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Adventsgebed 
 

Almachtige God, alstublieft, alstublieft,  
laat niet toe, dat Uw wereld nog langer vernield wordt,  
laat niet toe, dat het leven van mensen ineenstort,  
dat het zwaard van de honger de aarde doorklieft.  
 
Alstublieft, alstublieft God, verbied in Uw naam  
dat mensen elkaar van het leven beroven,  
en dat ze vervolgen wie in U geloven,  
dat kind’ren van uitputting dood zullen gaan. 
 
O God, Die de dood van Uw schepselen ziet,  
zend nog eens Uw Zoon naar de stervende aarde,  
zend Hem als het licht, dat het duister nooit spaarde, 
 
de Sterke, Die ’t zwakke in liefde bewaarde,  
de Eeuwige, Die ons den tijd openbaarde,  
de Vorst, Die ons eindelijk vrede gebiedt! 
 

Uit: De vogel van het woord 
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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Overdenking 
 

Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als 
men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom, als 
iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is 
dat een gave Gods. 
 

Prediker 3:12-13 
 

December is een maand vol met dikmakertjes. Gezellig Sinterklaas 
vieren met chocolademelk met slagroom en dan nog het liefst een 
stuk banket er bij. We maken er een gezellige avond van waarin we 
elkaar cadeautjes geven. Als ik naar mijzelf kijk, dan zou ik deze 
gezellige avond niet graag willen missen. 
Nog sterker beleven we dit gezellige gevoel rond de kerstdagen. We 
zijn rond de kerstdagen bijna allemaal vrij en genieten van de sfeer 
die er hangt rond de kerst. Het is bijna onvermijdelijk dat we ook 
iets speciaals eten. Soms in kleine kring, maar vaak met de familie. 
Er wordt wel eens cynisch gezegd, dat kerst meer “vreten op aarde” 
dan “vrede op aarde” voor ons betekent. 
Als het dan nog niet genoeg is beleven we een week later de 
jaarwisseling, waarbij we gul de heerlijke oliebollen en appelflappen 
tot ons nemen met als kroon de niet te versmaden Vegters-rolletjes 
(met slagroom gevuld). 
 

Al deze gedachten komen er elk jaar weer bij mij boven als 
december aanstaande is. Ook u zult zo uw eigen gevoelens en 
beleving hebben bij deze feestmaand. Direct gaan onze gedachten 
ook vaak uit naar diegene die de decembermaand heel anders 
beleven. De gedachten aan het verleden en misschien wel het 
gemis van een geliefde kunnen dit gevoel heel anders laten worden. 
Dit tegenstrijdige houdt mij altijd weer bezig als ik aan december 
denk. Ik vraag mij dan telkens af “Is het goed dat wij als christenen 
de kerstdagen zó beleven?” De bijbelschrijver Prediker is ook zo´n 
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man die zich veel vragen stelt bij het leven van mensen. Hij is een 
wijs man en schrijft als mens in de geest van God. Prediker komt al 
kijkende naar alle verschillen tot een opmerkelijke conclusie. “Alles 
heeft zijn tijd. Zowel het mooie als het minder mooie.”  
 
Het is opmerkelijk dat wij als broeders en zusters, die dit alles zo 
verschillend kunnen beleven, gezamenlijk deel uit maken van Gods 
grote plan met de wereld. Hij heeft ons gezegend met één of 
meerdere gaven, zodat wij deze in dit plan kunnen inzetten voor 
Zijn koninkrijk. Op deze weg komen we vaak in situaties die we 
absoluut niet begrijpen. Deze kunnen heel onschuldig zijn, maar 
ook heel ingrijpend. Al gauw vragen we de Heer “Waarom……?”  
 
Prediker heeft geconcludeerd dat we op heel veel vragen nooit 
antwoord zullen krijgen. Als God had gewild dat wij alle antwoorden 
zouden weten, dan zouden wij immers net zoveel weten als God. 
Zou God dan nog bijzonder voor ons zijn? “Vermoei je daar dan ook 
niet mee” :zegt Prediker. God wil ons zeggen: “Geniet maar van al 
dat mooie wat ik je heb gegeven. Geniet maar van het geschenk 
van mijn Zoon en het Eeuwige leven dat ik jou wil geven. Geniet 
daarbij ook maar van al het mooie wat je beleeft. Lach 
maar….verheug je maar! Eet maar lekker en drink maar lekker! Ik 
heb het je immers gegeven zegt God. Vergeet alleen niet dat je dit 
in genade hebt ontvangen en dat jij ook deel uitmaakt van Gods 
plan.”  
Laten we daarom goed op krachten komen tijdens de feestdagen en 
er van genieten, zodat we ook in 2023 met onze gave(n) en onze 
taak in zijn plan Hem ten dienste kunnen staan.  
 
Alvast fijne en bovenal gezegende feestdagen toegewenst, 
 
Ds. Tjerk Bosscher  
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Van de Bestuurstafel … 
  

In de afgelopen weken vonden er weer een 
aantal activiteiten plaats in en rond ons 
kerkgebouw. Een hoge bouwsteiger aan de 
achterkant van ons kerkgebouw verraadde al 
dat er werkzaamheden plaatsvonden. De 
achtergevel is namelijk behoorlijk aangepakt, 
gereinigd, gevoegd en geïmpregneerd. 
Bovendien is een kozijntje in de nok van de 
achtergevel goed onder handen genomen en opnieuw geverfd. 
Omdat de glaswand aan de zuidkant van de foyer lekte zijn de 
bestaande voegen er uitgesneden, gereinigd en met speciale mortel 
opnieuw gevoegd. Noodzakelijke herstelwerkzaamheden die ons 
kerkgebouw zeker ten goede komen. Daarnaast was en is ons 
‘Onderhoudsteam’ actief bezig met klusjes, zoals het schilderen van 
een kozijntje in de pastorie, het verplaatsen van een camera in de 
kerkzaal, het aanpassen en afstellen van de verwarming en het 
vervangen van het publiciteitskastje bij de ingang van het plein. De 
dakbedekking op het oude deel van ‘De Rank’ dient ook nog 
aangepakt tw worden. Hiervoor is een offerte gevraagd evenals 
voor het onderhoud van de CV installaties in het kerkgebouw en de 
geiser in de pastorie. 
 
Naast de reguliere activiteiten van en in de gemeente waren er in 
de afgelopen weken ook een aantal bijzondere bijeenkomsten. Zo 
was er voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Oudsten 
en het Zakelijk Bestuur op 3 november, een zogenaamde ‘open’ 
raadsvergadering waarin de punten voor de Algemene Vergadering 
van de Unie-ABC, welke gehouden werd op 11 november, 
besproken weren en, waar nodig, een stemadvies aan de 
afgevaardigden van de gemeente werd meegegeven. 
Afgevaardigden van de gemeente waren dit keer zr. Dieuwke de 
Vries en ds. Tjerk Bosscher. 
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Op 7 november was er over de hele wereld weer de jaarlijkse 
‘Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag’ met als thema ‘Leven vanuit 
overwinning’. De zusters van Vrouwencontact hebben hier op 
vrijdagmiddag 11 november uitvoerig aandacht aan besteed. Gelet 
op de reacties was het een fijne, waardevolle en gezegende 
middag. 
 
Ook op 7 november was er een overleg met de leden van het 
beamerteam. De zusters en broeders die elke keer maar weer 
zorgen voor goed geluid en beeld met vanzelf de opname voor hen 
die de diensten thuis meebeleven. Er is over verbeterpunten 
gesproken, zoals o.a. de geluidssterkte. Ook zijn de afspraken over 
tijdige aanwezigheid en klaarzetten van de beeldfragmenten die 
gebruikt gaan worden aangestipt. We zijn maar mooi klaar met zo’n 
actief team. Zijn we blij mee! 
 
Op 13 november waren de kinderen van Basisschool ‘De Klimstien” 
te Noardburgum bij ons te gast tijdens de jaarlijkse 
‘Schoolkerkdienst’. Een fijn samenzijn onder leiding van onze 
voorganger ds. Tjerk Bosscher met als thema ‘Waarheid en leugen’, 
waaraan ook de kinderen uit een aantal groepen hun medewerking 
verleenden. Uiteraard waren ook de ouders en/of pakes en beppes 
aanwezig. Ook stond deze dienst in het teken van de ‘Dorcas 
voedselactie’. 
 
’s Middags was er de Johannes de Heer ‘Sing-in’ onder leiding van 
ds. Tjerk Bosscher en met medewerking van zr. Jellie Gjaltema-
Sikkema als organiste. Na twee coronajaren was dit nu weer 
mogelijk. Als gast was deze middag zangeres Jolien Damsma uit 
Vledderveen in ons midden. Jolien, kleindochter van onze zuster 
Janke Bosch, trad en trekt nog veel op het met bekende duo Elly & 
Rikkert. Naast de samenzang van bekende Johannes de Heer 
liederen bracht zij met haar prachtige stem solistisch een aantal 
mooie liederen ten gehore. Daarnaast brachten zr. Ingrid Bosscher 
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en zr. Jenny Eefting elk een declamatie ten gehore met een 
persoonlijk getuigenis. Het werd een mooi zanguurtje dat zeker 
voor herhaling vatbaar is, aldus een aantal gasten. 
 
Op 15 november zou het bijbelgesprek en het gebedsmoment weer 
gehouden worden. Echter omdat het nergens in de agenda en niet 
op de Nieuwsbrief stond vermeld is het nu verschoven naar 
dinsdag 29 november a.s. Evenals in oktober hopen wij weer 
velen van u daar te mogen begroeten! 
 
Tijdens de raadsvergadering van 3 november is er over het 
bezuinigen van de energiekosten gesproken. Inde vorige DOD kon u 
lezen over mogelijke samenwerking met de plaatselijke kerken. In 
een overleg daarover met afgevaardigden van de 3 kerkenraden is 
er een schema gemaakt van de mogelijkheden. Inmiddels is dit in 
de afzonderlijke raadsvergaderingen besproken, maar geen van 
allen is daar enthousiast over. Het zal te veel verwarring opleveren 
voor de bezoekers: ‘Naar welk kerkgebouw kunnen we nu en op 
welk tijdstip”. En zo zijn er nog wel een aantal bezwaren te 
noemen. Ook heeft elke gemeente toch in sommige diensten een 
bepaalde eigenheid waarin we graag op ons zelf zijn. Vooreerst 
kiezen we ervoor om de verwarming een graadje lager te zetten. 
Wat er wel is besloten, is om de oudejaarsdienst en de 
nieuwjaarsdienst als 3 gemeenten samen  te houden. Op 
oudejaarsavond komen we dan samen in de PKN-kerk en op 
nieuwjaarsmorgen in onze eigen Pleinkerk. De aanvangstijden leest 
u in het KERKDIENSTEN overzicht. 
Voor de overige samenwerking (samen diensten houden in 2023) is 
er nog overleg gaande. Hoewel we aanvankelijk dachten het H.A. 
op nieuwjaarsmorgen te houden, is er besloten dit op zondag 8 
januari te doen. 
 
Zoals u wellicht weet maakt br. Jacob van Akker de afspraken met 
de gastsprekers. De lijst voor 2023 is inmiddels eigenlijk helemaal 
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klaar. Dat is weer een hele prestatie. We kunnen u dan ook alvast 
verklappen dat er op DV zondag 18 juni een tentdienst is, dit in 
aansluiting op het dorpsfeest. 
 

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. 
 

Zuinig: 
 
Vroeger, in de grijze oudheid, toen ik kind was, had ik zeil op de 
(gedeelde) slaapkamer. Verwarming was er alleen beneden en 
als het vroor s’ winters hadden we boven ijsbloemen op de 
ramen, prachtig! We waren wel warm hoor, onder onze echt 
wollen deken. ABC-etiket met rendieren erop. 
Je had een daagse en een zondagse rok. We speelden veel 
buiten. Speelgoed was er eigenlijk ook niet. We zijn toen steeds 
welvarender geworden, heel veel stapjes vóóruit en nu moeten 
we een stapje terug. En dat kan. Wordt maar weer inventief, 
verzin er maar wat op. 
Wat hetzelfde is gebleven? Onze Heer en zijn liefde en vrede en 
genade. Hij die voor de musjes zorgt, zorgt ook voor u  en u 
mag meehelpen in zijn rijk. Soms is een vriendelijk woord al 
genoeg. 
 

Nettie Postma-Mars. 
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Eeuwigheidszondag 
 

Op 20 december hebben we Eeuwigheidszondag met elkaar beleefd. 
Een dag waarover er soms wel eens vragen komen. 
Eeuwigheidszondag – wat is dat nou weer? Is dat iets christelijks? Is 
het bijbels? Is het een Rooms verzinsel? Is het een religieus 
verschijnsel door mensen bedacht? Wat is het en wat moeten we er 
eventueel mee? Om de vragen te beantwoorden wil ik het u graag 
uitleggen.  
In de kerk hebben we een ander soort kalender dan de kalender zoals 
je die in keukens vindt of in je agenda. In de kerk loopt het jaar niet 
van januari tot en met december, maar in de kerk bepalen de 
christelijke feestdagen onze kalender. Kerst is het eerste feest op deze 
kalender en de weken van verwachting voorafgaand aan Kerst – 
advent – zijn dan ook de eerste weken van het kerkelijk jaar. Dat 
betekent dat eind november het einde van het kerkelijk jaar is. Op de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar viert de kerk een soort 
oudejaarsdag. Deze zondag wordt vaak aangeduid als 
Eeuwigheidszondag. 
Laat je gedachten maar vast gaan naar oudejaarsavond. Wat is er 
kenmerkend voor deze avond en de aanloop naar deze avond: de 
jaaroverzichten, het terugkijken, wat geweest is in herinnering 
brengen. De mooie momenten, maar ook de moeilijke momenten. Je 
sluit een periode af: na vannacht breekt er een nieuw jaar aan, een 
nieuwe tijd, een nieuwe kans en met frisse moed ga je eraan 
beginnen. 
In de kerk doen we iets soortgelijks. We bereiden ons voor op het 
Kerstfeest, op de geboorte van Jezus – van wie wij geloven dat Hij de 
Zoon van God is die naar onze wereld gekomen is om ons echte 
vrijheid te geven. We staan erbij stil dat het met die gebeurtenis voor 
ons begonnen is. 
Om ons opnieuw voor te bereiden op het begin, moeten we wat 
geweest is afsluiten. Dat doen we in de kerk niet eens zozeer door 
terug te blikken, maar vooral door vooruit te kijken. Dat lijkt 
tegenstrijdig: we geven immers deze zondag veel aandacht aan de 



11 
 

moeilijk momenten van de afgelopen tijd – de momenten van verdriet, 
verlies, gemis. Maar die moeilijke momenten staan niet op zichzelf: het 
staat in het perspectief van de hoop. Het staat in het teken van het 
vooruitzien: het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het 
vooruitzicht dat God onder de mensen zal wonen en wij voor altijd bij 
Hem zullen zijn. De mensen die wij verloren hebben aan de dood, zijn 
ons daarin voorgegaan. Hier op aarde, hier in ons leven, in onze 
gemeente – hier worden zij gemist, maar wij kijken voorbij het graf en 
zien een feest… 
Eeuwigheidszondag is wat mij betreft dan ook geen dag om alléén 
maar te rouwen om wie we zijn verloren… Want in de kerk gaat het 
om Christus. Gaat het om de Levende Heer. Eeuwigheidszondag gaat 
wat mij betreft dan ook over het leven. Het leven met de Heer die 
leven geeft. 
Is er dan wel plaats voor verdriet en tranen op Eeuwigheidszondag. Ja 
natuurlijk. Want we horen de feestmuziek in de verte misschien al wel 
spelen, maar we zijn er nog niet. We voelen de kou van het gemis 
nog. We voelen de pijn van het afgebroken leven. We voelen de 
leegte. God weet dat. Hij kent onze gedachten, onze vragen, onze 
emoties en het mag er zijn. Hij wijst dat niet af. Maar het verdriet 
krijgt in de kerk wel richting en perspectief. Ons verdriet is eindig. Nu 
kijken we nog met betraande ogen naar de horizon, maar we geloven 
dat eens de zon opkomt over onze donkere momenten en onze tranen 
droogt. 
Met die hoop besloten we op 20 november de dienst op 
Eeuwigheidszondag – verwoord in een oud lied uit Glorieklokken dat 
me toch ook wel dierbaar is geworden: 

 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar zijn liefdesstem, 

daar geen rouw meer en geen tranen, 
in het nieuw Jeruzalem 

 

Ds. Tjerk Bosscher. 
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Advent 2022 
 

Ik kan niet wachten! Dat is het thema van het adventsproject welke 
we in de kerk en op de Pebbles willen volgen. De tijd van advent is 
immers een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we 
wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn 
komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Traditiegetrouw 
wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel. Dit 
wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel 
wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede 
toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op de Messias en Verlosser. 
In het kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze 
belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods 
nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart wachten 
we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods 
goede nieuwe wereld.  
In de kerk plakken we op de poster elke week een figuurtje en zingen 
we het themalied. Daar hoort ook elke week een gedichtje bij die door 
iemand zal worden gelezen.  
Goed om te weten is dat we in de adventsperiode ook een aantal 
bijzondere diensten in de planning hebben staan: 
Op 3e advent (11 december)  zal de kinderdansgroep “Shine bright” uit 
De Westereen in onze dienst meewerken. De dienst zal laagdrempelig 
van opzet zijn, waarin u ook gerust mensen kunt meevragen. Vergeet 
natuurlijk niet hun naam ook op het gebedskaartje te zetten en hen in 
gebed bij de Heer te brengen voordat u ze meeneemt.  
Op 18 december is er om 19.30 uur een Top2000 dienst, waarin het 
evangelie aan de hand van popsongs wordt verkondigd. In deze dienst 
zal Lighthouse de popsongs voor ons zingen en spelen en kunt u ook 
meezingen als u dat wilt. Ook deze dienst is vanzelfsprekend 
laagdrempelig bedoeld om ook gasten mee te nemen. Zou u iemand in 
gedachte willen nemen waarvoor u dagelijks bidt en diegene willen 
uitnodigen? Elders in de Open deur kunt u meer lezen over deze 
dienst.  
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Op 24 december willen we ook weer de gezamenlijke kerstnachtdienst 
houden in de Balstien. Het thema is “Kerst voor jou”.  
Op kerstmorgen wil ik u vragen om in ieder geval een pen of potlood 
mee te nemen naar de dienst. We vieren dan Kerst voor iedereen 
waarin ik u vraag om uw pen of potlood te gebruiken. Nieuwsgierig? 
Mooi zo! Ik verklap in ieder geval nog niets.  
 

Een fijne adventstijd toegewenst! Ds. Tjerk Bosscher. 
  

 
 

 Wit als sneeuw 
 
 

Gods Zoon kwam op aarde als mens tussen mensen,  
Hij kwam als de zoon van een mens naar ons toe. 
Tussen hemel en aarde verbrak Hij de grenzen,  
doorzag van de zondaar ‘t “waarom?” en het “hoe?”  
genas de melaatsen en wekte de doden,  
Hij luisterde naar de onmachtige schreeuw  
van ’t arme, vernederde volk van de Joden  
en waste hun zonden wit, wit als de sneeuw. 
 
 

Gods Zoon werd verworpen als mens uit de mensen  
(Herodes, Pilatus, en zelfs ’t eigen volk)  
omdat hij niet paste in ’t raam van hun wensen;  
en God nam Hem op in een lichtende wolk. 
Maar elke dag wil Hij het feest voor ons maken:  
Gods Zoon werd een mensenkind, hulploos en klein,  
opdat onze zonden, zo rood als scharlaken  
wit, smetteloos wit als sneeuw zouden zijn. 
 
 

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn) 
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Mijn verhaal 
 
Ik wil graag iets met jullie delen. Ik hoef me niet voor te stellen, 
want Kerst en ik hebben hier een groot aantal jaren de diensten 
bezocht. Toen Kerst, al weer 7 jaar geleden, overleed na een 
lange lijdensweg, was het goed zo, hij ging naar de Heer! 
Drie jaar later verloor ik André, 46 jaar oud. Toen riep ik, God 
waar bent U! Maar ik kreeg geen antwoord. Ben niet opstandig 
geworden, maar wel heel verdrietig. In mei van dat jaar ben ik 
toch maar naar de camping gegaan. Daar had ik een hele goede 
vriendin, die er altijd voor me was, we fietsten en wandelden er 
wat af. Al gauw merkten we dat het niet goed ging met haar, eind 
juli is ze overleden. Toen was ik weer alleen. Ik heb me vaak 
afgevraagd ‘Waarom God!’ Na het overlijden van Kerst ben ik als 
vrijwilliger in Berchhiem gaan werken, daar kwam ik in contact 
met de organist. Hij was blind, maar omdat hij altijd heeft 
gespeeld, ging het nu op gevoel. 
We raakten bevriend en ik werd tevens zijn ‘Mantelzorger’. In mei 
van dit jaar ging ik toch een poosje naar de camping. Ik was er 2 
dagen toen ik werd teruggeroepen. Age was in zijn slaap 
overleden, zo wilde hij het graag. Daar stond ik weer, vervuld van 
verdriet. 
Waarom God, alles wat me dierbaar was, ben ik nu krijt. 
Ik was al dwalende, nu ging het helemaal mis, ook op kerkelijk 
gebied, Ik bleef liever thuis voor de tv zitten, lekker veilig. Beetje 
bij beetje heb ik mijzelf weer terug gevonden, het moet anders, 
en met de kracht en hulp van onze God en Heer ben ik er uit 
gekomen, al is het best nog een moeilijke weg, die ik gaan moet. 
We zijn nu een paar weken verder en ik voel dat ik weer welkom 
ben, dat doet je goed. Hoop weer een fijne tijd in het midden van 
de gemeente te hebben. 
 

Een hartelijke groet, 
Rinske Poppe-Rottiné. 
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Kerstcollecte voor Steunfonds Oekraïne. 
 
De Baptistengemeente “de Thuishaven” in Kollumerzwaag heeft 
een fonds gevormd voor hulp aan het voorgangersechtpaar 
Vitaly en Nadia Morokhovets van de Baptistengemeente van 
Charkov in Oekraïne. 

Zij verblijven in het westen van Oekraïne, dichtbij de Hongaarse 
grens, in een tijdelijk onderkomen en helpen daar de plaatselijke 
Baptistengemeente bij de opvang van vluchtelingen. Vitaly doet 
daar o.a. evangelisatiewerk onder Russisch sprekende 
vluchtelingen. 

Omdat ze bij hun vlucht uit Charkov alles moesten achterlaten en 
ook niet meer betaald kunnen worden door de gemeente zijn ze 
van anderen afhankelijk voor hun levensonderhoud.  

Vanuit het Steunfonds Oekraïne gaat er maandelijks een bedrag 
naar Vitaly en Nadia. Met dat geld onderhouden ze zichzelf maar 
zo mogelijk ook gemeenteleden in Charkov met wie ze nog 
contact hebben. 

Het lijkt ons goed, als bestemming voor de jaarlijkse 
Kerstcollecte, om met jullie hulp eenmalig een flink bedrag over 
te maken ter ondersteuning van Vitaly en Nadia.  

Een warm gebaar in de donkere dagen voor Kerst.  

U kunt ook gebruik maken van de eenmalige machtiging, die is 
opgenomen in dit nummer. 

 
Namens de Zendingswerkgroep, 
Froukje ten Cate.  
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AGENDA VOOR DECEMBER 2022 
  

 

09 dec 

 

14.00 u 

 

Vrouwencontact “Lichtdragers 

 

De Rank 

13 dec 19.30 u “Vergaderingen van RvO en ZB Bij iemand 
thuis 

16 dec 09.30 u Vrouwenochtend “Kerk en vluchteling De Rank 

16 dec 17.00 u Kerstviering 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 

 
        
Nieuws van Unie-ABC 
 
 
  

DIGITAAL LEERPLATFORM VOOR ACTIEVE 
GEMEENTELEDEN 
 
Het Digitale Leerplatform van Unie-ABC is allereerst ontwikkeld 
om raadsleden/oudsten toe te rusten voor hun taak. Maar wist u 
dat er ook taakmodules zijn voor andere actieve gemeenteleden, 
en dat die modules los te volgen zijn? Bent u bijvoorbeeld 
betrokken bij de zendings- of de gebedsgroep in de gemeente, de 
zondagse diensten, diaconaal of pastoraal werk of een 
gemeentestichtingsproject? Dan vindt u in onze digitale 
leeromgeving informatie die speciaal op die werkvelden is 
toegespitst. 

Iedere taakmodule bestaat uit ongeveer zes blokken, waarbij u 
per blok gemiddeld een half uur bezig bent. U volgt de module 
individueel, achter uw eigen computer en in uw eigen tempo: u 
leest informatie en wordt aangemoedigd om zelf over onderdelen 
van uw taak na te denken. Wel is het bij elke module mogelijk om 
vragen te stellen aan een contactpersoon. Alle modules zijn zo 
veel mogelijk op de praktijk gericht, zodat u concrete handvatten 
en wellicht nieuwe ideeën krijgt om uw taak goed vorm te geven. 

Deelnemen is gratis voor mensen uit Unie-ABC-gemeenten. Kijk 
voor mee informatie en aanmelden op https://unie-
abc.nl/gemeenten/leerplatform.  
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PROJECT VAN HOOP 
 
Soms worden wij als 
Nederlanders gezegend 
met vluchtelingen. Zo’n 
zegen is voorganger Gabi 
Butros die uit Syrie is 
gevlucht en hier nu de 
Arabische gemeente 
Enschede als voor-ganger 
en evangelist dienst! 
Graag steunen wij hem en 
zijn gemeente via een 
partnerschap. Dit is dan ook ons 'Project van hoop' in december. 
Helpt u mee? U leest er meer over op www.unie-abc.nl. 
 
Agenda  

2022 

 25 nov  Conferentie ‘Bijbel in Beweging?!’ in Amsterdam 

2023 

 20-22  

 mrt 

 Aquilae Leidersconferentie Unie-ABC, thema: FRIS! 

_____________________________________________________ 
Impressie Algemene Ledenvergadering 

Een inspirerende opening over het belang van onderlinge 
bemoediging, praktisch aan de slag met de Millennial Challenge, 
afscheid én verwelkoming van gemeenten, medewerkers en 
bestuursleden, en een zinvol gesprek over conceptnotulen – de 
Algemene Ledenvergadering van 11 november in Veenendaal had 
een afwisselend programma. 
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De impact van woorden 

Marco Kälin, voor-
ganger van gastge-
meente De Regen-
boog Noord, verzorg-
de de opening. Hij las 
Hebreeën 10:24-25 
en riep de aanwe-
zigen in aansluiting 
daarop om meer 
aandacht te hebben 
voor het elkaar be-
moedigen en aanvuren in de gemeente en, ook breder, in onze 
geloofsgemeenschap. “Woorden zijn belangrijk en kunnen zowel 
positief als negatief een enorme uitwerking hebben, die iemand 
soms zelfs levenslang kan bijblijven”, zei hij, waarbij hij ook 
verschillende verzen uit Spreuken aanhaalde. “Ik heb de indruk 
dat we ook onder broeders en zusters te vaak uit beleefdheid aan 
elkaar vragen hoe het gaat, terwijl we ondertussen rondkijken wie 
er nog meer aanwezig is, of dingen zeggen die oppervlakkig of 
niet helemaal gemeend zijn. Ook dat kan een verkeerde 
uitwerking hebben.” Juist de gemeente is de aangewezen plek 
voor het omzien naar elkaar, betoogde Marco, “en in hoeverre dat 
lukt weerspiegelt in zekere zin in welke mate de liefde van Jezus 
aanwezig is.” 

Mission Partnerships 

Na de opening was het woord aan Arie Verduijn, emeritusvoor-
ganger van de Baptistengemeente De Verbinding in Veenendaal. 
Hij vertelde met groot enthousiasme over het project Mission 
Partnerships van de European Baptist Federation (EBF). Daarbij 
gaan gemeenten voor vijf jaar een partnerschap aan met kerk-
plantingsprojecten in landen waar het Evangelie nog niet wijd 
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verbreid is. “Het gaat daarbij om financiële ondersteuning, maar 
ook om wederzijds contact en gebed voor elkaar”, lichtte hij toe. 
“Ook kleine gemeenten kunnen meedoen, want je kunt met 
meerdere gemeenten samen één zo’n beginnende gemeente of 
lokale kerkplanter ondersteunen.”  

Welke kleur ben jij? 

Na de pauze gingen 
we aan de slag met 
de Millennial Cha-
llenge, een project 
van het Baptisten 
Seminarium, onder 
leiding van Marijn 
Vlasblom. Marijn las 
allereerst Handelin-
gen 15:1-18, waarin 
‘een felle woorden-
strijd’ ontbrandt over de manier waarop bekeerde heidenen zich 
moeten verhouden tot de joodse wet. “De eerste 
gemeentevergadering”, aldus Marijn. “Ondanks dat mensen heel 
verschillende meningen hadden en daar flink op botsten, wisten 
ze: we zijn wel aan elkaar gegeven om samen te onderscheiden 
wat Jezus van ons vraagt.” Hij legde uit dat in de Millennial 
Challenge gemeenten zijn uitgedaagd om met millennials – een 
leeftijdsgroep die massaal de kerk verlaat, omdat ze er geen 
binding meer mee voelen – in gesprek te gaan over de manier 
waarop zij de Bijbel lezen en ‘leven’. “In dat kader hebben we een 
kleurenmodel ontwikkeld om inzicht te geven in verschillende 
manieren waarop mensen tot bepaalde overwegingen en 
overtuigingen komen. Het doel daarvan is niet om te bepalen wat 
de beste manier is, maar om meer begrip te krijgen voor broeders 
en zusters die er anders in staan dan jijzelf.” Onder elke kleur 
wordt onder meer iets gezegd over hoe iemand naar de Bijbel en 



21 
 

de wereld kijkt, en wat hij eigenschappen van een goede leider 
en een succesvolle kerk vindt. 

Met dat kleurenmodel gingen we tijdens de ALV ook aan de slag: 
de aanwezigen stelden voor zichzelf vast in welke kleur zij zich 
het meest herkenden en gingen vervolgens met ‘andere kleuren’ 
in gesprek, waarbij werd nagedacht hoe mensen van 
verschillende inzichten en insteken toch samen gemeente kunnen 
zijn. 

Update landelijk werk 

Na een tweede pauze begon het vergaderdeel, waarbij Caroline 
Blom uit de Baptistengemeente Alphen aan den Rijn Noord tot 
voorzitter werd benoemd. 

Allereerst kregen we een update over verschillende takken van 
het landelijk werk: het Seminarium, het regiowerk en 
gemeentestichting.  

Een bijzonder moment betrof de update over een aantal 
gemeenten dat hun lidmaatschap het afgelopen halfjaar heeft 
opgezegd. Algemeen Secretaris Peter Stoter benoemde om welke 
gemeenten het ging en welke redenen er waren genoemd om 
afscheid te nemen – feedback die we ondanks alles graag horen, 
zodat we er ook wat mee kunnen doen, zei hij. Dat laatste 
benadrukten vervolgens ook bestuursleden Geertje Plug en 
Robert Bezemer: zij verwoordden dat het afscheid pijnlijk is, maar 
dat in de afgelopen jaren echt rekening is gehouden met wensen 
en suggesties die vanuit gemeenten zijn gekomen. Tot slot werd 
gebeden voor de vertrekkende gemeenten. Goed nieuws op dit 
gebied was er overigens ook: er heeft ook weer een gemeente 
zich gemeld om lid te worden. 
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Bijzondere Top2000-
kerkdienst op 18  

december 2022  in 
Baptistengemeente 

Noardburgum 
 
Op zondag 18 december aanstaande 
vindt er een Top2000-kerkdienst plaats in de Baptistengemeente 
Noardburgum. Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top 
2000 van NPO Radio 2.  
 

Nummers met inhoud 
In de Top2000 staan veel  nummers met inhoud: nummers die 
emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen 
oproepen.  Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, 
zoals ‘What if God was one of us’, van Joan Osborne. Andere 
blijken bij nadere beschouwing  te gaan over belangrijke 
levenservaringen als liefde, dood en troost.  
Ds. Tjerk Bosscher gaat voor in deze kerkdienst. Tjerk Bosscher: 
“Liedjes die aanspreken gaan over het leven. Muziek raakt daarbij 
allerlei gevoelens. Juist in het leven en de gevoelens, komen 
popmuziek en geloof bij elkaar. Daarom wordt er in de Baptisten 
kerk te Noardburgum een Top2000-kerkdienst gehouden.”  
 

Top2000kerkdienst.nl 
Op de website Top2000kerkdienst.nl vind je een overzicht van alle 
diensten door het hele land. Ook bestaat er voor de bezoeker de 
mogelijkheid om een stem uit te brengen voor de algemene 
Top2000-kerkdienst of voor een dienst in de buurt.  
 

Vorig jaar deden er ruim 100 kerken mee en het aantal blijft 
stijgen. Dominee Fred Omvlee, bedenker van de Top2000-
kerkdienst is groot voorstander van meer (pop)muziek in de kerk 
en zal ook dit jaar weer door het land trekken om zoveel mogelijk 
Top2000-kerkdiensten bij te wonen. 
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Praktische gegevens 
Het thema van de kerkdienst in Baptistengemeente Noardburgum 
is “All I want for Christmas is You”. Medewerking wordt verleend 
door “Gospelband Lighthouse”.   
De toegang van deze Top2000 kerkdienst is gratis. Er zal 
gecollecteerd worden voor de onkosten van de dienst. 
 

Datum: Zondag 18 december 2022 
Aanvang: 19:30 uur 
Adres: Zevenhuisterweg 39 te Noardburgum 

 
 

D a n k b e t u i g i n g 
 
 

Lieve broeders en zusters, Hierbij wil ik iedereen 
bedanken voor het medeleven, kaarten en bloemen die 
ik heb ontvangen, dat doet mij goed. Het gaat iets 
beter met mij maar ik moet geduld hebben.      
Met vriendelijke groet, Geertje Ykema. 
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Warmte 
 

20 november 2022 
 

We komen net terug van de eeuwigheidsdienst, het was 
indrukwekkend: een mooi stuk van de zusters stond 
centraal en iedereen had gelegenheid om kaarsen aan te 
steken om geliefden te herdenken. 

 
Mijn gedachten dwaalden ook af naar het voorgeslacht, 
wat een zorg en liefde. Ik heb heel lang geleden een 
tastbare herinnering van mijn oma Mars gekregen. Ze gaf 
mij, voor het vertrek naar het hoge noorden in de jaren 
’70, een wollen kamizooltje (een ouwe dameshempie). Ik 
vond het eerst een vreemd geschenk maar altijd als ik het 
aantrok dacht ik aan haar. 

 
Ik heb het 30 jaar gehad en gestopt en gestopt tot het 
echt niet meer kon. Nooit vond ik zijn gelijke. Máár tijdens 
een pastoraal bezoek kwam een lokael winkeltje van 
Sinkeltje in de Westereen ter sprake. “Deze man heeft 
echt van alles” zei men. Oeds en ik er op af, gevraagd en 
já, hij had thermo-hempjes en ik helemaal blij, de juiste 
kwaliteit!. 

Nu in deze barre tijden is zorg en liefde én warmte 
belangrijk. 

 

Nettie Postma-Mars. 



25 
 

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: 
 
Kerstdankoffer 2022 - Steunfonds Oekraïne. 

 

De afschrijving zal plaatsvinden op of rond: 5 januari 2023 
 

Eenmalige machtiging                                            SEPA            
 
Naam: Baptisten Gemeente Noordbergum  
Adres: Zevenhuisterweg 39  
Postcode: 9257 VH Woonplaats: Noardburgum  
Land: Nederland Incassant ID: NL 12ZZZ082096759257  
Kenmerk machtiging: nr  ______  Kerstdankoffer 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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Heer, als ik denk aan Uw geboorte –  
waarom een vrouw  
– een kind nog haast –  
zo’n zware last te laten dragen  
die negen maanden lang  
en daarna 33 jaar 
haar haast verplett’ren zou? 
 

God, waarom niet als bij de schepping  
– als stof uit stof –  
Uw Zoon gevormd  
geschapen als de eerste Adam  
een mens die dan niet jaren lang  
maar in een ogenblik  
al onze schuld betalen zou? 
 

Hij zou niet weten van het lijden 
van het verdriet  
niet van de dood  
die deel zijn van het mensenleven  
hij zou niet weten van het kind  
en van de lange weg  
die leidt naar de volwassenheid. 
 

Hij zou wel bijna goddelijk wezen  
– een super-mens –  
maar niet als wij,  
hij zou niet schreien onze tranen 
niet sterven onze dood  
hij stond precies tussen ons in  
niet U – niet wij. 
Goddank – Hij is Immanuël! 
 

Tessa Kemper 
  

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn) 
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KERKDIENSTEN IN DECEMBER 2022 
 

Noardburgum – 10.00 uur 
 

04 dec 
2e Advent 

Voorganger: 
 
Organiste: 
Bloemen: 
 

Ds. Tjerk Bosscher 
Viering H.A. 
Zr Froukje ten Cate-Booij 
Zr. T. Djurrema-van der Meer  

11 dec 
3e Advent 

Voorganger: 
Organist: 

Ds. Tjerk Bosscher 
Br. Henk de Vries  

 Bloemen:  
 

Zr. Jellie van der Wal   

18 dec 
4e Advent 

Voorganger: 
Organiste: 
Bloemen: 
 

Drs. Kina Tigelaar 
Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema 
Fam. A. van der Veen 

24 dec 
21.30 u. 

Kerstnachtdienst in 
‘De Balstien’ 
  

Ds. Tjerk Bosscher en  
ds. Marco Buitenhuis 
m.m.v. Bernlef 
  

25 dec Voorganger: 
 
Organiste: 
Bloemen: 

Ds. Tjerk Bosscher 
Kerstochtenddienst 
Zr. Froukje ten Cate-Booij 
Fam. A. Kooistra 
 

31 dec 
19.30 u. 

Gezamenlijke 
Oudejaarsdienst 

In de PKN-kerk 
 
  
  

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ (januari 2023) verschijnt  
op zondag 25 december. Copy kunt u uiterlijk 18 december 2022  

inleveren bij de redactie, het liefst via e-mail: deopendeiur@hotmail.com  
of secretariaat@pleinkerk.nl 

 



29 
 

 KERSTFEEST 
 
Wéér Kerstfeest, weer diezelfde woorden  
van: ‘Eer zij God en vrede op aard’  
en ondertussen al die moorden –  
Wat is een mensenleven waard? 
 
Weer Kerstfeest; en wij leven verder  
alsof er nooit een Redder kwam:  
de Zoon van God, de goede Herder  
Die zoekt naar het verdwaalde lam. 
 
Weer Kerstfeest; en met lege handen  
komen wij aarz’lend naar de stal  
en staan daar met een mond vol tanden  
bij Jezus: Hij, Die redden zal. 
 
Ach God, hoe lang nog zullen mensen  
verdwalen op de lange tocht  
van hier naar Bethlehem, en wensen  
dat U hun ééns verschijnen mocht? 
 
Weer Kerstfeest. God vraagt ons vertrouwen,  
komt in het Kind ons tegemoet.  
Alleen wie knielt kan Hem aanschouwen:  
God Zelf – als kind van vlees en bloed! 
 

Uit: Sporen in het zand 
Van: Nel Benschop 
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