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(Ingezonden door zr. Jellie van der Veen-Sikkema) 
  

 
Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 

 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum 
https://pleinkerk. 
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De overdenking 
 

Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos 
liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te 
wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God, de HEERE, is 
een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het 
goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. 
HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt. 
Psalm 84: 11-13 (HSV) 
 

Wat een verlangen naar God spreekt deze psalm uit! Het kan natuurlijk 
zijn dat je dit verlangen meteen al bij jezelf herkent. Prachtig! Heb jij 
alleen dat verlangen nog niet? Niet getreurd, want je kunt Psalm 84 
gebruiken als inspiratie om je verlangen te laten groeien. 
Het verlangen naar God ontstaat niet zomaar. Het is niet een kwestie 
van: je hebt verlangen of niet. Verzen 12 en 13 van Psalm 84 zeggen 
namelijk: want God geeft het goede aan wie oprecht leven. Het woord 
‘oprechtheid’ zou je ook kunnen vertalen met ‘integer’. De schrijver 
was dus overtuigd van Gods vrijgevigheid aan oprechte, integere 
mensen. Als jij naar Gods wil verlangt, helpt het om eerst te kijken en 
te luisteren naar Gods vrijgevigheid aan jou en aan anderen.  Kies 
bijvoorbeeld er voor om bewust verhalen te horen en te lezen van 
mensen die God in hun leven hebben zien werken. Mijn eigen ervaring 
is dat hoe meer je praat met anderen over wat God doet, hoe meer 
verlangen je zelf krijgt. Ook het luisteren van preken en liederen en 
het lezen van boeken van mensen die verlangen naar God helpen 
daarbij. 
Hoe wordt dat verlangen dan praktisch? Het is in de meeste gevallen 
niet mogelijk om hele dagen alleen maar met God bezig te zijn. Je hebt 
ook je werk, relaties, bezigheden en dergelijke. Tijdens de bijbelstudie 
van 16 november jl. hebben we een rekensommetje gemaakt. Eén dag 
tegenover duizend is hetzelfde als minder dan 2 minuten tegenover 
een hele dag. Dat zou betekenen dat 2 minuutjes met God besteden, 
belangrijker is dan alles wat je de rest van de dag doet. 
Ik wil je uitdagen je verlangen naar God op die manier te zien. Niet 
alleen: we moeten zo veel mogelijk bij God zijn. Maar ook: de tijd die 
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ik met God heb, is me meer waard dan de rest. Die 2 minuten met God 
is belangrijker dan de rest van je to-do-list. Met die blik is het niet 
meer een kwestie van kwantiteit maar van kwaliteit. Prioriteer de 
kleine momenten met God. Als je Psalm 84 in je dagelijkse leven wilt 
toepassen gaat het over prioriteren en niet over zo lang mogelijk bij 
God zijn. Al is lang bij God zijn natuurlijk fantastisch. 
Wanneer we Psalm 84 vers 11 lezen, komen we ook nog een ander 
aspect van dat prioriteren tegen: ‘Ik verkoos liever te staan op de 
drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten 
van de goddeloosheid.’ Je verlangen naar God wordt zichtbaar in de 
keuze om te vechten tegen de verleiding van zonde. Dat je zo dicht 
mogelijk bij God wilt leven en daarom de keuze maakt om niet mee te 
gaan in alles waar God niet in gevonden kan worden.  
Voor de Joden was het heel belangrijk om naar de tempel te gaan.  
Dat was de manier om in contact te komen met God. Voor ons is dat 
niet meer nodig. Wij als christenen zijn de kerk en de plek waar God 
woont (1 Korinthe 3:17, 1 Korinthe 6:19, 1 Petrus 2:5). Wij zijn tempel 
van Gods geest. Je hoeft dus alleen maar jezelf te zijn om God te 
ontmoeten. Het samenkomen als lichaam van Christus kan daarbij 
helpen. Bijvoorbeeld door naar de kerk te blijven gaan, ook wanneer je 
minder voelt bij je geloof of er geen zin in hebt. Dat is de plek van 
gezamenlijke ontmoeting. 
Hoe zit het met jouw verlangen? Ligt er voor jou een uitdaging om je 
verlangen te laten vergroten? Of mag jij je huidige verlangen ruimte 
gaan geven in je dagelijkse leven? 
In beide gevallen kun je met mij het volgende gebed uitspreken: ‘Lieve 
Vader in de hemel. Ik wil verlangen naar Uw aanwezigheid zoals de 
schrijver van Psalm 84. Help mij om U beter te leren kennen en laat 
mijn verlangen naar U groeien. Breng mensen om mij heen die dat 
verlangen versterken. Laat mij zien waar ik in mijn leven opnieuw 
prioriteiten moet stellen. Help mij om in alles U op nummer één te 
zetten. Dank U dat U in mij leeft en altijd bereikbaar bent voor mij. In 
Jezus’ naam, amen.’ 
 

Ds. Tjerk Bosscher. 
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Van de Bestuurstafel… 
 

Situaties kunnen snel veranderen! Schreven we de 
vorige keer nog dat we het fijn vonden dat de 
coronabeperkingen deels opgeheven waren, nu 
hebben we helaas weer te maken met 
aangescherpte maatregelen. En ja, we merken het 
in onze omgeving en in de gemeente dat het coronavirus rondwaart en 
dus geldt voor ons allen weer de oproep van het CIO (Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken), naar aanleiding van de persconferentie 
van vrijdag 12 november jl., om de basisregels te handhaven: ‘Blijf 
thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, 
schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht’. Een 
verantwoorde toepassing van de basisregels blijft van belang, ook 
omdat het coronoatoegangsbewijs (CTB) niet van toegang is op 
kerkdiensten. Houd daarom rekening met de anderhalve meter en 
denk aan de mondkapjesplicht, aldus het CIO. 
Als bestuur hadden we in oktober onze reguliere vergaderingen. Op 25 
oktober vergaderde het Zakelijk Bestuur en op 1 november de Raad 
van Oudsten waarbij tijdens het eerste uur een delegatie van het 
Zakelijk Bestuur aanwezig was. En dan was er de Algemene 
Ledenvergadering op 28 oktober. Wat waren we dankbaar dat dit weer 
mogelijk was. Hoewel het geen grote opkomst was (36 leden inclusief 
10 bestuursleden) was het goed om op deze wijze bij elkaar te zijn. 
Enkele opmerkingen zouden door het bestuur meegenomen worden 
ter verdere bespreking op de te houden ‘Heidedag’ op zaterdag 13 
november (een dag waarop het bestuur zich bezighoudt en nadenkt 
over zaken die tijdens de reguliere vergaderingen niet de nodige 
aandacht krijgen). Echter door omstandigheden o.a. door 
aangescherpte coronamaatregelen is de ‘Heidedag’ niet doorgegaan 
maar nu verplaatst naar zaterdag 8 januari a.s.  
Een delegatie van het bestuur had op dinsdagavond 26 oktober een 
informeel en oriënterend gesprek met een vertegenwoordiging van de 
Vrije Baptisten Gemeente ‘Nehemia’ (Dokkum/Burgum). Er is o.a. 
gesproken over wat we als gemeenten voor elkaar zouden kunnen 
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betekenen, zoals bv. Jeugdwerk, muziek, evenementen, kanselruil en 
de mogelijkheid om, in voorkomende gevallen, gebruik te kunnen 
maken van ons kerkgebouw bv. bij een doopdienst. Het was een fijne 
ontmoeting en een goed gesprek!  
Als bestuur vinden we het heel jammer dat, om persoonlijke redenen, 
br. en zr. Tishauser en hun dochter Marjolein het lidmaatschap van de 
gemeente hebben opgezegd en br. Tishauser zich per direct terugtrok 
als lid van de Raad van Oudsten. Een delegatie van de Raad van 
Oudsten gaat hierover nog met hen in gesprek.  
In de dienst van 7 november konden we melding maken van 2 jubilea. 
Dankzij het accuraat bijhouden van de bloemendienst door zr. Johanna 
de Vries bleek het dat de fam. Thijmen en Doetie de Vries heel 
getrouw al 25 jaar aan de bloemendienst heeft meegedaan. Reden om 
dankwoorden tot hen te spreken en dit werd met een boeket bloemen 
benadrukt. Zo mochten zij al die jaren een lichtstraaltje zijn en de 
groeten van de gemeente bij zieken en ouderen brengen. Belangrijk 
om te doen! 
Dan was er nog een bijzonder jubileum. Br. Age Eizema heeft zich al 
meer dan 25 jaar bezig gehouden met het samenstellen van ons 
gemeentebled ‘De Open Deur’. Helaas kon br. Age, omdat hij ziek was, 
niet in de dienst aanwezig zijn en daarom zijn de bloemen na de dienst 
bij hen thuis gebracht. Maar dankwoorden werden evengoed 
uitgesproken. De fam. Eizema kwam in 1991 naar onze gemeente, zij 
woonden toen nog in Drachten. Al spoedig hield br. Age zich bezig met 
het drukken van DOD. Later werd dat het redactiewerk en het 
samenvoegen van de aangeleverde kopij. Dat is altijd weer spannend: 
Wat komt er binnen en is het op tijd? Maar toch lukt het elke maand 
weer om er een mooi geheel van te maken. Op die wijze kan ieder die 
het blad leest op de hoogte blijven van het wel en wee van de 
gemeente en haar leden en vrienden. Hier zijn we met z’n allen 
dankbaar voor. ‘Zo geeft onze Heer aan ieder zijn/haar taak, tot dienst 
van het geheel’.  
Op maandag 22 november mocht onze voorganger ds. Tjerk Bosscher 
zijn verjaardag vieren. We zijn gewend om rondom die verjaardag hem 
in de dienst te feliciteren en dat gaat dan vergezeld met een 
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cadeaubon en een boeket bloemen. Dit keer was dat anders. We 
vonden het niet zo passend om dit tijdens de dienst van 
eeuwigheidszondag (21 nov.) te doen. En een week later is de fam. 
Bosscher bij het opdragen van hun kleinzoon Juda – het zoontje van 
Daan en Heleen – in hun gemeente. Om deze reden is van de traditie 
afgeweken en heeft br. Bram Postma de felicitaties van de gemeente 
bij hen thuis gebracht. Maar we zijn evengoed dankbaar voor het 
afgelopen jaar en bidden om een zegen voor het nieuwe levensjaar. 
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.  
 

Van het secretariaat 
 

Helaas hebben we 2 opzeggingen van lidmaatschap van onze 
gemeente gekregen: 

a.  Van Marjolein Tishauser: 
Ik ben blij en dankbaar dat ik heb mogen opgroeien in de Baptisten 
gemeente Noardburgum. Vele jaren heb ik me daar erg thuis gevoeld, 
ook al waren er niet veel leeftijdsgenoten waarmee ik kon optrekken 
en mijn geloofsleven mee kon delen. Hier kwam echter verandering in 
toen de Roemenië groep werd opgericht. Ik leerde nieuwe mensen 
kennen waarmee ik mijn passie voor het evangelisatie werk mee kon 
delen. Een ontzettend waardevolle groep van binnen en buiten de 
gemeente, die hopelijk nog vele jaren door zal gaan. Toch heb ik met 
pijn in mijn hart besloten dat ik op zoek ga naar een andere gemeente. 
De laatste jaren merk ik dat mijn visie steeds meer afwijkt van de visie 
van de gemeente. Ook spelen er een aantal persoonlijke redenen mee 
die mij tot dit besluit heeft doen komen. Ik wil iedereen die mij de 

mailto:secretariaat@pleinkerk.nl
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afgelopen jaren heeft gesteund in het ziek zijn, ontzettend bedanken. 
Ik heb de vele kaartjes en berichtjes als zeer waardevol ervaren. 
Ik wens julle alle goeds en Gods zegen. 
Groeten, Marjolein Tishauser. 
 

b. Van Annemiek en Martin Tishauser: 
Met pijn in ons hart, lang overdenken en gebed hebben wij besloten 
om ons lidmaatschap te beëindigen. De laatste tijd merken wij dat 
onze visie steeds meer af gaat wijken van de visie van de gemeente en 
daarmee komen wij met onszelf in conflict. 
Wij waarderen zeer wat de gemeente Noordbergum voor ons heeft 
betekend in de opbouw van ons geloof, maar ook de laatste periode 
waarin wij geen financiële bijdragen konden leveren omdat wij door 
omstandigheden alles kwijt zijn geraakt. Praktisch gezien houdt dat in 
dat ik (Martin)  per direct uit de RvO stap en alle taken neerleg. 
Vriendelijke groet, Martin en Annemiek Tishauser. 
 

Interkerkelijke werkgroep Noordbergum: 
Als werkgroep waren we weer van plan om een kerstnachtdienst te 
organiseren in “De Balstien”, echter door de nieuwe aangescherpte 
Corona maatregelen is het niet mogelijk om dit te realiseren. In 
overleg met de betrokken voorgangers en brassband “Bernlef” hebben 
we besloten om weer een kerstnachtdienst op te nemen en die uit te 
zenden via You Tube op 4 december 2021 om 21.30 uur. Via de 
nieuwsbrief wordt u/jij geïnformeerd hoe de uitzending gevonden en 
bekeken kan worden. Als werkgroep zijn we blij dat br. Bram Postma 
weer de opnames gaat maken en deze gaat samensmeden tot een You 
Tube uitzending. 
 

De secretaris, Tjipke van der Veen. 
 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ 

  (januari 2022) verschijnt op zondag 26 december 2021 

Copy kunt u uiterlijk 19 december  2021 inleveren 

bij de redactie, het liefst via e-mail: 

deopendeur@hotmail.com of baptisten@pleinkerk.nl 
   

mailto:deopendeur@hotmail.com
mailto:noordbergum@baptistengemeenten.nl
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Adventsthema “Tel je mee?” 

 
Ook dit jaar hebben we in de diensten weer een gezamenlijk 
adventsthema met de Pebbles. Het thema is dit jaar “Tel je mee?” En 
er wordt natuurlijk heel wat afgeteld tijdens de adventsperiode. We 
tellen allereerst af naar de komst van onze Heer op aarde als mens. 
Dag voor dag wordt er afgeteld. Bijzonder is het dat juist ook Lukas als 
schrijver aan ons aangeeft dat Jozef en Maria op reis moeten gaan 
vanwege een volkstelling. Zij moesten zelf ook worden geteld. Toch 
leek het alsof ze voor de wereld niet meetelden. In de ogen van de 
grote machthebbers waren het maar twee hele gewone mensen uit 
een onbeduidend dorp in Galilea. En toen Jezus werd geboren kwamen 
als eersten de herders op bezoek die ook niet echt meetelden voor de 
wereld. Hoe bijzonder dat God zelf op aarde komt als mens om ons te 
laten weten dat ook jij meetelt! Daarbij cijferde Hij zichzelf weg om 
ontelbare aantallen van zijn schepsels te bereiken.  
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In de vier adventszondagen zullen onbeduidende mensen voorbij-
komen die door God belangrijk worden gemaakt. Het zou maar zo 
kunnen zijn dat ook u daarin een belangrijke rol speelt! Ook zien we 
dat de mens die echt belangrijk is niet belangrijk wordt gevonden in de 
wereld. De werkelijkheid op z’n kop zou je kunnen zeggen.  
 

Kerstnachtdienst 
De Kerstnachtdienst is om 21.30 uur, zowel in de Pleinkerk als ook in 
de PKN en GKV. Bezoekers zijn van harte welkom. Bovendien is het te 
bekijken op You Tube. 
 

Kerstochtend 
Tijdens de Kerstochtend hebben we een Kerstdienst in onze eigen kerk 
om 10.00 uur. Tot de preek zullen de kinderen van de Pebbles hierin 
aanwezig zijn waarna ze een eigen kerstactiviteit hebben. Wij zullen 
dan verder gaan met de dienst. Mocht u zelf een mooie bijdrage 
hebben voor deze dienst in de vorm van een gedicht, een lied, 
getuigenis of een creatieve bijdrage wilt u dat dan aangeven. 
Daar is volop ruimte voor.  
 
Tweede kerstdag 
De 2e kerstdag valt dit jaar op een zondag. Ook dan willen we om 
10.00 uur een bijzondere dienst hebben. In deze kerstzangdienst zal 
de nadruk liggen op het samen zingen van kerstliederen onder 
orgelbegeleiding.  
 

Oudejaarsdag 
Ook dit jaar zal er weer een oudejaarsdienst plaatsvinden om 19.30 
uur op 31 december. Tijdens deze dienst zal ik aan de hand van korte 
bijbelfragmenten beschouwend terugkijken op het afgelopen jaar . We 
mogen het jaar vervolgens afsluiten met een verwachtingvolle blik 
vooruit gericht op onze Heer.  
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Oproep. 
 

De kleine dingen doen ertoe. Een glas water, een stuk brood, een 
kledingstuk, een bezoekje… Deze kleine dingen vraagt God van je om 
uit te delen. Liefde komt tot uiting in wat je doet voor de hongerige, de 
dorstige, de naakte, de zieke, de gevangene, de gebrokene, degene 
die lijdt, degene die alleen is, zoals de Bijbel ons in Matteüs 25:35-
40 vertelt. 
“Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik 
dorst had, hebben jullie Mij te drinken gegeven. […] ‘Heer, wanneer 
had U honger en hebben we U te eten gegeven? Wanneer had U dorst 
en hebben we U te drinken gegeven?[…] ‘Luister goed! Ik zeg jullie: 
toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders [ of 
zusters ] deden, hebben jullie ze ook voor Míj gedaan.'” 
Hoe kun jij dit in de praktijk brengen? Wat kun jij doen voor dat ene 
familielid, je buurman, een kennis, een persoon op straat, een kind… 
God wil hen aanraken door jou heen. Hij gaf je Zijn hart om van ‘de 
minst belangrijke broeders of zusters’ te houden. Kijk om je heen, zie 
wie volgens het moraal van onze wereld onbelangrijk zijn, en zet dan 
de liefde van Jezus in actie. 
Jij kan vandaag het verschil maken op de plek waar jij bent! 
Dit stukje inspireerde mij om ook daadwerkelijk iets te beteken voor 
een ander en in actie te komen. 
Klanten van de Plus in Burgum en Feanwâlden kunnen weer sparen 
voor een boodschappenpakket. Bij elke 10 euro krijgt u een gratis 
zegel  voor dit pakket. Spaart u zelf niet, spaar dan mee voor de 
voedselbank. Losse zegels en halfvolle spaarkaarten zijn ook welkom. 
 De actie loopt van 14 november 2021 tot en met 19 februari 2022. 
Vorig jaar hebben we samen  20 dozen bij elkaar kunnen sparen voor 
de voedselbank en een gezin  een extra steuntje in de rug kunnen 
geven. 

Spaart u dit jaar ook weer mee voor de voedselbank? 
Doet U mee? 
U kunt uw zegels inleveren bij: 
Sjoukje Wijbenga. 
Afgeven in de kerk kan ook. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

https://www.bible.com/nl/bible/1276/MAT.25.25-40.BB
https://www.bible.com/nl/bible/1276/MAT.25.25-40.BB
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Een dominee zei eens … 
 

“Een dominee zei eens: “Als ik een triest 
boek lees, kijk ik altijd even op de laatste 
bladzij. Als daar alles goed komt, lees ik 
de rest ook met plezier. Zo doe ik dat 

ook met de Bijbel. Als het me wat angstig 
wordt, sla ik de laatste bladzij op. Dan 
weet ik: Jezus komt. Hij die beloofd 

heeft alles nieuw te maken. Het beste 
komt nog, wat een troost. Als het u 

een beetje moeilijk wordt, en angstig, lees 
dan maar de laatste bladzij van de 

Bijbel. Het beste komt nog. En het lijden 
van de tegenwoordige tijd is niet te 
vergelijken met de heerlijkheid die 

komen zal. Maar intussen is daar de 
vastigheid in deze tijd dat de Heer ons 

geeft niet een geest van vrees, maar van 
liefde, van kracht en van 

bezonnenheid.” 
 

Corrie ten Boom 
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KERSTDANKOFFER 2021 

 
Verhef je stem, geef een stem :  help AWAZ ! 

 
Mensen in Nederland, mensen in Friesland,  wij vragen uw hulp voor  
een specifieke groep christenen in Pakistan,  bewoners van een  
armelijke, achtergestelde buurt in  de miljoenenstad Islamabad.   Met 
name voor hun kinderen  roepen wij uw hulp in. 

Wie zijn ‘wij‘? Wij zijn een  kleine groep Pakistaanse christenen in 
Nederland,  die met dankbaarheid en vreugde hier leven maar ook 
aandacht en zorg hebben voor  mensen in de knel daar. 

 Onze woordvoerder is  de,  in Hurdegaryp wonende,  in Pakistan 
bekende christelijke zanger en musicus (componist) Younas Mehdi.   
Hij is ook degene die de naam AWAZ (=stem , in het Urdu) bedacht 
heeft; zelf gebruikt hij immers zo intens zijn stem: hij zingt in het Urdu 
maar inmiddels ook in het Nederlands! 

Verhef je stem  v o o r  en geef een stem  a a n  stemlozen, help  de 
mensen  in deze arme buurt, Iqbal  in Islamabad. Hun kinderen 
kunnen niet naar school, want daar is helemaal geen geld voor. 
Mensen zijn blij als ze te eten hebben  en de overheid helpt hen niet, 
noch met geld noch met onderwijs(-zers). Per gezin is er 10 tot 15 
EURO    aan inkomsten per maand. Het zijn dagloners, die elke dag of 
elke week maar weer moeten zien werk te vinden (mannen schilder- 
en kluswerk,  vrouwen schoonmaakwerk). Ons doel is:   de kerk  in 
Iqbal helpen om te helpen.  De naam van de kerk is Iman Church:  
Iman = geloof oftewel vertrouwen. 

Nu al geeft de Iman Church  basale lees-, schrijf- en rekenlessen aan  
haar ‘eigen‘  kinderen plus aan wie  het maar nodig heeft. Heel graag 
zou de kerk leraren aanstellen  voor 5 klasgroepen tussen 5 - en 11- 
jarige leeftijd. Dringend nodig is ook de verbouwing  van de huidige 
semi-openluchtruimte tot een stevige overdekte school. 

Zingen doet de Iman Church ook nu  al, op zondag en door de weeks  
maar wie weet  kan  een van de leraren  echte zangles geven,  ook dat 
is AWAZ nietwaar? ! 
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Op de foto’s kunt u meer zien over de Iman Church,  hun muziekteam, 
hun dominee en zijn vrouw,  de gemeenteleden, de kinderen,  het 
gebouw en de buurt. 

Voor meer informatie en bij vragen kunt u contact opnemen met de 
heer Y. Mehdi…….   

 

Lieve broeders en zusters, 

 

U hebt zojuist de stem gehoord van Younas Mehdi. 

Via zijn optredens met zang en muziek in verschillende kerken geeft 
deze christelijke zanger/componist bekendheid aan het lot van zijn 
arme medebroeders_ en zusters in Islamabad. 

Hij roept ons op aan die stem gehoor te geven : help! 

 

Mede door onze financiele steun kunnen wij er aan bijdragen, dat er 
voor hun kinderen een betere toekomst mogelijk wordt. Door 
onderwijs kunnen zij hun positie verbeteren. 

 

De zendingswerkgroep wil graag de opbrengst van het kerstdankoffer 
besteden aan dit kleinschalige, maar o zo belangrijke project, dat hoop 
biedt aan mede-christenen in erbarmelijke omstandigheden. 

Doet u mee ? 

 

Een eenmalige machtiging voor dit doel vindt u op bladzijde .. van dit 
nummer. 

 

Namens de zendingswerkgroep, 

Froukje ten Cate. 

 

 
  
 



 

17 

 

 

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn) 
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KERKDIENSTEN IN DECEMBER 2021 
 

Noardburgum – 10.00 uur 

 
 

05 dec Voorganger: ds. Tjerk Bosscher 
2e Advent   Viering H.A. 
   Organiste:      zr. Froukje ten Cate 
                   Bloemen:       fam. A. van der Veen       
 

12 dec Voorganger: ds. Tjerk Bosscher   
3e Advent        Organist:        br. Henk de Vries  
                    Bloemen:        fam. A. Kooistra   
                     
19 dec Voorganger: da. Joke Verboom-Schotanus 
4e Advent Organist:       geen       
  Bloemen:       fam. B. Poeze       
 

24 dec          Voorganger:    ds. Tjerk Bosscher  
21.30 uur                            Kerstnachtdienst 
      
25 dec Voorganger: ds. Tjerk Bosscher   
1e Kerstdag    Kerstgezinsdienst 
  Organist:       geen       
 
26 dec Voorganger: ds. Tjerk Bosscher   
2e Kerstdag                         Kerstzangdienst 
             Organiste:      zr. Froukje ten Cate      
  Bloemen:       zr. N. Postma-Mars       
 

31 dec Voorganger: ds. Tjerk Bosscher  
19.30 uur                           Oudejaarsdienst 
              Organist:       geen      
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BAPTISTEN GEMEENTE NOORDBERGUM 
Machtigingsformulier 

 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Baptisten 
Gemeente Noordbergum om van onderstaande bankrekening 
eenmalig af te schrijven:  
 

een bedrag van: € ____________      wegens: 
 

KERSTDANKOFFER 2021 (Help AWAZ)  
  

De afschrijving zal plaatsvinden op of rond: 30 december 2021 
 

Eenmalige machtiging                                                    SEPA 
 

Naam: Baptisten Gemeente Noordbergum  
Adres: Zevenhuisterweg 39  
Postcode: 9257 VH Woonplaats: Noardburgum  
Land: Nederland Incassant ID: NL 12ZZZ082096759257  
Kenmerk machtiging: nr ______ Kerstdankoffer 2020 
 

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze eenvoudig laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  
 

Naam: _______________________________________________  
Adres: _______________________________________________ 
Postcode: ___________ Woonplaats: ______________________  
Land: Nederland  
Rekeningnr. (IBAN): ____________________________________ 
 

Datum: _____________     Handtekening:___________________  
 

Dit formulier kunt u in een envelop in de collectezak deponeren, afgeven 
aan of opsturen naar de penningmeester van de gemeente: Postbus 10, 
9250 AA Burgum. 

 


