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Zomeravond
De takken van de bomen dansen in een groen ballet,
de ondergaande zon heeft er een spotlight op gezet,
de avondlucht is van een vreemd doorschijnend blauw,
een witte windveer waaiert uit, verdwijnt al gauw,
de witte floxen in de tuin zijn één groot bruidsboeket,
een zwaluw scheert voorbij, gekleed in een zwart jacquet,
het pluisje van een paardenbloem daalt zachtjes neer;
de avond is zo vredig; niets verlang ik meer.
Maar deze stilte, deze schoonheid duren maar zo kort ….
Ik sluit ze in mijn hart; bewaar ze voor als ’t donker wordt.
Uit: Sporen in het zand
Van: Nel Benschop

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:
https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum
https://www.pleinkerk.nl
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De overdenking
Psalm 139:23-24 23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij,

weet wat mij kwelt, 24 zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij
over de weg die eeuwig is.

Een vraag die mij wel eens wordt gesteld is “Hoe komt u aan de
tekstkeuze voor een preek?” Om daar op in te gaan kan ik niet een
specifiek antwoord geven. Soms ben ik bezig met een stuk eigen
verdieping en haal ik daar mijn tekstgedeelte uit voor een preek.
Soms ben ik ook op zoek en kom ik in aanraking met een
Bijbelgedeelte waar ik (voor mij) nieuwe dingen in ontdek. Vervolgens
ga ik dan met zo’n Bijbelgedeelte aan de slag om deze helemaal uit te
pluizen en te kijken waar het nu eigenlijk mijn eigen leven raakt. Ik
lees veel rondom dat ene Bijbelgedeelte en zet het in de loop van de
week even weg om er op te gaan broeden. Dat gaat natuurlijk samen
met momenten van gebed. Bij mij komt de preek dan pas tot een
voltooiing als ik aan het einde van de week voor mijzelf tot de
overtuiging ben gekomen wat nu eigenlijk de hoofdboodschap is van
dat gedeelte. Die schrijf ik dan op en daar omheen probeer ik dan mijn
preek op te bouwen vanuit de inspiratie die ik mag ontvangen. Zoals u
merkt is dat een proces wat toch wel behoorlijk wat tijd kost. Nu is het
vaak heel bemoedigend dat je na de dienst soms hele verschillende
opmerkingen krijgt van mensen. De één heeft dit eruit gehaald en de
ander weer iets anders. Het is mij zelfs wel eens overkomen dat
iemand erg geraakt was door iets waar ik mij helemaal niet van bewust
was dat ik het had uitgesproken. Ik benoem dat dan als de werking
van de Geest. De Heilige Geest heeft immers het vermogen om
woorden raakvlakken te geven die raken aan ons eigen persoonlijk
leven. Ons hart! Zo wil God dan ook werken door woorden heen en
spreken tot ieder persoonlijk tot in het diepst van het hart.
Baptisten voorgangers hebben rondom de tekstkeuze een stuk vrijheid.
Ze zijn niet gebonden aan een leesrooster. Dat heeft als voordeel dat
je niet in een cyclus bepaalde bijbelgedeelten weer terug krijgt in de
prediking. Je kunt ook eens naar een bijbelgedeelte gaan waar
eigenlijk niet veel over wordt gesproken. Rondom de tekstkeuze schuilt
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er echter ook een gevaar voor baptisten voorgangers. Je loopt de kans
om moeilijke Bijbelgedeelten “maar even te laten liggen”. Want die heb
je ook zat in de bijbel. Ik zal u eerlijk vertellen dat ik daar ook wel vaak
een uitdaging in zie. Zo kies ik wel eens een Bijbelgedeelte waar ik niet
erg in thuis ben en waar ik eens dieper in zou willen duiken. Daarmee
maak ik het niet altijd gemakkelijk voor mijzelf. Sommige vragen zijn
voor mij natuurlijk net zo dezelfde als die van u. Ook ik heb niet altijd
een antwoord op moeilijke gedeelten. Wat moet je bijvoorbeeld aan
met Ananias en Safira (Handelingen 5) daar waar het gaat om de
eerste gemeente en het oordeel van God? Maar ook een geliefd Psalm
als 139 roept vragen bij mij op. Waarom lezen en zingen we deze altijd
t/m vers 18? Waarom niet juist ook vers 19 t/m 22? Dat geeft toch wel
zo’n compleet beeld. Geloven is niet alleen feest en dankbaarheid,
maar ook uiten van moeite en pijn. Maken we het geloof naar buiten
toe niet juist veel realistischer als we in het geloof ook uit willen komen
voor onze zwakheden en moeiten? Dat is toch ook juist de boodschap
van het evangelie en de reden waarom Jezus Christus aan het kruis is
gestorven? Wat dat betreft komt bij het einde van Psalm 139 veel
meer het volgende Johannes de Heer lied bij mij boven:

Doorgrond mijn hart
en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m' en zie
wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg
die 'k ga niet goed voor mij;
leid m' op de eeuw'ge weg,
Heer, maak mij vrij!

(uit: LvdG 543:1)

Ik hoop dat we naast de mooie momenten ook op zoek blijven gaan
naar de moeilijke dingen van het geloof. Ook die dingen hebben
raakvlakken op ons leven. Zelfs de zogenaamde “wraakpsalmen”
kunnen dan door de Geest worden gebruikt om ons te wijzen op Jezus
Christus. Zo mag ik erop vertrouwen dat elke Bijbeltekst ons dichter bij
Christus kan brengen en dus ook bepreekt kan worden.
Ds. Tjerk Bosscher.
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Van de Bestuurstafel …
Op 14 juni jl. kwamen we als bestuur voor
de eerste keer in de nieuwe samenstelling
bijeen. De nieuwe bestuursleden, zr. Nettie
Postma-Mars in de Raad van Oudsten en
br. Jan Eefting in het Zakelijk Bestuur,
werden van harte welkom geheten. We zijn
dankbaar en blij voor hun bereidheid om
deel uit te maken van het bestuur en op
deze wijze dienstbaar te zijn in de gemeente. Vanaf deze plaats
wensen wij hun ook Gods zegen en nabijheid toe bij de
uitvoering van hun taken. Zij nemen de vrijgekomen plaatsen in
van br. Jacob van Akker (RvO) en br. Eelke de Vries (ZB). In de
dienst van zondag 5 juni jl. hebben we afscheid van hen
genomen als bestuursleden en hen bedankt voor de wijze
waarop en de tijd en energie die zij de afgelopen jaren aan het
gemeentewerk hebben besteed. Beiden hebben aangegeven een
stukje werk voort te willen zetten. Zo blijft br. Jacob
verantwoordelijk voor de gastsprekers (preekvoorziening) en
blijft br. Eelke betrokken bij het onderhoudswerk van onze
gebouwen.
Besloten werd om de geplande maar geannuleerde
gemeenteavond voor leden en vrienden van de gemeente op
31 mei jl. nu te houden op donderdag 22 september a.s. Noteer
deze dus nu maar alvast in uw agenda of teken het aan op uw
kalender.
Het collecteren laten we voorlopig nog zoals het nu plaatsvindt,
namelijk via de schalen bij de uitgang van de kerkzaal en dan
betreft het één collecte voor al het gemeentewerk. We bevelen
deze collecten van harte bij u aan.
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Als bestuur zijn we voornemens om binnenkort, zoals voorheen,
weer met de in de gemeente functionerende werkgroepen in
gesprek te gaan en ons te laten informeren over het reilen en
zeilen en de plannen van de betreffende groep.
Na de zomer hopen we ook de voorzang weer in te kunnen
voeren. Dit geldt ook voor de deurwacht of te wel
gastvrouw/gastheer. Zie ook de oproepen elders in dit blad.
Wat onze huidige financiële situatie betreft, merkte onze
penningmeester op dat we redelijk in de pas lopen met
betrekking tot de begroting voor dit jaar.
Het schilderwerk rondom ons kerkgebouw is inmiddels
afgerond. Het geheel staat er weer netjes bij. Een woord van
dank is hier zeker op zijn plaats aan br. Anne Kooistra. Hij heeft
de gedenksteen in de voorgevel van ons kerkgebouw een
fraaie opknapbeurt gegeven. Het geheel mag gezien worden!
Voor de zomervakantie komen we als bestuur nog een keer
bijeen en wel op 12 juli a.s. en daarna weer in september a.s.
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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Steunfonds Oekraïne
Onderstaand bericht ontvingen we van br. en zr. Jaap en Wies
Dijkstra uit Buitenpost van onze zustergemeente ‘De Thuishaven’
uit Kollumerzwaag. Jaap en Wies hebben dagelijks contact met
een bevriend voorgangersechtpaar (Vitaly en Nadia
Morokhovets) van een Baptistengemeente te Charkov in
Oekraïne. Dit echtpaar is gevlucht en Jaap en Wies hadden een
deel van hun woning voor hen beschikbaar gesteld. Echter hij
(Vitaly) mag vanwege zijn leeftijd het land niet uit want hij is nog
geen 60 jaar (hij is 59):
Zoals afgesproken hierbij even wat informatie over het
steunfonds voor Oekraïne.
Het gaat om Vitaly en Nadia Morokhovets, voorgangersechtpaar
van een Baptistengemeente in Charkov.
Dat is een grote stad in het oosten. Een groot deel van de stad is
verwoest.
We hebben onze eigen gemeenteleden van ‘De Thuishaven’ het
volgende geschreven:
Broeders en zusters, we krijgen uit de gemeente vragen hoe het
met Nadia en haar man Vitaly gaat, waar ze zijn en hoe we hen
kunnen helpen. Het leeft momenteel heel erg in de gemeente,
de betrokkenheid is hartverwarmend!
Momenteel zijn twee dingen duidelijk.
Ten eerste dat ze in Oekraïne
bij de Hongaarse grens. Vitaly
niet uit, want hij is nog geen
daar niet alleen achterlaten.
onderkomen en ze worden

willen blijven, in het westen, dicht
mag vanwege zijn leeftijd het land
60 jaar (hij is 59). Nadia wil hem
Ze hebben daar nu een tijdelijk
door de plaatselijke Baptisten11

gemeente gevraagd om te helpen bij de opvang van
vluchtelingen. Ze zien dat ook duidelijk als de wil van de Heer.
Vitaly is voorganger en hij verkondigt daar het evangelie aan
Russisch sprekende vluchtelingen. De kerk zit dan vol met
ongelovigen!
Ten tweede: ze zijn alles kwijt, ze hebben bij hun vlucht uit
Charkov alles achtergelaten. Het is niet zo dat Vitaly nu betaald
wordt voor het werk dat hij doet onder de vluchtelingen. Ze
hebben dus geld nodig voor hun levensonderhoud.
Wat wij als gemeente kunnen doen is: hen financieel
ondersteunen. We hebben dat doorgesproken met Jaap en Jelly
(penningmeesters van de Baptistengemeente te Kollumerzwaag)
en daaruit is het volgende plan ontstaan: een fonds vormen voor
hulp aan Vitaly en Nadia, en via hen hulp aan de
Baptistengemeente in Charkov. Zij maken namelijk van het geld
dat ze hebben bedragen over aan de penningmeester van die
gemeente.
Het
is
hun
gemeente,
waar
zij
het
voorgangersechtpaar van zijn.
Deze gemeente is heel zwaar getroffen door de verschrikkelijke
dingen die daar nog steeds gebeuren.
Concreet: dit fonds kan door de broeders en zusters van de
gemeente gevoed worden met maandelijkse bijdragen of met
een bedrag ineens. De maandelijkse bijdragen hebben de
voorkeur: het geeft stabiliteit. Sommigen geven een klein bedrag
per maand, een paar euro, anderen wat meer, maar hoe dan
ook, het is natuurlijk vrijwillig.
Vanuit dit fonds maken Jaap en Jelly dan maandelijks een bedrag
over naar Vitaly en Nadia. Zij gebruiken dat geld voor hun eigen
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levensonderhoud, en steunen, als ze wat overhouden, hun
gemeente in Charkov.
Het is ook de bedoeling dat er steeds een terugkoppeling is naar
onze gemeente. Wies heeft vrijwel dagelijks contact met Nadia.
Wat zou het mooi zijn als een band ontstaat tussen onze
Thuishaven met de gemeente in Charkov, als een
zustergemeente.
Broeders en zusters, het drama dat zich voltrekt in Oekraïne
raakt ons allemaal diep. We kunnen op deze manier onze
broeders en zusters, die daar in de verdrukking leven, helpen.
Niet alleen met onze gebeden, maar ook met daadwerkelijke
steun!
Als jullie hiervoor geld overmaken naar bankrekening NL09 RABO
0346 1961 91 t.n.v. Penn. Bapt. Gemeente Kollumerzwaag,
vermeld dan: “Steunfonds Oekraïne” en geef ook even aan of het
een bedrag per maand is, of een bedrag ineens.
Hartelijk dank, namens Nadia en Vitaly en de Baptistengemeente
in Charkov!
Wat zou het prachtig zijn, als jullie gemeente (Noardburgum)
ook zou willen participeren in dit fonds!
We maken iedere maand al een flink bedrag over naar Nadia en
Vitaly, en via hen dus naar de zwaar getroffen gemeente in
Charkov.
Op deze manier helpen we via hen in Charkov 28 gezinnen,
ongeveer 150 personen, in hun levensonderhoud.
Hartelijke groeten!
Jaap en Wies.
13

Jeugdmiddag gezamenlijke kerken
grandioos succes!
Woensdag 1 juni bezochten maar liefst 53 kinderen de jeugdmiddag
die georganiseerd werd door de gezamenlijke kerken. Deze middag
stond in het teken van BIODIVERSITEIT, als aansluiting met wat alom
in het dorp steeds zichtbaarder wordt.
Via de werkgroep Biodiversiteit was budget beschikbaar om met de
kinderen insectenhotels te maken. Passend materiaal voor het hotel
werd ingekocht bij de houtwerkplaats van Toutenburg. Daarnaast werd
voor de bedden van de insecten nog verschillende materialen
verzameld en ingekocht.
Vanaf 2 uur verzamelden de kinderen zich bij de Immanuel Kerk. Hier
kregen ze eerst limonade en koek. In afwachting van de andere
kinderen konden ze tot ca. half 3 alvast in de stemming komen door op
en rond het plein achter de kerk beestjes te verzamelen.
Om half 3 opende Tineke met een uitleg over wat biodiversiteit
inhoudt. Vervolgens werd verteld dat ons werk van die middag ook
heel goed aansluit bij de allereerste opdracht die God aan Adam en
Eva en daarmee aan alle mensen op aarde geeft: zorg goed voor mijn
schepping. De schepping is eigenlijk de tuin van God.
Daarna gingen we in 2 groepen uiteen. Groep 1-4 ging aan de slag
met een hotel dat door de mensen van de houtwerkplaats in elkaar
gezet was. Deze gingen de kinderen vullen met allerlei materialen,
zodat er voor allerlei verschillende insecten een lekker bedje is.
Groep 5-8 moest de mouwen nog wat verder opstropen, want zij
moesten zelf het hotel in elkaar spijkeren van het materiaal dat al
keurig op maat en per set bij elkaar was gemaakt door de
houtwerkplaats. Er werd geslagen met de hamers dat het een lieve lust
was. Als het hotel in elkaar zat, konden ook zij bedden maken van
allerlei verschillende materialen.
Beide groepen hadden hulp van maar liefst 18 vrijwilligers, tot onze
verrassing nog aangevuld met 4 mensen van de houtwerkplaats. Een
zeer welkome aanvulling, want een hotel in elkaar zetten, bleek hier en
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daar toch best een flinke klus. Ook ds. Wybe en zijn vrouw kwamen
langs en hebben enthousiast geholpen met timmeren.
Tegen 4 uur hebben we de middag weer samen afgesloten in de
kerkzaal en ging iedereen met een prachtig insectenhotel, een
informatiekaart over mogelijke hotelgasten en een vlinderstruik naar
huis.
Al met al een hele geslaagde middag, waar zowel de kinderen als de
helpers van hebben genoten en die de tuin van God weer een stukje
mooier heeft gemaakt.

Oproep:
Wij zijn op zoek naar broeders en/of zusters voor onze schoonmaaken (hulp)kosterteams!
Wie komen onze teams versterken?
Voor informatie en aanmelding kan contact opgenomen worden met
br. Harrie Wijma (Coördinator),
Tel. (0511) 44 55 56 of (06) 22 03 44 21

Oproep vanuit het bestuur:
- Wij willen de deurwacht weer nieuw leven inblazen en zoeken
gastheren/vrouwen die bij de deur iedereen welkom mogen heten
en eventuele gasten wegwijs kunnen maken in ons gebouw.
Het is de bedoeling om na de zomervakantie hiermee weer te
beginnen en wie mee wil doen kan zich aanmelden bij de secretaris.
- Ook willen we na de zomervakantie weer beginnen met de
voorzang. Deze begint rond 09.45 uur en ook hiervoor kunt u/jij zich
aanmelden bij de secretaris, br. Tjipke van der Veen.
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AGENDA VOOR JULI/AUGUSTUS 2022
12 juli

RvO en ZB vergaderen apart

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
Voor de belangstelling en felicitaties die wij ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijksjubileum mochten ontvangen in de vorm
van vooral de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoek,
willen wij iedereen heel hartelijk bedanken. Het was fijn om op
deze wijze de liefde, warmte en verbondenheid met en vanuit
de gemeente te mogen ervaren. Samen met onze kinderen en
kleinkinderen hebben we ons huwelijksjubileum gevierd tijdens
een lang weekend in Exloo in het mooie Drenthe. Maar bovenal
hebben we God gedankt voor Zijn zegen, liefde en steun die we
in al die jaren van Hem ontvingen. ‘Geprezen zij de Here. Dag
aan Dag draagt Hij ons’! Ook willen wij iedereen bedanken voor
de kaarten, telefoontjes, bezoekjes en bloemen die we
ontvingen in verband met onze verhuizing van Tytsjerk naar
Burgum. Het was hartverwarmend!
Harrie en Willy Wijma.
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Nieuws van Unie-ABC

IN GESPREK OVER ‘OORLOG EN VREDE’

Hoe spreek je pastoraal
en profetisch over de
oorlog in Oekraïne? Die
vraag staat centraal
tijdens de slotdag van
het Baptisten Seminarium op 1 juli van 9.30
tot
16.00
uur
in
Amsterdam.
Belangstellenden
zijn
van harte uitgenodigd voor deze dag. Er wordt onder meer
live contact gezocht met baptisten in Oekraïne om hun
verhalen te horen en met elkaar na te denken over de vraag
wat het Evangelie van hen en van ons vraagt in deze situatie.
Er zijn geen kosten aan de dag verbonden en voor een lunch
wordt gezorgd. Kijk voor meer informatie en aanmelden op
www.unie-abc.nl.
OPENING COLLEGEJAAR SEMINARIUM

Op vrijdag 2 september wordt het nieuwe collegejaar van het
Seminarium geopend. Deze keer wordt het openingscollege
verzorgd door oud-rector Teun van der Leer. Hij zal spreken
over ‘Onze dooppraktijk in het licht van de katholiciteit’. De
bijeenkomst begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.
PROJECTEN VAN HOOP

In de maand juli is het Noodfonds van Unie-ABC ons Project
van Hoop. Vanuit het Noodfonds kunnen we bij grote en
17

kleinere rampen in de wereld snel in actie komen om te
helpen. Dat doen we in principe via ondersteuning van het
werk van lokale Baptisten- en CAMA-gemeenten. Zo geven
we ook praktisch handen en voeten aan onze internationale
verbondenheid.
In
augustus
vragen
we
aandacht voor het gemeentestichtingsproject in de Turkse
stad Van. Pastor Mo en zijn
vrouw
leiden
daar
een
internationale gemeente met
Turken, Koerden en Iraniërs.
Nieuwe gelovigen volgen een
discipelschapscursus en voor
de meest toegewijden is er een
leiderschapscursus. Als gevolg daarvan zijn nu een paar
mensen klaar zijn om uitgezonden te worden naar nieuwe
steden in de regio waar nog geen kerk is.
Bidt en helpt u mee?
Agenda

2022
1 jul.

Slotdag Seminarium over ‘Oorlog en vrede’ in Baptist
House, belangstellenden welkom (9.30-16.00 uur)
2 sept. Startdag en opening collegejaar Seminarium (19.30
uur)
23 okt. Reilinglezing in Baptistengemeente Utrecht Silo
3 nov. Emeritidag Unie-ABC
11 nov. Algemene Ledenvergadering Unie-ABC
25 nov. McClendon Lecture 2022 in Amsterdam
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KERKDIENSTEN IN JULI/AUGUSTUS 2022
Noardburgum – 10.00 uur
03 juli

Voorganger:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Viering Heilig Avondmaal
Zr. T. Djurrema-van der Meer

10 juli

Voorganger:
Bloemen:

Br. Kees Velker
Fam. A. van der Veen

17 juli

Voorganger:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Zr. J. van der Wal

24 juli

Voorganger:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Fam. A. Kooistra

31 juli

Voorganger:
Bloemen:

Ds. Gert Elzen
Fam. B.Poeze

07 aug

Voorganger:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Viering Heilig Avondmaal
Zr. J. van der Wal

14 aug

Voorganger:
Bloemen:

Ds. Joke Verboom-Schotanus
Fam. T. de Vries

21 aug

Voorganger:
Bloemen:

Br. Piet Hollander
Zr. M. Wiersma-Boersma

28 aug

Voorganger:
Bloemen:

Br. Jan Zeldenrust
Zr. T. Djurrema-van der Meer

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ (september 2022)
verschijnt op zondag 28 augustus 2022. Copy kunt u uiterlijk 21
augustus 2022 inleveren bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl
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