer mei ammerkes mei wetter en doekjes en
olles hy een doebele werking mei owos wetter koenje ek nog safolle
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meer, doekjes waren ien in amerke utspield en dot wetter koe wer oer
de blomkes,
It wienen swiere tijden foar beppe doe beppe nei bruggelenkamp
verhuze beppe waar steeds dover en wie dementerd, beppe moest niks
von de susters ha en wie erg zorgwerend, beppe wie sa trots dot se
har self nog redde koe mar ot it oltijd gong sa ot it moest. Beppe hy
moeite mei verouringen en it elektrische spul hy beppe gien verston
von de lift dwourde beppe ek net ollinich ien, dit belemere beppe
wol.maar doet pake en beppe beneden kwamen, gongen se de door
hast net meer ut, se genoot nog von de lytse dingkjes sa os in
advocaatsje op snein, en it bezoek von de bern en beppesissers.
foar de corona gongen se nog wol us mei ome auke en hinke ergens
hinne, sa ot we op de foto sjoche dan kwamen dr noch wol wot
verhalen nei boven oer de doarpen we rot se lans riden, sa binne se ek
is nei tante sietske west en nei Hennie en Wiltsje hun neie boerderij, ek
seg beppe ut nei it feest von tante Ria wer se ophoopte dot dot nog is
troch gean soe, it sil mischien troch gean maar dan wol sunder us
leave pake en beppe.
Beppe genoot sa von use uitjes nei Centerparcs en ot de bern of pake
en beppesissers lans koamen ek wer my hun bern.
Beppe stie oltijd klear mei koffie en in lekkere koek ik mocht net
weigerje krekt os de tsiis en woarst die nei de koffie op tafel koamen
beppe frege oltijd belangstellend nei myn bern beppe ik sil dit nooit
ferjiitte
Do leave beppe Aaltsje.

(Deze in memoriams zijn gemaakt door de kleindochter Marion en
tijdens de afscheidsdienst van pake en beppe door haar in de kerk
voorgelezen.)
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Ter nagedachtenis
Oene Sikkema was een gelovig man, maar een plekje vinden
midden in de kudde van de kerk was voor hem toch lastig. Zijn
geloof was vooral een kwestie van persoonlijke band tussen God
en hem. Dat hij vaak lang aan het bidden was en de dingen bij
God bracht vertelt ook wel een stukje over zijn relatie met de
Heer. Op stille zaterdag 2021 overleed Oene Sikkema. De dag
tussen Goede Vrijdag en Pasen in. Een dag waarop gelovigen er
bij stilstaan dat Jezus in het graf ligt. Stilstaan ook bij de
betekenis van de dood. Een dood die heel definitief is in het
achterlaten van een geliefde. Maar Stille Zaterdag bevat als dag
ook de wetenschap dat de volgende dag mag worden gevierd dat
Jezus de dood heeft overwonnen en weer is opgestaan. Een
geloof en een hoop waar ook Oene en Aaltsje zich aan
vasthielden.
Aaltsje Sikkema-Zuidema is nogal een bezige bij geweest in haar
leven. Heel veel, zo niet alles kwam in het gezin aan op haar.
Tijdens het werken zong ze regelmatig. Veel liederen maar ook
vooral Johannes de Heer liederen. Liederen ook waarbij zij tijdens
de dankdienst van haar man Oene nog meezong. Liederen ook
waar zij haar kracht uit haalde. En een stukje uitstraling van haar
geloof tot uitdrukking bracht. Vanuit dat geloof kreeg ze haar
houvast. En in die liederen zong ze ook over de heerlijkheid bij
haar Heer. In die verwachting mocht zij heengaan.
Ds. Tjerk Bosscher.
‘

De oplossing van de woordzoeker in De Open Deur van mei 2021 luidt:
TREKZAKENSEMBLE
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WOORDZOEKER
De overgebleven letters vormen een woord dat te maken heeft met onze gemeente.

R
M
A
R
K
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E
L
D
E
I
N
G
D
W
B

E
M
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D
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L
D
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A
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I
I
E
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G
E
R
S
P
O
R
T
K
A
L
E
N
D
E
R

R
L
A
K
IJ
L
E
T
T
U
P
T
I
U
N
O

O
L
T
A
J
B
L
I
K
Z
E
S
R
I
I
A

Z
I
E
V
O
A
L
K
I
R
S
T
H
S
N
E

E
W
F
I
P
O
I
N
S
E
S
A
L
T
L
N

ABSTRACT
ANTIRACISME
BEATLES
BEDISSELEN
BEURTSCHIPPER
CAFETARIA
DIEPZINNIGHEID
DRUMMER
DUISTERVOORDE
EGMOND AAN DEN HOEF
ELEKTRISEREN
GELOVEN
GELUKKIGERWIJS

B
E
A
A
P
G
N
W
L
C
T
A
I
E
I
R

K
D
C
A
E
I
IJ
E
H
T
C
R
K
R
C
A

L
U
N
R
G
K
N
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E
H
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E
V
H
M

E
O
W
H
W
W
P
M
T
C
R
S
U
O
T
E

M
IJ
E
O
IJ
P
E
O
I
I
T
E
K
O
I
D

HATTEMERBROEK
INKTLAP
INLICHTING
JOPPE
KAVIAAR
KEUKENLA
MARKVELDE
MELKBEZORGER
MIDWOLDA
NAPOLITAAN
NIEKERK DE MARNE
ONUITPUTTELIJK
OUDE WILLEM
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S
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D
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E
R
N
K

D
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R
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D
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E
E
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E
E
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E
A
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E
S
E
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E
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A
A
D
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G
E

K
P
S
O
N
N
I
U
S
W
IJ
K
D
E
S
I

REEDS
SEVENUM
SLACHTOFFER
SONNIUSWIJK
SPORTKALENDER
STRAATSTEEN
TRADITIEGETROUW
WATERDICHT
WIJFJE
WINTERSWIJK WOOLD
ZWAAGWESTEINDE

N
E
V
O
L
E
G
M
D
R
U
M
M
E
R
N

Nieuws van Unie-ABC

ONLINE INSPIRATIE- EN ONTMOETINGSAVOND
Op woensdag 16 juni organiseert Unie-ABC online een inspirerende
ontmoetingsavond. Op deze manier willen we dit jaar onze voorjaarsAlgemene Ledenvergadering invullen. Het accent ligt daarbij minder op
besluitvorming en meer op ontmoeting. Centraal staan de verhalen van
wat God aan het doen is in de gemeenten, juist in deze tijd. Arnoud
Drop, directeur van Alpha Nederland, zal vanuit zijn ervaring hierover
een prikkelende inleiding verzorgen.
Afscheid Albrecht Boerrigter
Verder nemen we deze avond afscheid van Albrecht Boerrigter, die als
Algemeen Secretaris veertien jaar leiding gaf aan de Unie en ook een
belangrijke rol heeft gespeeld in het fusieproces van Unie en ABC. Per
1 juni gaat hij aan de slag bij het Leger des Heils.
Alle gemeenteleden welkom!
Juist omdat deze ledenbijeenkomst niet over vergaderstukken gaat, is
het een mooie gelegenheid voor alle belangstellenden uit de
aangesloten gemeenten om mee te doen. Wilt u zich opgeven? Klop
dan even bij de secretaris van uw gemeente aan voor de link naar het
formulier. Wie zich aanmeldt, krijgt te zijner tijd een link naar de
digitale ontmoeting. Van harte welkom!
ONLINE OPEN DAG SPREKERSROUTE
Samen met het Evangelisch College verzorgt het Baptisten Seminarium
de Sprekersroute. Dit is een tweejarig praktijkgericht studietraject om
'leken(s)prekers’ toe te rusten om inhoudelijke verdieping aan te
brengen en de spreekvaardigheid te vergroten. Gaat u wel eens voor in
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uw gemeente en bent u nieuwsgierig of de Sprekersroute iets voor u
is? Kom dan vrijblijvend naar de online open dag op dinsdag 29 juni
van 20.00 tot 21.00 uur.

PROJECT VAN DE MAAND
In mei besteedt Unie-ABC
aandacht
aan
het
zendingsproject in Sierra
Leone. Via Bijbelstudie
worden
voorgangers
meegenomen in de rol die
de
kerk
in
de
gemeenschap kan hebben
en daarnaast leren ze
concrete technieken om
met armoedeproblemen aan de slag te gaan met de mankracht,
talenten en materialen die God al aan de gemeenschap heeft gegeven.
De leidde de afgelopen jaren onder meer al tot de bouw van nieuwe
scholen en kerkgebouwen, en gezinnen die een kleine onderneming
hebben opgezet. Op de website vindt u een filmpje. Helpt u mee?
Meer informatie over alle onderwerpen: www.unie-abc.nl.
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Van het secretariaat
Ingekomen berichten:
Beste broeders en zusters,
Per 1 juni hebben wij ons lidmaatschap van de Baptistengemeente in
Noardburgum opgezegd.
Wij gaan op zoek naar een gemeente in de Westereen, dat is voor ons
praktischer.
Wij danken jullie voor alle kaarten en gebeden.
Wij wensen jullie Gods zegen en nabijheid voor de toekomst.
Met vriendelijke groeten,
Joop en Riek Kooijman.
Beste gemeenteleden,
Allereerst wil ik alle mensen die het afgelopen jaar ons gesteund
hebben tijdens mijn ziekte en behandeling door middel van een kaartje,
telefoontje of bezoekje heel hartelijk bedanken. Het was fijn om te
merken dat een groot aantal mensen met ons meeleefden. Momenteel
heb ik praktisch alle behandelingen achter de rug en ben ik net weer
begonnen met werken en met het opbouwen van mijn conditie. Het
gaat goed met mij! We zijn ook erg tevreden over onze nieuwe
woonplek. Het voldoet ons erg goed in Hurdegaryp. Helaas wil ik u ook
vertellen dat ik mijn lidmaatschap bij deze gemeente heb opgezegd. Ik
voelde me de laatste jaren niet op mijn gemak, had spanning als ik
naar de kerk ging. Daarom ga ik op zoek naar een gemeente waar ik
een nieuwe start kan maken en weer mezelf zou kunnen zijn.
Wie weet treffen we elkaar nog eens.
Groeten van Ineke Sap.
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Uitslag 1e verkiezingsronde voorjaar 2021:
Uitgegaan: 120 stembriefjes

Ingeleverd: 62 stembriefjes

a. (her)verkiezing Pastoraal team:
Naam:
Voor: Tegen: Blanco: Ongeldig:
zr. Afke Poeze-Sikkema
62
zr. Griet Postma-Sikkema
62
zr. Eke van der Veen-Kloetstra 57
1
4
b. (her)verkiezing Raad van Oudsten:
Naam:
br. Thijmen de Vries
br. Jacob Ykema
br. Jochum Oldenburger

Voor: Tegen: Blanco: Ongeldig:
61
1
32
23

Geen van beiden
7
c. herverkiezing Zakelijk Bestuur (penningmeester):
Naam:
zr. Jellie Gjaltema-Sikkema

Voor: Tegen: Blanco: Ongeldig:
62

Tegenkandidaten genoemd op stembriefjes:
Sjoukje Wijbenga
Jannie Elting
Sjoukje Anneke Vries
Marianne Nieuwenhuis
Elsiena Poeze
Froukje ten Cate
Ettema ????

1
4
3
3
2
1
1 tegenkandidate voor Pastorale Team bij
Eke van der Veen

Stemmen zijn geteld door br. Klaas Willem Wiersma en br. Tjipke van
der Veen op maandag 10 mei 2021.
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AGENDA JUNI 2021
07-06-2021

19.30 u.

Gezamenlijk (online) overleg RvO en ZB

Plannen voor acties en evenementen vooraf melden aan de
secretaris!

KERKDIENSTEN IN JUNI 2021
Noardburgum – 10.00 uur
06 jun

Voorganger: ds. Tjerk Bosscher
Viering H.A.
en bevestigingsdienst
Bloemen:
fam. A. Kooistra

13 jun

Voorganger: ds. Tjerk Bosscher
Bloemen:
fam. B. Poeze

20 jun

Voorganger: da. Joke Verboom-Schotanus
Bloemen:
zr. J. van der Wal

27 jun

Voorganger: ds. Tjerk Bosscher
Bloemen:
fam. Th. De Vries
Het volgend nummer van ‘De Open Deur’
(juli/augustus 2021) verschijnt op 27 juni 2021
Copy uiterlijk 20 juni 2021 inleveren
bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of baptisten@pleinkerk.nl
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Doop gedicht (lied)
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop.
SELA

26

