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Hoe groot bent U 

 

Als ik Uw hemel zie  

het kunstwerk van Uw handen  

als ik de golven zie  

die breken op de stranden  

 

als ik de bergen zie  

zo groot, zo onbewogen  

als ik de bliksem zie:  

een glimp van Uw vermogen  

 

als ik Uw schepping zie  

zo schoon, zo onvolprezen  

als ik Uw namen zie  

op al Uw werk te lezen –  

Hoe groot bent U! en zie,  

U wilt mijn Vader wezen. 

 

Uit: Dit is mijn troost 

Van: E. IJskes-Kooger 

 

 

 

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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Overdenking 
 

Onderstaande meditatie kwam ik tegen in het dagboekje Leven 

in zijn handen van Max Lucado. 

Gods genade is zo groot dat we dat  soms maar weinig beseffen. 

We hebben de Heere vaak tekort gedaan niemand uitgezonderd, 

want er staat er is niemand die goed doet zelfs niet één. En als 

we beseffen wat de Heere Jezus voor ons in orde heeft gemaakt 

aan het kruis van Golgotha kunnen we Hem alleen maar danken 

voor Zijn genade.  
 

Ondergedompeld in genade 
 

Hij straft ons niet naar onze zonden Psalm 103 :10 
 

Denk je echt dat jij geen dingen gedaan hebt die Jezus gekwetst 

hebben? Ben je ooit wel eens oneerlijk geweest met zijn geld? 

Dat is bedrog. Ooit wel eens naar de kerk gegaan om gezien te 

worden in plaats van om Hem te zien? Hypocriet. Ooit wel eens 

een belofte aan God gedaan en die vervolgens gebroken? 

Verdien je het niet om gestraft te worden? En toch ben je  hier. 

Je leest de Bijbel. Je ademt. Je bent nog steeds getuige van 

zonsondergang en je hoort baby’s kraaien. Je maakt nog steeds 

seizoenswisselingen mee. Je hebt geen striemen op je rug, geen 

haken in je neus en geen ketens om je enkels. Blijkbaar heeft 

God geen lijstje bijgehouden van je misdaden. Luister goed. Je 

bent niet besprenkeld met vergeving. Je bent niet bespetterd 

met genade. Je hebt geen snufje goedheid ontvangen. Je bent 

erdoor overspoeld. Je bent ondergedompeld in genade. Je bent 

een guppie in de oceaan van Zijn genade. Laat die genade jou 

veranderen! 

Br. Thijmen de Vries. 
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  Grote schoonmaakactie in en rond ons kerkgebouw 

Bovenstaande activiteit prijkte de afgelopen weken op onze 

Pleinkerk Nieuwsbrief onder het kopje ‘Noteert u alvast’. 

Al in dit voorjaar was het de bedoeling deze activiteit te 

organiseren, echter door de maatregelen rond het coronavirus 

moest dit steeds worden uitgesteld.  Nu staat deze activiteit 

gepland voor zaterdag 2 oktober a.s. en daarvoor zijn 

natuurlijk vrijwilligers nodig.  

Daarom doen wij een beroep op broeders en zusters in de 

gemeente die in de gelegenheid zijn en bereid zijn om te komen 

helpen, want… vele handen verlichten het werk!  

We beginnen ’s morgens om 9:00 uur met dit stukje 

gemeentewerk en het is de bedoeling dat we het gehele 

kerkgebouw binnen en buiten een extra schoonmaakbeurt 

geven, waaronder o.a. het lappen van de ramen. Rond 10:00 

uur drinken we gezamenlijk koffie of thee (uiteraard met iets 

erbij) en streven er naar dat uiterlijk 12:30 uur het werk is 

voltooid. 

Voor deze gezamenlijke activiteit kunt u zich opgeven bij br. 

Harrie Wijma, coördinator van het schoonmaakwerk. Opgave kan 

via zijn e-mailadres: h.wijma9@upcmail.nl of telefonisch via 06 – 

22 03 44 21 of  0511 – 44 55 56.  

Vragen? Bel, App of mail gerust. 

Bij voorbaat dank voor uw/jouw aanmelding! 

 

  

mailto:h.wijma9@upcmail.nl
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Van het secretariaat 

 
Opzegging lidmaatschap 

 
Via deze weg willen wij ons lidmaatschap bij de gemeente opzeggen. 

Inmiddels wonen wij alweer bijna een half jaar in Buitenpost en 

hebben wij besloten dat wij ons willen inschrijven bij de 

Christengemeente in Buitenpost. 

De grootste reden is omdat hier meer aansluiting is voor de kinderen 

en vanwege de betrokkenheid bij het dorp. 

Wij willen jullie, de gemeente, hartelijk bedanken voor alle goede 

zorgen, meeleven en vooral de mooie tijd! 

 

Groetjes,  

Pieter Germ en Lisa van der Zwaag. 

 

Vanuit het bestuur willen wij Pieter Germ en Lisa een goede tijd 

toewensen bij de Christengemeente in Buitenpost. 

Wij vinden het uiteraard jammer dat jullie vertrekken, maar 

respecteren jullie besluit. 

Wij willen jullie ook bedanken voor de tijd en inzet in onze gemeente. 

 

Vacature 

 

Vanwege het vertrek van zr. Lisa van der Zwaag-Tishauser is er een 

vacature voor coördinator van de crèche. 

Lisa maakte o.a. een lijst wie en wanneer deze moest oppassen bij de 

crèche. 

Belangstellenden dit dit over willen nemen, kunnen zich melden bij het 

secretariaat. 

 

De secretaris, 

Tj. Van der Veen. 



7 

 

Het eeuwige leven 
 

Ja, wie zou dat nou niet willen. 

Ik vroeg het eens een jonge vrouw. 

Zij zei tegen mij: “Dat weet ik zo nog niet eens”. 

Zij bedoelde waarschijnlijk het leven dat zij nu leefde. 

Ja, dat aardse leven waar wij in leven. 

Ja, dan zou ik ook niet eeuwig willen leven. 

Al dat geploeter en gezwoeg en de zorgen dag in dag 

uit en al die rompslomp in het dagelijks leven, nee voor 

mij zou ik dat ook niet altijd en eeuwig willen, maar het 

eeuwige leven waar het in de Bijbel over gaat, dat is 

natuurlijk heel wat anders. 

En daar mogen wij op deze aarde ons best voor doen 

om dat eeuwige en gelukkige leven te beërven. 

En die richtlijnen, om dat ook werkelijk te bereiken, 

staan in de Bijbel aangegeven.  

En dan nu iets over het eeuwige leven van Jan Schram 

(1943-2012). 

Deze man, die zoveel geld en macht bezat en zoveel 

kennis van zaken en visie. Er zoveel goeds mee heeft 

gedaan en vrijgezel is gebleven. 

Deze man is een groot voorbeeld voor mij geweest. 

Hij ging zijn eigen gang en toch niet alleen. 

Zoals deze man het in het groot heeft gedaan, probeer 

ik in het klein te doen! 
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De hele wereld komt steeds meer in de problematiek te 

zitten. Overal duiken problemen op en dus ook 

oorlogen. 

In de Bijbel staat niet voor niets: de mensheid krijgt die 

problemen voor de kiezen die ze nou juist met alle 

kennis van zaken en macht nou juist willen voorkomen 

en de mensen krijgen steeds meer te maken met 

ziekten en onbekende kwalen. 

En zo blijft de mensheid eeuwig zoeken en bezig zijn; 

waardoor hij God verlaat. 

Tinus Douma.  
 
 

AGENDA OKTOBER 2021 

 

17 okt  19.30 uur Bidstond   De Rank 

 

 

VASTE ACTIVITEITEN 
 
Zondag 10.00 uur Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar              De Rank 

Tijdens de kerkdienst is er crèche voor de kleinsten  

Woensdag 19.30 uur Repetitie Praisegroep             De Rank 
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God wacht nog 
 
 

De duivel rept zich om de buit te innen  

waarop hij nu al eeuwen heeft geaasd. 

Hij weet niet waar het eerst aan te beginnen. 

Nog nooit heeft satan zich zozeer gehaast. 

 

Hij jakkert langs de wijde wereldwegen  

en strooit het zaad van onrust en van wrok. 

Waar hij verschijnt, op boulevards, in stegen,  

hij gooit de knuppel in het hoenderhok. 

 

Hij zweept de volken op met grote woorden  

en drilt de jeugd als meester in de klas. 

En Martin Luther King liet hij vermoorden,  

want die kwam niet zo in zijn kraam te pas. 

 

Hij komt in prachtige vergaderzalen  

en schuift daar ongemerkt zijn zetel bij. 

Maar ook in kerken en in kathedralen 

zit hij als gastlid op de voorste rij. 
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Hij staat ons bij de kerkdeur op te wachten  

en babbelt rustig en diplomatiek,  

maar giet ons vol met bittere gedachten,  

met onbehagen, argwaan en kritiek. 

 

Hij weet wel dat het niet meer lang kan duren:  

een tijd, twee tijden, en een halve tijd. 

En daarom strijdt hij nog die laatste uren  

een hevige, maar reeds verloren strijd. 

 

Ziet God dan niet hoe zwaar het u gaat vallen? 

Dat het nog nooit zo moeilijk is geweest? 

Dat wij reeds lang gereed staan met ons allen   

en uitzien naar Zijn overwinningsfeest? 

 

God wacht nog op uw kind, dat zo verloren  

blijft zwerven over onbewaakt terrein,  

en op uw kleinkind, nog niet eens geboren: 

God wil zo graag dat het erbij zal zijn. 

 

Uit: Een fluit van riet 

Van: Enny IJskes-Kooger 
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WOORDZOEKER 
 

De overgebleven letters vormen een woord dat ook wel in onze 

gemeente wordt gebruikt. 
 

B E W IJ Z E N G G R T 

E X C E L L E N T E I 

R R E N R N I I E K U 

E K O D E K N I O K R 

D N R Z N T G F I I O 

U F I E E O E E I L O 

O N D R L N R N V K V 

G E V A I E O N K E G 

B A N I O P E L O A R 

L A P R E S S K I O M 

S A T G U R T A S E L 
    

 
       

                      

 

ANALOGIE 

APRES-SKI 

ASPIRINE 

BEDENKING 

BEWIJZEN 

EXCELLENT 

GEKNOEI 

 

GENEZING 

INGEROEST 

INTERVAL 

KLIKKER 

LOONRONDE 

NETENKAM 

OUDERE 

ROEREI 

ROZENOLIE 

RUGTAS 

SKEELER 

VOORUIT 

WERKGEVER 

 

De oplossing van de woordzoeker in De Open Deur van september 

2021 luidt: ORGEL  
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 Nieuws van Unie-ABC  
 

Beste broeders en zusters, 

Bij uitzondering een mailing in het weekend, omdat het CIO (het 

overleg kerk en overheid), waar wij ook als Unie-ABC bij zijn 

aangesloten, gistermiddag nieuwe adviezen naar buiten heeft 

gebracht met betrekking tot de coronamaatregelen. Deze gaan 

gelden vanaf zaterdag 25 september, wanneer de gewijzigde 

overheidsmaatregelen in werking treden, zoals aangekondigd in 

de persconferentie van afgelopen dinsdag. Dit zijn de adviezen 

van het CIO: 

1. Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 

anderhalvemeter maatregel komt te vervallen. Maar het 

advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand. 

Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht 

en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: 

kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen 

zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. 

2. Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert 

voor bepaalde evenementen en locaties is niet van 

toepassing op kerkdiensten. 

3. Het CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde 

wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor 

kwetsbare personen of groepen van personen, die de 
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kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij een 

gepaste aanpak zijn. 

4. Ook adviseert het CIO om hierbij niet de grenzen van 

mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met 

de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Deze 

verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle 

bezoekers van kerkdiensten. 

5. De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat 

het coronavirus niet weg is: 

o Handen wassen, geen handen schudden, 

hoesten en niezen in de elleboog; 

o thuisblijven en testen bij klachten; 

o zorgen voor voldoende frisse lucht in 

binnenruimtes; 

o de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand 

houden’ verandert in een dringend advies 

om gepaste afstand te houden.  

6. Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. 

Het CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een 

kerkgebouw uit te voeren. Houdt hierbij rekening met de 

concrete omstandigheden van het kerkgebouw: 

o Omvang en hoogte van de kerkruimte; 

o Mogelijkheden voor verantwoorde 

doorstroming van lucht; 

o Aantal zitplaatsen en aantal kerkgangers; 
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o Tijdsduur van de kerkdienst en van de 

(samen)zang. Meer informatie hierover is o.a. 

te vinden op de website:   

o www.eerstehulpbijventilatie.nl. 

7. De routekaart overheid is komen te vervallen. Dit betekent 

ook dat de door het CIO gepubliceerde routekaart niet 

langer van toepassing is. De overheid heeft een nieuw stuk 

gepubliceerd, 'Aanpak najaar', waarin een andere 

systematiek wordt gehanteerd die gebaseerd is op aantal 

ziekenhuis- en ic-opnames (zie de website van de 

overheid). 

Unie-ABC adviseert de bij haar aangesloten gemeenten deze 

aanwijzingen op te volgen. U kunt deze adviezen ook 

terugvinden op onze website. 

Hartelijke groet, 

 

Gerdien Karssen-de Zwart, 

Communicatiemedewerker. 

 

Postjesweg 150 

1061 AX Amsterdam 

Website: https://unie-abc.nl 

 

 

http://www.eerstehulpbijventilatie.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/14/aanpak-najaar
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/14/aanpak-najaar
https://unie-abc.nl/10-nieuws/261-corona-update-nieuwe-adviezen-cio
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KERKDIENSTEN IN OKTOBER 2021 
   

 

Noardburgum – 10.00 uur 
 

 

03 okt  Voorganger: ds. Tjerk Bosscher 

     Viering H.A. 

  Bloemen: zr. N. Postma-Mars  

  
       

10 okt  Voorganger: ds. Tjerk Bosscher  

  Bloemen: zr. J. van der Wal 

 

17 okt  Voorganger:  br. Jan Zeldenrust 

Bloemen: fam. A. van der Veen 

 

24 okt  Voorganger: ds. Tjerk Bosscher 

  Bloemen: fam. A. Kooistra 

  Koffiedrinken na de dienst 

 

31 okt  Voorganger: da. Joke Verboom-Schotanus 

  Bloemen: fam. B. Poeze 
   
  

 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’  

(november 2021) verschijnt op 31 oktober 2021 

Copy uiterlijk 24 oktober 2021 inleveren 

bij de redactie, het liefst via e-mail: 

deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl   

           

mailto:deopendeur@hotmail.com
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