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Verwachten 
 

In de stilte van het verwachten  
waar haast en tijd verstomd  

groeit geloof uit tot verwachten  
naar de vrede die nog komt. 
In de stilte van geloven  

waar de twijfel is verstomd  
bloeit de hoop uit tot verwachten  

naar het leven dat nog komt. 
In de stilte van het hopen  

waar de toekomst ogen heeft  
mogen wij in liefde wachten  

op de komst van Hem, die leeft.   
Zo vloeien hoop, geloof en liefde samen  

in het wachten op de Heer  
sterk in stil vertrouwen  

wetend, eenmaal komt Hij weer. 
 

Uit: Lezerscontact van De Schakel 
Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-=Drahn 

 
  

 
Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 

 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum 
 

https://www.pleinkerk.nl 
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DE OPEN DEUR 

Kontaktblad  
van de 
BAPTISTEN 
GEMEENTE 
NOORDBERGUM 
 
Voorganger: 
Ds. Tj. Bosscher 
Marijkepaed 53, 
9257 VB Noardburgum 
0511-401569  
voorganger@pleinkerk.nl 
 
Secretariaat: 
Tj. Van der Veen 
Veldmansweg 30a 
9257 VS Noardburgum 
0511-475326  
secretariaat@pleinkerk.nl 
 
Redactie: 
A. Eizema 
Schoolstraat 140 
9251 ED Burgum 
0511-465733 
deopendeur@hotmail.com 
 
Bankrekeningnummer:  
NL75 RABO 0349 8016 57, 
t.n.v. Baptistengemeente 
Noordbergum  

 
Kerkgebouw: 

Zevenhuisterweg 39 

9257 VH Noardburgum 

Telefoon 0511-474091 
 
 

Bij de voorplaat: 
 

         De wijzen uit het oosten 
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De overdenking 
 

    
 

Hullie, Gullie en Zullie 
 

Wij zijn de laatste tijd begonnen met het verkennen of 
er samenwerking mogelijkheid is tussen de drie kerken 
van Noardburgum. Dit mede door de gestegen 
(energie)kosten. Wat dat betreft zitten we alle drie in 
hetzelfde schuitje. Maar wat willen we nu? 
Bij alle drie kerken dalen de leden aantallen en de 
kosten zijn hoger geworden. Bij een vereniging zou je 
zeggen we verhogen de contributie; dan moeten de 
leden maar meer betalen. Máár die leden hebben nu 
zelf ook te maken met hogere rekeningen. 
Nu kun je zeggen ‘wil de laatste het licht uitdoen?’, of 
je kunt andere wegen zoeken. Er zijn nu drie scheepjes 
die voor de zelfde reder varen, die allemaal weinig 
leden te vervoeren hebben …….. 
 

’t Scheepke onder Jezus hoede’ (JdH 213) 
 

’t Scheepken onder Jezus’ hoede, 
Met de kruisvlag hoog in top, 
Neemt als arke der verlossing 
Allen, die in nood zijn, op. 
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refrein: 
Al staat de zee ook hol en hoog 
En zweept de storm ons voort, 
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord, 
En ’t veilig strand voor oog. 
 

Nettie Postma-Mars. 
 

Van de Bestuurstafel… 
 

 

Op het moment van schrijven van dit artikel 
zitten we alweer in de tweede helft van 
december en komt het einde van dit jaar in 
zicht. Velen onder ons zijn druk bezig met de 
voorbereiding van allerlei activiteiten rondom 
de Kerstdagen. Te denken valt daarbij aan de 
Kerstviering door de zusters van 
‘Vrouwencontact’, de ‘Top 2000 Kerkdienst’, de Kerstviering van 
de ‘Stichting Gave’ in ons kerkgebouw voor het AZC, de 
Kerstnachtdienst in dorpshuis ‘De Balstien’ en uiteraard  onze 
eigen  Kerstochtenddienst op 1e Kerstdag. Ons kerkgebouw is 
inmiddels weer helemaal in de Kerstsfeer gebracht door een 
aantal actieve broeders en zusters, waarvoor onze dank! 
 
Vanuit het bestuur (RvO en ZB) zijn erop dit moment weinig 
noemenswaardige zaken te melden. De Raad van Oudsten 
vergaderde op dinsdagavond 13 december jl. en het Zakelijk 
Bestuur had op 15 december jl. overleg. Vanwege de voorspelde 
weersomstandigheden (gladheid) vergaderen zij dit keer weer 
via MS-Teams. 
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Een belangrijk punt van aandacht voor het  bestuur is op dit 
moment een voorstel vanuit het ‘Drie Kerken Overleg’ (Bapt. 
Gem., PKN en GKV)  voor het houden van een aantal 
gezamenlijke diensten in 2023 om o.a. de energielasten wat te 
drukken. Zodra over de invulling hiervan meer bekend is zullen 
wij uiteraard u hierover informeren. 
 

De controle en het onderhoud van de CV installaties in ons 
kerkgebouw en de geiser in de pastorie heeft inmiddels 
plaatsgevonden en is opnieuw afgesteld. Het ZB bezint zich nog 
over het aangaan van een onderhoudscontract. Ook onze 
koffiemachine (zeker niet onbelangrijk) heeft een 
onderhoudsbeurt gehad en is weer geheel up-to-date. De 
telefoons zijn van nieuwe oplaadbare batterijen voorzien en 
functioneren hopelijk nu weer optimaal. Een eerste offerte voor 
het vervangen van het dakleer op het oude deel van ‘De Rank’ is 
binnen. Daarnaast zullen er nog een tweetal opgevraagd 
worden. 
 

Het is ook goed om zo aan het einde van dit jaar even stil te 
staan bij de menselijke kant van het afgelopen jaar. Bij de 
vreugdevolle momenten van nieuw leven, het verdriet van 
afscheid en de volharding in de strijd en de kracht van een 
tweede kans. Elk van ons is op de één of andere wijze het 
afgelopen jaar wel geconfronteerd met één of meerdere van 
deze thema’s. 
 

Vanuit het bestuur willen wij ook allen die zich op welke wijze 
dan ook, het afgelopen jaar voor de gemeente hebben ingezet, 
daarvoor heel hartelijk bedanken!  
 

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 
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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. 
 

Het bestuur wenst u allen hele fijne en gezegende Kerstdagen en 
een in alle opzichten mooi en gelukkig 2023 toe! 
 

Met een hartelijke groet, 
Het Bestuur.  
 

VAN HET SECRETARIAAT 
 

1. 
 

Zijn er werkgroepen of commissies die budget nodig hebben 
vanuit onze gemeente? 
Zo ja, lever dan voor 15 januari 2023 een begroting in bij 
het bestuur. 
Geen begroting ingeleverd? 
Dan lopen jullie grote kans geen financiële ondersteuning 
vanuit onze gemeente te ontvangen! 
 

2.  Zr. Jellie van der Wal heeft een nieuw emailadres: 
vanderwaljellie@gmail.com 
 

3. Na leng twijfelen heb ik ongeveer 2 weken geleden definitief  
mij, samen met Julia en Zorah, aan te sluiten bij 
baptistengemeente “Nehemia” te Dokkum. Dit houdt in dat ik 
niet langer lid kan blijven van baptistengemeente 
Noordbergum. 

Een gemeente waarin ik ben opgegroeid, waar mijn geloof is 
gegroeid en waarin ik op 15-jarige leeftijd mocht worden 
gedoopt op belijdenis van mijn geloof.  
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Het samen optrekken en samen geloven met leeftijdsgenoten, op 
de zondagsschool, tussen- en oudere jeugd en later ook de 20-
plus,  
heeft een stevig fundament, een stevige basis onder mijn geloof 
gelegd. Dit is wat ik mijn kinderen ook gun, een groep leeftijds- 
en dus geloofsgenoten.  

Ik heb daarom besloten elders te gaan kijken naar een gemeente 
die bij ons past en die hebben we gevonden in 
baptistengemeente “Nehemia” in Dokkum. 

Met een hart vol warme herinneringen, neem ik dan ook afscheid 
van jullie.   

Groeten van Willeke Postma, Julia en Zorah.   

Verhuisbericht 
 

Eeltje Poeze, Janneke Raap en Elsa zijn verhuisd. Sinds begin 
december wonen zij op het volgende adres: 
Familie E. Poeze, Westersingel 11a, 9251 HE in Burgum (hun 
telefoonnummers zijn gelijk gebleven). 
 

Adressenlijst 
 

Er verschijnt binnenkort weer een aangepaste adressenlijst op 
onze website. 
 

Met vriendelijke groet, 

Secr. Tjipke van der Veen. 
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Ingezonden... 

 

Er is mij gevraagd om hetgeen ik in de kerkdienst van 27 
november jl. heb gezegd op papier te zetten. Mijn bedoeling was 
om de gemeente te bedanken, maar de dag ervoor las ik in het 
kerkkrantje ‘De Open Deur’ het stukje van Rinske Poppe, wat 
behoorlijk indruk op mij maakte. 
Zij heeft nogal wat meegemaakt in haar leven, telkens weer 
opnieuw een klap verwerken.  
Ook bij ons is er het één en ander gebeurd. Je wordt door het 
leven geslagen en probeert dat te verwerken. Ook in je geloof 
door te bidden of God wil helpen. Hij hielp echter niet en er 
kwam later nog een klap op. Je gaat jezelf terugtrekken want 
niemand mag je nog beschadigen. Ook naar de kerk gaan trok 
niet meer. 
Na enkele jaren zonder kerk gebeurden er bij ons beide enkele 
kleine veranderingen. 
Je merkt het eerst niet eens op omdat het zulke kleine dingen 
zijn. Maar achteraf besef je dat het toch echt kleine wondertjes 
waren. Dus wonderen bestaan wel. We kwamen in de Baptisten 
Gemeente van Noardburgum terecht. Nooit gedacht maar toch 
gebeurd. Er is in deze gemeente een stuk warmte aanwezig, wat 
we ergens ander nooit aangetroffen hebben. En ik heb dat liefde 
genoemd. We denken vaak dat geloof op de eerste plaats staat, 
maar de liefde (warmte) is ook zeer belangrijk. 
Geloof, Hoop en Liefde en de meeste daarvan is de liefde. Wij 
hebben een tijd God losgelaten, maar God heeft ons niet 
losgelaten. 
Wij willen de Gemeente bedanken voor alle warmte die we 
mochten ontvangen. 
                                                                                                       
Hans en Renny Stenekes. 
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D a n k b e t u i g i n g e n 
 

 
Lieve broeders en zusters, 
 
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het medeleven en steun 
via kaarten, telefoontjes, .bloemen en bezoekjes. Tevens zou 
ik graag  onderstaand gedichtje met jullie willen delen: 
                     

IK BEN ER EN ZAL ER ALTIJD ZIJN! 
 
“Ik ben er al de dagen van uw leven                                                        
En zal in alle omstandigheden bij u zijn                                
In blijdschap, maar ook in verdriet en pijn“                                    
Zegt Jezus, die ons met liefde wil omgeven.            
 
Hij zal er zijn als u geen uitkomst meer ziet                                                     
Vertrouw dan op Hem, Hij laat je niet alleen                     
Hij draagt u door moeilijke tijden heen                          
En weet van al uw problemen en verdriet.                                                                                                             
 
Wat een troost, om dit te mogen weten                                      
Dat God altijd met ons mee zal gaan                                                                                           
En dat we er nooit alleen voor staan                                        
Dat Hij ons ook nimmer zal vergeten.                                     
 
Daarom hebben we niets te vrezen                                                                                                                           
Want God gaat met ons door dit leven                                         
Hij wil ons alle hulp en bijstand geven                                                                                      
Zijn naam zij geloofd en geprezen. 
 
Met een hartelijke groet   
van Betty van der Veen - Dijkstra 
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Namens onze (schoon)moeder 
willen wij jullie bedanken voor 
de kaarten welke ze voor haar 
verjaardag heeft ontvangen. 
Met regelmaat ontvangt ze ook 
van zusters en broeders uit de 
gemeente een kaartje, ze is hier 
heel blij mee. 
Ze is blij dat ze in Talma Hûs 
ook een kerkdienst kan 
bijwonen, al is eigen gemeente 
toch mooier. 
Zoals ze zelf zegt: ik heb hier 
een goed plekje, er wordt prima 
voor mij gezorgd. 

Ze wil vanaf deze plaats de gemeente een gelukkig nieuwjaar 
toewensen. 
 
Groeten, Eelke en Jannie de Vries. 
 

 
 
Hartelijk dank voor alle kaarten en het medeleven dat ik 
van jullie mocht ontvangen de afgelopen tijd. 
Tevens wens ik jullie allen gezegende Kerstdagen en 
een voorspoedig 2023 toe. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Johanna de Vries-de Vries. 
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Er is een toekomst vol van hoop. 

 
In de nacht van strijd en zorgen - Kijken wij naar U omhoog 

Biddend om een nieuwe morgen - Om een toekomst vol van hoop 
 

Ook al zijn er duizend vragen - Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen - U die alles overziet 

 
U geeft een toekomst vol van hoop - Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen - Leidt ons door dit leven heen 
 

U heeft ons geluk voor ogen - Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken - In de allerzwartste nacht 

 
U geeft een toekomst vol van hoop - Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen - Leidt ons door dit leven heen 
 

U bent God, de Allerhoogste - God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen - Op het einde van de nacht 

 
U geeft een toekomst vol van hoop - Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen - Leidt ons door dit leven heen 
 

U geeft een toekomst vol van hoop - Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen - Leidt ons door dit leven heen 

 
U geeft een toekomst vol van hoop - Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen - Leidt ons door dit leven heen 
 

Bron: Sela 
 



 

13 
 

Nieuws van Unie-ABC  

 

PROJECT VAN HOOP 

 
Mor en zijn vrouw zijn nu een jaar bezig als Mission Partners in 
Turkije. Ze delen het Evangelie met vrienden en familie in een 
stad dicht bij Adana. En er is vrucht.  
 
Een jonge christen vertelt: “Vóór we trouwden was mijn vrouw 
christen. Ik ging zelfs met haar mee naar de kerk, maar er 
ontstond wrijving met mijn familie en voor de lieve vrede 
bekeerde mijn vrouw zich tot de islam. Dit maakte haar erg 
ongelukkig en uiteindelijk zei ze dat ze terug naar de kerk wilde.  
 
Ik wilde dat eigenlijk ook, want ik had daar een andere God leren 
kennen: de God die barmhartig en genadig is, een Vader. Maar 
ik maakte me ook zorgen over de reactie van mijn omgeving. 
Toch bezochten we de bijeenkomsten van pastor Mor. Op een 
dag dacht ik bij mezelf: als ik van jongs af aan beide religies had 
gekend en zelf had mogen kiezen, welk pad had ik dan gekozen?  
 
Ik bekeerde me tot Jezus, heb dat aan mijn familie verteld en 
spreek nu vrijmoedig over mijn geloof tegen iedereen die ik ken.” 
Dit gemeentestichtingsproject is ons 'Project van hoop' in 
januari. Helpt u mee? U leest er meer over op www.unie-abc.nl. 
 
Agenda  

2023 
20-22 mrt  Aquilae Leidersconferentie Unie-ABC, thema: FRIS! 
12 mei  Algemene Ledenvergadering 
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AGENDA VOOR JANUARI 2023 
  
17 jan    Rvo en ZB vergaderen gezamenlijk 
 
 

VASTE AKTIVITEITEN 

 
Zondag 10.00 uur  Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar               De Rank 
 

 
Tijdens de kerkdienst is er crèche voor de kleinsten 
 
 
 
 

 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ 

  (februari 2023) verschijnt op zondag 29 januari 2023 

Copy kunt u uiterlijk 22 januari 2023 inleveren 

bij de redactie, het liefst via e-mail: 

deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 
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KERKDIENSTEN IN JANUARI 2023 
 

Noardburgum – 10.00 uur 

 

01 jan Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher 

                 Om 11.00 uur Nieuwjaarsochtendienst met de  

                 gezamenlijke kerken in ons kerkgebouw. 

                 Vanaf 10.30 uur is er inloop met koffie en wat lekkers 

                en gelegenheid om elkaar veel zegen in het nieuwe jaar 

                toe te wensen.  

                Bloemen:                           fam. T. de Vries 
 

08 jan Voorganger: 

 

Organiste: 

Bloemen: 
 

ds. Tjerk Bosscher 

Viering H.A. 

zr. Froukje ten Cate 

zr. M. Wiersma-Boersma 

15 jan Voorganger: 

Begeleiding: 

Bloemen: 
 

br. Piet Luhof 

Praisegroep 

Zr. T. Djurrema-van der Meer 

22 jan Voorganger: 

 

 

lOrganist: 

Bloemen: 

ds. Tjerk Bosscher 

Gezamenlijke dienst bij GKV 
Immanuël 

br. Henk de Vries 

zr. J. van der Wal 
 

29 jan Voorganger: 

Organiste: 

Bloemen: 

br. Dick Mollema 

zr. Froukje ten Cate 

fam. A. van der Veen 
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Laat ons welkom heten 
 

Laat ons welkom heten Christus onze Heer, 
gekomen uit de hemel, een kind zo teer. 

Uit zijn hoge woning naar ons mensen afgedaald  
heeft Hij ons, verdwaalden, voorgoed naar huis gehaald. 

Glorie aan God! 
 

Herders in de velden hoorden een nieuw lied: 
Er is een lam geboren, ga heen en zie  

hoe God ons beminde! In uw eigen Bethlehem,  
daar zul je Hem vinden: uw herder. Kniel voor Hem! 

Glorie aan God! 
 

Wijzen uit het oosten, hoofden hoog gericht,   
zij lieten zich vertroosten door hemels licht,  

offerden hun mirre en hun wierook en hun goud – wijs wie  
Hem aanbidden: de Heer die van ons houdt. 

Glorie aan God! 
 

Mensen allerwegen, overal vandaan,  
kom vrolijk of verlegen rondom Hem staan  

die als licht der wereld naar ons toegekomen is,  
Christus, die het einde van onze dromen is! 

Glorie aan God! 
 

André F. Troost 
Melodie: Nu zijt wellekome    

   


