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https://www.pleinkerk.nl 
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De overdenking 
 
Deut. 3:8 => Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, 
voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo 
maakte Hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar 
van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 
 

Hier voor u ligt De Open Deur voor de maand maart. Maart is vanuit de 
kerkgeschiedenis de maand waarin we als kerk toeleven naar Pasen. 
We noemen dit de 40 dagen tijd. Dit jaar begint die periode op 2 
maart. Binnen onze traditie is deze 40 dagentijd toch wat op de 
achtergrond geraakt. De lijdensweek heeft daarentegen als week voor 
Pasen wel haar betekenis. De 40 dagentijd krijgt echter ook in de 
evangelische wereld weer meer de aandacht. Als gemeente en raad 
willen we dat ook graag bij u onder de aandacht brengen door de 
dagboekjes van de NBG: “Samen op weg naar Pasen”. In deze 40 
dagen wandel je samen op met het volk Israel op weg naar de 
bevrijding. Op weg naar Pasen!  

Sinds de reformatie zijn er veel christelijke gebruiken overboord 
gegooid. Alles wat kon worden verbonden met de katholieke kerk was 
immers slecht. Zo ook de 40 dagen traditie van het vasten. Nu kun je 
er over discussiëren of vasten nu gekoppeld moet worden aan deze 40 
dagen, maar dat vasten bijbels is is een feit. We zien het vasten zowel 
in het oude testament terugkomen, als ook bij Jezus (in de woestijn) 
als ook bij de eerste christenen in Handelingen.  Blijkbaar is het een 
hele gangbare manier om je meer op God te kunnen richten. Om je 
vooral de dingen te ontzeggen waar je in je leven aan gebonden bent. 
Toch is het goed om het vasten wel bijbels te houden. Vanuit de bijbel 
zien we dat vasten niet een gebruik is wat op zichzelf staat. Het is 
vrijwel altijd verbonden met het gebed. Zo verbindt Jezus het vasten 
ook in Matt 6:16-18.  

Waarom dan toch die protestantse moeite met het vasten? Ook 
daarvoor zijn er bijbelse aanwijzingen te vinden. Als we Marcus 2:18 
ev lezen dan is het verwijt van de Farizeeën naar Jezus dat zijn 
leerlingen niet vasten. Jezus geeft aan dat vasten alleen een functie 
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heeft als de bruidegom er niet is.  Bovendien wordt er in de bijbel 
aangegeven dat Jezus in tegenstelling tot Johannes ook makkelijk wat 
tot zich neemt. In Lukas 7:34 lezen we het verwijt De Mensenzoon is 
gekomen, hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen: “Kijk, wat een 
veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” 

De aanleiding voor het vasten is voor de Joden en de christenen in 
eerste instantie te vinden in Deuteronomium 8:3. U hébt zijn macht 
leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, 
voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo 
maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar 
van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. (zie ook Matt 4:4 en 
Luk 4:4) De boodschap is daarbij duidelijk: ‘wie zich de dagelijkse 
geneugten van het leven ontzegt kan zich weer beter richten op het 
Woord van de Heer”.  

De gedachte bij het vasten is dan ook dat het je weer op scherp zet in 
het geloof door de drempels naar God weg te nemen. In je leven kun 
je heel wat drempels opwerpen die je heel wat tijd kosten. Tijd die je 
mogelijk ook van Gods tijd afsnoept. In die zin past het vasten heel 
goed bij deze tijd. Stilstaan bij je eigen drempels naar God. Dat is 
precies de reden waarvoor Jezus die weg van lijden en sterven voor 
ons is gegaan. Hij wil de drempels wegnemen en de weg naar God 
opnieuw voor ons openen. Ook het gebed past hier goed in. Hoeveel 
dingen weerhouden ons niet van openheid over de dingen van ons 
leven. Zelfs voor God willen we in onze schaamte dingen verborgen 
houden. Iets wat natuurlijk niet kan. Voor God kunnen we immers 
niets verborgen houden! We zingen dan ook de woorden van psalm 
139 “Heer U doorgrondt en kent mij”.  

Voor mij heeft de komende tijd dan ook duidelijk waarde door ook 
eerlijk te zijn over mijn eigen drempels naar God. Voor die drempels is 
onze Heer gestorven.  

Een gezegende voorbereiding op Goede vrijdag en Pasen toegewenst 
in de komende 40 dagen. 

Ds. Tjerk Bosscher 



 

6 

 

Van de Bestuurstafel … 
 

Er is opluchting dat er zo langzamerhand meer 
versoepelingen komen, zodat we weer wat 
vrijer kunnen ‘ademhalen’. Op het moment van 
schrijven is er echter nog wel de gedachte om 
de indeling van de kerkzaal eerst nog maar zo 
te houden. Er is gemakkelijk een tafeltje weg te 
nemen en een  stoel er bij te plaatsen. En we 
hopen van harte dat het snel voor de hele 
ruimte nodig is. En wat ruimte betreft;  
Stichting Gave (vluchtelingenwerk) heeft een aanvraag gedaan voor 
gebruik van een ruimte voor Bijbelstudie aan asielzoekers van het AZC 
uit Burgum. Het ZB gaat hier afspraken men hen over maken. Zoals u 
zult weten maken de AZC vrouwen er ook al gebruik van. Prachtig dat 
onze ruimtes hiervoor gebruikt kunnen worden, om zo een bijdrage te 
leveren aan de bekendmaking van het Evangelie. 
Het ZB kon in de laatstgehouden vergadering van pennm. zr. Jellie 
Gjaltema vernemen dat het jaar 2021 – wat de financiën betreft – 
positief is afgesloten. We vertellen er meteen maar bij dat de 
Algemene Leden Vergadering gepland staat voor dinsdag 19 april a.s. 
Dan kunnen de leden er alvast rekening mee houden. Bijzonderheden 
over het financiële verslag en andere verslagen kunnen we dan horen 
en bespreken. Maar dit komt allemaal weer in het jaarboek te staan. 
Wie een verslag hiervoor heeft in te leveren: Let op de inleverdatum!  
Als we het dan over data in de toekomst hebben…. Op 10 maart is er 
een regio ontmoeting van de Unie/ABC gemeenten. Het is de 
bedoeling om daarmee de banden tussen de gemeenten in de regio 
noord aan te halen. Deze avond is in de BG ZuidWest Friesland te 
Koudum. De raad is voornemens om er met een afvaardiging aan deel 
te nemen. 
Verkiezingen. 
Samen met deze DOD krijgen de leden van de gemeente ook de 
stembrieven voor de (her)verkiezing voor het Pastorale Team, het ZB 
en de RvO. In de begeleidende brief wordt duidelijk gemaakt waar het 
om gaat. Wilt u het zorgvuldig en biddend doen? En lever uw 



 

7 

 

stembiljet in! Het is ons als raad slechts in één geval gelukt een 
kandidaat te noemen die zich bereid heeft verklaard hiervoor 
beschikbaar te zijn. Maar laat u zich daardoor niet ontmoedigen en 
vraag de Heer van de gemeente om leden die bereid zijn dit op zich te 
nemen. 
Wat verder ter sprake kwam. 
Het is iemand – en misschien wel meer – opgevallen dat de zgn. 
‘Eerste steen gelegd door…’ door de tand des tijds zodanig is 
verweerd, dat er niet meer te lezen is wat er staat. Het ZB zal er 
daarom in voorzien dat dit binnenkort wel weer zo is. 
Gedenkmomenten uit de geschiedenis, of het verleden verdienen een 
goede verzorging. 
De raad heeft het besluit genomen om op bescheiden wijze en voor 
een beperkte tijd van voorlopig 1 jaar financieel bij te dragen aan een 
CAMAzendingsproject in Turkije. Op een ander moment krijgt u daar 
wel meer over te horen. 
Nu er verruiming komt voor het samenkomen kunnen de huiskringen 
ook weer aan de gang. De raad is van gedachte dat het wellicht goed 
zal zijn om het lopende seizoen met een gezamenlijke kringavond (alle 
kringen) af te sluiten. Dit moet nog uitgewerkt worden, maar het heeft 
onze aandacht. Dan nog wat verder vooruitgedacht: Er is momenteel 
geen werkgroep voor de startzondag/weekend meer. Wie wil daarin 
meedoen? Aanmelden kan bij de secretaris br. Tjipke van der Veen. 
Voor wie geïnteresseerd is in de (unie)gemeenten en hun voorgangers: 
Er is een nieuwe uitgave van ‘Namen en Jaren’. Dit is een overzicht 
van alle voorgangers en gemeenten die sinds 1845 bij de Unie van 
Baptistengemeenten aangesloten zijn (geweest). Een ‘link’ naar de 
online versie kunt u via mail toegezonden krijgen van de secretaris. 
De Heidedag van de raad. 
We schreven al eerder dat de raad op 5 februari dan eindelijk de zgn. 
Heidedag zou gaan houden. En dat is gelukt, het kon doorgaan. Maar 
toch met 2 afmeldingen vanwege corona perikelen. Er was deze dag 
wat meer tijd om onderwerpen te bespreken die daar al een tijdje op 
lagen te wachten., zoals: Visie en beleid. Het was niet zozeer dat er 
wat nieuws bedacht moest worden, maar meer: Zitten we nog op het 
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goede spoor of wat behoeft bijsturing? U weet wellicht dat er tijdens 
de laatstgehouden ledenvergadering opmerkingen zijn gemaakt in de 
zin van: Hoe houden we de mensen (vooral jongeren) vast?  
Met name door de periode die we doorgemaakt hebben is het gemis 
aan onderlinge verbondenheid sterk gevoeld.  
We kunnen nu niet alles weergeven wat er besproken is, maar wel 
enige conclusies of liever plannen om dingen te verbeteren. Het heeft 
nog verdere uitwerking nodig, maar: 
- U kon al merken dat er elke zondagmorgen na de dienst weer  
gelegenheid is om samen een kop koffie te drinken en samen te praten 
over wat ons bezighoudt. 
- Het organiseren van een seniorenmiddag (géén JVV) om met elkaar 
te delen wat ons bezighoudt. Een groot deel van de gemeente mogen 
we tot de senioren rekenen, dus….. U hoort er meer van. 
- Een gespreksavond (leden en vrienden) over ons beleid en de 
uitvoering daarvan. 
 - Ook advies/informatie vragen bij andere gemeenten of de 
regiocoördinator van de unie/ABC. 
Ook de bestaande begripsaanduidingen zoals ‘Vrienden van de 
gemeente’ en ‘Homoseksualiteit’ zijn doorgenomen en er zijn goede 
gesprekken over gevoerd. Zodat we ons er ook weer van bewust zijn: 
Wat schreven we er eerder over en hoe staan we daar nu in? Op dit 
moment is de raad van mening dat dit geen aanpassingen behoeft, 
maar het was goed daar met elkaar over van gedachten te wisselen, 
om zodoende ook alert te zijn als er zich daaromtrent situaties 
voordoen. 
 

Als u iets onder de aandacht van de raad wilt brengen, dan kun u dit 
schriftelijk doen per mail aan: secretariaat@pleinkerk.nl  
Maar een briefje aan secretaris br. Tjipke van der Veen kan ook. En 
altijd kunt u een raadslid aanspreken als u iets aan de orde wilt stellen 
of iets vragen.  
 
Met een hartelijke groet, 
De raad van de gemeente. 

mailto:secretariaat@pleinkerk.nl
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Van het secretariaat 
 

Adreswijziging 
 

Zr. Siep de Meer-Geertsma is met ingang van donderdag 3 februari 
2022 verhuisd naar Bennemastate, kamer 308, Rijksstraatweg 165, 
9254 DE Hurdegaryp, telefoon 0511-472190. 
 

De secretaris, 

Tj. van der Veen. 

 

Ahoy, 
 

Het is bijna zover! Van 26 februari tot en met 14 maart zal ons nieuwe 
ziekenhuisschip, de Global Mercy, een bezoek brengen aan Rotterdam. 
De Global Mercy is in alle opzichten een bijzonder schip. 

 

Niet alleen is het het grootste particuliere ziekenhuosschip ter wereld, 
ook zullen aan boord naar verachting duizenden levens veranderd 
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worden en zullen honderden vrijwilligers zich hier inzetten om hoop en 
genezing te brengen. We nodigen u uit om aan boord te komen en dit 
bijzondere schip en haar missie zelf te beleven! 

 

Welkom aan boord 

Er zijn verschillende manieren waarop u mee kunt doen aan dit unieke 
evenement. 

 

Global Mercy Experience 

Bezoek het schip in Rotterdam en ga mee op een indrukwekkende reis 
achter de schermen van dit drijvende ziekenhuis. Tickets voor de 
|Global Mercy Experience kunt u hier boeken. (Het is mogelijk om 
meerdere tickets te boeken binnen een tijdvak en zo met meerdere 
personen deel te nemen aan de tour. Houd rekening met een 
maximumaantal bezoekers per tijdvak, voor grotere groepen kan het 
nodig zijn op te splitsen over verschillende tours.) 

 

Aankomstceremonie 

Vderwelkom de Global Mercy op zaterdag 26 februari vanaf de 
Erasmusbrug! Meer informatie over de Aankomstceremonie vindt u 
hier. 

 

Deel de uitnodiging 

Maak het bezoek op de Global Mercy bekend in uw gemeente. Op 
globalmercy.org/kerken vindt u een uitnodiging om te kunnen delen in 
bijvoorbeeld het kerkblad, weekbrief of op jullie website. 

 

We hopen u dan te ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martijn Provily 

Directeur Mercy Ships Holland 
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Hallo broers en zussen, 

Wij zijn leden van een christelijke motorclub, die op een ongedwongen 
manier evangeliseren onder motorrijders. Dit doen wij door o.a. 
motorclubs te bezoeken, deel te nemen aan motorbeurzen, meedoen 
aan motortochten of ze zelf organiseren, onderweg gratis koffie uit te 
delen aan voorbijkomende motorrijders, organiseren elke maand een 
laagdrempelige kerkdienst in Meppel  en nog heel veel andere 
manieren wat maar met de motor te maken heeft. Onze leden komen 
uit alle christelijke soorten kerken in Nederland .Wij proberen 
vriendschap contacten op te bouwen in de hoop dat daar vanzelf de 
gelegenheid zal komen om hen eens iets te mogen vertellen over onze 
Verlosser (wij beginnen er zelf dus nooit over). Onze motorclub heet 
afgekort CMA en dat staat voor Christian Motorcyclists Association. 
Wereldwijd zo’n 130.000 leden, in Nederland ongeveer 60 leden. En ik 
schrijf dit weer namens de afdeling noord (Friesland, Groningen en 
Drenthe) met 12 leden in totaal. In Lukas 10 staat o.a. het volgende: “ 
Hij (Jezus) zei “De oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid 
daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst 
binnen te halen””. Broers en zussen, in die situatie zitten wij nu ook. 
Wij zouden er wel wat leden ( arbeiders) bij kunnen gebruiken. Oproep 
…. Ben je motorrijder (man/vrouw) en wil je wat meer informatie, dat 
kun je vinden op onze website www.cma-nl.org  of op Facebook  CMA 
Chapter North  of je kunt mij een mailtje sturen cp.north@cma-nl.org 

Hartelijke groeten, 

Gerrit Buikema. 

http://www.cma-nl.org/
mailto:cp.north@cma-nl.org
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LOSSE  GEDACHTEN 

Shakespeare  zegt in één van zijn “stukken” het leven is 
een schouwtoneel, elkeen speelt zijn spel. Oftewel zijn 
we allemaal acteurs? Soms lijkt het er wel op, we 
zeggen het één en doen het andere. De Bijbel zegt 
maak een keuze kies voor “Het Rijk van Licht“ of “Het 
Rijk van Duisternis” (Jozua 24:15). Verwonderd u zich 
ook weleens over wat er allemaal gebeurt in individuele 
levens en op het wereldtoneel?  Ik denk weleens soms 
zijn we te laks (u misschien niet, maar ik wel). Wij laten 
in Nederland veel dingen over ons heengaan als 
Christenen. Als een moslim meent, dat de profeet 
beledigd wordt komt hij in het geweer. Als GOD 
beledigd wordt in een cabaretprogramma komen wij 
dan in actie als Christenen of als een school  als 
uitgangspunt heeft “de tien leefregels“ , maar de 
minister  grijpt in en waarschuwt de school omdat het 
niet politiek correct is. Waar blijft de reactie van de 
kerken, beter gezegd van ons Christenen. Vroeger 
hadden we in Nederland de school MET DE BIJBEL. 
Krijgen we zo langzamerhand hier de school ZONDER 
BIJBEL. Binyomin Jacobs, de opperrabbijn schreef hier 
al over in één van zijn columns.  Ik vraag me wel eens 
af waarom worden wij in Nederland (nog) niet vervolgd 
als Christenen.  JEZUS zegt jullie zullen mijn getuigen 
zijn. Mij prangt weleens de vraag ben ik wel getuige 
geweest van JEZUS. De BIJBEL spreekt ook over 
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getuigen, we kennen ze allemaal. Tegenwoordig zijn er 
ook veel getuigen. Wie? Nou alleen al driehonderd en 
zestig miljoen, die vervolgd worden om hun geloof. 
Allemaal Godsgetuigen! We mogen er allemaal elke dag 
voor bidden. (zie het Open Doors magazine) Mensen  
uit hun familie geschopt (letterlijk), hun baan verloren 
en geen inkomsten meer, hun huis  en uit hun dorp 
getrapt. In de gevangenis gegooid omdat zij 
GODSGETUIGEN zijn. 360 miljoen getuigen. Een 
voorbeeld voor u en mij. Als Christenen mogen wij 
weten, dat de HEILIGE GEEST bij ons is, maar zijn wij 
ook vervuld met de HEILIGE GEEST?  GOD is een 
liefdevol en barmhartig God maar ook een rechtvaardig 
en wrekend GOD. HIJ zegende ZIJN VOLK als ze naar 
HEM luisterden en strafte hen als zij hun eigen wegen 
gingen. Zou dat voor ons anders zijn als wij tegen ZIJN 
GEBODEN ingaan? HEER maak mij Uwe wegen door 
UW WOORD en GEEST bekend. Ik wens u allen, die dit 
leest GODS ZEGEN toe. 
 
Anne van der Veen. 
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Alpha cursus 
 
Op het moment dat u dit leest is de reguliere Alpha cursus 
afgerond. En we mogen terugblikken op een prachtige tijd, 
geweldige mensen, heel veel onderlinge openheid en fijne 
gesprekken. We mogen ook terugblikken met veel dankbaarheid 
naar de Here God toe. Met een hart vol van dankbaarheid voor wat 
Hij heeft gedaan gedurende deze periode in de harten van de 
deelnemers en in onze harten. We zijn als groep een avontuur 
aangegaan samen met God, samen met de Here Jezus, en Hij stelt 
(uiteraard) niet teleur.  
Uiteraard zijn we ook erg dankbaar voor iedereen die voor ons een 
maaltijd heeft verzorgd (velen zelfs 2 keer). Dat wordt door ons als 
erg bemoedigend ervaren. Het geeft ons ook het gevoel dat jullie er 
achter staan wat wij aan het doen zijn. Iedereen heel hartelijk dank 
daarvoor.  
 
Omdat iedereen graag op een of andere manier door wil gaan zijn 
er ideeën om verder te gaan als een soort Bijbelstudie groepje. 
Maar hoe dit verder ingevuld gaat worden is nog niet helemaal 
zeker.  
Wat wel zeker is, is dat er voor komend najaar weer een nieuwe 
Alpha cursus gepland staat.  
 
Ik heb u de vorige keren gevraagd om voor ons te bidden. Hartelijk 
dank. De Here God heeft uw gebeden verhoord. Daarom wil ik u nu 
oproepen om samen met ons de Here God, de Here Jezus te 
danken voor alles wat Hij ons rijkelijk geschonken heeft. En vooral 
Zijn aanwezigheid op de Alpha avonden en in onze levens.  GLORIE 
AAN GOD.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Klaas Willem, Renata, Elsiena en Sisca.                                                                                                         
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AGENDA VOOR MAART 2022 
  

04 mrt 09.30 u. Vrouwenochtend Kerk en Vluchteling 
Burgum 

De Rank 

04 mrt 14.00 u. Vrouwencontact De Rank 

08 mrt 19.30 u. Bestuursvergadering RvO en ZB De Rank 

10 mrt 20.00 u. Regio Noord - bijeenkomst Unie-ABC 
BG Zuid West Friesland 

Koudum 

12 mrt 09.00 u. Kerkplein aanpassen biodiversiteit De Rank 

18 mrt 14.00 u. Vrouwencontact De Rank 

25 mrt 09.30 u. Vrouwenochtend Kerk en Vluchteling 
Burgum 

De Rank 

  

VASTE AKTIVITEITEN 
 

Zondag 10.00 uur Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar              De Rank 

Tijdens de kerkdienst is er crèche voor de kleinsten.  

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

Lieve gemeente, 
 

Na een lelijke val volgde ziekenhuis opname en daarna nog 17 
dagen naar het zorghotel. 
Er volgde een lang herstel, maar ik voel me gelukkig al veel 
beter. Het heeft me heel goed gedaan hoe er aan ons gedacht 
werd. 
Vele kaarten, bloemen, fruitmand en de telefoontjes niet te 
vergeten, dat doet je goed. 
Daarom heel erg bedankt voor jullie goede zorgen en bovenal 
dank aan de Heer Hij is altijd bij ons. 
 

Vriendelijke groeten,  
Jan en Griet Postma. 
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            Nieuws van Unie-ABC 
 

 

MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF UNIE-ABC 

 
Binnen Unie-ABC zijn 140 baptisten- en CAMA-gemeenten met 
elkaar verbonden. We hebben onder meer samen een bloeiende 
opleiding voor voorgangers (het Baptisten Seminarium) en een 
online leerplatform om raadsleden/oudsten toe te rusten voor hun 
taak. Ook proberen we elkaar direct of via de regiocoördinatoren 
te inspireren en ondersteunen via uitwisseling van adviezen en 
ideeën. Zo geven we elk op onze eigen plek, maar ook sámen 
mede gestalte aan het Lichaam van Christus op aarde. 
Voor veel gemeenteleden is het kerkgenootschap toch een beetje 
een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Wilt u wat meer weten en op de 
hoogte raken van wat er speelt? Abonneer u dan gratis op de 
maandelijkse digitale nieuwsbrief van Unie-ABC. U vindt een 
aanmeldformuliertje op www.unie-abc.nl/contact (links onderaan). 

PROJECT VAN DE MAAND 

 
De 56-jarige Sidda 
Reddy uit India 
verbouwde jarenlang 
rijst volgens de 
traditionele methode 
– met hoge kosten 
en lage opbrengsten. 
Toen zag ze de 
productie bij haar 
buren. Zij verbouwden rijst volgens de BLESS-methode, 
onderwezen door de baptistengemeenten in India. Met minder en 

    

http://www.unie-abc.nl/contact
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beter zaad, natuurlijke mest in plaats van kunstmest en zonder 
het gebruik van pesticiden. "Ik heb persoonlijk ervaren dat deze 
manier van werken minder input vraagt en winstgevender is. 
Vroeger was de opbrengst op mijn land van een hectare slechts 
20 tot 30 zakken rijst, nu kan ik 40 tot 45 zakken rijst oogsten!" 
In maart is dit voedselzekerheid in India ‘project van de maand’. 
Bidt en helpt u mee? Meer informatie: www.unie-abc.nl. 
 

Agenda  

2022 

21-23 mrt.  Leidersconferentie Unie-ABC 
 

Stichting Present 
 

Hallo broeders en zusters, 
 

Het klinkt een beetje raar, nu met al die harde wind en regen, maar de 
lente komt eraan. De tijd voor de tuin en andere buiten activiteiten. 
Het is dan ook heel goed mogelijk dat stichting Present weer een beroep 
op ons gaat doen. 
Weet u het nog? Stichting Present, een stichting die vanuit een 
christelijke overtuiging de zwakkere in onze samenleving een handje wil 
helpen. 
Dat helpen kan zijn o.a. de tuin opknappen of een schuurtje opruimen. 
Kortom helpen in de breedste zin van het woord. 
Ook hier geldt vele handen maken licht werk. 
Mocht de stichting weer een beroep op ons doen, op wie kan ik 
rekenen? 
Als u wel een zaterdagmorgen wilt mee helpen schiet mij even aan na 
een dienst of geef u telefonisch bij mij op. 
 

Bij voorbaat dank. 
  
Eelke de Vries. 
 

http://www.unie-abc.nl/
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          Stil gebed 
 

Soms is ’t krekt as kinst net fierder,  
fieltst dy wurch, ferslein, ferlern,  
wurdt de lêst dy hieltyd swierder,  
woest wol skûlje as in bern. 

Bisto yn dy striid alline,  
fjochtest mei dysels it meast.  
As der swierrichheden binne,  
wêr fynsto dan help en treast? 
 

Bisto wurch en út ‘e liken  
fan gewraksel om ‘e  nocht,  
docht it elke kear wer bliken  
dat gjin mins dyn pine sjocht,  
dan meist yn dat lijen witte:  
alle soargen, noed en lêst  
kinsto earne achter litte –  
yn gebed fynst wol wer rêst. 
 

Sykj’ in plak, stil  en ferlitten  
en doch dêr dyn hannen gear,  
bliuw dêr mar wat rêstich sitten  
en do fielst gjin wurgen smear. 
Yn dyn hert bisto ferromme,  
’t wurdt wer ljochter lang om let.  
En wer nije krêften komme –  
inkeld troch sa’n stil gebed 
  
 

(Te zingen op de wijze van: Wat de toekomst brengen moge) 
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Adieu 
 

Er schijnen nog nooit zo veel mensen hun heil gezocht te hebben 
bij een psycholoog of psychiater als in deze ( onze) tijd, één van 
deze deskundigen schreef , dat het volgens hem gedeeltelijk 
kwam omdat  voor veel mensen de zekerheden zijn weggeslagen,  
alles moet en alles moet maar kunnen. GOD is niet alleen uit 
Jorwert verdwenen maar ook uit veel levens. Daarom wil ik een 
gedicht met u delen, getiteld DRONKENMANSGEBED  maar je zou 
er ook boven kunnen zetten ADIEU (ga tot GOD). 
 

HEER, als ik het mag zeggen, waarde HEER,                                                                                                           
en m’ er geen scha hiernamaals mee berokken,                                                                                                        
ik heb met een ALMACHTIGE de eer,                                                                                                                       
nietwaar, maar waarom hebt GIJ U niet meer                                                                                                           
van het verdriet der wereld aangetrokken?                                                                                                                
GIJ telt daarboven toch, o lieve HEER,                                                                                                                    
tienduizend sterren op de toonbank neer,                                                                                                                  
maar hier zijn scherven HEER, stukken en brokken,                                                                                              
Geluk is schaars, de lucht is meest betrokken.                                                                                                         
De mensen zijn zelfs bij het mooiste weer                                                                                                              
afgunstig, oorlogszuchtig en zo meer.                                                                                                                       
HEER , hoor het angstig luiden van de klokken.                                                                                                         
Al duizend eeuwen zijn ze in de weer,                                                                                                                    
en altijd weer aan ’t kortste eind getrokken.                                                                                                                
Neem hen nog éénmaal bij U in de leer.                                                                                                                  
Geef hun een laatste kans, nog ene keer.                                                                                                                     
’t Is hier zo niets gedaan, ik ben geschrokken.                                                                                                             
ADIEU, gedenk de wereld, lieve HEER.                                                                                                                               
 
Anne van der Veen. 
 

(P.S. Het gedicht is trouwens van Anthonie Donker)                                                                                                   
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KERKDIENSTEN IN MAART 2022 

 

Noardburgum – 10.00 uur 

 

06 mrt Voorganger: 
 
Organist: 
Bloemen:                             
 

Ds. Tjerk Bosscher 
Viering Heilig Avondmaal 
Br. Henk de Vries 
Fam. B. Poeze 

13 mrt Voorganger: 
Begeleiding: 
Bloemen: 

Br. Jan Zeldenrust 
Geen 
Zr. J. van der Wal 
 

20 mrt 
 
 
 

Voorganger: 
Organiste: 
Bloemen: 

Ds. Tjerk Bosscher  
Zr. Froukje ten Cate 
Fam. T. de Vries 

27 mrt 
 
 

Voorganger: 
Begeleiding: 
Bloemen: 

Ds. Henk Wieringa 
Geen 
Zr. M. Wiersma-Boersma 
 

  

 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ 

  (april 2022) verschijnt op zondag 27 maart 2022 

Copy kunt u uiterlijk 20 maart 2022 inleveren 

bij de redactie, het liefst via e-mail: 

deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 
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