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Opstanding 
 

O Heer, als er alleen het kruis maar was, 

Uw dood op Golgotha . . . 

Als ik slechts op het graf moest zien 

en niets meer was daarna? 
 

Als ik alleen Uw dood zou zien,  

met al zijn grimmigheid. 

Als ik slechts rouwen kon om U  

en wenen, als Gij lijdt . . . 
 

Als ik alleen de dood zou zien  

en heel geen eeuwigheid,  

als er steeds weer het scheiden is,  

waar ’t hart zo bitter schreit. 
 

‘k Had dan geen moed, geen kracht,  

’t was donker voor mij, Heer. 

‘k Begreep Uw roep niet: “’t Is volbracht”, 

Ik had geen uitzicht meer. 
 

Maar nu de dood verwonnen is,  

Gij hebt getriomfeerd;  

begrijp ik, wat Gij hebt volbracht,  

uw Woord heeft ‘t mij geleerd. 
 

Dit alles moest Gij lijden Heer,  

om ‘d eeuwigheid te werven. 

En hen, die U gegeven zijn,  

zij zullen nimmer sterven. 

 
H. Faber - Castelein 
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De overdenking 
 
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie 
Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk 
deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven 
zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook 
jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop 
je het niet verwacht (Mattheus 24: 42-44). 
 

Als we naar de onrust in de wereld kijken dan is het duidelijk dat 
we in de eindtijd leven. Inmiddels lijkt de Coronacrisis langzaam 
weg te ebben en als het goed is zijn straks alle maatregelen 
opgeheven. Naast alle andere problemen die we al hebben in de 
wereld hebben we inmiddels te maken met de oorlog tussen 
Oekraïne en Rusland. Een nieuw tijdperk in de wereldgeschiedenis 
lijkt aangebroken. De snelheid van de gebeurtenissen in de wereld 
kunnen ons onrustig maken. Hoe kunnen we in deze tijd van 
verwarring en chaos het hoofd gericht houden op Jezus en 
verlangend blijven uitzien naar Zijn komst? Maakt Zijn spoedige 
wederkomst ons ook niet onrustig?   
 

Bovenstaande Bijbeltekst volgt na de rede over de laatste dingen 
waar Jezus aan Zijn leerlingen heeft uitgelegd welke gebeurtenissen 
aan Zijn komst vooraf zullen gaan. Als die gebeurtenissen 
plaatsvinden, kunnen we daardoor weten dat Zijn komst nabij is: 
“wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is”. Het 
is dus Bijbels om te letten op de tekenen der tijden. Maar 
tegelijkertijd moeten we nuchter blijven. Want direct na de 
aansporing om te letten op de tekenen der tijden zegt Jezus dat het 
niet mogelijk is om het exacte tijdstip van zijn wederkomst te 
kennen. We kunnen dus wel weten dat het “nabij” is, maar we 
kunnen niet het uur of de dag berekenen. Het is goed en Bijbels om 
de ontwikkelingen in de wereld in de gaten te houden, om te zien in 
hoeverre de tekenen die Jezus heeft voorzegd in vervulling gaan.  
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Vervolgens zegt Jezus: ‘Wie is die betrouwbare en verstandige 
dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om 
hun op tijd eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is 
wanneer zijn heer komt (45-46)’. Een christen leeft niet voor 
zichzelf, maar voor Jezus (2 Korinthe 5:15). We leven niet voor ons 
eigen plezier, maar voor Hem, om Hem te behagen. Iedere christen 
heeft van God een taak gekregen in dit leven. Op grond van je 
positie als mens, als naaste, als burger, als medechristen, als lid 
van de gemeente, als zoon of dochter, als vader of moeder. God 
verwacht dat we die taken getrouw uitvoeren. Ook heeft God ieder 
van ons geestesgaven gegeven, die we moeten inzetten in de 
opbouw van de gemeente (Efeze 4:7-16). Verder geeft God iedere 
christen ook persoonlijke leiding. Hij roept, Hij brengt dingen op 
onze weg, Hij stuurt. Ben je getrouw in deze dienst? Hoe zal Jezus 
je vinden, als Hij plotseling terug komt? En wat zijn de dingen die je 
nu doet waard in het licht van de eeuwigheid? Wat zijn ze waard als 
je straks voor Jezus staat? 
 

We mogen straks weer het Paasfeest vieren. Een feest van hoop. 
We vieren dat God zelf zorgt voor een zondeoffer en daarmee ons 
redt van een eeuwige dood. 2000 jaar geleden verbaasde God 
iedereen maar ook vooral Zijn tegenstander die niet had verwacht 
dat God Zijn eigen Zoon zou offeren. Wanneer Jezus straks 
terugkomt zullen we ons weer verbazen over Zijn werkwijze en  
unieke plan dat op de minuut nauwkeurig is vastgesteld. Tot die tijd 
letten wij op de tekenen van de tijd en gedragen wij ons als een 
betrouwbare en verstandige dienaar. Vol hoop en een vaste 
zekerheid mogen wij uitkijken naar Zijn komst. En als we naar alle 
verdriet, pijn en ellende in de wereld zien, kan ons gebed alleen 
maar zijn: Ja, kom spoedig Heer Jezus!   
  
Jacob van Akker. 
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Van de Bestuurstafel … 
 

Het is goed en fijn om op te merken dat een 
aantal van onze gemeente weer naar de 
diensten kunnen (durven?) komen. En dat we 
ook samen na de dienst een kopje koffie 
kunnen drinken. Hoewel we horen ook 
regelmatig nog van positieve testuitslagen. Wat 
het koffiedrinken betreft: Er is inmiddels een 
‘oude’ koffiepot geplaatst waarin de deelnemers 
een bijdrage kunnen deponeren, om hiermee 
een deel van de kosten te bestrijden. 
 

In de laatste vergadering van het ZB is er over 
diverse kleine onderhoudswerkzaamheden 
gesproken en zijn er afspraken gemaakt over de 
uitvoering hiervan. 
Op de nieuwsbrief van 20 maart kon u lezen over 
de halfjaarlijkse schoonmaakdag te houden op 
zaterdag 2 april a.s. We hopen en verwachten 
ook dat velen zich gaan aanmelden om mee te 
doen. Dat bevordert ook weer de saamhorigheid! 

In de weken 13 en 14 zal er gewerkt worden aan de installatie van de 
nieuwe camera’s en alles wat daarbij hoort. Zelf gaan we aan de slag 
met het leggen van kabels en zo. 
Nu we het daarover hebben, het beamerteam kan best wat hulp 
gebruiken om op zondagmorgen goed voor het geluid en de beeldop-
namen te zorgen. We zoeken dus naar versterking van het team. 
In de nieuwsbrief kon u ook lezen dat er al afspraken zijn gemaakt 
voor medewerking in de diensten door muziek/zanggroepen: 24 april 
Lighthouse uit Kollumerzwaag en op 22 mei de groep The Rising Hope 
uit Burgum. 
We zijn ook heel blij met het plan om op Paasmorgen 17 april samen 
van een paasontbijt te genieten. Twee jaar lang konden dergelijke 
dingen niet gehouden worden en het is dus heel fijn dat het nu weer 
kan. 
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Bezoekers van de dienst konden al opmerken dat de werkgroep 
biodiversiteit al bezig is geweest met de vergroening van het plein. Op 
een enkele plaats blijkt er echter veel puin in de grond te zitten, zodat 
de beplanting toch wat anders wordt – meer bodembedekkers, die niet 
zo diep wortelen. 
Afgelopen maand was er ook weer een avond met bijbelbespreking, 
met aansluitend een moment voor gebeden. Dat is door de deelnemers 
zo goed bevallen, dat we van gedachten zijn om dit voortaan zo maar 
te doen. Het voorstel zal nog met de deelnemers van de (3e) 
zondagavond groep besproken worden, maar we verwachten eigenlijk 
dat dit wel doorgang zal vinden. 
Nu wij nog niet elke zondagmorgen over een organist voor de 
begeleiding van de samenzang beschikken, lijkt de vraag over het 
hervatten van de voorzang wat voorbarig misschien, maar toch…. We 
willen dit in de a.s. ledenvergadering met u bespreken. 
Voor de collecte t.b.v. de noodhulp aan Oekraïne kunt u nog altijd een 
bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de gemeente. Als 
voorschot heeft de penningmeester alvast 500 euro overgemaakt naar 
de Unie/ABC. We rekenen er eigenlijk wel op dat er meer overgemaakt 
kan worden. Het is hard nodig. 
 

Tot slot nog dit: Jarenlang bracht br. Bauke de Vries maandelijks De 
Open Deur en andere post van het secretariaat rond in Noardburgum. 
Maar nu is het wel genoeg geweest. De leeftijd begint uiteindelijk een 
rol te spelen. We zijn br. De Vries erg dankbaar voor deze trouwe 
dienstbaarheid. En gelukkig gaat br. Klaas Willem Wiersma het nu 
doen. Het komt dus weer helemaal goed. 
 
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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Grote schoonmaakactie in en rond ons kerkgebouw 
 
Deze twee keer per jaar terugkerende activiteit (1e zaterdag van april 
en oktober) staat nu weer gepland voor zaterdag 2 april a.s. en 
daarvoor zijn natuurlijk weer 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.  
Opgeven kan via: 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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Zie, Ik heb u in Mijn handpalm gegrift, 

uw muren zijn bestendig voor Mij. 
 

Jesaja 49:16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 

 



 

11 

 

PAASDANKOFFER VOOR VOEDSELBANK. 
 
Naast de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne  met alle vormen 
van menselijk leed, die daarvan het gevolg zijn voor de 
Oekraïense bevolking, zijn er ook problemen in eigen land, die 
onze aandacht vragen. 

 
Deze problemen hangen voor een deel ook samen met de 
oorlog: hoge gas/energieprijzen, steeds stijgende voedselprijzen 
enz. , al was dat ook voor de oorlog al aan de hand. 

Veel meer mensen dan voorheen zijn dan ook afhankelijk van de 
voedselbank voor hun dagelijkse maaltijden. 

Het is inmiddels geen stille armoede meer. 

 
Graag willen wij als werkgroep Zending en Diaconaat daarom de 
opbrengst van het Paasdankoffer bestemmen voor de Stichting 
Voedselbank Tytsjerksteradiel. 

Zo kunnen we elkaar door deze lastige tijd helpen ! 

 
                     " MEIINOAR TROCH DE TIID " 

 
Doet u mee? 

Namens de werkgroep, 

 
Froukje ten Cate. 

 
Een éénmalige machtiging vindt u elders in de blad. 
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Van het secretariaat 
 

Opzeggen lidmaatschap 
 

Zr. Marianne van den Broek heeft per 8 maart 2022 haar lidmaatschap 
van onze gemeente opgezegd. 
 

De secretaris, 

Tj. van der Veen.         

  

AGENDA VOOR APRIL 2022 
  

01 apr 

02 apr 

12 apr 

15 apr 

17 apr 

19 apr 

22 apr 

 

29 apr 

14.00 u. 

09.00 u. 

19.30 u. 

14.00 u. 

08.30 u. 

19.45 u. 

09.30 u. 

 

14.00 u. 

Vrouwencontact 

Grote schoonmaak               Kerk en 

Vergadering RvO en ZB 

Vrouwencontact 

Paasontbijt 

Algemene Leden Vergadering 

Vrouwenochtend Kerk en Vluchteling 
Burgum 

Vrouwencontact 

De Rank 

De Rank 

De Rank 

De Rank 

De Rank 

Kerkzaal 

De Rank 

 

De Rank 
  

VASTE AKTIVITEITEN 
 

Zondag 10.00 uur Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar              De Rank 

Tijdens de kerkdienst is er crèche voor de kleinsten.  

_________________________________________________________ 
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          Nieuws van Unie-ABC 
   

NOODHULP OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN 
 

Al sinds de invasie van Russische troepen in Oekraïne 
heeft Unie-ABC via de European Baptist Federation 
(EBF) en CAMA 
Zending contact 
met baptisten- en 
CAMA-gemeenten 
in Oekraïne en 
omliggende landen. 
Meer dan 600 
baptistenkerken in 
Oekraïne zijn 
inmiddels ingericht als opvangcentrum voor interne 
ontheemden. Daarnaast hebben baptisten in Polen, 
Hongarije, Roemenië, Slowakije en Moldavië 
honderdduizenden vluchtelingen opgevangen en 
voorzien zij hen van voedsel, dekens en andere 
basisbehoeften. Veel kerken zijn omgebouwd tot 
tijdelijke onderkomens om vluchtelingen te 
huisvesten. Als Unie-ABC zijn we een noodhulpactie 
gestart om onze broeders en zusters in deze regio te 
ondersteunen. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Meer 
informatie: www.uine-abc.nl. 

    

http://www.uine-abc.nl/
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REGIOAVONDEN VOOR ONTMOETING EN OVERLEG 
 

De In maart en april worden vijf regioavonden 
gehouden, waarin bestuur en medewerkers van Unie-
ABC opnieuw in gesprek gaan met afgevaardigden 
van de aangesloten gemeenten. De 
regiobijeenkomsten zijn bedoeld om de contacten van 
Unie-ABC-gemeenten onderling te versterken en om 
samen na te denken over het onderwerp missionair 
gemeente zijn. In voorbereiding op de Algemene 
Ledenvergadering van 18 mei worden ook enkele 
onderwerpen voorbesproken over het verloop van het 
fusieproces. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de secretaris van uw gemeente. 
 
 

Agenda  

2022 

18 mei Algemene Ledenvergadering Unie-ABC in Ede 
  

 
 

 

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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         KERKDIENSTEN IN APRIL 2022 
 

Noardburgum – 10.00 uur 
 

03 apr Voorganger: 
 
Organiste: 
Bloemen:                             
 

Ds. Tjerk Bosscher 
Viering Heilig Avondmaal 
Zr. Froukje ten Cate 
Zr. N. Postma-Mars 

10 apr 
 
 
 
15 apr 
Goede 
Vrijdag 
 

Voorganger: 
Begeleiding: 
Bloemen: 
 
Voorganger: 
Begeleiding: 

Br. Jan Zeldenrust 
Geen 
Fam. A. van der Veen 
 
Ds. Tjerk Bosscher 
Geen 
 

17 apr 
Pasen 
 
 

Voorganger: 
Organist: 
Bloemen: 

Ds. Tjerk Bosscher  
Br. Henk de Vries 
Fam. A. Kooistra 

24 apr 
 
 

Voorganger: 
Begeleiding: 
Bloemen: 

Ds. Klaas Stap 
Geen 
Fam. B. Poeze 
 

  

 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ (mei 2022) verschijnt 

op zondag 24 april 2022. Copy kunt u uiterlijk 17 april 2022 

inleveren bij de redactie, het liefst via e-mail: 

deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 
 

 

mailto:deopendeur@hotmail.com
mailto:secretariaat@pleinkerk.nl
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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: 
 

PAASDANKOFFER 2022 VOOR VOEDSELBANK 
  

De afschrijving zal plaatsvinden op of rond: 15 april 2022 
 

Eenmalige machtiging                                                    SEPA 
 

Naam: Baptisten Gemeente Noordbergum  
Adres: Zevenhuisterweg 39  
Postcode: 9257 VH Woonplaats: Noardburgum  
Land: Nederland Incassant ID: NL 12ZZZ082096759257  
Kenmerk machtiging: nr ______ Paasdankoffer 2022 
 

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.     

 


