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Jezus’ doop in de Jordaan 
 
Bij de doop van Jezus in de Jordaan  
door Johannes de Doper verricht,  
wilde Jezus ons doen verstaan  
Hem trouw te volgen in zijn Licht. 
 
Het reinigend water van de doop,  
dat wast een ieder van zonden vrij 
en geeft je vreugde en nieuwe hoop,  
zo mateloos lief, heeft Jezus ook mij. 
 
Een rijke toekomst heeft Hij beloofd, 
Hij, die zich volkomen gegeven heeft.  
Wie in Zijn sterven en opstanding geloofd 
is er van verzekerd, dat hij eeuwig leeft. 
 
 

Uit: Vogel van God 
Van: Jacob Tabe Zujidema 

   
 

 

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 
 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum 
 

https://www.pleinkerk.nl 
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De overdenking 
 

In een ogenblik van ontmoediging, van zwakheid, van angst in je 
leven, is het van het allergrootste belang een goed mens tegen te 
komen, een mens die begrip heeft, die je niet afsnauwt, een mens die 
je niet ijskoud kapittelt, maar die weet te troosten en op te beuren. 
We zijn allemaal arme, zwakke mensen. We zijn geen engelachtige 
wezens met vleugels en het hoofd in de wolken, voor wie het geen 
kunst is om over hooggespannen koord van de volmaaktheid te 
wandelen. Hebben allemaal begrip, bemoediging en vergiffenis nodig. 
En dit is de gave, die we elkaar voortdurend moeten aanbieden in de 
naam van die Jezus van Nazareth. 
Ken je die? Velen kennen hem van naam. Weinigen kennen hem als 
vriend. Hij wil de mensen verlossen van het kwaad. 
En het ergste kwaad zit in de liefdeloosheid. Hij hield van armen en 
zondaars en  maakte zich alleen kwaad op rijken en schijnheiligen, 
mensen die menen dat ze  volmaakt zijn en dus geen verlossing en 
vergiffenis nodig hebben. Wie zonder zonden is werpe de eerste steen 
zei hij. En hij had het over de verloren zoon die terug kwam en met 
open armen ontvangen werd zonder een vraag naar het  hoe of 
waarom en zonder verwijten. 
In tegendeel. Jezus is niet als de mensen. Hij is liefde. 
Hij richt een feestmaal aan voor iedere verloren zoon en geeft het 
paradijs aan de goede moordenaar. Hij schrijft in het zand voor de 
overspelige vrouw. 
Het verloren schaap neemt hij liefdevol op zijn schouders. 
En een keer heeft hij gevraagd dat wij iets van hem zouden leren en 
toen zei hij: ,,Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van 
hart”. Ik houd van deze Jezus meer dan ik zeggen kan. 
Hij leeft voor mij. Ik had zo graag dat je hem zou leren kennen niet als 
een vriend uit een ver verleden, maar als een levende vriend van 
dichtbij. Dit komt uit een boekje van Phil Bosmans. 
Ik vond dit verhaal bij deze tijd passen. 
 

Jacob Ykema. 
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Van de Bestuurstafel … 
  

Zoals de vorige maand in deze rubriek 
toegezegd willen wij u deze keer 
informeren over de algemene 
ledenvergadering die op 19 april jl. werd 
gehouden. Als bestuur vonden we de 
aanwezigheid van 32 leden, inclusief het 
bestuur (1/3 deel van het aantal leden), 
wat teleurstellend! 

Het jaaroverzicht werd na een korte bespreking en kleine 
aanpassing vastgesteld met dank aan onze secretaris br. 
Tjipke van der Veen  en br. Age Eizema voor o.a. de opmaak 
van het overzicht en het bijhouden van de kroniek.  

Het financieel verslag werd uitvoerig besproken en door onze 
penningmeester, zr. Jellie Gjaltema-Sikkema, nader toegelicht. 
Nadat br. Anne van der Veen namens de Financiële Controle 
Commissie (FCC) hun bevindingen had  voorgelezen en een 
aantal aanbevelingen onder de aandacht had gebracht die 
door het bestuur werden meegenomen, werd het verslag door 
de gemeentevergadering aanvaard en werd aan het bestuur 
decharge verleend, met dank aan en applaus voor de 
penningmeester, haar assistente, zr. Jannie de Vries-van der 
Meulen en de FCC. 

Vervolgens kwam de begroting voor 2022 aan de orde. Ook 
deze werd door de penningmeester uitvoerig toegelicht. Een 
punt van zorg, ook voor het  bestuur, zijn de vrijwillige 
bijdragen. Door het vertrek en overlijden van leden zijn deze 
aanzienlijk lager. Ook zijn er leden die om verschillende 
redenen hun bijdrage hebben verlaagd of stopgezet. Om te 



 

6 
 

veel kasgeld aan te houden en afstortkosten bij de bank te 
voorkomen kwam vanuit het bestuur het verzoek om het 
collectegeld zoveel mogelijk per bank over te maken of 
collectebonnen te kopen. De suggestie uit de vergadering  om 
tijdens de dienst en bij de You Tube opnamen een QR-code 
voor het collecteren te gebruiken wordt door het zakelijk 
bestuur nog nader bestudeerd. Met een tekort op de 
begroting voor 2022 van ca. € 18.000,00 werd deze unaniem 
vastgesteld en door de vergadering aanvaard, met dank aan 
de penningmeester. 

Het bestuur kwam met een aantal voorstellen en 
mededelingen, o.a. het betalen van € 1,00 per kopje of € 5,00 
per kan voor koffie en thee. Na enige discussie konden de 
aanwezigen zich vinden in het voorstel dat dit niet geldt voor 
het koffiedrinken na de dienst op zondagmorgen en ook niet 
bij activiteiten van de gemeente. Het is geen verplichting, 
maar wie iets wil bijdragen ter dekking van de kosten, kan dit 
vrijwillig deponeren in de daarvoor bestemde koffiepot op de 
balie. 

Ook kwam het bestuur met een voorstel over tarieven voor 
mogelijke verhuur van de zalen en/of de kerkzaal. Er was een 
lijst gemaakt tegen welk tarief een zaal en/of de kerkzaal kan 
worden gehuurd. Voor leden en vrienden van de gemeente is 
geen huur verschuldigd bij trouw- en/of rouwdiensten. De 
vergadering ging akkoord met het voorstel. De betreffende 
lijst met tarieven ligt voor eventuele belangstellenden in de 
kerk of is op aanvraag beschikbaar via de penningmeester van 
de gemeente. 

Op dinsdag 31 mei is er een gespreksavond om met leden en 
vrienden van de gemeente van gedachten te wisselen over 
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de toekomst van de gemeente. Ook is men voornemens om 
weer een aanvang te maken met de voorzang. 

De huidige opbrengst van het verjaardagfonds is nauwelijks 
kostendekkend. Gaan we hier in 2023 nog mee door of…? 
Oproep vanuit het bestuur: Als er ideeën zijn, geef het via de 
secretaris door aan het bestuur. 

Ondanks het gering aantal aanwezigen zien we toch terug op 
een goede en fijne vergadering. Het volledige verslag van de 
ALV is binnenkort beschikbaar via het afgeschermde deel op 
onze website. 

Op 10 mei jl. was er, voorafgaande aan de reguliere 
vergaderingen van de Raad van Oudsten en het Zakelijk 
Bestuur, en zogenaamde ‘Open raadsvergadering voor het 
bespreken van de AV-stukken’ voor de Algemene Vergadering 
(AV) van de Unie-ABC gemeenten op 18 mei te Ede. Buiten 
het bestuur nam slechts één meelevend lid de moeite dit 
gedeelte bij te wonen. Namens onze gemeente reisden de 
broeders Bram Postma en Harrie Wijma en zuster Dieuwke de 
Vries op 18 mei jl. af naar  Ede om onze gemeente daar te 
vertegenwoordigen. 

Tenslotte, mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen 
hebben of 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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KINDERMIDDAG KERKEN NOARDBURGUM 
1 JUNI 2022 

 
VOOR DE JEUGD (4-12 jr) 
Via diverse kanalen is al in het nieuws geweest dat Noardburgum druk 
is met biodiversiteit. De gezamenlijke kerken hebben dit ook opgepakt 
in de vorm van een middag voor de jeugd (4-12 jaar). 
Het precieze hoe en wat houden we nog even geheim, maar dat er 
spijkers met koppen geslagen gaan worden voor de natuur staat vast. 
De datum ook:  

         woensdag 1 juni 2022 
We beginnen om 14.30 uur tot ca. 16.00 uur. 
Inloop is vanaf 14.00 uur met limonade en koek. 
Graag zien we jou dan bij de Immanuël Kerk aan 
de Rijkstraatweg 23 in Noardburgum. 
Wil je je vast aanmelden, graag! 
riemymontsma@upcmail.nl of app 06-19529753 
ovv je naam en leeftijd. Ook als je het in de 

drukte vergeet of vooraf nog niet zeker weet of je kan, ben je zonder 
opgave natuurlijk van harte welkom. 
 
VOOR IEDEREEN 
Mochten er nog mannen/vrouwen/jongeren zijn die weten hoe een 
hamer werkt en/of het leuk vinden om met kids aan de slag te gaan, 
meld je dan ook aan als hulp voor deze middag. 

Samen aan de (hamer)slag voor de BIODIVERSITEIT 
 

Voor onze gemeente kunt u/jij voor informatie en opgave voor helpen 
terecht bij Dieuwke de Vries, dieuwkedevries@hotmail.com, 06-
13170745. 
 
Hartelijke groet, Dieuwke.  
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PINKSTERDANKOFFER 2022 
VOOR WATER,  VOEDSEL EN ZAAIGOED IN 

OOST_AFRIKA. 
 
Oost-Afrika kampt met de ergste droogte in veertig jaar. 
Alleen al in Madagaskar lijden ruim1.6 miljoen mensen ernstige 
honger. In heel Oost-Afrika zijn dat er meer dan 20 miljoen. 
De Verenigde Naties (VN) waarschuwen, dat de droogte de 
komende maanden zal voortzetten en de nood verder toeneemt. 
 

In het zuiden van Madagaskar b.v. is de afgelopen vijf jaar maar 
half zoveel regen als normaal gevallen. 
Veel mensen hebben alleen nog cactussen te eten. "Die geven 
veel te weinig voedingsstoffen," zegt een lokale arts. Steeds 
meer kinderen zijn ondervoed. 
Veel mensen hebben hun bezittingen verkocht voor voedsel en 
zelfs hun zaaigoed opgegeten. 
 

EO Metterdaad wil samen met haar partnerorganisaties de 
bevolking in oostelijk Afrika (o.a. ook in Ethiopië,  Kenia en 
Somalië) helpen met: 
-  schoon drinkwater en water voor de landbouw 
-  voedselpakketten, zaaigoed en landbouwtrainingen. 
-  medische hulp en bijvoeding van ondervoede kinderen. 
 

Het is denk ik goed ook oog te hebben voor de 
levensbedreigende problemen van medemensen buiten ons 
eigen continent. 
Daarom wil de Zendingswerkgroep de opbrengst van de 
Pinkstercollecte graag bestemmen voor dit project. 
Doet u mee? De eenmalige machtiging vindt u elders in dit blad. 
 

Namens de werkgroep, 
Froukje ten Cate. 
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PERSBERICHT 
Datum:  6 mei 2022 
 

Pinksterfeest Veenklooster viert dit jaar 50-jarig 
bestaan 
 

Al een halve eeuw bezoeken honderden mensen Veenklooster 
om samen Pinksteren te vieren. Het was op het 
evenemententerrein en in het bos twee jaar stil rond de 
pinksterdagen. Maar dit jaar kan het feest doorgaan. De 
organisatie maakte deze week het programma bekend. 
De opzet van het evenement is dit jaar anders. In plaats van één grote 
tent zijn er in meerdere tenten activiteiten, buiten is er een 
muziekpodium en het aanbod van eten en drinken is uitgebreid. Iedere 
avond kan men genieten van een film op een groot scherm in de 
openlucht.  
 

Een veelzijdig programma voor jong en oud 
Op zaterdagochtend 4 juni is er voor de mannen en vrouwen een 
speciaal event. ‘s Middags is er een kindervoorstelling en 
tienerprogramma. Zaterdagavond organiseert Pioniersteam Samen 
Groeien een speciale verwenavond voor volwassenen die dichtbij 
kinderen staan. Dit avondje uit vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur zit 
boordevol gezelligheid, verwennen, inhoud en live muziek. Gerald 
Troost verzorgt samen met Miranda de Vlieger een prachtige muzikale 
invulling van de avond. Daarnaast wordt er een diner geserveerd. 
Toegangskaarten (17,50 per persoon incl. servicekosten) zijn te 
bestellen via pinksterfeest.com. Burgeon geeft ’s avonds voor alle 
belangstellenden een optreden op het buitenpodium. De band staat 
bekend om haar akoestische muziekstijl met tinten van country en folk.   
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Zondagmiddag is er een feestelijke dankdienst met Ruurd Walinga en 
de worshipband van Smeding Muziekwerk. ’s Avonds betreedt Joy for 
People het podium in Veenklooster. Het koor bestaat net zoals het 
Pinksterfeest 50 jaar, dat wordt gevierd met een bijzonder 
jubileumconcert. 
 

Het thema van Pinksterfeest Veenklooster 2022 is ‘Gods 
woord drijft ons voort’ 
Zendingspredikant ds. Egbert van Beesten (stichting Mensenkinderen) 
en Theun van der Velde spreken tweede Pinksterdag over dit thema in 
het bos. De bezoekers bepalen tijdens deze openluchtdienst wat er 
met elkaar wordt gezongen. Het Dwingeloo Duo (Harold Kooij & 
Ronald Knol), Siebrand Kalsbeek en Tineke Schilstra (Tribute) zorgen 
voor de muzikale begeleiding. ’s Middags is de programmering erg 
divers. Er zijn optredens (van Leger des Heils korps en gospelbands), 
diverse tiener- en kinderactiviteiten en attracties, workshops en kunst, 
een talkshow (met o.a. auteur Kees Postma), een markt met 
christelijke- en zendingsorganisaties, en veel ruimte voor beleving en 
ontmoeting. Sera Noa en Henk Doest sluiten deze editie eind van de 
middag af met een optreden. 
 

Bekijk het volledige programma op www.pinksterfeest.com 
Bijna alle activiteiten zijn gratis te bezoeken. Alleen voor de 
verwenavond ‘It takes a village to raise a child’ op zaterdag worden 
tickets verkocht (€ 17,50 per persoon, incl. servicekosten). Voor het 
mannen- en vrouwenevent ’s ochtends kan men zich opgeven.  
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 AGENDA VOOR JUNI 2022 
 

14 juni  Vergadering van RvO-ZB   De Rank 
20 juni  Vergadering van de Pastorale teams  De Rank 
21 juni  Bijbelgesprek en gebedsmoment  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 e n 
 

Ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijksjubileum willen we 
iedereen heel erg bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere 
attenties die we mochten ontvangen. Ook de dienst van 3 april waarin 
onze kinderen en kleinkinderen meededen heeft ons erg ontroerd. 
Geweldig! Maar bovenal danken we onze Hemelse Vader voor al deze 
jaren waarin Hij met ons meeging, in mooie maar ook verdrietige 
momenten. 

Zoals we hebben gezongen: "Er is een toekomst vol van hoop, dat 
heeft Hij aan ons beloofd". 
 

Boodske en Bram Postma. 
 
 

Langs deze weg willen we iedereen bedanken, voor de vele felicitaties 
en kaarten, voor ons 45 jarig huwelijksjubileum. 
 

Jacob en Geertje Ykema. 
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      Nieuws van Unie-ABC 
   
 

UPDATE NOODHULPACTIE OEKRAINE 
 

De noodhulpactie voor Oekraïne heeft inmiddels 90.000 
euro opgeleverd. Met dat bedrag worden baptisten- en 
CAMA-gemeenten in Oekraïne, Polen, Roemenië en 
Hongarije ondersteund die vluchtelingen opvangen. In die 
hele regio blijven de kerken voedsel, kleding, medicijnen, 
vervoer en pastorale zorg geven aan mensen die uit hun 
huizen zijn verdreven. Fijn dat we als kerkgenootschap 
onze verbondenheid met broeders en zusters op deze 
manier handen en voeten kunnen geven. Hartelijk dank 
voor uw bijdrage! 
 

OPEN DAG SPREKERSROUTE 
 

Samen met het 
Evangelisch College 
verzorgt het 
Baptisten 
Seminarium de 
Sprekersroute. Dit 
is een tweejarig 
praktijkgericht 
studietraject om 
'leken(s)prekers’ toe 
te rusten om 
inhoudelijke 

verdieping aan te brengen en de spreekvaardigheid te vergroten. 
Gaat u wel eens voor in uw gemeente en bent u nieuwsgierig of de 
Sprekersroute iets voor u is? Kom dan vrijblijvend naar de open 
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dag op vrijdag 10 juni in het Baptist House in Amsterdam. 
Deelnemers volgen een (deel van een) collegedag en proeven de 
sfeer, maken kennis met de huidige studenten en kunnen vragen 
stellen! De open dag begint om 13.30 uur. Meer informatie: 
www.unie-abc.nl. 
 

PROJECT VAN  HOOP 
 

In de maand juni is het 
project ‘Speelplekken in 
oorlogsgebied’ ons 
Project van Hoop. In 
Syrië zijn miljoenen 
mensen van huis en 
haard verdreven door de 
jarenlange oorlog. Voor 
kinderen betekent dit 
onder meer dat ze geen 
gewone kindertijd kunnen 
beleven, dat ze jaren van 
hun schooltijd missen en zware trauma’s moeten verwerken. Een 
groot deel van hen heeft nog nooit vrede gekend. Onze Libanese 
partner heeft samen met lokale kerken drie opvangplekken 
opgezet waar kinderen bijles krijgen, worden geholpen met 
traumaverwerking en kunnen spelen. Meer informatie over de 
projecten vindt u op www.unie-abc.nl onder Zending. Bidt u mee 
voor dit mooie project? 
 

Agenda  

2022 
10 jun.  Open dag Sprekersroute, Baptist House Amsterdam  

 (13.30 uur) 
3 nov.  Emeritidag Unie-ABC 
9 nov.  Algemene Ledenvergadering Unie-ABC 
25 nov.  McClendon Lecture 2022 in Amsterdam 
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Impressie van de Algemene Ledenvergadering 
 
Een gesprek over de contributie, de viering van het Heilig 
Avondmaal en workshops over actuele onderwerpen zoals het 
betrekken van jongeren en millennia’s bij de gemeente en 
realistische verwachtingen over het functioneren van je 
voorganger. Dat waren enkele ingrediënten van de Algemene 
Ledenvergadering die woensdag 18 mei in Ede werd gehouden. 
Een impressie. 
 
Ruimte geven én vasthouden 
Om twee uur begon het programma met een opening door 
Algemeen Secretaris Peter Stoter. Hij las Johannes 15 vers 12, 
waarin Jezus zijn volgelingen het gebod geeft elkaar lief te hebben. 
Vervolgens legde hij een link tussen de op handen zijnde fusie van 
Unie en ABC en het sluiten van een huwelijk. “Als je trouwt, beloof 
je elkaar trouw zonder elkaar écht goed te kennen, en in de loop 
van de jaren ontdek je zowel goede kanten als wat mindere 
punten van de ander”, zei hij onder meer. “De fusie waar we voor 
staan is meer dan een transactie, meer dan het afwegen van 
kosten en baten; een belangrijk motief is onze gedeelde liefde voor 
de Here Jezus en voor zijn kerk. Net als in een huwelijk ga je een 
relatie met elkaar aan, zonder dat je het over alles eens bent. Dan 
komt het erop aan om elkaar de ruimte te geven én elkaar vast te 
houden, ervoor te kiezen om het gebod van Christus na te volgen 
en elkaar lief te hebben. De eenheid waar Jezus voor bidt vloeit 
daar dan uit voort.” 
 
Jaarverslag en jaarrekeningen 
Het vergaderblok stond onder de capabele leiding van Marco de 
Vos. Allereerst werden enkele highlights uit het jaarverslag 
genoemd en werden kort de jaarrekeningen van Unie en van ABC 
toegelicht. De aanwezigen gingen unaniem akkoord met de 
respectievelijke jaarrekeningen. Voor de ABC-gemeenten gold 
overigens dat er niet voldoende afgevaardigden waren om 
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rechtsgeldig te kunnen stemmen. Daarom zal over de verschillende 
voorstellen voor hen nog een schriftelijke stemronde volgen. 
 
Nieuwe regiocoördinator  
Christiaan Bakker stelde zichzelf voor in een filmpje. Hij is onlangs 
begonnen als regiocoördinator in de provincies Limburg en Noord-
Brabant en volgt daarmee Jonathan Schouten op. 
 
Contributie 
Een belangrijk vergaderonderwerp betrof een voorstel over de 
contributie. In het fusieproces wordt gezocht naar een manier om 
het bedrag dat gemeenten aan het kerkgenootschap betalen te 
harmoniseren. Uit de vijf regioavonden die in maart en april door 
circa 120 vertegenwoordigers van gemeenten werden bezocht, 
kwam het voorstel om af te stappen van een vast bedrag per lid, 
en in plaats daarvan over te gaan naar een afdracht van 3,5% van 
de gemeentebegroting. Voordelen van deze berekening zijn dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, de inkomsten van 
leden, vrienden én gasten van gemeenten meetellen, en er een 
eind komt aan met regelmaat terugkerende gesprekken over 
verhoging van de contributie. Daarbij werd genoemd dat er altijd 
mogelijkheden zijn om dispensatie te vragen als een gemeente het 
berekende bedrag niet kán betalen. 
Er waren diverse reacties op het voorstel vanuit de zaal: zowel 
steunbetuigingen als bezwaren. Zo werd benadrukt dat aan een 
toekomstige begroting de vraag ten grondslag ligt wat je als 
kerkgenootschap wil zijn. Uit de regioavonden bleek dat er nog 
steeds veel draagvlak is voor de pijlers die er nu zijn: opleiden van 
voorgangers en raadsleden, verbinding tussen gemeenten via het 
regiowerk, praktische ondersteuning en samenwerking, en 
gezamenlijke inzet voor gemeentestichting ver weg en dichtbij. 
Verschillende aanwezigen onderstreepten het belang van het 
Baptisten Seminarium waar een groot deel van de Unie- én ABC-
voorgangers is opgeleid en wordt bijgeschoold. Anderen noemden 
de eigen kleine begroting als argument om geen verhoging van de 
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bijdrage te zien zitten. De Unie-gemeenten namen het voorstel met 
ruime meerderheid aan. Bij de peiling onder ABC-gemeenten (zij 
stemmen dus later schriftelijk) stemde twee derde van de 
aanwezigen voor. 
 
Verlengen termijn bestuur 
Een ander voorstel betrof de verlenging van de termijn van het 
interim-bestuur met twee jaar. Nu het fusieproces, mede als 
gevolg van de coronapandemie waardoor er geen 
ledenvergaderingen mogelijk waren, is vertraagd, wil het bestuur 
de continuïteit waarborgen door hun termijn van twee jaar met 
nog eens twee jaar te verlengen. Niemand vond het nodig hierover 
te stemmen, maar met handopsteking werd waardering en steun 
aan het bestuur betuigd. 
 
Nieuwe gemeente 
De Evangelische Gemeente Zutphen stelde zich met een filmpje 
voor. Deze gemeente heeft het lidmaatschap van ABC 
aangevraagd. Bestuursvoorzitter Robert Bezemer verwelkomde de 
gemeente en deed verslag van het kennismakingstraject. 
 
Afscheid Ingeborg te Loo 
Tot slot van het vergaderblok werd afscheid genomen van 
Ingeborg te Loo. Zij werkte sinds 2008 bij de Unie, eerst als 
gemeenteopbouwwerker, later als leider van het team Missionaire 
Gemeente Opbouw. De afgelopen jaren was zij betrokken als 
docent bij het Baptisten Seminarium. Rector Hans Riphagen sprak 
haar toe en bedankte haar voor haar inzet. Hij noemde specifiek 
hoe Ingeborg aandacht had gevraagd voor het onderscheiden van 
Gods Geest, en voor het welzijn van voorgangers. Ingeborg gaat 
zich nu volledig inzetten voor het International Baptist Theological 
Seminary in Amsterdam, waar zij al voor werkt, en blijft daarnaast 
nog wel lesgeven aan het Seminarium. 
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Workshops 
Na een koffiepauze, waarin volop gelegenheid was voor 
ontmoeting en bijpraten, was het tijd voor de workshops. In vijf 
ruimtes werd gesproken over een praktijkonderzoek van studenten 
in de Stadskerk in Groningen waar wordt geëxperimenteerd met 
kleine communities, de zoektocht naar de volmaakte voorganger 
en het stellen van gezonde verwachtingen, de (on)mogelijkheden 
van millennials, de uitdaging om jongeren te betrekken bij het 
gemeente-zijn, en het vormgeven van zendingswerk in de 
gemeente en het kerkgenootschap. 
 
Avondmaalsviering 
Peter Kos, voorganger van Baptistengemeente Op Doortocht in 
Ede, leidde de viering van het Heilig Avondmaal. Hij sprak over 
Psalm 133, een pelgrimslied van Joden uit heel Israël die voor de 
grote feesten naar Jeruzalem trokken om elkaar te ontmoeten en 
God samen groot te maken. Peter benoemde de ‘eenheid in 
verscheidenheid’: de mensen hadden allemaal een andere 
achtergrond, kwamen uit heel verschillende delen van het land, 
maar wisten zich tot kinderen van dezelfde Vader. ‘Hoe goed en 
hoe heerlijk’ is het dan om elkaar als broeders en zusters te 
ontmoeten, zoals de Psalm zegt. Zo hebben we dat zelf misschien 
ook wel ervaren, toen we na de coronalockdowns weer in de 
gemeente konden komen. En vandaag, nu we na lange tijd elkaar 
weer fysiek kunnen ontmoeten als vertegenwoordigers van de 
gemeenten, verbonden in hetzelfde geloof, door God aan elkaar 
gegeven, vergaderd rond de viering van het Avondmaal. 
 
Maaltijd 
Na een heerlijke en uitgebreide avondmaaltijd, prima verzorgd 
door de organiserende vrijwilligers, gingen de aanwezigen ten 
slotte huiswaarts. 
Gerdien Karssen, 
Communicatiemedewerker Unie-ABC 
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KERKDIENSTEN IN JUNI 2022 
 
 

Noardburgum – 10.00 uur 
 

05 juni Voorganger: 
 
 
Organiste: 
Bloemen:            
 

Ds. Tjerk Bosscher 
Inzegening nieuwe raadsleden 
Viering Heilig Avondmaal 
Zr. Froukje ten Cate 
Fam. A. Kooistra 

12 juni 
 
 
 
19 juni 
 
 
 
 
 
 
 
26 juni 
 
 

Voorganger: 
Begeleiding: 
Bloemen: 
 
Tentdienst  
Gezamenlijke 
kerken 
Voorganger: 
Liturgie: 
Begeleiding: 
Bloemen: 
 
Voorganger: 
Organist: 
Bloemen: 

Da. Joke Verboom-Schotanus 
Geen 
Fam. B. Poeze 
 
Feestterrein Noardburgum 
 
 
Ds. Marco Buitenhuis 
Ds. Tjerk Bosscher 
Bernlef 
Zr. J. van der Wal 
 
Ds. Tjerk Bosscher 
Br. Henk de Vries 
Fam. T. de Vries 

  
 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ (juli/augustus 
2022) verschijnt op zondag 26 juni 2022. Copy kunt u 
uiterlijk 19 juni 2022 inleveren bij de redactie, het liefst via e-
mail: deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 
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Pinksteren 
 
Jezus volgelingen waren te samen bijeen,  
toen hen op die dag iets bijzonder verscheen.  
Een enorme windvlaag vulde het gehele huis,  
wat gepaard ging met een geweldig gedruis. 
 
En zeer plotseling, omstreeks het zelfde uur,  
verschenen er op hun hoofden tongen als van vuur. 
De Heilige Geest was op hen allen neergedaald,  
zoals Handelingen twee ons in de Bijbel verhaald. 
 
De omstanders die het hoorden kwamen gehaast,  
en waren, niemand uitgezonderd, zeer verbaasd. 
Zo kwamen veel mensen, vanuit diverse streken,  
en hoorden de discipelen in hun eigen taal spreken. 
 
Parthen, Meden, Elamieten, Mesopotamië,  
Judea, Capadocië, Phrygië en Pampjilië. 
 
Wij horen hen in onze eigen taal van de grote  
daden Gods spreken. En zij waren allen buiten  
zichzelf en geheel met de zaak verlegen. 
 
Maar Petrus stond met de elven op, en hij  
verhief zijn stem en sprak hen toe: 
“In het laatst der dagen, stort God opnieuw Zijn Geest,  
en wordt het voor allen die geloven, een groot feest”. 
 
 

Uit: Vogel van God 
Van: Jacob Tabe Zuidema 
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BAPTISTEN MEENTE NOORDBERGUM 
Machtigingsformulier 

 

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

een bedrag van: € ____________      wegens: 
 

PINKSTERDANKOFFER 2022 VOOR WATER,  VOEDSEL EN 
ZAAIGOED IN OOST-AFRIKA. 

 

De afschrijving zal plaatsvinden op of rond: 15 juni 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 ______ Pinksterdankoffer 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.      
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