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Leer me geloven  
 

Heer, 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 
 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum
https://www.pleinkerk.nl/
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‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven’ 
Mattheüs 5:5 

In de populaire gedachtegang betekent zachtmoedigheid zwakheid. 

Het woord dat Jezus gebruikte had een andere betekenis. Zijn beeld 

van zachtmoedigheid is dat van een hengst, die geleerd heeft 

gehoorzaam te zijn aan zijn meester. Terwijl hij vroeger vocht tegen 

elke poging om hem onder de duim te krijgen – en zich daarbij 

verzette tegen elke beweging van de teugel – geeft hij zich nu 

gewonnen aan de wil van zijn meester. De hengst is niets van zijn 

kracht en uithoudingsvermogen kwijtgeraakt; hij heeft deze gewoon 

beschikbaar gesteld aan de zeggenschap van zijn meester. 

Voor christenen vereist zachtmoedigheid, dat wij ons onderwerpen aan 

de wil van de Meester. Zachtmoedigheid betekent allerminst dat wij 

ons onderwerpen aan iedereen om ons heen; het betekent dat onze 

aanwijzingen afkomstig zijn van God. Zachtmoedigheid betekent dat 

wij niet onze rechten hoeven te verdedigen, maar dat wij ons laten 

verdedigen door de Heer. Zachtmoedigheid betekent een leven dat 

onderworpen is aan de Heilige Geest: we geven Hem de vrije hand om 

alle veranderingen die Hij nodig acht aan te brengen. Zachtmoedigheid 

houdt in dat we ons beheersen: een zelfbeheersing die afkomstig is 

van God. Zachtmoedigheid legt een houding aan de dag van lankmoe-

digheid, waardoor God de ruimte krijgt om te reageren op de onrecht-

vaardigheden die op ons afkomen. 

Het leven van Jezus was een toonbeeld van volmaakte zachtmoedig-

heid. Hij zou een beroep hebben kunnen doen op legioenen engelen 

om Hem van het kruis te halen. Toch liet Hij toe dat zondaren Hem 

martelden en doodden. Hoewel Jezus allerminst incapabel was tot 

zelfverdediging, besloot Hij om zijn leven toe te wijden aan Zijns 

Vaders wil. Hij deed dit omdat Hij de Vader volledig vertrouwde. 

Wanneer wij de Vader niet helemaal vertrouwen, neigen wij ernaar om 

in eigenkracht iets te ondernemen, in plaats van te vertrouwen op Zijn 
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kracht. Jezus heeft gezegd, dat wij, door de zeggenschap over onze 

levens aan God te geven, leven in overvloed zullen verkrijgen! 

Uit het dagboek ‘GOD dagelijks ervaren’. 

Voor u gekozen door Bram Postma. 

 

Is er meer??? 

In de vorige Open Deur heb ik u geschreven over de plannen om een 

Alpha cursus te starten. Naar aanleiding van dat stukje hebben Elsiena 

en Sisca aangeboden om hierbij mee te helpen. (U kunt wel begrijpen 

dat ik de Here God hier erg dankbaar voor ben.)  

Het is de bedoeling om te starten op maandagavond 20 september (of 

eventueel een week later). Het promotie materiaal is besteld en reeds 

binnen gekomen dus we gaan nu actief op zoek naar kandidaten / 

belangstellenden d.m.v. een persoonlijke benadering. Omdat ik vind 

dat het in principe uit moet gaan van de alle drie christelijke 

gemeentes in ons dorp, ligt voor mij persoonlijk de nadruk op 

belangstellenden uit de GKV en de PKN gemeentes. Maar uiteraard is 

iedere kandidaat van harte welkom. Momenteel zijn er drie 

belangstellenden.  

Omdat dit ook wel voelt als een avontuur welke wij aangaan samen 

met de Here God, wil ik u vragen om voor ons te bidden. 

Bid voor de kandidaten. 

Bid voor Gods leiding in de voorbereidingen en de avonden zelf.  

Bid voor ons, dat wij Gods leiding en nabijheid ook mogen ervaren.  

Met vriendelijke groeten,  

Klaas Willem, Elsiena en Sisca. 
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Van de bestuurstafel 
 

  

Hoewel we als bestuur in verband met de 

zomervakantie sinds medio juni jl. niet meer 

vergaderden, hebben we toch de behoefte om u te 

informeren over een aantal ontwikkelingen. 

Zoals bekend is onze huidige schoonmaakster, zr. 

Eke van der Veen-Kloetstra, voorlopig 

uitgeschakeld door een lelijke val waarbij zij haar elleboog brak. Het 

herstel zal naar verwachting, als gevolg van een operatieve ingreep, 

enkele maanden duren. Wij wensen haar in ieder geval een 

voorspoedig herstel toe! 

In verband hiermee heeft het bestuur een oproep gedaan om een 

aantal vrijwillig(st)ers voor de invulling van dit stukje gemeentewerk. 

Blij en dankbaar zijn we dat tien personen zich hiervoor hebben 

aangemeld, waaronder twee hulpkoster echtparen. Door de inzet van 

deze tien mensen hebben we vijf koppels kunnen samenstellen, die het 

schoonmaakwerk voorlopig gaan verrichten. Wij wensen hen toe dat 

ze bij de uitvoering van deze werkzaamheden een gevoel van 

voldoening ervaren.  

We vinden het fijn en zijn dankbaar dat sinds kort, ondanks de nog 

geldende regels (zoals handen ontsmetten en met in achtneming van 

de anderhalve meter), meerdere broeders en zusters onze 

kerkdiensten kunnen bijwonen. De afgelopen weken werden de 

diensten gemiddeld door veertig broeders en zusters bezocht. We 

constateren ook dat het volume van het (mee)zingen tijdens de 

presentatie van de liederen toeneemt, maar we verlangen ernaar om 

dit weer onder begeleiding van het orgel of de praisegroep te kunnen 

doen. Hopelijk komt het zover! 

Sinds een lange periode hadden we na afloop van de dienst op 22 

augustus jl. weer een moment van gezamenlijk koffiedrinken. Het doet 
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ons goed, en daar mogen we ook dankbaar voor zijn, dat dit soort 

momenten weer mogelijk zijn, zij het nog met in achtneming van de 

huidige coronaregels. 

Inmiddels is ook het vergaderseizoen weer van start gegaan. Op 

maandagavond 23 augustus jl. vergaderde het Zakelijk Bestuur en op 

30 augustus as. staat een gezamenlijk overleg van het bestuur (RvO 

en ZB) geagendeerd. 

Volgens planning is op 24 augustus jl. de nieuwe beamer geplaatst. 

We hebben er alle vertrouwen in dat hiermee de presentatie van 

liederen etc. behoorlijk verbeterd is. 

Binnenkort zal met het schilderwerk rondom het kerkgebouw een 

aanvang worden gemaakt. 

Als bestuur verlangen we ernaar om binnenkort weer een algemene 

ledenvergadering uit te kunnen schrijven waar we graag een aantal 

zaken met u willen delen en bespreken. We hopen dat dit in één van 

de komende maanden mogelijk is.  

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. 

 
 

Overlijden Arie van der Zee. 

 

Arie van der Zee werd op 28 april 1991 gedoopt in de Evangelische 

Gemeente te Leeuwarden. Hij werd opgenomen in onze gemeente als 

lid op 7 december 1997 en heeft zich aan onze gemeente ontrokken 

op 2 april 2000 i.v.m. vertrek naar de gemeente Kollumerzwaag. 

mailto:secretariaat@pleinkerk.nl


9 

 

Op de volgende bladzijden vindt u de rouwbrief van Arie van der Zee. 
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Wat een vreugde zal dat wezen  

straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten  

in het nieuw Jeruzalem 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  

luist’ren naar zijn liefdesstem  

Daar geen rouw meer en geen tranen  

in het nieuw Jeruzalem 
 

Yn folle oertsjúging is nei syn Hear en Heilân gien 

 

Arend van der Zee 
 

Arie 
 

27 july 1958                                                               2 augustus 2021 
 

ús grutte lytse freon, broer en maatsje 
 

Syn mentoren Wendy P.A. Dijkstra en Ina de Vries 
 

De ôfskiestjinst silhâlden wurde op freed 6 augustus 2021 

yn de Krústsjerke, Nieuwstad 5 yn Burgum om 10.30 oere. 
 

Nei de tsjinst wurd Arie te hôf brocht op it begraafplak  

by de Krústsjerke. 
 

De tsjinst is ek te folgen fia  

www.kerkomroep.nl / Burgum / De Kruiskerk 
 

Der is ek gelegenheid ôfskie te nimmen fan Arie op woansdei  

4 augustus tusken 19.00 en 20.00 oere yn afscheidshuis ‘Eendracht’,  

Pr. Beatrixstraat 16 yn Burgum. 

 

Arie wie gek op gekleurde blommen 

 

http://www.kerkomroep.nl/


12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve Coen, 

 

Na een periode vol pijn en plezier,  

was jouw afscheid van ons dan toch hier. 

Altijd positief, vrolijk en enthousiast,  

wij zijn dankbaar dat je in ons leven was. 

Als een lieve, warme en gezellige man  

is hoe ik je herinneren kan. 
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Intens verdrietig moeten wij afscheid nemen 

van mijn man, onze heit en pake 
 

Coen van der Tas 
 

Leeuwarden, 10 augustus 1957                  Leeuwarden, 20 augustus 2021 

 

Onze dappere, sterke strijder 
 

Tineke Pruis 
 

Hendrik & Kartriena   Christa & Martin  

Gooitzen    Silke 

Coen     Lieke 

Hylke     Jornt 

 

Albert & Daniëlle   Jacob & Sjoukje 

Ryan     Roel 

Thomas                Hindrik 

Anna     Fimme Jan 

     Marike 

 

     Jantina & Sijmen 

     Gjalt 

     Ylse 

 

Prins Bernhardstraat 2, 9251 GP Burgum 
 

Er is gelegenheid om ons te condoleren op disndag 24 augustus tussen 

18.30 en 19.30 uur in It Stee fan ôfskie, Schoolstraat 102 in Burgum. 

Ons afscheid vindt op woensdag 25 augustus plaats in besloten kring. 

Het afscheid is te volgen via livestream: 

www.it steefanofskie / livestream / om 13.15 uur. 

 

http://www.it/
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In Memoriam Coen van der Tas 
 
Coen van der Tas werd geboren op 10 augustus 1957 in Leeuwarden 
als eerste kind in het gezin van der Tas. Zijn ouders Wilhelmina Zijlstra 
en Hendrik van der Tas kregen daarna nog 2 zonen en 2 dochters 
waardoor het gezin waarin hij opgroeide uit 5 kinderen bestond. Zijn 
opleiding kreeg hij op de ambachtsschool in Leeuwarden. Coen 
ontmoette zijn eerste vrouw Geertje. Een huwelijk van waaruit er twee 
kinderen geboren werden namelijk Hendrik en Albert. Coen was een 
hardwerkende, liefdevolle vader. Maar wel kon hij streng zijn. Het 
kwam dan wel uit een oprecht hart. Hij vond het belangrijk dat je 
afspraken nakwam en op tijd was. Hij zei vaak: doe maar normaal dan 
doe je al gek genoeg. Dat motto kenmerkt hem ook in wie hij is 
geweest. 

Coen heeft 33 jaar bij Damen gewerkt als scheepsbouwer en later als 
hoofd transport. De liefde voor boten en het water werd daar alleen 
maar aangewakkerd Hij was dan ook vaak aan of op het water te 
vinden. Vissen was daarbij zijn grote hobby waarbij het vissen op 
paling en snoekbaars tot zijn grootste liefhebberij behoorde. . Op een 
dag toen Hendrik en Albert nog klein waren deed hij op een mooie dag 
een paling in een bootje. Deze mochten ze dan met de handen 
vangen. Daar waren ze dan een hele tijd zoet mee zoals u begrijpt. 
Iedere dag was Coen wel een moment op de Burgumerdaam te 
vinden. Als hij ging kwam het bekende zinnetje: "ik dacht efkes om het 
hoekje kieken" Hij ging dan even gezellig in de loods kijken en er werd 
gecheckt of zijn geliefde vis/tour bootje er nog pico bello bijlag. Het 
bootje was een erg belangrijke hobby voor hem. Dat gaf rust. 

Ook de vakanties vonden plaats op het water. Met de schouw en tent 
allereerst op de Grote Wielen maar later ook door heel Friesland met 
de kruiser. Het water kenmerkt dan ook zijn leven en hetgeen waar hij 
tot rust kwam.  

Het gewone van Coen uitte zich ook in diegene die hij was. Hij maakte 
makkelijk een praatje met iedereen en luisterde graag naar 
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piratenzenders. Elke zondag werd daar een stuk van het gevoel in 
gevonden door de muziek.  

Het genieten zat voor hem in het leven ook in de kleine dingen. Zo kon 
hij enorm genieten van een lekker koud biertje en stil nagenieten met 
verborgen gedachten.  

Ook als pake kon hij erg genieten van de gezellige momenten. De 
sinterklaasvieringen geven mooie herinneringen. Coen heeft een 
kleinkind die naar hem is vernoemd door dezelfde voornaam.  

In de laatste jaren kreeg Coen meer tijd om als hobby bezig te gaan 
met het maken van kunstwerken van hout. Mooie Friese paarden of 
poppenbedjes draaide hij zijn hand niet voor om. Een echte artiest met 
talent.  

Moeilijk voor Coen was het om echt emoties te tonen naar de mensen 
om hem heen. Toch waren er trekjes die kenmerkend zijn. Zo draaide 
Coen als hij nadacht meestal aan een plukje haar.  

Een kenmerkend zinnetje van hem was “Ik wil mij er niet mee 
bemoeien, maar…” Dan stond hij klaar met zijn tips die soms de 
spijker op de kop sloegen, maar er soms ook toe leidde dat het niet 
goed ging. En als hij broedde over iets dan kwam er de volgende dag 
uit “. "Ik zat te denken he", waarna hij toch even zijn mening moest 
duidelijk maken.  

Gevoelens kwamen ook omhoog toen hij Tineke leerde kennen. Coen 
leek zo zenuwachtig en had lol om van alles. Een teken dat het met de 
verliefdheid tussen beide wel goed zat. In april 2014 traden ze in het 
huwelijk. Aanvankelijk woonden ze beide in Sumar. Maar toen er een 
woning aan de Prins Bernhardstraat beschikbaar kwam werd dat hun 
nieuwe thuis. De tuin was daar het domein van Coen en als hij klaar 
was kon hij daar ook heerlijk van genieten met Nederlandstalige 
muziek en een biertje.  

Dat het met het zelfvertrouwen van Coen wel goed zat bleek zo’n drie 
jaar geleden tijdens een vakantie van Coen en Tineke naar de Eiffel. 
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Ze maakten daar vele blokjes om met de auto en presteerden het om 
met de TomTom aan te verdwalen. Begrijpelijk kreeg de TomTom daar 
de schuld van want aan Coens richtingsgevoel kon het zeker niet 
liggen. En bovendien hebben ze prachtige bospaden mogen ontdekken 
waar ze anders nooit van zouden hebben geweten.  

Het geloof heeft in het leven van Coen een meer verborgen rol gehad. 
Opgegroeid als katholieke jongen bleef hij zoeken. Tot zijn 18e kreeg 
hij ook veel van de Bijbel mee als Jehova getuige. Na hier afstand van 
te hebben genomen bleef het geloof sluimeren in het hart. Er was 
zeker een walmende pit aanwezig maar het was te moeilijk om 
daarover te praten. Toen Coen Tineke ontmoette werd de vlam op het 
gebied van het geloof ook meer aangewakkerd. Bij sommige 
gelegenheden begeleidde hij haar naar de baptisten kerk. Het bleef 
echter lastig om bij hem te doorgronden hoe en wat hij nu geloofde. 
Toch is er de overtuiging bij Tineke als getuige van zijn geloof dat het 
echt is geweest.  

Zo’n 14 jaar geleden werd de ziekte van Kahler bij hem geconstateerd. 
Aanvankelijk hielp de bestrijding heel behoorlijk. Toch beperkte de 
ziekte hem. Hij wilde daar zoals hij was eigenlijk niet over praten. Als 
je hem vroeg “Hoe gaat het? “ was zijn antwoord dan ook meestal “We 
mogen niet klagen”. De waarheid kon je echter de vinger niet achter 
krijgen. Spreken over emoties en gevoelens was voor Coen te moeilijk. 
Uiteindelijk heeft de ziekte hem ondanks zijn positiviteit in de laatste 
jaren toch ingehaald. Coen heeft de rust mogen ontvangen en mag nu 
misschien wel aan rustige wateren zijn geleid door de Heer in wie hij 
geloofde.  

Dit overzicht over het leven van Coen moet worden afgesloten met een 
woord van dankbaarheid en hoop. Dankbaar over alles wat Coen als 
heit en pake, maar zeker ook als echtgenoot heeft betekent. De 
dankbaarheid mag dan ook overheersen op een afscheid als deze. 
Bedankt namens ieder voor wie je van betekenis bent geweest. En 
misschien zou je als laatste woorden wel aan ons meegeven “Het is 
nog nooit, nog nooit zo donker geweest of het werd altijd wel weer 
licht.” Die hoop en licht mogen we ons op richten.  
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De mens! 
 

De mens geeft zijn gezondheid op om zoveel mogelijk als het kan geld 

te verdienen. 

Dan geeft hij zijn geld uit om terug weer gezond te worden. 

En dan is hij zo bang voor de toekomst dat hij niet van het heden kan 

genieten. 

Het gevolg is dat hij noch in het heden noch in de toekomst leeft. 

Hij leeft alsof hij nooit zou sterven en dan sterft hij zonder ooit echt 

geleefd te hebben. 

Zo gaan heel veel mensen door het leven. Zij streven altijd naar 

datgene wat ze nooit en te nimmer zullen bereiken, omdat ze nooit 

tevreden zijn met datgene wat ze bezitten en daarvan proberen te 

genieten. 

Wat een dwaas is de mens toch eigenlijk en als hij aan het einde van 

zijn leven is gekomen bedenkt hij dat het heel anders had gemoeten. 

U zult het misschien wel niet willen geloven, maar op die manier 

ontstaan er ook veel ziekten en kwalen waaraan de mens lijdt. 

Zeg nou zelf, wat is belangrijker, het korte aardse leven of het 

eeuwige leven? 

Het gros van de mensheid gaat onbewust en in de dagelijkse sleur 

door het leven.  

Door de gejaagdheid en de veelheid der dingen eist het leven steeds 

meer en meer van de mens. 

Ondanks of misschien is deze uitdrukking beter op zijn plaats: Dankzij 

de steeds meer vrije tijd komt de mens steeds meer in tijdnood te 

zitten. 

Het evangelie beschreven in de Bijbel is in plaats van hoofdzaak, 

bijzaak geworden. 

De tijd wordt ingevuld door aardse zaken. 

Datzelfde zie je ook bij de kerkgang van de mensen. Ook mijn buren 

die voorheen nog opgingen naar de zondagsdiensten, gaan niet meer. 
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De zondag leent zich toch prachtig voor de dingen waar je in of door 

de week gewoon niet aan toekomt en dat kan van alles zijn! Wat wil je 

nog meer? 

Een vaak gebruikt argument voor het niet meer op zondag naar de 

kerk gaan is dan dat men het niet eens is met de kerkleiding, dat het 

niet interessant meer is. 

Zo kun je wel doorgaan; want er is altijd wel een stok of wat anders 

om de hond (in dit geval de kerk af te poeieren). 

Veel gelovige mensen zijn hier stekeblind voor, maar zo dien je God 

niet, maar de duivel. 

Die vindt het namelijk prachtig dat je zondags niet meer naar de 

gemeenschap gaat van de kerk van God en Jezus niet de eer geeft die 

Hem toekomt. 

De zondag komt steeds meer en meer in dienst van de mens te staan. 

En dat proces is echt niet van de laatste tijd. Dat is al vele jaren 

geleden begonnen, maar het wordt wel erger. 

Als ik ’s zondagsmorgens bij de grote weg langs loop kan ik naar de 

kerk geen verschil meer zien tussen de zondag en door de week. 

Het is zo langzamerhand dezelfde drukte op de snelweg. De grote 

vrachtwagens zoals werkverkeer en de melkuniewagen. 

Dat roven van de zondag van God, daar komt de mens niet ongestraft 

vanaf. Boontje komt om zijn loontje. 

En dat kun je overal aan merken. 

Bovendien heeft de kerk de tijd tegen zich, door de coronacrisis is de 

kerk (gemeente) meer dan gehalveerd. 

En als er nog zo’n crisis achteraan komt, dan is het nog maar de vraag 

van wat er overblijft van al die gemeenten van Jezus, onze Heer en 

Heiland. 

In de bijbel staat er niet voor niets als Jezus zijn gemeente opneemt 

zal hij dan nog geloof vinden op aarde. Ik hou mijn hart vast; wie 

volhoudt tot het bittere einde, die zal zalig zijn. 

Wie er aan gewend is om ’s zondagsmorgens thuis te blijven, raad ik 

aan om weer naar uw kerk te gaan en daarmee God te dienen. 
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Tinus Douma. 

 

D a n k b e t u i g i n g e n 
 

 
Bij deze willen wij graag iedereen bedanken voor de vele warme 
berichten, kaartjes en telefoontjes die wij kregen na het overlijden 
van mijn lieve man, heit en pake Reinder Taekema. 
 
Lidy Taekema-Rieks 
 

 
Lieve mensen, 
 
Wij willen een ieder bedanken die aan ons gedacht heeft, hetzij door 
gebed, kaart of telefoon, voor onze verjaardagen en ons zestigjarig 
huwelijk. Maar ook bij de ziekte van Thom, die heel langzaam wat 
opknapt. 
 
Liefs, Thom en Baukje Reitsma. 
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WOORDZOEKER 
 

De overgebleven letters vormen een woord dat ook weer te maken 

heeft met onze gemeente. 
 

E U V E L M O E D I G 

S C H R IJ V E R T J E 

A P A H C S T N E G A 

R G E O P T U U N I M 

R U R E P P G I B E D 

E I N E N T S T O F A 

T N H I E R H E E N M 

N E G I U T E G R L C 

B E D E N K E L IJ K L 

B E G R O T E L IJ K U 

T H C A R G M E O L B 
    

 
       

                      

 

AGENTSCHAP 

BEDENKELIJK 

BEGINPUNT 

BEGROTELIJK 

BEHEPT 

BLOEMGRACHT 

 

DAMCLUB 

ESPEN 

EURSINGE 

EUVELMOEDIG 

GETUIGEN 

GUINEE 

HIERHEEN 

INENTSTOF 

MINUUT 

SCHRIJVERTJE 

SPEEN 

TEN BOER 

TERRAS 
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De oplossing van de woordzoeker in De Open Deur van juli/augustus 

2021 luidt: CRECHE  

 Nieuws van Unie-ABC  
 

OPENING COLLEGEJAAR BAPTISTEN SEMINARIUM 

Op vrijdag 3 

september 

vindt ’s avonds 

de opening 

van het 63e 

collegejaar van 

het Baptis-ten 

Seminarium 

plaats. Docent 

Wout Huizing, die afscheid neemt van het Seminarium, verzorgt 

het openingscollege met als titel ‘Op zoek naar de volmaakte 

voorganger.’ Daarnaast zullen naar verwachting vier studenten 

hun diploma krijgen en wordt Hans Riphagen als nieuwe rector 

geïnstalleerd.  

Belangstellenden zijn van harte welkom deze feestelijke avond 

bij te wonen (afhankelijk van de dan geldende 

coronamaatregelen in Amsterdam of Ede). Meer informatie en 

mogelijkheid tot opgave vindt u op www.unie-abc.nl. 

GEZOCHT: NIEUWE ALGEMEEN SECRETARIS 

Unie-ABC is op zoek naar een inspirerende en verbindende 

Algemeen Secretaris (m/v) die leiding gaat geven aan ons 

kerkgenootschap. De Algemeen Secretaris treedt o.a. op als 

leidinggevende van de medewerkers, onderhoudt contacten met 

de aangesloten gemeenten, vertegenwoordigt de organiatie 

http://www.unie-abc.nl/
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richting nationale en internationale contacten, is 

eindverantwoordelijk voor de organisatie en rapporteert aan het 

bestuur en daarmee indirect aan de Algemene 

Ledenvergadering. Kijk voor meer informatie op www.unie-

abc.nl. 

PROJECT VAN DE MAAND 

In september besteedt 

Unie-ABC aandacht 

aan het 

zendingsproject onder 

Jemenieten die naar 

Egypte zijn gevlucht. 

In hun thuisland 

Jemen heerst sinds 

2015 een 

burgeroorlog, die heeft 

geleid tot een diepe crisis. Onder de honderd-       duizenden 

Jemenitische vluchtelingen in Egypte is er een klein aantal dat 

samen Jezus volgt. Deze geloofsgemeenschap wordt versterkt in 

haar wandel met Jezus door discipelschap en gemeenteopbouw. 

De leiders delen de liefde van Christus uit door noodhulp en 

evangelisatie. Hierbij richten zij zich op een vaste groep van 35 

gezinnen met wie ze een langdurige relatie willen opbouwen. 

Bidt u deze maand mee voor dit project? 

Agenda  

2021 

3 sept. Opening collegejaar Baptisten Seminarium (19.30 uur) 

http://www.unie-abc.nl/
http://www.unie-abc.nl/
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28 okt. Emeritidag Unie-ABC (10.30 uur) 

17 nov. Algemene Ledenvergadering Unie-ABC 

KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER 2021 
   

 

Noardburgum – 10.00 uur 
 

 

05 sep  Voorganger: ds. Tjerk Bosscher 

     Viering H.A. 

  Bloemen: fam. A. Kooistra  

  
       

12 sep Voorganger: ds. Tjerk Bosscher  

  Bloemen: fam. B. Poeze  

 

 

19 sep Gezamenlijke openluchtdienst 

  m.m.v. Bernlef op feestterrein aan de Hanegraaffweg.

  Bij slecht weer vindt de dienst plaats in de  

Baptistenkerk.    

 

26 sep Voorganger: ds. Gert Elzen 

  Bloemen: zr. M. Wiersma-Boersma 

  Koffiedrinken na de dienst 
   
  

 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’  

(oktober 2021) verschijnt op 26 september 2021 

Copy uiterlijk 19 september 2021 inleveren 
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bij de redactie, het liefst via e-mail: 

deopendeur@hotmail.com of baptisten@pleinkerk.nl   

           

God is mij een Helper 

 
Als God de Heer mijn Helper is,  

dan heb ik niets te vrezen.  

Die woorden, zeker en gewis,  

staan in zijn Woord te lezen. 

 

Omdat die woorden lévend zijn,  

mag ik het gaan ervaren,  

dat in de zorgen, groot of klein,  

zijn hand mij zal bewaren. 

 

En als ik in onzekerheid  

wegzink in angst en vrezen,  

dan klinkt zijn liefdevol verwijt:  

Ík wil toch met je wezen. 

 

Ik ken je angst, Ik weet je strijd,  

Ik ken je pijn en zorgen.  

Maar weet, dat Ik je steeds bevrijd.  

Je bent in Mij geborgen,’ 

mailto:deopendeur@hotmail.com
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Uit: Veelkleurigheid 
Van: Jelly Verwaal 
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