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Bid en u zal gegeven worden 
 

Ik bid voortdurend alle dagen  
vertrouwend op Gods heilig Woord,  
dat Hij mijn zorg en diepste vragen  
met veel geduld en liefde hoort.  
 

Ik bid voor mensen, die niet weten  
op zoek naar zin in hun bestaan,  
wilt Gij niet één van hen vergeten  
en laat ze niet verloren gaan. 
 

Zo bid ik ook voor alle kinderen  
dat God hun hart ontsluiten mag  
en zij de weg naar Jezus vinden  
Hem willen volgen iedere dag. 
 

Geef dat ook zij Uw Woord geloven  
en wij met onze kinderen saam  
elkander weerzien bij U boven,  
dat bid ik U in Jezus naam. 

 

Uit: Een vogel van God 
Van: Jacob Tabe Zuidema 
  

 
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 
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GEMEENTE 
NOORDBERGUM 

 
Voorganger: 
Ds. Tj. Bosscher 
Marijkepaed 53, 
9257 VB Noardburgum 
0511-401569  
voorganger@pleinkerk.nl 
 
Secretariaat: 
Tj. Van der Veen 
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secretariaat@pleinkerk.nl 
 
Redactie: 
A. Eizema 
Schoolstraat 140 
9251 ED Burgum 
0511-465733 
deopendeur@hotmail.com 

 
Bankrekeningnummer:  
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Bij de voorplaat: 
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De overdenking 
 
 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem! 
 

Eens in de twee maanden komen we als groep jonge voorgangers 
bij elkaar in Kampen . Voor onze groep is er uit een humoristische 
bijnaam een definitieve naam geworden. We noemen ons “de 
Hotdogs”. Natuurlijk zijn we wel een beetje van de junkfood-
generatie, maar daar ligt niet de oorsprong van deze naam. Als 
jonge honden (dogs) willen we ons namelijk tijdens die 
bijeenkomsten storten op het Woord van God en dat met elkaar 
overdenken. Daarbij willen we natuurlijk ook de actualiteit (die hot 
is) spiegelen aan dat woord van God. Om in gesprek te komen met 
elkaar nemen we als uitgangspunt altijd een preek van één van ons. 
Dit keer stond het bekende bijbelgedeelte in Openbaring 3:14-21 
centraal. Noem het maar het beruchte schrijven van Jezus aan de 
gemeente in Laodicea. U weet wel , die gemeente die lauw is. Maar 
al te vaak wordt er een vergelijking getrokken tussen de lauwheid 
van de gemeente en de huidige tijd waarin we leven en gemeente 
zijn. “Zijn wij het dan als moderne gemeente die hier wordt 
aangesproken door Jezus? Wij hopen het toch niet?”. Toch heeft de 
gemeente in Laodicea veel gelijkenis met onze huidige tijd en ons 
geloofsleven. Het is een gemeente die zich drukker maakt om de 
eigen welvaart als om de tijd voor Jezus. Hou je welvaart op pijl. 
Investeer in je financiële toekomst. Maak zelf je toekomst door voor 
zekerheid te zorgen in dit leven. Het klinkt ons allemaal niet vreemd 
in de oren. En als je je daar dan zo druk over maakt , wat blijft er 
dan nog over van de plek die Jezus in je leven mag spelen? 
Met die vraag in mijn achterhoofd ging ik de bekende tekst lezen in 
Openbaring 3:20 => Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand 
Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en 
de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 
Hoe vaak hebben we die tekst al niet gelezen met de gedachte dat 
Jezus maar blijft kloppen en wacht op actie van ons? Het zou een 
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evangeliserende tekst zijn. Het werd mij ineens duidelijk dat het 
eigenlijk helemaal niet zo’n evangeliserende tekst is. Het werd 
tijdens het overdenken steeds meer een waarschuwende tekst voor 
mij. Zijn wij het niet zelf die de deur voor Jezus hebben 
dichtgedaan? Zijn er niet dingen in ons leven waar Jezus eigenlijk 
helemaal geen rol in krijgt, waarin we zijn stem buiten de deur 
houden? Ik denk het wel. Veel van onze maatschappelijke zaken en 
wereldse zaken houden we Jezus mee buiten de deur. Jezus mag 
dan wel kloppen, maar de deur blijft op bepaalde terreinen van ons 
leven voor Hem gesloten.  Zijn stem laten we niet meer meetellen 
in bepaalde beslissingen. Zeker als het gaat om financiële zekerheid 
en maakbaarheid van het leven. 
Nu zitten we in de komende maanden februari en maart in de 
weken richting Pasen. Ook wel de lijdenstijd van Jezus genoemd. 
Een tijd waarin van oudsher werd gevast. Een tijd ook om je 
bewust te worden op welke momenten waarin je Jezus mogelijk 
buiten de deur houdt. De tijd naar Pasen is een mooie periode om 
ook op die terreinen van het leven de deur voor Jezus open te 
zetten. Oren te krijgen voor Zijn stem in je leven. Nodig Hem uit 
ook in die dingen van het leven waarin je zelf de controle meent te 
moeten houden. En als we de deur openzetten dan kunnen we 
mogelijk ook Zijn stem beter horen bij de vragen over de toekomst 
van de gemeente. Hierover gaan we in februari en maart met elkaar 
in gesprek. Door de Heer binnen te laten en Zijn weg naast onze 
verlangens te houden kunnen we een weg ontdekken om te gaan. 
Een weg waarin er oude deuren mogelijk gesloten worden maar 
nieuwe deuren open mogen gaan. Wat een uitdagende 
ontdekkingstocht op weg naar Pasen! Dit blad heet niet voor niets 
De Open Deur. Laat de Heer (opnieuw) binnen en komend Pasen 
mag het feest worden van het nieuwe Leven. Een leven zonder 
dichte deuren! Daar juicht een toon daar klinkt een stem! Ik wil ‘m 
horen! 
 

Ds. Tjerk Bosscher. 
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OMEGA gaat in 
op (levens)vragen 
van ouderen  

Jezus heet de Alpha en de 
Omega (Openbaring 21,6). 
Hij is de Eerste en ook de 
Laatste. Hij omvat alle tijden, 
vragen, weet van alle 
zorgen, enzovoorts. Zonder 
Hem kunt u geen dag, ook 
niet als u ouder wordt. 

Wat de ALPHA-cursus is voor jongeren, beginnende gelovigen 
en hen die interesse hebben in het geloof, is OMEGA voor 
ouderen. OMEGA wil de oudere generatie helpen bij het vinden 
van antwoorden op allerlei levensvragen. 

We richten ons (voorlopig) op een aantal middagen waarin 
bezinning, bemoediging en verbinding uitgangspunten zijn. Een 
ontdekkingstocht die we samen met elkaar aangaan. Natuurlijk 
mag daarbij de thee/koffie en iets lekkers niet ontbreken. 

OMEGA gaat over geloof en zekerheid, schuld en hoop, zorg en 
afhankelijkheid, relaties en verdriet, voltooid leven en de 
wederkomst, (gebrek aan) contact met familie en kinderen, 
eenzaamheid en isolement, de (afnemende) vitaliteit van 
ouderen, en  meer. Wanneer nieuwe onderwerpen zich 
aandienen, wordt ook daar weer aandacht aan besteed.  
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Ik hoop van harte dat OMEGA u helpen zal bij het vinden van 
antwoorden op belangrijke vragen die u hebt. 

Waar?  In de Pleinkerk, Zevenhuisterweg 39 

Wanneer? Startmiddag op woensdag 15 februari 2023 

Hoe laat? Van 14.00-15.30uur (uitloop tot uiterlijk 16.00) 

Hoe vaak? Voorlopig 5 middagen (andere data spreken we nog 
met elkaar af)  

U bent van harte welkom! Niet alleen als u zich van te voren 
heeft aangemeld maar ook als u nieuwsgierig bent. Ook 
mensen van buiten de gemeente zijn van harte welkom om 
uit te nodigen. 

Voor de duidelijkheid…Ook jongere mensen zijn van harte 
welkom om mee te praten en te denken met thema’s uit het 
leven van ouderen.  

Van de Bestuurstafel… 
 

 

We zijn alweer een paar weken onderweg in 
het nieuwe jaar 2023. Met goede en vooral 
dankbare gevoelens zien we terug op de 
afgelopen tijd. Daarbij denken we aan alle 
activiteiten die er waren: de Top-2000 dienst, de Kerstviering in 
‘De Balstien’ op Kerstavond en op 1e Kerstdagmorgen in ons 
kerkgebouw, de gezamenlijke diensten met de andere kerken in 
Noardburgum op Oudejaarsavond in het kerkgebouw van de PKN 
en op Nieuwjaarsmorgen in ons kerkgebouw. Een woord van 
dank aan allen die zich, op welke wijze dan ook, hiervoor hebben 
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ingezet is hier zeker op zijn plaats. Dat geldt in het bijzonder 
voor die broeders en zusters die op 1e Kerstdagmorgen in alle 
vroegte erop uittrokken om op een aantal plekken in de 
gemeente Kerstliederen ten gehore te brengen. Uit de reacties is 
gebleken dat dit ook dit jaar weer zeer op prijs werd gesteld.  
Inmiddels zijn de gemeentelijke activiteiten weer opgestart en 
worden er weer diverse plannen gemaakt en voorbereid. Ook de 
Raad van Oudsten en het Zakelijk Bestuur hadden op 17 januari 
jl. een eerste gezamenlijke vergadering in dit nieuwe jaar. Een 
aantal belangrijke zaken werden uitvoerig besproken, zoals de 
dienst op zondag 29 januari as. In  deze dienst zal als 
gastspreker iemand van ‘Open Doors’ voorgaan. Op zijn 
uitdrukkelijk verzoek wordt, om veiligheidsredenen, zijn naam 
niet genoemd en wordt er van deze dienst geen opname 
gemaakt. De voorbereiding van de gemeenteavond voor leden 
en vrienden van de gemeente op 9 februari aanstaande vroeg de 
nodige aandacht, alsook de aanstaande (her)verkiezingen voor 
leden van de RvO, het ZB en de Pastorale teams. 
De penningmeester kwam met informatie over de huidige stand 
van zaken met betrekking tot de financiën. Het resultaat over 
2022 komt aardig in de buurt van de begroting voor 2022. De  
energielasten voor het komende jaar zijn inmiddels ook bekend. 
Deze stijgen van ruim € 900,00 naar € 1.538,00 per maand. Voor 
dit jaar komt dat dus neer op bijna € 18.500,00! Een behoorlijke 
kostenpost! Het Kerstdankoffer voor het ‘Steunfonds Oekraïne’ 
van de Baptistengemeente te Kollumerzwaag heeft ruim            
€ 400,00 opgebracht. Een mooi resultaat, waarvoor dank aan 
alle gevers en geefsters! 
Er is een contract, in eerste instantie voor twee jaar, afgesloten 
voor het onderhoud van de CV- en geiser installaties in het 
kerkgebouw en de pastorie. Een tweede offerte voor het 
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vervangen van het dakleer boven het oude deel van ‘De Rank’ is 
ook binnen. Van een derde zijn we nog in afwachting.  
De laatste tijd hebben we nogal veel last gehad van (dode) 
muggen en vliegen, met name nabij de ramen en op de grond in 
de kerkzaal. Deze worden regelmatig verwijderd, echter ze 
bleven maar komen. Vanuit het onderhoudsteam zijn ze op 
onderzoek uitgegaan en zij hebben inmiddels de bron ontdekt en 
deze zoveel mogelijk opgeruimd. Hopelijk zijn we nu van deze 
muggenplaag verlost. 
Als  bestuur willen we ook graag een aantal praktische zaken aan 
de orde stellen. Met name als het gaat om de verwarming. Het 
komt zo nu en dan voor dat in sommige ruimten de verwarming 
in werking is terwijl er niemand aanwezig is. Daarom aan alle 
gebruikers van de ruimten het verzoek om er op toe te zien dat 
de thermostaat van de betreffende ruimten, bij het verlaten van 
het gebouw, wordt ingesteld op 14 graden. Dit geldt niet voor de 
kerkzaal, hier is de thermostaat afgesteld op de zondagse 
diensten. Dus daar alleen aankomen in overleg met de 
weekkoster of het Zakelijk Bestuur, de beheerder van de 
gebouwen. 
Gebleken is dat een aantal thermo koffie- en theekannen lek zijn. 
Dit zou, volgens ingewijden, veroorzaakt kunnen zijn doordat ze 
mogelijk in de vaatwasser zijn geweest. Hierdoor houden ze de 
inhoud niet meer warm en werken de kannen niet meer 
optimaal. De lekke exemplaren worden vervangen, maar wij 
doen hierbij een dringend beroep op de gebruikers om ze na 
gebruik goed om te spoelen en niet meer in de vaatwasser te 
plaatsen. 
In de koffiemachine moet regelmatig het koffiepak vervangen 
worden. Er ligt altijd een nieuw pak klaar in de koelkast. 
Wanneer deze gebruikt wordt dient er vanuit het vriesvak een 
nieuw exemplaar in de koelkast te worden gelegd om te 
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ontdooien. Helaas is het paar keer voor gekomen dat dit niet 
gebeurde en dan hebben we een probleem, nl. geen koffie. Dus 
ook hier graag even ieders aandacht voor. En als het laatste pak 
uit het vriesvak wordt gehaald, dan dit  graag even doorgeven 
aan br. Anne Kooistra, zodat hij de voorraad weer kan laten 
aanvullen. 
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 HET SECRETARIAAT 
 

Aanvulling vriendenlijst van de gemeente 
 

Hans Stenekes en Renske (Renny) Stenekes-Zijlstra staan vanaf 
nu geregistreerd als vrienden van onze gemeente. 
 
Secr. Tjipke van der Veen.  
  

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

 

Br. en zr. Jouke en Eelkje de Vries  bedanken de gemeente voor 
de vele kaarten met bemoedigingen, de bloemen, telefoontjes 
en de gebeden die ze mochten ontvangen tijdens Jouke zijn 
verblijf in de Waadwente. Het heeft hen ontzettend goed 
gedaan. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.  
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Friends and family-dienst op zondag 12 maart 2023 
 
Friends and family is Engels voor vrienden en familie. Nodig jouw 
vrienden en familie uit om mee te gaan naar deze kerkdienst op 12 
maart aanstaande. De dienst begint om 10.00 uur. Tijdens deze dienst 
kunnen we genieten van de zang van singer-songwriter Jolien 
Damsma. Jolien is al eens eerder bij ons geweest tijdens een Johannes 
de Heer-zangmiddag. Beppe Janke Bosch had haar hiervoor gevraagd 
om te komen invallen, omdat het trekzak-ensemble niet kon spelen die 
middag. 
 
Iedereen, die erbij is geweest, heeft gehoord dat Jolien een prachtige 
stem heeft, reden genoeg om Jolien nnog eens uit te nodigen. Jolien 
heeft onder andere gezongen met het bekende duo Elly en Rikkert 
Zuiderveld. 
 

 

Onze eigen voorganger Tjerk Bosscher zal de dienst leiden. 
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Na de dienst ben je uitgenodigd voor koffie, thee, limonade en 
aansluitend een stamppottenbuffet. 
We willen je verzoeken om je op te geven voor het stampottenbuffet, 
dit kan vanaf zondag 19 februari in de foyer van de kerk. Hiervoor zal 
een lijst liggen op één van de statafels dichtbij de ingang van de kerk. 
 

Friends and family 

Noteert u alvast: 

Zondag 9 april Paasochtend paasontbijt en Paasdienst met diverse 
medewerking. 
 

Friends and family-spelletjesmiddag 

Nodig jouw vrienden en familie uit voor de spelletjesmiddag op zondag 
19 februari aanstaande. Na de ochtenddienst is er eerst koffie, thee en 
limonade. Daarna willen we samen eten. We willen je verzoeken om 
zelf een broodje mee te nemen, voor soep en zuivel (melk en 
dergelijke) wordt gezorgd. Na het eten gaan we samen diverse 
spelletjes doen. Neem jouw eigen favoriete spel mee. We gaan weer 
naar huis als we zijn uitgespeeld. Spelletjes spelen is niet 
leeftijdsgebonden en op een ontspannende manier kunnen we elkaar 
nog beter leren kennen.  

Elsiena Poeze. 
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Uit de oude doos 
 

Als er een laatje opengetrokken wordt….. 
 

‘Dag Morrie’ zei iemand. Ik liep met de hond en stond ineens helemaal 
stil. ‘Morrie’ zeiden ze vroeger in Monnikendam. Wat klonk dat 
vertrouwd. Mijmerend liep ik verder. Wat kunnen woorden toch veel 
oproepen aan herinneringen en emoties. 
Neem nou dat ene woordje ‘zojuist’ van de oude koningin. Dan zie je 
toch weer die hele balkonscene met de kersverse koningin Beatrix 
voor je?  Weet u nog? 
Onlangs was ik bij het Heilig Avondmaal op Toutenburg, een tehuis 
voor onder andere demente bejaarden. Zoals de dominee daar met z’n 
bekende woorden allerlei laatjes opentrok. Het is ….. ‘volbracht’ vulde 
de zaal aan. 
Neem nu Joh 3:16 ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad…’ Heeft 
u hem? Knoop het in je oren van achteren en van ……. Ziet u wel? 
 
De vader van mijn vader 
 

Mijn grootvader heeft voor zijn kleinkinderen een kleine houten stoof 
gemaakt. De stoof is niet zo belangrijk, maar mijn opa wel. Hij was een 
warme, milde man, terwijl hij nog wel als driftkikker is begonnen! 
Hij had samen met oma een kruidenierswinkel. Iedere dag bracht hij de 
boodschappen met de bakfiets rond, ging de boer op en had dan vaak 
hele gesprekken. 
Vanzelfsprekend ook over het geloof. Opa zat in mijn herinnering altijd 
al in de kerkenraad. Laatst moest ik aan hem denken  tijdens een 
gesprek over evangelisatie en kerkverlating. Opa had eens gezegd, 
‘Kijk, zo’n zaaier loopt op de akker niet ieder zaadje in de grond 
stoppen en maakt zich van te voren niet druk of het nu wel precies op 
de juiste plek komt. Hij stapt, grijpt een hand vol zaaigoed, en werpt 
dat breeduit. Stapt en werpt en kijkt niet meer om. Doe dus wel en kijk 
niet om, laat de Heere maar zorgen. 
Maar wel zaaien vanzelf. 
 
Nettie Postma-Mars. 
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Nieuws van Unie-ABC  

 

  

REGIOAVONDEN IN MAART 

 
Als geloofsgemeenschap Unie-ABC houden we in principe twee 
keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. De eerst 
volgende is op D.V. 12 mei. Daarnaast ontmoeten 
afgevaardigden van de aangesloten gemeenten elkaar ook 
gemiddeld twee keer per jaar op regioavonden. Tijdens deze 
avonden praten we vaak over een actueel, inhoudelijk onderwerp 
– zoals vorig jaar over het onderwerp ‘Samen Jong’, gemeente 
zijn met alle generaties. Ook biedt deze kleinschaliger 
ontmoeting in de regio een goede gelegenheid om 
ontwikkelingen en plannen binnen ons kerkgenootschap te 
bespreken. De reacties uit de gemeenten helpen het bestuur bij 
de voorbereiding van voorstellen voor de Algemene 
Ledenvergadering.  
In de maand maart zijn er weer zes regioavonden gepland. Wilt 
u ook eens meepraten over deze zaken of vindt u het interessant 
om leden van andere Unie-ABC-gemeenten te ontmoeten en 
over allerlei gemeentelijke zaken van gedachten te wisselen? U 
bent van harte welkom! Vraag de secretaris van uw gemeente 
om meer informatie. De data vindt u in de agenda hieronder en 
op www.unie-abc.nl. 
 

PROJECT VAN HOOP 
 
Migranten vanuit Baptisten-, CAMA- en andere kerken uit het 
Midden-Oosten hebben de handen ineengeslagen om 
evangelisten in hun eigen land te ondersteunen. Ze worden 
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vrijgesteld om het Evangelie te delen. Wij mogen meedoen, door 
gebed en financiële ondersteuning, en ook vrucht dragen. Er zijn 
op deze manier al dertien evangelisten in tien steden aan het 
werk. We danken God voor dit prachtige werk! 
Dit project van CAMA 
Zending noemen we 
Mosterdzaad Zending 
en het is ons 'Project 
van hoop' in februari. 
Helpt u mee? U leest 
er meer over op 
www.unie-abc.nl. 
 
 
 

Agenda  

2023 
1 mrt  Regioavond Zuid in Helmond 

2 mrt  Regioavond Midden/Oost in Harderwijk 

7 mrt  Regioavond Noordwest in Amsterdam 

13 mrt  Regioavond Noord in Heerenveen 

14 mrt  Regioavond Midden/Zuidwest in Rotterdam 

15 mrt  Regioavond Noordoost in Assen 

20-22 
mrt 

 Aquilae Leidersconferentie Unie-ABC, thema: FRIS! 

12 mei  Missie.Nu Inspiratiedag (voorafgaand aan ALV) 

12 mei  Algemene Ledenvergadering 
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AGENDA VOOR FEBRUARI 2023 
  
01 feb 09.30 u Kerk en Vluchteling vrouwencontact De Rank 

03 feb 14-16 u Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank 

09 feb 19.30 u Gemeenteavond voor leden en 
vrienden 

 

14 feb  RvO en ZB vergaderen apart  

17 feb 14-16 u Vrouwencontact De Rank 

22 feb 09.30 u Kerk en Vluchteling vrouwencontact De Rank 

 

VASTE AKTIVITEITEN 

 
 
Zondag 10.00 uur  Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar               De Rank 
 

 
Tijdens de kerkdienst is er crèche voor de kleinsten 
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KERKDIENSTEN IN FEBRUARI 2023 
 

Noardburgum – 10.00 uur 

 

05 feb Voorganger: ds. Tjerk Bosscher 

Viering H.A. 

 Organist: br. Henk de Vries 

 Bloemen: fam. A. Kooistra 

   

12 feb Voorganger: br. Piet Hollander 

 Begeleiding: Praisegroep 

 Bloemen: fam. B. Poeze 

   

19 feb Voorganger: ds. Tjerk Bosscher 

 Organiste: zr. Froukje ten Cate-Booij 

 Bloemen: fam. T. de Vries 

   

26 feb Voorganger: ds. Tjerk Bosscher 

 Organiste: zr. Jellie Gjaltema-Sikkema 

 Bloemen: zr. M. Wiersma-Boersma 
 
 

 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ 
  (maart 2023) verschijnt op zondag 26 februari 2023 

Copy kunt u uiterlijk 19 februari 2023 inleveren 
bij de redactie, het liefst via e-mail: 

deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 
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