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STRANDWANDELING 
IN NOVEMBER 

 
Het was haast net als toen: wat minder mistig  

en ook de lucht was niet zo nevel-grijs;  

de zee was niet zo kalm: ze strooide kwistig 

haar schuim op ’t strand, maar zong dezelfde wijs. 
 

Er kwam een schelpenkar voorbij mij rijden,  

er wandelden wat mensen langs mij heen; 

in mijn gedachten liepen wij daar beiden  

als toen – we waren heel alleen. 
 

Zo liep ik, in een verre droom gevangen,  

dezelfde weg die jij eens met mij ging … 

De zee zong tere liedjes van verlangen  

op melodieën van herinnering. 

   
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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GOD ZIET ANDERS…. 
‘…jouw naam staat in de palm van mijn handen, onuitwisbaar. 
Je muren zie Ik altijd voor me’  (Jesaja 49:16) 
 
Kijken met andere ogen. 
Als lezer van De Open Deur zult u wel gemerkt hebben dat de 
overdenkingen om de maand door Ds. Bosscher worden geschreven en 
daar tussenin door een van de oudsten. Dit hebben we in een rooster 
vastgelegd. Als mijn maand eraan zit te komen, let ik altijd meestal 
extra op wat ik ergens anders lees – met de gedachte ‘kan ik dat 
thema of onderwerp ook gebruiken’? Deze keer heb ik het gevonden in 
de gedachte hoe God naar onze situatie als mens of gemeente kijkt. U 
weet zelf ook wel dat we in een spannende tijd leven. Het spannende 
kan in het persoonlijke aanwezig zijn; red ik het met al die 
prijsverhogingen en dure energie? Het kan om al de onrust in de 
maatschappij en wereld gaan; duurt de oorlog met alle gevolgen nog 
lang- komt onze ‘vrede’ in gevaar? Of kijk naar ons als gemeente. Een 
en ander is tijdens de gemeenteavond al aan de orde geweest en we 
gaan er nog wel verder over praten. 
Nu naar de tekst hierboven. 
Jesaja spreekt deze woorden namens God aan het volk Israël in de 
ballingschap. Het zijn woorden van troost en toekomst. Ondanks de 
verbanning blijft de liefde van God. De verwoestingen in het eigen land 
zullen weer hersteld worden.  

“Jouw naam, Jeruzalem, jouw naam staat in de palm van mijn 
handen, onuitwisbaar. Je muren staan me steeds voor ogen”.  

Zingen wij ook niet graag het lied met de tekstregel; …en uw naam 
staat ongedeerd in zijn handpalm gegraveerd…? (LvdG 409) 
Dat mag voor ons persoonlijk gelden. De Here Jezus heeft met zijn 
leven ons vrijgekocht. Ook al lijkt het in ons leven soms op een 
verwoesting, de belofte voor herstel en vernieuwing geldt evengoed 
voor ons. Maar ook voor de gemeente. Het lijkt soms alsof er een 
aftakeling aan de gang is, om wat voor reden dan ook. Weet wel we 
zijn de bruid van Christus en wie weet hoe spoedig Hij komt. Hij is de 
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altijd trouwe Bruidegom. Laten we ervoor waken dat de bruid niet 
overspelig wordt/is.  
Hoe kijken wij naar onszelf? Op de ons bekende menselijke wijze, naar 
alleen maar de buitenkant en uiterlijke dingen?  
Onze beelden van elkaar en ons leven kloppen dan niet altijd. 
Maar God ziet anders. Het beeld wat God van ons heeft klopt altijd 
voor honderd procent. Denk maar eens aan Psalm 139 ‘Heer U 
doorgrondt mij’. Lees de verzen 1-6 maar, dan weten we precies hoe 
God ons ziet en kent. 
Met het volk Israël zag het er eigenlijk ook wel beroerd uit. Vanwege 
de ongerechtigheden van hen (niet ieder tot zijn/haar recht laten 
komen) volgde de wegvoering in ballingschap. Er was weinig meer 
over van het land. Tempel en stad met de grond gelijk gemaakt: een 
puinhoop. Toch mag Jesaja bekend maken dat het herstel bij God voor 
ogen staat.  
Hiervan kunnen we ook zeggen: Van U is de toekomst!  
Zullen wij er nu ook maar aan vasthouden dat wij ook deel mogen 
uitmaken van die toekomst? Misschien zien we nu nog achteruitgang 
of aftakeling en wellicht zijn er in de nabije toekomst nog vragen en 
onzekerheden. Zullen we er toch maar met andere ogen naar kijken? 
Verwachtingsvol wat de Heer ons wil schenken en met innerlijke 
vreugde in ons hart. Want… 

Met een eeuw ’ge liefdeband leidt Hij u steeds aan zijn hand! 
Tot slot nog dit: 
We begonnen op 18 oktober tijdens de Bijbelgesprek- en 
gebedsmoment avond met lied 330 (LvdG): 
 Getrouw is God, zijn plannen falen niet. 
Lees zelf maar even verder: Een geweldige bemoedigende tekst waar 
ik blij van word. 

Bram Postma. 
 

Van de Bestuurstafel … 
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Inmiddels is op 22 september de 
gemeenteavond voor leden en vrienden, 
waarover we de vorige keer in deze rubriek 
ook al schreven,  geweest. Plusminus 50 
leden en vrienden gaven gehoor aan de 
uitnodiging om samen na te denken en te 
praten over de toekomst van de gemeente. 
Gelet op de reacties kunnen we terugzien op een goede en 
constructieve avond. Van deze avond is door onze secretaris een 
verslag gemaakt dat samen met de  Nieuwsbrief van 16 oktober jl. 
in een apart bestand is meegezonden naar alle leden en vrienden, 
zodat eenieder hiervan kennis kon nemen. Mocht u dit verslag niet 
ontvangen hebben en u wilt er toch graag kennis van nemen, neem 
dat gerust contact op met onze secretaris br. Tjipke van der Veen. 
 
Op 6 oktober zijn er twee afgevaardigden van de raad en twee 
leden uit de gemeente naar de Regioavond van de Unie-ABC 
geweest. De regio-coördinator Ds. Wouter Bandstra kon in ‘De 
Bron’, het gebouw van de vrije Baptistengemeente (ook te noemen 
Baptistengemeente Noord) te Sneek maar ca. twintig personen 
welkom heten. Dat was in feite wel wat een teleurstellende 
opkomst, want het werd een boeiende en inspirerende avond. Het 
ging over het volgende: Een aantal jaren terug is er in Amerika een 
onderzoek gedaan. Wat hebben gemeenten (kerken) aan jongeren 
te bieden en wat maakt het dat zij blijven komen? 
Dat leverde 6 kernwaarden op. Daar is toen een boek over 
geschreven. In Nederland is dit boek min of meer bewerkt voor de 
Nederlandse situatie en is er hier ook onderzoek gedaan. Dit heeft 
geresulteerd in een Nederlands boek ‘Samen Jong’. Met als 
ondertitel: Kernwaarden van een kerk met alle generaties. 
Twee zusters van LEF NAVIGATORS hebben met veel enthousiasme 
over dit boek verteld.  



7 
 

De bettreffende kernwaarden zijn: 
1 Prioriteit geven aan jonge generaties 
2 Jezus’ boodschap serieus nemen 
3 Hart voor jongeren hebben 
4 Verantwoordelijkheid geven 
5 Een warme gemeenschap vormen 
6 Beste buren zijn 

De deelnemers aan de regioavond konden zelf ook een lijstje 
invullen. Wat is de volgorde van deze kernwaarden in jullie eigen 
gemeente? Ook ging het over het doorgeven van leiderschap aan 
‘jongere leden’ en hoe je deze jongeren gaat inwerken en 
verantwoordelijkheid geven. Met jongere leden hoeft het vanzelf 
niet om 20-30-jarigen te gaan. In een gemeente met relatief veel 
ouderen kan het ook om 50-60-jarigen gaan. Het boek ‘Samen 
Jong’ geeft uitgebreid uitleg en toepassing van de kernwaarden. De 
meeste deelnemers konden het boek gelijk meenemen naar huis. 
We zijn bezig met lezen en wie weet hoort u er wel meer over. 
 
Op 15 oktober hield de werkgroep  ‘Misszió Románia’ een 
presentatie, ondersteund met foto’s via de beamer, over het door 
hen verzorgde ‘Kinderkamp-Roemenië 2022’. Een prachtige 
presentatie met boeiende verhalen, mooie getuigenissen en leuke 
anekdotes. Na afloop was er voor iedereen nog een hapje en een 
drankje. 
 
 
 
Op dinsdagavond 18 oktober zijn we als gemeente gestart met 
een nieuwe serie bijbelgesprekken. Ds. Tjerk Bosscher kon op deze 
avond 19 broeders en zusters welkom heten. De bijbelgesprekken 
gaan in de meeste gevallen over een verdieping van de 
preekteksten van de voorbije  zondag en/of de zondag die nog 
volgt. Het is vooral de bedoeling dat we er samen over praten en 
dat kan heel boeiend zijn. Iedereen is hierbij van harte welkom! Het 
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is bijzonder fijn om op deze wijze  de gemeenschap met elkaar te 
vieren en te delen. Aansluitend is er een moment van gebed om te 
bidden of te danken voor dingen die ons dagelijks bezighouden. Het 
is niet verplicht om hardop te bidden. Als je niet de vrijmoedigheid 
daartoe hebt kun je ook in alle stilte bidden en gesterkt worden 
door het gebed van hen, die wel die vrijmoedigheid hebben. Ook 
kunnen er gebedsonderwerpen aangedragen worden! Op 15 
november a.s. is de volgende Bijbelbespreking en het 
gebedsmoment! Dus... voel je vrij en kom er bij! 
 
In de Raad van Oudsten-vergadering van de afgelopen maand 
zijn een aantal bijzondere diensten besproken en vastgesteld. Zo 
zijn dat:  
 
30 okt. Bijbelzondag, met aandacht voor dankdag. 
13 nov. Schoolkerkdienst met de kinderen van ‘De Klimstien’. 

Tevens Dorcas-actie. 
13 nov.  ’s Middags om 16:00 uur: Johannes de Heer ‘Sing-in’. 
20 nov. Eeuwigheidszondag – gedenken van de overledenen 

met de families. 
27 nov. 1e Adventsdienst. Het thema voor de Adventstijd is 

‘Ik kan niet wachten’. 
 
Over hoe het met de Kerst en oud/nieuw gaat schrijven we in 
het volgende nummer. 
 
Er zijn ook plannen om als raad korte gesprekken te hebben met de 
diverse werkgroepen/commissies en leidinggevenden. 
Binnenkort gaan de uitnodigingen de deur uit. 
 
Het Zakelijk Bestuur vergaderde op 11 oktober jl. Tijdens het 
eerste uur was het Onderhoudsteam (OT) aanwezig en werd 
uitvoerig stil gestaan bij de huidige stand van zaken met betrekking 
tot het onderhoud van onze gebouwen (kerkgebouw en Pastorie). 
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Vanwege lichamelijke beperkingen werd in het OT  afscheid 
genomen van br. Simon Vriesema. We zijn hem veel dank 
verschuldigd voor al die jaren dat hij zich inzette voor het 
onderhoud etc. van onze gebouwen. Zijn plek wordt ingenomen 
door br. Oeds Postma. 
Het OT bestaat nu uit de broeders Eelke de Vries (coördinator), 
Aernold Hiemstra, Marco Nieuwenhuis, Oeds Postma, Rinze de Vries 
en Jacob Ykema.  
 
De dure energie heeft volop de aandacht in de media en het houdt 
ook ons bezig. Vanuit een van de andere kerken uit het dorp kwam 
de suggestie om te gaan onderzoeken wat we kunnen besparen als 
we op een af andere wijze samen diensten houden of aansluitend in 
hetzelfde kerkgebouw. Dat kan per gebouw toch flink wat 
besparen. We zijn bezig met het onderzoek wat zoiets gaat 
opleveren en kunnen dan wellicht een besluit nemen wat verstandig 
is om te doen.  
We zijn trouwens al bezig met besparen door kleine vergaderingen 
bij iemand thuis te houden waar de kachel toch al warm is. 
 
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.  

 
 
      Van de penningmeester… 
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Kort financieel verslag t/m 30 september 2022: 
 
 

  Werkelijk  Begroting   Verschil 
Vrijwillige 
bijdragen 

€ 49.050,71 € 51.000,00 - € 1.949,29 

Collecten 
Gemeentewerk 

€ 8.162,65 € 8.250,00 - € 87,35 

Collecten en 
overige opbrengsten 
fondsen 

€ 4.384,32 € 1.875,00 + € 2.509,32 

Bijdragen 
Uniecontributie 

€ 1.913,37 € 1.968,75 - € 55,38 

Bijdragen De Open 
Deur 

€ 155,00 € 750,00 - € 595,00 

Rente opbrengsten € 0,00 € 0,00  € 0,00 
Huuropbrengsten € 5.990,00 € 5.887,50 + € 102,50 
Giften € 3.000,00 € 0,00 + € 3.000,00 
Opbrengst 
consumpties 

€ 494,60 € 450,00 + € 44,60 

Overige bijdragen € 250,00 € 0,00 + € 250,00 
        
Totaal ontvangen € 73.400,65 € 70.181,25 + € 3.219,40 
        
Totaal uitgaven € 92.490,36 € 90.978,75 - € 1.511,61 
Toevoegingen en 
onttrekkingen 

€ 18.359,80 € 9.487,50 + € 8.872,30 

        
Resultaat per 30-09-
2022 

€ 729,91 
neg 

€ 11.310,00 
neg 

+ € 10.580,09 

Verantwoording van de ontvangen verjaardagzakjes via de 
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collectezak of de bank 
 
(voor de aanschaf en het onderhoud van onze geluid- en 
beeldapparatuur): 
 
4/1 20,00 16/1 15,00 30/1 12,00 2/2 25,00 13/2   5,00 
 
 24/2 10,00 
 
25/2 10,00 6/3 10,00   8/3 15,00 20/3 20,00 21/3 10,00 
 
 27/3   4,00 
 
30/3 15,00 24/4 25,00 28/4 10,00  2/5 10,00 8/5 15,00 
 
 20/5 15,00 
 
22/5   5,00 22/5 10,00 26/5 25,00 29/5 20,00 12/6 20,05 
 
 24/6 15,00 
 
26/6   5,00 3/7 10,00 27/8 63,00 6/9 10,00  
  
Totaal € 429,05 
        
 
Alle gevers en geefsters, hartelijk dank voor al uw bijdragen en giften!  
 
Met een hartelijke groet, 
 
Jellie Gjaltema-Sikkema  (Penningmeester). 
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Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag 2022. 
 
Op 7 november a.s. is er over de hele wereld Vrouwen 
Wereldgebedsdag met het thema: 

 
“Leven vanuit overwinning.” 

 
Bijzonder is het vooral dat zoveel Baptisten vrouwengroepen zich 
inzetten voor de mensheid. 
Ze doen geweldig goed werk. U zult vast wel begrijpen dat daar kosten 
aan verbonden zijn. 
Om bij te dragen zal op zondag 6 november a.s. tijdens de kerkdienst 
en extra collecte daarvoor worden gehouden. Bij voorbaat namens de 
Baptisten Vrouwen Wereldalliantie onze dank. 
 
Wij vragen u te bidden om een zegen voor dit moeilijke werk in deze 
wereld. 
Want samen hebben we invloed op de levens over de hele wereld. 
 
Als Vrouwencontact “De Lichtdragers” willen we op 11 november a.s. 
om 14.00 uur hier aandacht aan besteden. Ook u als zusters van de 
gemeente, bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens vrouwencontact “De Lichtdragers” 
 
Jenny Eefting. 
 
PS.: Wij willen u nog een getuigenis meegeven uit Colombia. 
 
GETUIGENIS Leven uit Overwinning Adalcy de Avila uit 
Colombia 
Uitleg vooraf: PEPE is een sociaal-educatief zendingsprogramma dat 
wordt gepromoot in samenwerking met evangelische kerken en 
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gemeenschappen in Brazilië en in landen in Latijns-Amerika, Afrika en 
Zuidoost-Azië.  
 
Het is bedoeld om kinderen uit sociaal kwetsbare groepen hoop te 
geven en hen voor te bereiden op het leven en op inschrijving op een 
goede school. De eerste PEPE-training in Colombia werd gegeven door 
PEPE-leiders van het Braziliaanse Internationale Zendings Bestuur in 
Cartagena in samenwerking met de Colombiaanse Baptisten Vrouwen 
Unie. Tijdens die opleiding voelde Adalcy de Avila zich geroepen om 
haar eigen huis ter beschikking te stellen voor een PEPE afdeling. Op 
dat moment was Adalcy getrouwd en had vier kinderen. Ze was erg 
arm en woonde in een huis dat maar twee kamers had: een 
woonkamer/keuken en een slaapkamer die door iedereen werd 
gedeeld. Haar dominee steunde het idee niet, en haar man was niet 
blij dat ze de helft van zo'n klein en armetierig huisje voor 
die PEPE afdeling wou inrichten, wat zou betekenen dat hun hele gezin 
met al hun bezittingen naar de enige andere kamer in het huisje moest 
verhuizen. Bovendien zou ze hier niet voor betaald krijgen. Ze zou 
fulltime vrijwilliger worden en noch zij, noch haar man had op dat 
moment een baan. Ze worstelde ermee, denkend dat het niet mogelijk 
zou zijn. Ze vroeg zich af of haar idee niet veel te onredelijk was; maar 
ze kon de sterke roep die ze rechtstreeks van God voelde maar niet 
negeren. Dat niemand het project steunde was logisch. Het 
programma was voor iedereen nieuw en het vereiste investeringen en 
inzet van de kerk, de vrijwilligers en Adalcy als leider. 

Temidden van deze uitdaging werd Maria Castilla (Presidente van de 
Colombiaanse Baptisten Vrouwen Unie in die tijd) een enorme steun 
voor Adalcy. Maria kende Adalcy heel goed en was in staat om haar 
aan te moedigen om God te vertrouwen voor de voorzieningen. Ze 
durfde haar zelfs aan te moedigen om God in de eerste plaats te 
gehoorzamen, zelfs boven haar dominee! (wiens hart God daarna 
aanraakte). 
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Alpha cursus 
 
Hierbij willen wij u graag informeren over de nieuwe Alpha cursus 
welke we gestart zijn op maandagavond 10 oktober.  Zo zijn we als 
groep ook dit najaar weer een avontuur aangegaan met de Here God, 
en zijn erg nieuwsgierig naar wat hij in onze levens gaat doen.  
 

De avond begint rond 18.30 uur met samen eten. Dat doen we om in 
een ongedwongen sfeer elkaar beter te leren kennen en zo de 
saamhorigheid te vergroten. Dit is nodig omdat men anders sneller wil 
afhaken, en de Alpha avonden niet meer gaat bezoeken.  
Daarna is er een filmpje van Alpha Nederland over het thema van die 
avond. Vervolgens gaan we in 2 groepjes uiteen om dit thema verder 
te bespreken. Ieder mag zijn eigen persoonlijke mening hebben. Er is 
in principe geen goed of fout.  
Meestal is de avond zo ongeveer 21.00 - 21.30 uur afgelopen en gaat 
iedereen naar huis, of blijft nog even napraten.  
 

Wij willen dit niet doen als individuele enthousiaste christenen, maar 
we willen ons heel bewust stellen onder de regie van de 3 christelijke 
gemeentes in ons dorp. En bovenal natuurlijk onder de leiding van de 
Here God en Zijn heilige Geest.  
 

Wat zou u voor ons kunnen doen?  
Indien u dit een warm hart toedraagt zou u ons sowieso kunnen 
bemoedigen door even wat belangstelling te tonen.  
U kunt ons in uw gebeden voor Gods troon brengen. Bid voor ons als 
groep en voor een ieder  persoonlijk.  
Wij zoeken iedere week mensen die voor ons willen koken. (Dat wordt 
ook heel erg als een bemoediging ervaren. De onkosten worden 
vergoed)  
 
Met vriendelijke groeten,  
Klaas Willem, 0651.352.364 
Renata, Elsiena en Sisca. 
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Van het secretariaat 
 
Wij worden als gemeente overladen met verzoeken om geld te geven 
voor …… 
Als we al deze verzoeken positief zouden behandelen, kan onze hele 
begroting besteed worden aan het geven van giften. 
U snapt het al, wij als bestuur moeten hier selectief mee omgaan. 
Van stichting Present “De Wâlden” kwam ook een verzoek voor een 
decemberpakketten actie. 
Wij als bestuur hebben besloten om hier niets mee te doen, maar het 
biedt wel de mogelijkheid dat u/jij zelf iets kunt en mag gaan doen. 
 
Het bericht van stichting Present staat hieronder afgedrukt. 

 
Decemberpakketten-actie van start 

 
De maand december nadert met rasse schreden en dat betekent voor 
de meeste mensen: sinterklaas, kerst, oud & nieuw en vooral cadeaus. 
Voor een aantal mensen is dit echter niet vanzelfsprekend. Voor 
gezinnen die rond de armoedegrens leven is het uitgeven van geld aan 
versiering, snoepgoed en cadeaus net aan de orde. En ook non-food 
producten zijn al duur genoeg. Daarom organiseert Present De Wâlden 
ook dit jaar weer het welbekende Decemberpakket. Door een 
Decemberpakket wordt de feestelijkste maand van het jaar voor deze 
doelgroep net wat aangenamer en stukje gezelliger! 
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Wat houdt het Decemberpakket in? 
 
Dit jaar kiezen we voor een combinatiepakket van een food en non-
food pakket. Omdat de decembermaand tenslotte draait om aandacht, 
vragen we ook om een klein persoonlijk cadeau. Denk hierbij aan 
speelgoed, een boek of een plant. Zo krijgt iedereen in de gemeenten 
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, ook mensen die leven rond de 
armoedegrens, aandacht in een maand die voor velen als de 
gezelligste van het jaar geldt. 
De actie wordt zoals gebruikelijk in samenwerking met hulpverleners 
gedaan. Onder hulpverleners verstaan wij (semi-) professionele 
medewerker die de situatie van de hulpvrager(s) goed kunnen 
beoordelen. Dit betekend dat mensen zich niet zelf kunnen aanmelden. 
De pakketten worden samengesteld door vrijwilligers (gezinnen, 
collega’s, verenigingen, kerkelijke groepen) en de waarde is € 10,00 
per gezinslid. We willen op deze manier bewustwording creeren en 
concrete hulp bieden aan mensen die het nodig hebben. Het 
samenstellen van de pakketten gebeurt aan de hand van de informatie 
die door de hulpverlener wordt verstrekt. Dit zorgt ervoor dat de 
ontvanger een passend cadeau krijgt. 
 

Toelichting 
 
● 
 
 
 
● 
 
● 
 
 
● 

De hulpverlener heeft ook nu weer een belangrijke rol. Hij of zij 
draagt gezinnen (met of zonder kinderen) en alleenstaanden 
voor. Er wordt door de hulpverlener toestemming gevraagd bij 
het betreffende gezin. 
De hulpverlener denkt mee over de samenstelling van het pakket 
en draagt hiervoor suggesties aan. ’De Coördinator maakt een 
match tussen aanvragers en áanbieders’. Dit kunnen gezinnen 
zijn, die een gezin ádopteren’, of een kring van een kerk 
bijvoorbeeld. 
Vervolgens kunnen de samenstellers aan de slag. In overleg met 
de hulpverlener kan het pakket door de samensteller bij het gezin 
worden bezorgd. 
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Wat wordt er van je verwacht als 
samenstellende groep? 

 
● 
 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
 
● 
 
 
 
● 

Het is de bedoeling dat er door jou/jullie als gezin, groepje of 
individu, een pakket op maat wordt gemaakt voor het 
minimumgezin. Vooraf krijg je een omschrijving van de 
gezinssamenstelling (aantallen, m/v, leeftijd en eventuele 
specifieke behoeften) dat opgesteld is door de begeleider van het 
adres. Daarmee kan een pakket op maat worden gemaakt. 
Het gaat om een combinatie van Food en Non-food artikelen 
zoals bijvoorbeeld een speelgoedautootje, een springtouw of een 
stickerboek voor de kleintjes in het gezin en aan een boek of een 
plant voor volwassenen. Maar daarnaast ook bijvoorbeeld 
wasmiddel, tandpasta, afwasblokjes, kattenbakvulling en artikelen 
voor persoonlijke hygiëne. 
We hebben aan de begeleiders doorgegeven dat een pakket een 
waarde heeft van ongeveer € 10,-- per gezinslid. Natuurlijk ben je 
vrij om er een gezellig pakket van te maken door de doos te 
versieren of e.e.a. leuk in te pakken! 
In overleg met de begeleider mag je zelf het pakket bij het gezin 
bezorgen. 

 
Meer hierover kun je vinden op de website van Present De Wâlden. 
 
Als je op deze website zit en wil je graag een Decemberpakket 
samenstellen voor een gezin? Klik dan op de oranje aanmeldknop. 
 
Ben je hulpverlener en wil je een gezin aanmelden voor het 
Decemberpakket? Klik dan op de paarse aanmeldknop. 
 

Het adres van Present De Wâlden is: 
p/a Klaas Piersreed 11, 
9257 MN  Noardburgum 

 
Aanmelden kan tot uiterlijk 20 november! 



18 
 

 AGENDA VOOR NOVEMBER 2022 
 

03 nov 19.30 u Open raadsvergadering waarin 
agendapunten voor de AV in 
Veenendaal worden behandeld  

De Rank 

03 nov 20.30 u Gezamenlijk overleg RvO en ZB De Rank 
04 nov 09.30 u Vrouwenochtend ‘Kerk en Vluchteling” De Rank 
11 nov 14.00 u Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank 
25 nov 09.30 u Vrouwenochtend “Kerk en Vluchteling” De Rank 
25 nov 14.00 u Vrouwencontact “Lichtdragers” 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 
 

Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen 
& bezoekjes die ik tijdens mijn ziekte heb gekregen! 
Ben ook heel dankbaar dat ik al weer voor zover ben hersteld dat ik 
de meeste dingen zelf weer kan doen, de benauwdheid is nog niet 
helemaal over en de conditie is nog niet weer wat het moet zijn maar 
dat komt vast nog wel. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Joke Smit-Wijbenga. 
 
 

Lieve broeders en zusters, 
 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en 
andere reacties, die we mochten krijgen tgv ons 50 jarig huwelijk. Het 
waren er heel veel. 
 

Jan en Kina Fens. 
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Naar een oud springversje 
 

Witte dromen, zwarte dromen: 
wie kan in de hemel komen? 

De hemel is gesloten, 
de sleutel is gebroken; 

Goddank, dat de Zoon van de timmerman 
ook deze sleutel maken kan. 

Laat doorgaan, laat doorgaan, 
miljoenen zullen volgen. 

 
Witte mensen, zwarte mensen 
 komen aan van alle grenzen;  

De hemeldeur staat open,  
de zegels zijn verbroken; 

Goddank, dat de Zoon van de timmerman  
ook deze deur weer openen kan.  
Laat doorgaan, laat doorgaan,  

Wie wil, mag Jezus volgen. 
 

Witte kleren, zwarte kleren,  
Vuur zal al het vuil verteren;  

de gouden poort is open  
en wordt nooit meer gesloten; 

Goddank, dat de Zoon van de timmerman  
ontsluit, wat niemand openen kan. 

Laat doorgaan, laat doorgaan,  
want Christus Zelf wil vóórgaan! 

 
Nel Benschop 

 
(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn) 
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Nieuws van Unie-ABC  
 
 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
 

Op vrijdag 11 november wordt in de gemeente De 
Regenboog Noord in Veenendaal de Algemene 
Ledenvergadering van Unie-ABC gehouden. Behalve 
voor vergaderen is er vooral ook veel ruimte voor het 
vieren van ons geloof en voor ontmoeting, onder meer 
rond een avondmaaltijd. Naast afgevaardigden zijn ook 
andere gemeenteleden van harte welkom om de 
middag mee te beleven! De vergaderstukken en het 
aanmeldformulier staan op www.unie-abc.nl.  
 
 

VROUWEN WERELDGEBEDSDAG 
 
 

Alle vrouwen(groepen) in de Unie-
ABC-gemeenten zijn van harte 
uitgenodigd om mee te bidden 
tijdens de Baptisten Vrouwen 
Wereldgebedsdag, dit jaar op 7 
november. Het thema is 'Leven 
vanuit overwinning', naar aanleiding 
van 2 Korintiërs 2:14. De materialen 
en gebedspunten om hier in de gemeente of thuis mee 
aan de slag te gaan zijn te vinden op www.unie-abc.nl. 
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PROJECT VAN HOOP 
 
 

In de maand november 
is gemeentestichting op 
Cuba ons Project van 
Hoop. Er gebeuren 
daar, in soms moeilijke 
omstandigheden van 
armoede en geweld, 
heel mooie dingen: de 
Geest van God is er 

aan het werk door de toegewijde en betrokken gemeente 
heen. Bidt en helpt u mee? 
 
 
Agenda  
  
2022 

 
3 nov. 

 
Emeritidag Unie-ABC 

 
7 nov. 

 
Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag 

 
11 nov. 

 
Algemene Ledenvergadering Unie-ABC  
bij De Regenboog in Veenendaal 

 
25 nov. 

 
Conferentie ‘Bijbel in Beweging?!’ in Amsterdam 

 
 

 



22 
 

Een gouden draad 
 
Van ieder mensenleven 
Heeft God het patroon bedacht 
Waaraan Hij werkt, op dagen 
Of in donkere nacht 
 
Er loopt door vele levens 
Een zuiver gouden draad 
De liefde voor Zijn kinderen 
Die nooit ten onder gaat 
 
Er zijn ook kleine parels 
Van tranen overal, 
Maar in Gods zonlicht schitteren die 
Als het zuiverste kristal. 
 
Hij weeft ons aller leven 
Met Liefde, stuk voor stuk 
Heel onverwacht hecht God soms af. 
Maar nooit per ongeluk. 
 
Als alles is geweven 
Het kruis als middelpunt 
Dan wordt ons in de eeuwigheid 
Een blik er op gegund. 

 
 

(Ingezonden door zr. Doetie de Vries-Postma) 
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Dorcas Voedselactie 2022: 
geef voor Oost-Europa 

 
De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele wereld. De 
meest kwetsbare mensen worden hard geraakt. Niet alleen in 
Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden 
Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. De 
prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet je dan als je een 
inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de 
vraag of er dan eten op tafel komt… 

Wij komen in actie voor Oost-Europa. In heel Nederland doen 
duizenden vrijwilligers mee aan de Dorcas Voedselactie. Dat is 
hard nodig om vooral ouderen te helpen aan een nieuw houvast. 
Wij kopen ter plekke voedsel in en maken er pakketten van. Die 
zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daarna laten we mensen 
niet los. Wij helpen mensen bij het vinden van nieuwe doelen en 
we bouwen met hen aan een gezonde toekomst. 

Doe je mee? 

Wij hebben als bestuur er voor gekozen om weer geld in te 
zamelen en dat over te maken aan Dorcas, zodat zij ter plekke 
het benodigde eten kunnen kopen. Het mes snijdt dan aan 2 
kanten, want je bespaart de hoge transportkosten omdat er geen 
pakketten vanuit Nederland naar Oosteuropa worden vervoerd en 
je stimuleert de plaatselijke winkels, omdat alles daar wordt 
ingekocht. 
 
Maak uw bijdrage over naar het rekeningnummer van onze 
gemeente of maak gebruik van de machtiging die achter in de 
Open Deur zit. 
 
Laten we hen niet vergeten! 
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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: 
 

Dorcasactie 2022 
  

De afschrijving zal plaatsvinden op of rond: 30-11-2022 
 

Eenmalige machtiging                                            SEPA   
 

Naam: Baptisten Gemeente Noordbergum  
Adres: Zevenhuisterweg 39  
Postcode: 9257 VH Woonplaats: Noardburgum  
Land: Nederland Incassant ID: NL 12ZZZ082096759257  
Kenmerk machtiging: nr  ______  Dorcasactie 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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Joh. De Heer ‘Sing-in’ met 
medewerking van o.a. ‘Krekt Oars’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op DV zondag 13 november a.s. is er ’s middags om 
16:00 uur weer een Joh. De Heer ‘Sing-in’ in ons 
kerkgebouw.  
 
Het belooft weer een fijne zangmiddag te worden onder 
orgelbegeleiding van onze organiste Jellie Gjaltema-
Sikkema en m.m.v. ‘Krekt Oars’. 
 
Er staan weer prachtige liederen op het programma. 
 
Met als motto ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’ 
nodigen wij iedereen van harte uit om mee te zingen. 
En ken je mensen in je omgeving, familieleden, 
vrienden, kennissen of buren etc. die ook van zingen 
houden, nodig ze uit en neem ze gerust mee! 
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KERKDIENSTEN IN NOVEMBER 2022 
 
Noardburgum – 10.00 uur 
 

06 nov Voorganger: 
 
Organiste: 
Bloemen: 
 

Da. Joke Verboom-Schotanus 
Viering H.A. 
Zr Jellie Gjaltema-Sikkema 
Fam. A. Kooistra  

13 nov Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher 
Schoolkerkdienst en 
Dorcas-actie 

 Organiste: 
Bloemen: 
 

Br. Henk de Vries 
Fam. B. Poeze 

13 nov 
 
 
 

20 nov 

16.00 uur 
 
 
 

Voorganger: 

Johannes de Heer zangdienst 
m.m.v. Trekzakensemble  
“Krekt Oars” 
 
Ds. Tjerk Bosscher 
Eeuwigheidszondag 

 Organiste: 
Bloemen: 

Zr. Froukje ten Cate-Booij 
Fam. T. de Vries 

   
27 nov Voorganger: Br. Jan Zeldenrust 
1e Advent Begeleiding: Praisegroep of 

Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema 
 Bloemen: Zr. M. Wiersma-Boersma  

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

zondag 27 november 2022. Copy kunt u uiterlijk 20 november 2022  
inleveren bij de redactie, het liefst via e-mail: deopendeiur@hotmail.com  

of secretariaat@pleinkerk.nl 
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