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God is blijdschap
God is blijdschap, en moed.
God heeft de wereld gemaakt,
En vindt iedereen perfect.
God houdt van iedereen, en maakt ons blij.
God is de Messias en ook sterker dan ons,
en daar houden we ons aan.
Als we woedend zijn, vragen we God om hulp.
Als we verdrietig zijn vragen we God om hulp.
God blijft bij ons, zal ons nooit vergeten.
En zal ons altijd vergeven.
Prijs God, de Messias die altijd op nummer 1 blijft staan!
God is sterker en machtiger dan alle koningen op de hele
planeet.
En hij is zo goed dat hij alle mensen in de hemel wil, de
God, de Messias is en blijft onze koning.
Prijs God en zijn zoon.
God blijft bij ons en geeft vrede.
Amen.
[Kleindochter Julia Hofma (van Willeke) wil altijd graag op de
computer van Pake wat bezig zijn. Op 5 december vorig jaar
maakte ze bovenstaand stukje. Julia was toen 9 jaar.]

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:
https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum
https://www.pleinkerk.nl
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De overdenking
Heere, bij deze dingen leeft men, en in al deze dingen is het
leven van mijn geest.
Jesaja 38 : 16a (HSV)
De levende, de levende, die zal U loven, zoals ik vandaag.
Jesaja 38 : 19a (HSV)
Tijd om te leven, dus tijd om te loven!
We hebben nog maar net Pasen achter de rug. Het feest van het
Leven (met hoofdletter). We gaan op weg naar het feest van de
Geest. De Geest die Levensadem is en daarmee ons levend
houdt! Het leven is ons dierbaar. Toch beleven we het leven niet
allemaal hetzelfde. Ben je jong dan kijk je hoopvol vooruit wat het
leven nog gaat brengen. Ben je oud dan is het vaak terugkijken
en vooral zo lang mogelijk gezond blijven. Iedereen heeft zo wel
zijn eigen dingen waar het in het leven om gaat.
Hizkia is in dit bijbelgedeelte nog geen 40 jaar oud. Hij heeft het
bericht gekregen, dat hij zal sterven. In zo’n situatie zeg je heel
andere dingen tegen God, dan wanneer alles goed gaat en
sterven niet speelt. Hizkia heeft het er heel moeilijk mee gehad.
Dat kun je begrijpen. Hij heeft erbij gehuild van verdriet en
ontzetting. In zijn dankgebed achteraf kun je lezen hoe het hem
verging. Hoe hij met God geworsteld heeft. Mijn sterkte is de
HEER betekent zijn naam. Zelfs in die zware dagen is hij zo met
God omgegaan.
Hizkia bidt niet tot God om in vrede te mogen sterven. Hij wil
blijven leven! Je kunt je afvragen of dat wel kon: je moet als
mens toch verlangen naar betere tijden? Maar God zegt van zijn
gebed niets kwaads. Er is blijkbaar ruimte genoeg om te bidden,
te smeken. Alles wat je op je hart hebt, mag je aan God
voorleggen. God hoort en verhoort het gebed.
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Is Hizkia bang om te sterven? Het antwoord geeft hij in vers
18/19 : “HEER, ik wil U loven, maar als ik er niet meer ben, kan
ik dat niet langer. Maar om U te loven leef ik.” In de periode van
het Oude Testament leefde de gedachte dat een mens, na zijn
sterven, God niet meer kan loven. Dat lees je ook in de psalmen.
Waarom wil deze koning God zo graag loven? Omdat hij God in
zijn hart had gekeken. Hij heeft gezien dat God de mens vanuit
Zijn liefde op het oog heeft. Hij is de God die al zijn zonden heeft
weggedaan (17b). Hij is de God die altijd zegt: “Tijd om te leven!”
Zeggen wij dat Hizkia na? Immers we weten dat het lang niet
altijd zo gaat als toen met Hizkia. Velen worden niet genezen al
bidden ze er nog zo sterk om. Waarom Hizkia wel en anderen
niet? God doet wonderen, maar het gaat zoals Hij het voorzien
heeft. Wat je ook van Hizkia leert is dat hij er zich diep van
bewust is, dat God zijn leven in handen heeft. De God die zijn
leven gaat nemen, is dezelfde God bij wie hij zijn heil zoekt.
Gods ondoorgrondelijkheid blijft een raadsel. Het is dat we weten
van toekomst, anders zou al dat lijden ons geloof misschien wel
de das om doen.
Toch blijft het doel van ons leven Hem te loven. Daar zijn we
voor op aarde. Dat zal ons bezig houden. God zegt: “Tijd om te
leven.”(vertaling vers 16a NBV) En wij zullen zeggen: “Heer,
dank U wel, Tijd om te loven!” Verder dan Hizkia kunnen wij
kijken, dankzij Jezus Christus, die de dood overwon. In wie ons
leven, zelfs niet door de dood, gebroken kan worden. Niets zal
ons immers kunnen scheiden van Gods liefde, dankzij Hem?
“Tijd om te leven” geeft God. “Tijd om te loven” hebben wij. Nu
en straks. Maak er daarom nu al werk van nu je weet wat het
Leven is! Geniet van het leven dat u is geschonken en geef de
Heer alle eer!
Ds. Tjerk Bosscher..
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Van de Bestuurstafel …
Vanuit het bestuur willen wij allereerst een
woord van dank uitspreken aan een team
van broeders en zusters die op 1e Paasdag
ons verrasten met een voortreffelijk
paasontbijt. Velen hebben genoten van al
het lekkers op de goed gevulde tafels in de
kerkzaal en wat een prachtig en feestelijk
begin van de aansluitende Paasdienst die in
het teken stond van onze opgestane Heer! Op Goede
Vrijdagavond mochten we ook al samenkomen in een dienst
waarin het lijden en sterven van de Here Jezus werd herdacht en
het Heilig Avondmaal op een bijzondere wijze werd gevierd.
Aansluitend had iedereen de gelegenheid om een kaarsje te
branden. Een teken van het licht en hoop. Een moment van
bezinning en om stil te zijn en aan iemand te denken en/of te
bidden voor een situatie. Veel van de aanwezigen maakten van
deze gelegenheid gebruik. Voor ons als gemeente een nieuwe
maar bijzondere ervaring! Ook was er ruimte voor een gesprek
en/of gebed. Al met al was het fijn om het lijden en sterven en
de opstanding van onze Heer op deze wijze te vieren!
Maar er gebeurde meer. Op zaterdag 2 april waren er weer een
aantal broeders en zusters die de handen uit de mouwen staken
om ons kerkgebouw van binnen en rondom een grondige
schoonmaakbeurt te geven. Vanaf deze plaats een woord van
dank aan allen die hierbij betrokken waren en hun tijd en energie
aan dit stukje gemeentewerk hebben gegeven.
Op het plein rond ons kerkgebouw verandert er ook het een en
ander. Het voorjaar wordt ook hier zichtbaar door de in bloei
komende beplanting van de struikjes en plantjes die onlangs
6

door werkgroep Biodiversiteit zijn geplant. Op het aanbrengen
van een paar nestkasten na, zijn de werkzaamheden door de
werkgroep zo goed als afgerond. Fijn dat we als gemeente op
deze wijze een bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit in
Noardburgum.
De gedenksteen in de voorgevel van ons kerkgebouw zal
binnenkort een opknapbeurt ondergaan.
Inmiddels is ook de audio en videoapparatuur geheel vervangen.
Voor de mensen achter de knoppen is het nog wel even wennen,
maar het resultaat mag er zijn! Scherper en mooier beeld, zowel
in ons kerkgebouw als ook via de beeldschermen thuis.
Op 19 april jl. werd de algemene ledenvergadering gehouden.
Naast het jaaroverzicht van de secretaris en het financieel
verslag van de penningmeester kwamen nog een aantal punten
aan de orde die nader uitgewerkt zullen worden. We hopen op
een later moment u daarover nog te informeren.
Binnenkort hopen we ook de jaarlijkse verkiezingen af te kunnen
ronden, zodat, volgens een eerste planning, de inzegening van
de kandidaten op DV zondag 5 juni a.s. kan plaatsvinden.
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.
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Eens breekt in mij het zilv’ren koord,
dan wordt mijn aardse zang verstoord.
Maar op volmaakter, schoner wijs,
klinkt dan mijn lied in het Paradijs.
Fertrietlik om’t wy him misse moatte, mar tankber
dat hy sa lang by ús wêze mocht, is op 102-jierrige
leeftiid ferstoarn ús leave heit, pake en oerpake

Sybe Bijlsma
* Noardburgum, 19 novimber 1919
† Burgum, 25 maart 2022
Widner fan Akke Bijlsma- Elverdink
De Westereen: Sape en Corrie
De Westereen: Minke enm Harm †
Pake- en oerpakesizzers
Balstien 7, 9271 JD De Westereen
De ôfskiedstsjinst is hâlden op tongersdei 31 maart
om 13.30 oere yn de Baptistetsjerke, Sânhusterwei
39 te Noardburgum. Oanslútend wie de beïerdiging
op it hôf te Noardburgum.
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April 2022
Geachte redactie,
Onder uw lezers zijn veelal mensen die belangstelling hebben voor
theologie, pastoraat en de boeiende verhouding tussen geloof, cultuur
en samenleving.
Dat geeft mij de vrijmoedigheid om onze opleidingen bij u onder de
aandacht te brengen.
Als Hogeschool Windesheim bieden we bachelor- en masteropleidingen
Theologie en Levensbeschouwing aan in Zwolle, deeltijd en voltijd.
We leiden professionals op voor hbo theoloog en docent levensbeschouwing. Naast deze bacheloropleiding is het mogelijk om bij ons
een masteropleiding eerstegraads docent Levensbeschouwing of
Geestelijke Verzorging te volgen.
Verder verzorgen wij een aanbod van nascholing voor beginnende en
ervaren professionals.
Onze minoren Levensbeschouwelijk Presentie, Kerk in uitvoering en
levensbeschouwelijk ondernemen zijn hier een aantal van de
voorbeelden.
Zou u, om ons aanbod onder de aandacht te brengen, een van de
bijgaande berichten op willen nemen in de eerstkomende uitgave van
uw (kerk)blad of via digitale uitingsvormen?
Wij hebben deze keer naast ons standaardbericht ervoor gekozen om
iets te vertellen over onze internationale week door de ogen van onze
studenten.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking een aandacht.
Met vriendelijke groet,
Marchien Timmerman.

Teamleider opleidingen Theologie & Levensbeschouwing
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Werk maken van je inspiratie
“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit
van”, dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een
intakegesprek komen voor de opleiding Theologie &
Levensbeschouwing.
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze
opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te
Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en
masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst
Pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing
eerste- en tweedegraads; en geestelijke verzorger.
Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding,
vooral ruimte aan de ontwikkeling
van de persoonlijke
gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de
beroepsuitoefening.
Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden
van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen
werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of
baptistenvoorganger.
Als je geïnteresseerd bent, zie onze website of meld je aan voor
een meeloopdag. Dat kan via de site:

https://www.windesheim.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/hbo-theologie

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

Theologiestudenten Windesheim verkennen
dicht bij huis de wijde wereld
Ook in je eigen omgeving kun je een verre reis maken en mensen
ontmoeten die heel anders in het leven staan dan jij. Dat ervoeren
theologiestudenten van hogeschool Windesheim bij hun ‘internationale
excursie-at-home’ week.
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‘Voor een hbo-opleiding als de onze zijn internationale contacten
essentieel’, legt teamleider Marchien Timmerman uit. Met een
uitwisseling komen studenten uit hun comfort-zone, worden ze
ondergedompeld in een vreemde cultuur. Twee jaar lang gooide
corona de internationale contacten en uitwisselingen van de Zwolse
theologieopleiding in de war: geen stages in Zuid-Afrika, geen
excursies naar Praag… Thuisblijven was nu het parool.
De theologieopleiding maakte van de nood een deugd en vond een
nieuwe vorm om studenten in contact te brengen met mensen van
andere achtergronden en uit andere culturen. Tijdens de internationale
week in maart 2022 gingen studenten op zoek naar ‘het vreemde
dichtbij’. En dat leverde verrassende ontmoetingen op. Student Bjorn
sprak in Groningen met een Roemeense student geneeskunde: ‘Hij
vertelde dat hij Nederlanders erg treurig en solitair vindt, doordat ze
minder met familie omgaan dan hij kent uit zijn eigen cultuur.’ Wat is
het belangrijkste dat hij geleerd heeft? ‘Dat je tijdens zo’n ontmoeting
je open moeten opstellen en zonder vooroordelen het gesprek ingaan.’
‘Leren luisteren zonder oordeel’
Dat is ook de ervaring van medestudent Demi. Zij sprak in het kader
van de internationale week met Fatma, een leeftijdgenoot die moslim
is. Wat viel haar vooral op? ‘Wat voor een enorme invloed het geloof
kan hebben op iemands leven: Fatma is bereid om alles aan de kant te
schuiven voor het geloof, iets wat ik persoonlijk nooit zou kunnen.’ Bij
haar presentatie vertelde Demi dat ze was begonnen met het afwerken
van een vragenlijstje op papier, maar pas toen ze dat weglegde werd
het een echt gesprek. Ze wil die open houding later ook in haar werk
gaan toepassen: ‘Het raakte mij omdat ik nu ook weet hoe belangrijk
de positie als (toekomstig) docent hierin kan zijn en daarom hoop ik
ook dat ik later kan zorgen dat iedereen zich zoveel mogelijk gehoord
voelt.’
Ook interesse om de wijde wereld te verkennen? Meld je dan aan om
een
dagje mee te lopen
bij
onze theologie-opleiding:
https://www.windesheim.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/hbo-theologie
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Zijn juk is zacht, Zijn last is licht
Zie Hem daar de kruispaal dragen
Zijn rug bloedt van de wonden
Hij bezwijkt haast onder het gewicht
Het is van al mijn zonden
De weg naar Golgotha ligt voor Hem
Ik loop achter Hem aan
Ik zie Mijn lieve Heiland gaan
Dat heeft Hij voor mij gedaan
Ik hoef die last niet meer te dragen
Het is volkomen weggedaan
Zijn juk is zacht, Zijn last is licht
Omdat Hij alles heeft voldaan!
Zo ga ik achter Jezus aan
Vrolijk draag ik mijn kruis
Dan wacht mij straks een plaatsje
In het hemels Vaderhuis
Dit gedicht werd door zr. Jellie van der Veen-Sikkema
voorgelezen in de dienst op Goede Vrijdag, 15 april 2022.
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AGENDA VOOR MEI 2022
10 mei
24 mei
26 mei

19.30 u.
19.30 u.
09.30 u.

RvO en ZB overleg
Bijbellezing en bidstond
Gezamenlijke Hemelvaartsdag
in GKV “Immanuel”

De Rank
De Rank

VASTE AKTIVITEITEN
Zondag 10.00 uur Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar
Tijdens de kerkdienst is er crèche voor de kleinsten.

De Rank

D a n k b e t u i g i n g
Hierbij wil ik een ieder van harte bedanken voor de vele kaarten en
bemoedigingen, die ik heb ontvangen na mijn enkelbreuk. Het gaat
gelukkig weer de goede kant op en ik mag voorzichtig proberen weer
wat lopen.
Met een hartelijke groet,
Age Eizema.

Nieuws van Unie-ABC
ALGEMENE LEDENVERGADERING IN EDE
Voor het eerst sinds lange tijd kunnen we als Unie-ABC weer bij
elkaar komen voor een Algemene Ledenvergadering! Die wordt
gehouden op woensdag 18 mei van 14.00 tot 19.00 uur in de
Baptistengemeente Op Doortocht in Ede. Behalve voor
vergaderen, onder meer over de toekomst van onze
geloofgemeenschap, is er ook ruimte voor ontmoeting, viering
en een gezamenlijke maaltijd. Op www.unie-abc.nl vindt u het
hele programma. Opgeven kan via de secretaris van uw
gemeente.
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SEMINARIUM START NIEUWE MASTER
Het Baptisten Seminarium start
per september een nieuwe
eenjarige master Evangelical
and Baptist Leadership aan de
Vrije
Universiteit
in
Amsterdam. Het programma
richt zich op het vormen van
leiders voor evangelische en
baptisten-gemeenten
en
christelijke organisaties.
In het masterprogramma gaan studenten natuurlijk aan de slag
met de theologie – de Bijbel, de bronnen, de geschiedenis –
“maar steeds in gesprek met de relevante vragen van vandaag”,
zegt rector Hans Riphagen. “Hoe ben je in deze tijd
verwachtingsvol kerk? Wat betekent het om als gelovige te
leven? Hoe geef je daarbij richting in je gemeente of
organisatie?” Meer informatie: www.evangelischemaster.nl.
PROJECT VAN HOOP
Sierra Leone is een van de armste landen van Afrika. De Baptist
Convention daar pakt op allerlei manieren de armoede in de
eigen gemeenschap aan en stimuleert om in de eigen kerken
een proces op gang te brengen om samen de schouders te
zetten onder de problemen die er spelen. Dit leidt onder meer
tot het lokaal starten van scholen, kleine ondernemingen en het
oprichten van spaargroepen voor tijden van nood. In mei is dit
ons ‘Project van hoop’. Helpt u mee? Bidt u mee?
Agenda
2022
18 mei

Algemene Ledenvergadering Unie-ABC in Ede
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KERKDIENSTEN IN MEI 2022
Noardburgum – 10.00 uur
01 mei

Voorganger:
Organist:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Viering Heilig Avondmaal
Br. Henk de Vries
Zr. J. van der Wal

08 mei

Voorganger:
Begeleiding:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Geen
Fam. T. de Vries

15 mei

Voorganger:
Begeleiding:
Bloemen:

Br. Wilfried Fijnvandraat
Geen
Zr. M. Wiersma-Boersma

22 mei

Voorganger:
Begeleiding:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Geen
Zr. N. Postma-Mars

26 mei

09.30 uur

Hemelvaartsdag
Gezamenlijke dienst in GKV
“Immanuel”

29 mei

Voorganger:
Organiste:
Bloemen:

Ds. Harold ten Cate
Zr. Froukje ten Cate
Fam. A. van der Veen

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ (juni 2022)
verschijnt op zondag 29 mei 2022. Copy kunt u uiterlijk 22
mei 2022 inleveren bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl
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ER KOMT EEN TIJD …
Er komt een tijd waarop de christen wacht:
dat Jezus op de aarde zal regeren.
Geen vijand aan Zijn voeten kan zich keren
nog tégen Hem – want Hij heeft alle macht.
Er komt een tijd – wellicht al binnenkort –
dat Hij de kwade machten zal onttronen.
Dan zal de Vredevorst op aarde wonen
die elke vijand naar beneden stort.
Er is een tijd – Goddank, die tijd is nú –
dat Jezus Koning is in mensenlevens.
Als wij ons leven aan Hem willen geven,
zal Hij de Koning zijn van mij, van u.
Er is een tijd – ’t is de genadetijd –
dat er nog kans is om voor Hem te kiezen,
om heel je hart aan Jezus te verliezen.
Hij houdt Zijn armen naar je uitgespreid.
‘Want Hij moet als Koning heersen,
totdat Hij al Zijn vijanden
onder Zijn voeten gelegd heeft.’
(1 Corinthiërs 15:25)

Uit: Heilzaam licht
Van: Jelly Verwaal
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