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HIJ KENT JE 
 

Verberg je wonden niet voor Hem: 

Hij weet ze toch wel op te sporen. 

En laat gerust je noodkreet horen: 

Hij luistert immers naar je stem. 
 

Richt nú je hart maar naar de Heer  

– zelfs als je moeilijk kúnt geloven –  

en schreeuw je zorgen maar naar Boven. 

Daar wordt je nimmer afgeweerd. 
 

Misschien zendt Hij die ene mens  

die echt wil luist’ren naar je noden. 

Die, als door God gezonden bode,  

voor jou gaat bidden, heel intens. 
 

‘Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, 

Ik zal u redden.’ 

(Psalm 50:15) 
 

Uit: Heilzaam licht 

Door Jelly Verwaal 

 
 

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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Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil 
(Psalm 62:2) 

 

Als we echte ontmoeting met God willen hebben, is het noodzakelijk 

dat we eerst stil leren zijn voor de Heere en wachten op Hem. In zijn 

boek ‘Stil zijn… en wachten op God’ laat Andrew Murray ons door 

verschillende teksten uit de Bijbel het belang van stil zijn voor God 

zien. Het wachten op God brengt de beloofde zegen met zich mee. 

Als we geloven dat onze redding van God komt, geloven dat de gehele 

schepping Zijn werk is, dan mag je er van uitgaan dat het onze eerste 

en grootste plicht is om op Hem te wachten en te doen wat goed is in 

Zijn ogen. Op Hem wachten is de enige weg naar een leven van 

vreugde en vrede in God, de enige weg om God te leren kennen als de 

God van ons geluk. Een gebrekkige kennis en het verzuimen om te 

wachten op God, leiden er toe dat we dit volkomen geluk niet ervaren. 
 

Als we de machtige kracht van God in de wereld willen zien, zouden 

wij als christenen terug moeten keren naar onze ware plaats. De plaats 

die ons is toebedeeld in de schepping en de verlossing, de plaats van 

totale afhankelijkheid van God. Het is nodig dat we ontdekken waarom 

deze gave zo weinig ontwikkeld wordt en in te zien hoe uiterst 

belangrijk het is dat de gemeente, wijzelf, tot iedere prijs dat geheim 

leren kennen. 
 

De diepe behoefte aan dit wachten op God, ligt zowel in de natuur van 

de mens, als in de natuur van God. God de Schepper maakte de mens 

om een vat te zijn waarin Hij Zijn kracht en goedheid kon openbaren. 

De mens moest niet in zichzelf de levensfontein hebben, en ook niet in 

zichzelf kracht of geluk bezitten. De eeuwige en levende God wil elk 

moment de uitdeler zijn van alles wat de mens nodig had. De 

heerlijkheid en het geluk van de mens hangt niet af van een 

afhankelijk of onafhankelijk bestaan in de wereld, maar van het 

afhankelijk zijn van een rijke en liefdevolle God. Om ieder moment te 

mogen ontvangen uit de volheid van God was de vreugde en de zegen 

van de mens als schepsel voor de zondeval. 
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Toen de mens van God afviel, was hij meer dan ooit afhankelijk van 

Hem. De hoop om uit de dood gered te worden lag alleen in God, in 

Zijn kracht en genade. Het was God alleen die het werk van de 

verlossing in de mens begon, het is God alleen die ieder moment van 

de dag dat werk voortzet in elke gelovige. Zelfs in de herstelde mens is 

geen kracht om goed te doen. Ook de gelovige heeft niets en kan niets 

hebben, dat hij niet ieder moment zelf ontvangen moet. Het wachten 

op God is voor de mens net zo onmisbaar en moet net zo voortdurend 

en onderbroken zijn als de ademhaling, die zijn natuurlijke leven in 

stand houdt. 
 

Omdat christenen hun relatie tot God van absolute armoede en 

hulpeloosheid niet kennen, hebben zij geen idee van de 

noodzakelijkheid van een ononderbroken afhankelijkheid of van de 

geweldige zegen van het voortdurend wachten op God. Maar als een 

gelovige eenmaal gaat zien en er in toestemt, dat hij door de Heilige 

Geest alles moet ontvangen wat God elk moment bewerkt, wordt het 

wachten op God zijn schitterendste hoop en vreugde. 
 

Zodra hij leert begrijpen hoe God, als God, als de oneindige liefde, zich 

verblijdt om Zijn eigen natuur aan Zijn kind te geven in al Zijn volheid, 

hoe God niet moe wordt om steeds zorg te dragen voor zijn leven en 

kracht, vraagt hij zich af hoe hij ooit anders over God heeft kunnen 

denken dan als aan een God waar we gedurende de hele dag op 

moeten wachten. God die onophoudelijk geeft en werkt; Zijn kind, die 

onophoudelijk wacht en ontvangt, dat is een gezegend leven. 
 

Ten eerste wachten wij op God om ons te redden. Dan zien we dat 

redding er alleen is om ons tot God te brengen en het leert ons om te 

wachten op Hem. Dan ontdekken we nog iets beters, het wachten op 

God op zich is ons grootste geluk. Het is Hem de eer geven voor wie 

Hij is, het is de ervaring dat Hij alles voor ons betekent. 

Mag God ons de zegen leren van het wachten op Hem! 
 

(vrij vertaald uit Andrew Murray: Stil zijn… en wachten op God) 
 

Jacob van Akker.   
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Van de bestuurstafel 
 

Wat is het fijn dat er, nu de coronabeperkingen 

deels opgeheven zijn, weer veel dingen kunnen. Dat 

is gelukkig ook te merken in de gemeente. Er is 

weer sprake van meer activiteit. De diensten worden 

door meerdere broeders en zusters bezocht! Tijdens 

de dienst op zondag 17 oktober mochten we weer 

uit volle borst zingen onder begeleiding van het 

prachtige orgelspel door organist br. Henk de Vries. Wat een zegen om 

samen tot eer van onze Heer weer lofliederen te kunnen zingen! Het 

werd een feestelijke dienst waarin we ook broeders en zusters 

mochten ontmoeten die, na een lange tijd van afwezigheid, weer 

aanwezig waren.  

Maar er gebeurde meer! Op 19 september jl. was er een 

openluchtdienst van de gezamenlijke kerken in Noardburgum o.l.v. 

Brassband ‘Bernlef’. Ds. W. Feenstra, voorganger van de PKN-

gemeente, sprak over ‘Een hoopvolle toekomst’. Ondanks dat het 

frisjes was die morgen, werd deze dienst goed bezocht. 

Op zaterdag 2 oktober staken een aantal broeders en zusters de 

handen uit de mouwen om ons kerkgebouw van binnen en rondom 

een grondige schoonmaakbeurt te geven. Zelfs buurman Marcel, 

bewoner van de kosterswoning, hielp mee aan het schoonmaken van 

de dakgoten van het gebouw. Vanuit het bestuur willen wij allen 

bedanken die hierbij betrokken waren en hun tijd en energie aan deze 

activiteit hebben gegeven. 

De jaarlijkse startzondag werd gehouden op 10 oktober. Ds. Tjerk 

Bosscher had als thema uitgekozen ‘Uw Koninkrijk kome’ n.a.v. 

Mattheus 6:5-15. Na de woordverkondiging was er een moment van 

gebed waarin door een aantal aanwezigen een zegen werd gevraagd 

over de activiteiten in en van de gemeente. Na afloop was er 

koffiedrinken met diverse lekkernijen. Velen maakten hier maar al te 

graag gebruik van. 
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Inmiddels is ‘Pebbles’ en zijn ook de huiskringen weer gestart en 

staat op de derde zondagavond van de maand de bidstond gepland. 

Ook de Praisegroep is weer begonnen met repeteren. 

Door de versoepelingen zijn er nu meer zitplaatsen beschikbaar in de 

kerkzaal. Daarbij is in een aantal gevallen rekening gehouden met de 

geadviseerde 1,5 meter afstand van elkaar. Het collecteren vindt 

voorlopig nog plaats via de schalen bij de uitgangen van de kerkzaal. 

Voor de komende tijd houdt het bestuur zich bezig met een aantal 

activiteiten waarover wij u, voor zover mogelijk, te zijner tijd zullen 

informeren. 

Op het moment dat u dit leest heeft de Algemene Ledenvergadering 

al plaatsgevonden en is er een informeel kennismakingsgesprek 

geweest met een delegatie van de Vrije Baptisten Gemeente 

‘Nehemia’ uit Dokkum en leden van de kerngroep ‘Nehemia’ te 

Burgum. Ook is er een gesprek geweest met de werkgroep 

‘Bioversiteit’ uit Noardburgum.   

Het schilderwerk rondom het kerkgebouw staat nog steeds in de 

planning maar loopt wat vertraging op door een tekort aan 

personeel bij het schildersbedrijf. De dakbedekking van het oude 

deel van ‘De Rank’ dient deels vervangen te worden en ook het 

schoonmaakwerk is een punt van aandacht, maar daarover later 

meer. Verder wordt onderzoek gedaan naar een goede ventilatie van 

de kerkzaal. 

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.  

mailto:secretariaat@pleinkerk.nl
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Van het secretariaat 
 

Geboortekaartje Lèvin Veenstra 
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Geboortekaartje Juda Meijer 

 

 

  
 
 



10 

 

Adreswijziging 
 

Zr. Hendrikje de Vries-Sikkema is onlangs verhuisd naar Talma Hûs in 
Feanwalden. Haar adres gegevens zijn nu:  
Talma Hûs, Afd. De Stjelp, kamer 15, Juliusstrjitte 44, 9269 NV 
Veenwouden. 

 

Tj. Van der Veen, secretaris. 

 

Mijn getuigenis 

 

Sommige mensen hebben een beeldspraak die ze zo nu en dan 

uitspreken. 

Die beeldspraak hoort bij hen. 

Die maakt deel uit van hun leven. 

Dat is hun drijfveer; daar leven ze voor. 

En dat houdt hen op de been. 

Ik heb er zelf ook een en dat is deze: 

Mijn aardse leven is een streven en een zeker weten om eens en voor  

altijd in het hemelse paradijs te leven! 

Mijn getuigenis. 

Ja, dat doe ik regelmatig in mijn leven, ook via De Open Deur doe ik  

dat zo nu en dan een keer. 

Ik hoor dat zo weinig of kort gezegd helemaal niet. 

En ook in mijn dagelijkse leven kom ik dat nooit tegen. 

Als je dat echt wilt horen, dan moet je dat lospeuteren en dan is het  

nog maar de vraag, waar diegene nu echt voor staat en leeft! 

Als niemand dat Evangelie van God en Jezus verkondigt of openbaar  

maakt, dan moet er toch iemand zijn die dat doet, want van wie  

moeten zij dat anders horen? 

Het Christendom is zo langzamerhand een minderheid geworden,  

althans in Nederland! 

Zover zijn we dus al afgezakt. 

Tinus Douma.  
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Dorcas Voedselactie: iedereen kan meedoen 😊 

De Dorcas Voedselactie is er voor mensen zoals de 81-jarige 

Drande uit Albanië. Zij moet rondkomen van haar kleine 

pensioen van 45 euro. Daar moet ze alles van betalen. Ook haar 

medicijnen die ze moet gebruiken voor haar hartproblemen. Bij 

Drande in huis woont haar zoon en zijn gezin. 
 

Drande en haar familie krijgen een voedselpakket van Dorcas. Dat 

is belangrijk, vooral in die wintermaanden als er geen groente 

verbouwd kan worden. Het pakket is niet alleen gevuld met 

houdbaar voedsel, maar ook met verse, lokale producten. Dit is 

mogelijk omdat de producten dankzij het in Nederland 

ingezamelde geld in Albanië zelf zijn ingekocht. En, erg 

belangrijk: we helpen Drande, haar familie én het hele dorp aan 

een gezonde toekomst. Door te investeren in de gemeenschap 

en de ontwikkeling van mensen zijn onze voedselpakketten en 

hulp straks niet meer nodig. 
 

Hoe we dat doen? We stimuleren contacten tussen de inwoners 

van het dorp door activiteiten te organiseren en we laten mensen 

met elkaar samenwerken. Maatschappelijk werkers brengen een 

bezoek. Aan jonge mensen die nog kunnen werken, geven we 

landbouwtrainingen zodat ze zelf een groentekas kunnen 

beginnen.  
 

Wij werken aan een gezonde toekomst. Dat doen we niet 

alleen voor het gezin van Drande, maar voor duizenden 

andere families in Oost-Europa. Geef daarom voor voedsel. 

Zo zorgt u er met ons voor dat iedereen kan meedoen. Nu en 

straks. 
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Ga naar www.dorcasvoedselactie.nl.  
 

Aanvulling van het bestuur van de Baptisten gemeente 

Noordbergum: 
 

Het bestuur heeft ervoor gekozen om geld in te zamelen via 

de collecte, bij voorkeur door geld over te maken naar het 

rekeningnummer van onze gemeente. 

Onze penningmeester verzamelt al het ingekomen geld en 

maakt het dan over naar het rekeningnummer van DORCAS. 

Zie de eenmalige machtiging op blz. 23 van dit nummer. 
 

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

 

 

Samen met ons hebben veel mensen stilgestaan bij het overlijden van 

onze lieve dochter en (schoon-)zus 
 

                                Jikke Koster- de Vries 
 

Wij willen u hartelijk danken voor de manier waarop u ons tot steun 

bent geweest. 

Gels de Vries-Gros 

en kinderen. 
 

 

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het 

medeleven in de periode van ziekte en overlijden van mijn Man, 

Heit en Pake 

Coen van der Tas 
 

Het heeft ons erg bemoedigd en goed gedaan alle kaarten, 

telefoontjes, bezoekjes, bloemen en condoleance. 

Met vriendelijke groeten van Tineke Pruis, kinderen en 

kleinkinderen. 
 

http://www.dorcasvoedselactie.nl/
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  ‘Ik zou zo graag’ 
 

Ik zou zo graag  

eens om een hoekje willen kijken  

en zien hoe ‘t in de hemel is  

waar ze mij altijd van vertelden:  

‘Daar is geen leed en droefenis’. 

 

Ik zou zo graag  

eens om een hoekje willen kijken  

waar nu mijn moeder en mijn vader zijn,  

en velen die ik hier zo lief had  

zien – zonder angst en zonder pijn. 

 

Ik zou zograag  

eens om een hoekje willen kijken.  

Misschien was dan mijn leed voorbij,  

als ‘k mijn geliefden daar hoor zingen  

geheeld, gezond en eeuwig blij. 

 

Ik zou zo graag  

eens om een hoekje willen kijken. 

Lazarus zien in Abram’s schoot.  

Dan zou ik niet zozeer meer vrezen  

voor ‘t kille graf en voor de dood. 
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Heer – ‘k zou zo graag  

eens om een hoekje willen kijken 

net als Stefanus – eens wat zien,  

een tipje van de sluier lichten,  

dat gaf meer zekerheid, misschien. 

 

Kind, luister maar naar Mijn beloften,  

wie op Mij vertrouwt, die leeft,  

want ik ben geen God van doden  

maar ‘n God die eeuwig leven geeft. 

 

Wie tot Mij komt die zal ik leiden,  

Mijn Zoon betaalde voor de reis.  

Hij zegt tot ieder die Hem aanroept:  

Heden – met Mij – in het paradijs. 

 

Heer – ‘k zou zo graag  

wat meer willen geloven.  

Leer mij vertrouwen als een kind,  

dat zich aan Vaders hand laat leiden  

en rust en troost en vrede vindt. 

 

S.v.d.M. 

 

(Ingezonden door zr. Baukje Reitsma-van der Zwaag)  
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WOORDZOEKER 
 

De overgebleven letters vormen een woord dat ook wel in onze 

gemeente wordt gebruikt. 
 

R E N N I P S S A L V 

E B E U G E L T A S D 

S C H O O L S T R IJ D 

T H E E V I S I T E F 

I O P L E G G E R O A 

T I E T I L I T R E F 

U E A G A D I S M E G 

E N E R U E H C S F A 

R E O T N E S K E H N 

E R S D I E P G A N G 

N N E D I E L E G E B 
    

 
       

                      

 

AFGANG 

AFSCHEUREN 

BEGELEIDEN 

BEUGELTAS 

DERTIENDE 

DIEPGANG 

 

FERTILITEIT 

FORSHEID 

HEKSENTOER 

OPLEGGER 

PEUGEOT 

RESTITUEREN 

SCHOOLSTRIJD 

STUDIETIJD 

THEEVISITE 

VLASSPINNER 

 

De oplossing van de woordzoeker in De Open Deur van oktober 2021 

luidt: KOFFIE 
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 Nieuws van Unie-ABC  

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op D.V. woensdag 17 november wordt van 14.00 tot 19.00 uur de Algemene 

Ledenvergadering van Unie-ABC gehouden. We zijn daarbij te gast in de 

Baptistengemeente Op Doortocht in Ede. Op de agenda staan onder meer de 

begrotingen van Unie en ABC voor 2022 en een voorstel voor de toekomstige 

inrichting van de ledenvergaderingen. Ook draagt het bestuur een nieuwe 

Algemeen Secretaris voor en zijn er verschillende workshops. Kijk voor de 

vergaderstukken en het aanmeldformulier op www.unie-abc.nl of vraag de 

informatie op bij de secretaris van uw gemeente. 

PROJECT VAN DE MAAND 

In november besteedt Unie-ABC aandacht 

aan gemeentestichting in Cuba. Via een 

project van de European Baptist Mission 

International (EBMI) zijn er contacten 

tussen de op die manier ontstane 

gemeente Villanueva in Havanna en enkele 

baptisten-gemeenten in Nederland.  

De jonge gemeente van gemeen-testichter 

Vladimir Valladares telt zo’n zeventig tot 

honderd betrokkenen. Veel gemeenteleden 

hebben een occulte achtergrond, zodat er 

vaak een zware geestelijke strijd aan hun 

bekering vooraf is gegaan. De 

omstandigheden waarin Cubaanse kerken 

moeten werken zijn ook niet altijd 

gemakkelijk: er is veel armoede en veel geweld in het land. Tegelijkertijd is er 

vaak wel openheid voor het Evangelie. De gemeente gebruikt creatieve 

methoden om met mensen van alle leeftijden in contact te komen. Hun motto 

is: mensen dienen en daarbij Gods liefde met hen delen. Bidt u deze maand 

mee voor dit project? Meer informatie: www.unie-abc.nl. 

 

http://www.unie-abc.nl/
http://www.unie-abc.nl/
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Belofte van de eeuwen 
 

De geboorte van Jezus  

in historie, devotie en liturgie 

 
Samenvatting 

Advent en Kerst zijn 

hoogtepunten in het 

kerkelijk jaar. Maar wat is er 

historisch te zeggen over de 

geboorte van Jezus? Dit 

boek gaat dieper in op de 

geschiedenis achter de 

geboorteverhalen in de 

evangeliën. Wat weten we 

uit andere bronnen over 

figuren als Augustus en 

Herodes, die de evangelisten 

noemen? Welke spanningen 

en verwachtingen leefden er 

rond de tijd van Jezus' 

geboorte? Hoe zit het met 

de volkstelling die Lucas 

noemt? Wie waren de wijzen 

uit het Oosten? Wat is er 

wetenschap-pelijk bekend 

over de ster die hen naar 

Judea leidde? Dit boek 

beschrijft Jezus als de Zoon van God; een Jood, geboren uit een volk 

waaraan God grote beloften heeft gedaan. Hij is met recht de Belofte 

van de eeuwen!  
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Over de auteur 

Harold ten Cate is voorganger van 

Baptisten Gemeente Zuidwest Friesland, 

in Koudum. Hij studeerde aan het 

Evangelisch College en het Baptisten 

Seminarium in Amsterdam. Naast het 

onderwijs in de gemeente heeft ook het 

aanbiddingslied zijn hart. Hij is hij actief 

als schrijver en vertaler van liederen voor 

de kerk in Nederland. Hij droeg bij aan de 

bundels Opwekkingsliederen en Hemelhoog en werkte samen met 

christelijke artiesten als Sela, LEV, Joke Buis, Gerald Troost en Kees 

Kraayenoord aan nieuwe liederen. Harold ten Cate is getrouwd en 

vader van vier kinderen. 

Naast grondige Bijbelstudie en veel historische achtergrondinformatie 

reikt dit unieke boek ook meer dan 35 (veelal nieuwe) liederen aan 

waarmee diensten en vieringen in eigen kerk of gemeente kunnen 

worden verrijkt. 

"Dit is een speciaal Kerstboek dat alle aandacht waard is... Ten Cate 

biedt de lezer gedegen en betrouwbaar bijbels en historisch materiaal, 

dat ik zonder meer kan aanbevelen... Dit boek zal predikers helpen om 

tijdens hun voorbereidingen voor Advent en Kerst de Bijbel goed te 

lezen." 

-- Pieter J. Lalleman, nieuwtestamenticus en baptistenpredikant in 

Engeland (in: Inspirare. Tijdschrift voor evangelische en charismatische 

theologie) 

Het boek is inmiddels verschenen en kan worden besteld bij uitgeverij 

www.Boekscout.nl. Het boek kost € 22,50 inclusief verzendkosten.  

 

http://www.boekscout.nl/
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KERKDIENSTEN IN NOVEMBER 2021 
   

Noardburgum – 10.00 uur 
 

07 nov  Voorganger: ds. Tjerk Bosscher  

     Viering Heilig Avondmaal 

  Organist(e): Geen organist 

Bloemen: Fam. T. de Vries 
 

04 nov Voorganger: ds. Tjerk Bosscher  

    Dorcas-dienst 

  Organist(e): zr. Froukje ten Cate-Booij 

Bloemen: zr. Matty Wiersma-Boersma  
 

14 nov Voorganger: ds.Tjerk Bosscher 

13.30 uur School-kerkdienst met  

basisschool “De Klimstien” 
 

21 nov Voorganger:  ds. Tjerk Bosscher  

    Eeuwigheidszondag 

Organist(e): Geen organist 

Bloemen: zr. Nettie Postma-Mars  
 

28 nov Voorganger: br. Jan Zeldenrust  

(1e Advent) Organist(e): br. Henk de Vries 

Bloemen: zr. Jellie van der Wal  

  Koffiedrinken na de dienst 
       

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’  

(december 2021) verschijnt op 28 november 2021 

Copy uiterlijk 21 november 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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BAPTISTEN GEMEENTE NOORDBERGUM 
Machtigingsformulier 

 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Baptisten 

Gemeente Noordbergum om van onderstaande rekening eenmalig af 

te schrijven: 
 

een bedrag van € ____________ wegens: 
 

Dorcas-actie 
 

De afschrijving zal plaats vinden op of rond: 30 november 2021. 
 

Eenmalige machtiging                                                            SEPA 
 

Naam: Baptisten Gemeente Noordbergum 

Adres: Zevenhuisterweg 39 

Postcode: 9257 VH Woonplaats: Noardburgum 

Land: Nederland Incassant ID: NL12ZZZ082096759257 

Kenmerk Machtiging: nr. ______ Dorcas-actie 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 na 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: Postbus 10, 9250 AA Burgum. 


