
 

1 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

Amen  
 

Nu alleen maar: ‘Amen’ zeggen,  
als is ’t met gebroken stem;  
dan je hand in Gods hand leggen  
en op weg gaan, achter Hem. 
 
Nu alleen maar blijven lopen  
in het voetspoor van je Heer; 
blijven strijden, blijven hopen,  
wachtend op Zijn wederkeer. 
 
Nu alleen Zijn woord vertrouwen: 
‘Altijd zal Ik met je zijn’,  
als een kind je handen vouwen,  
Zijn getuige willen zijn. 
 
Al je twijfel af te leggen  
en alleen maar ‘Amen’ zeggen. 

 
Uit: Geloof je dat nog? 
Van: Nel Benschop 
 

  

 
Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 

 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum 
 

https://www.pleinkerk.nl 
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DE 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: 
 

 Zomertijd gaat in op 26 maart 2023 
  
 

INHOUDSOPGAVE: 
 

Amen 
Inhoudsopgave 

De overdenking 
Van de bestuurstafel 
Van het secretariaat 
Grote schoonmaak-actie  
Bescheidenheid 
Alpha-cursus 
Friends and family-dienst 
Paasontbijt en Paasdienst 
Filmavond zondag 5 maart 2023 
Noodhulp in Turkije en Syrië 
Mensen 
Agenda voor maart 2023 
Vaste aktiviteiten 
Kerkdiensten in maart 2023 

Het is mij goed nabij mijn God. 
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 De overdenking 
 
 

Ik sta verbijsterd over de verschrikkelijke onmacht van mensen om 
met elkaar gelukkig te zijn. 
Om elkaar te verstaan, om elkaar te begrijpen, elkaar lief te hebben. 
Pers, radio en televisie en internet niet te vergeten brengen dagelijks 
een haast dodelijke dosis oorlog, geweld, moord, menselijke 
verbeesting en zinloze show. 
Om te stikken. 
Conferenties, oproepen, protesten, manifestaties, contestaties schijnen 
de verstandhouding niet erg te bevorderen. 
Iedereen doktert op zijn manier aan de vrede en aan een betere 
wereld. 
Niemand schijnt bereid tot ‘vergeving’ tot vrede sluiten. 
Niemand schijnt bereid zichzelf te verbeteren. 
Iedereen wil de anderen aanpakken. 
Iedereen wil aanklagen beschuldigen en verantwoordelijk stellen. 
Zo zijn we in Babel terecht gekomen. 
WE zijn bezeten door de geest van Babel, de geest van verwarring, 
afbraak en verduistering! 
Kunnen we niet eens proberen om stilte te maken om God te zoeken 
naar de geest van licht, de geest van God, de geest van liefde. 
Als deze geest gaat wonen en werken in ons hart, zullen we ook de 
vruchten plukken. 
Het zijn fantastische vruchten. Ze dragen de volgende namen: liefde, 
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid 
en eenvoud. 
 

Babel uit de bundel Menslief ik hou van je. 
 

Lieve broeders en zusters laten wij eensgezind zijn in deze onzekere 
tijden en elkaar vasthouden, laat  de liefde van Jezus zegevieren in 
onze harten en blijf elkaar steunen en voorkom verdeeldheid in de 
gemeente. 
 

Jacob Ykema. 
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Van de Bestuurstafel… 
 

 

Ook deze maand hebben we via deze rubriek weer 
het één en ander met u delen. 
 

Allereerst vond op 9 februari jl. de gemeenteavond 
voor leden en vrienden plaats als vervolg op de 
gehouden gemeenteavond in september 2022. Als bestuur zien we 
terug op een goede avond die door ruim veertig broeders en zusters 
werd bezocht. Naar aanleiding van een aantal vragen via een door br. 
Bram Postma gemaakte PowerPoint presentatie en onder zijn leiding 
werd er eerlijk en openhartig met elkaar gecommuniceerd over de 
kernvraag ‘Samenwerken met andere kerken/gemeenten, lokaal of 
regionaal’. Door middel van een eenvoudige enquête  willen we graag 
alle leden en vrienden van de gemeente hierbij betrekken. Aan het 
eind van de avond kregen de aanwezigen deze dan ook alvast mee en 
is of wordt deze bij de niet aanwezigen bezorgd of toegestuurd. Als 
bestuur doen wij een vriendelijk doch dringend beroep op alle leden en 
vrienden deze enquête in te vullen en weer in te leveren voor of 
uiterlijk op 13 maart a.s. in de daarvoor bestemde bus op de balie in 
de hal van ons kerkgebouw. Mocht u/jij daartoe niet in de gelegenheid 
zijn meld het dan z.s.m. aan onze secretaris br. Tjipke van der Veen, 
dan halen we persoonlijk het formulier (liefst in een gesloten envelop) 
bij u/jou vandaan. Eventueel kan het ook via de post verzonden 
worden. Het adres van het secretariaat staat op blz. 3 van dit 
contactblad. Tijdens de gemeenteavond op 22 maart a.s., ook weer 
voor leden en vrienden, willen we de uitslag van de enquête 
bespreken. 
 

Op woensdagmiddag 15 februari jl. was er de eerste ‘OMEGA’ 
bijeenkomst o.l.v. ds. Tjerk Bosscher. Een leerzame middag in een 
ontspannen sfeer die door vijftien broeders en zusters werd bezocht. 
De volgende ‘Omega’ vindt plaats op 15 maart as. ’s middags om 
14:00 uur waarbij iedereen van harte welkom is en neem dan gerust 
iemand mee, b.v. een familielid, buurman/vrouw of een goede kennis. 
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De Raad van Oudsten en het Zakelijk Bestuur vergaderden op 14 
februari jl. Naast pastorale zaken zijn er ook heel wat andere zaken 
besproken. Door het zakelijk bestuur werd het concept van het 
financieel verslag over 2022 en de begroting voor 2023 van de 
penningmeester uitvoerig doorgenomen. Te zijner tijd wordt u/jij 
hierover nader geïnformeerd. Als reactie op de dienst van 29 januari 
jl., waarin een spreker van ‘Open Doors’ voorging, heeft onze 
penningmeester een gift van € 403,00 overgemaakt naar ‘Open Doors’.  
 

Van de werkgroep Roemenië - Misszió Romania - ontvingen wij het 
bericht dat zij bezig zijn hun activiteiten onder te brengen in een 
stichting. Inmiddels zijn ze daarover in gesprek met een notaris. 
 

De lekke koffie- en theekannen zijn vervangen. Vier nieuwe 
theekannen zijn ons geschonken door de zusters van ‘Vrouwencontact’. 
Een mooi gebaar van de zusters, waarvoor we hen hartelijk bedanken! 
 

Tijdens het verwijderen van de bron van de muggeninvasie de 
afgelopen weken in ons kerkgebouw constateerden broeders van het 
onderhoudsteam houtrot/boktor in het houtwerk van het dak boven de 
kerkzaal. Omdat ons kerkgebouw een beeldbepalend gebouw is  met 
een karakteristieke bestemming zullen we bij de burgerlijke gemeente 
en provincie en eventueel bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken 
informeren naar eventuele subsidie mogelijkheden en/of specialistische 
hulp of advies met betrekking tot het geconstateerde. 
 

Uit de drie ontvangen offertes voor het vervangen van het dakleer op 
de achterkant van ons kerkgebouw heeft het zakelijk bestuur een 
keuze gemaakt. Het wachten is nu op een reactie van het betreffende 
bedrijf wanneer een aanvang zal worden gemaakt met de 
werkzaamheden. 
 

Op uitnodiging van de Provinsje Fryslân vindt  op 11 april a.s. een 
gratis verduurzamingsadvies plaats van ons kerkgebouw. Het betreft 
hier een zogenaamde energiescan. Aan de hand van deze scan gaat 
een specialistisch bedrijf onderzoeken in hoeverre ons gebouw na een 
aantal aanpassingen (vloerisolatie, zonnepanelen, afstellen en 
inregelen van de Cv-installaties etc.) al dan niet voldoende 
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verduurzaamd is. Indien nodig krijgen we advies over eventuele nog 
uit te voeren mogelijkheden. 
 

Op 13 maart a.s. is er weer een regio ontmoetingsavond  van de Unie-
ABC-gemeenten. Dit keer in Heerenveen. Het bestuur zal met een 
delegatie onze gemeente daar vertegenwoordigen. 
 

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 
 

De leden van onze gemeente ontvangen binnenkort de agenda en 
uitnodiging voor de Algemene vergadering van onze gemeente welke 
op 30 maart al worden gehouden. Daarnaast krijgen ze ook de 
stembrief. Dit jaar zijn er weer zusters en broeders aftredend bij het 
Pastorale Team, Raad van Oudsten en het Zakelijk Bestuur. Het wordt 
een vrije verkiezing, omdat er vanuit het bestuur geen kandidaten 
worden voorgedragen. Uiteraard mag u wel kandidaten aandragen, die 
met minstens 10 stemmen kandidaat willen zijn voor één van de 
vacatures. Het bestuur wil u vragen om alvast te bidden voor de 
komende verkiezingen. 
 
 

Helaas hebben Sieds en Jochiena Sikkema-van der Veen het besluit 
genomen om het lidmaatschap van onze gemeente op te zeggen. Zij 
missen zelf, maar ook voor hun beide kinderen, aansluiting bij 
leeftijdsgenoten. Wij vinden het erg jammer, maar respecteren jun 
besluit. 
 

De secretaris,  
Tj. van der Veen. 
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Grote schoonmaakactie in en rond ons kerkgebouw 

 
Deze twee keer per jaar terugkerende activiteit (1e zaterdag van april 
en oktober) staat nu weer gepland voor zaterdag 1 april a.s.  (is 
geen grap!!!) en daarvoor zijn natuurlijk weer vrijwilligers nodig.  
Daarom doen wij een beroep op broeders en zusters in de gemeente 
die in de gelegenheid zijn en bereid zijn om te komen helpen! Want… 
vele handen verlichten het werk! Bovendien is het, zo is inmiddels de 
ervaring, heel gezellig om op deze wijze samen bezig te zijn in en rond 
het kerkgebouw! 
We beginnen ’s morgens om 9:00 uur, na een kopje koffie of thee, 
met dit stukje gemeentewerk en het is de bedoeling dat we het gehele 
kerkgebouw binnen en buiten een extra schoonmaakbeurt geven, 
waaronder o.a. het lappen van de ramen.  
Rond 10:30 uur drinken we gezamenlijk weer een kopje koffie of thee 
(uiteraard met iets erbij) en streven er naar dat uiterlijk 12:30 uur het 
werk is voltooid.  
Voor deze gezamenlijke activiteit kunt u zich opgeven bij br. Harrie 
Wijma.  
Opgeven kan via: e-mailadres: h.wijma9@upcmail.nl  
of telefonisch via 06 – 22 03 44 21 of 0511 – 44 55 56.  
Vragen? Bel, App of mail gerust! 
Bij voorbaat dank voor uw/jouw aanmelding! 
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Bescheidenheid 
 
Onlangs onderbroken Oeds en ik de terugreis voor een patatje en toen 
ik de bestelling had gedaan kwam er een jonge knul de bestelling voor 
zijn gezin ophalen. Hij was een jaar of twaalf. Hij berekende hoeveel 
snoep van 5 cent hij er nog bij kon krijgen “van alle kleuren twee 
graag“ Hij zat op € 7,80. Hij zag nog iets en vroeg hoe duur is het nu 
met dat erbij . De verkoper had aardigheid aan hem en zei weer         
“€ 7,80“. Gratis dus! En met nog een? € 7,80 was het antwoord. Doe er 
dan nog maar een. Dan is het 8 euro was het antwoord. Hij had 
overvraagd ! 
Dit deed mij denken aan het stukje in de bijbel waar Abram aan het 
soebatten is. Genesis 18:22 - 33 
22 Toen gingen de mannen weg, naar Sodom, maar Abraham bleef 
voor de HEER staan. 23 Abraham ging dichter naar Hem toe en vroeg: 
‘Wilt U dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven 
benemen? 24 Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou 
U die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving 
schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? 25 Zoiets kunt 
U toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan 
zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. 
Dat kunt U toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet 
toch rechtvaardig handelen?’ 26 De HEER antwoordde: ‘Als Ik in 
Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal Ik omwille van hen de hele stad 
vergeving schenken.’ 27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij 
ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof 
ben: 28 stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou U 
dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde 
Hij, ‘Ik zal haar niet verwoesten als Ik er vijfenveertig 
aantref.’ 29 Opnieuw sprak Abraham Hem aan: ‘En stel dat het er maar 
veertig zijn.’ ‘Dan zal Ik het niet doen omwille van die veertig.’ 30 Toen 
zei hij: ‘Ik hoop dat U niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag 
door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als Ik 
er dertig aantref.’ 31 Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan 
te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal Ik de stad niet 
verwoesten omwille van die twintig.’ 32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat U 
niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te 
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zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal Ik haar niet verwoesten 
omwille van die tien.’ 
33 Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging Hij 
weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. 
 
De Heere gaat weg. Daarom hebben de joden een minjan. Tien voor 
de wet  volwassen mannen (12 jaar en ouder). Dan kan er een 
‘gemeente’ zijn. Als ik dan zondagochtend in de kerk eens rondkijk zijn 
we nog aardig rijk. Laat staan als onschuldige dames ook nog eens 
meetellen …. 
 
Nettie Postma-Mars. 
 

Alpha cursus 
 
Lieve broeders en zusters,  
 

We zijn begin oktober vorig jaar opnieuw gestart met een Alpha 
cursus. En eind januari was de laatste avond. Ook dit seizoen hebben 
we weer als zeer bijzonder mogen ervaren. En we hebben met 
verwondering mogen zien wat God doet in het leven van mensen. Het 
voelt alsof we zelf met de armen over elkaar mogen zitten om te kijken 
wat God gaat doen.  
U hebt dit voor ons, de deelnemers en voor de Here God mede 
mogelijk gemaakt. Daarom willen we u bedanken vanuit het diepste 
van ons hart. Bedankt voor uw gebeden en het verzorgen van een 
maaltijd.  
Bedankt namens ons als organisatoren, maar vooral ook bedankt 
namens alle deelnemers, en volgens mij mag ik ook wel zeggen: 
bedankt namens de Here God.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Klaas Willem, 0651352364 
Renata, Elsiena en Sisca. 
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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 nog 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. 
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Noodhulp in Turkije en Syrië  
via Baptisten- en CAMA-partners 

 
Het is u vast niet ontgaan: in de nacht van zondag op maandag zijn 
Turkije en Syrië getroffen door zware aardbevingen en naschokken. 
Daarbij zijn duizenden mensen omgekomen en nog eens vele 
duizenden gewond geraakt. Miljoenen mensen zijn op andere manieren 
slachtoffer van de ramp, bijvoorbeeld doordat huizen, scholen en 
ziekenhuizen zijn ingestort.  
 
Via de Europese Baptisten Federatie (EBF) en CAMA Zending hebben 
we directe contacten met lokale gemeenten in de getroffen gebieden. 
Zij zijn onmiddellijk in actie gekomen om noodhulp te verlenen in hun 
omgeving en waar mogelijk opvang te bieden. Ook is het professionele 
reddingsteam van de Hungarian Baptist Aid inmiddels naar Turkije 
afgereisd om te helpen bij het zoeken naar vermisten. Lees op onze 
website meer over de situatie van onze broeders en zusters. 
 
Bijdrage en gebed 
Graag willen we als Unie-ABC de hulpverlening via ons Baptisten- en 
CAMA-netwerk ondersteunen. Uw bijdrage kunt u overmaken op 
rekening  
NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten 
o.v.v. ‘Noodhulp aardbevingen’.  
(Let op: vermeld liever niet ‘Syrië’ bij uw overschrijving, omdat dit in 
het verleden tot problemen met de bank heeft geleid).  
 
Ook uw gebed voor onze broeders en zusters in de getroffen gebieden 
en voor de hulpverlening wordt dringend gevraagd.  
 
Als bestuur (Raad van Oudsten en Zakelijk Bestuur) bevelen wij 
bovenstaand verzoek vanuit de Unie-ABC van harte bij u aan. 
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Mensen 
 
Mensen hebben mensen nodig, 
Om samen op weg te gaan, 
Mensen hebben mensen nodig  
Om elkander bij te staan. 
 
Mensen hebben aandacht nodig, 
In hun zorgen en verdriet, 
Mensen hebben aandacht nodig,  
Alleen klaren ze het niet. 
 
Mensen hebben bijstand nodig, 
Tijdens ziekte, tijdens rouw, 
Mensen hebben mensen nodig, 
Blijf daarom elkander trouw. 
 
Samen leven, samen werken, 
Om elkaar tot steun te zijn, 
Samen leven, samen werken, 
Dan wordt het voor ieder fijn. 
 
Samen huilen, samen lachen,  
In vree leven met elkaar, 
Samen bidden, samen danken, 
Dat maakt alles minder zwaar. 
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AGENDA VOOR MAART 2023 
 

03 mrt 
 
14 mrt 
 
15 mrt 
 
 
15 mrt 
 
17 mrt 

14.00 u 
 
19.30 u 
 
09.30 u 
 
 
14.00 u 
 
14.00 u 

Vrouwencontact “Lichtdragers” 
 
Gezamenlijk overleg RvO en ZB 
 
Vrouwenochtend Kerk en 
Vluchteling 
 
OMEGA bijeenkomst  
 
Vrouwencontact “Lichtdragers” 

De Rank 
 

De Rank 
 

De Rank 
 
 

De Rank 
 

De Rank 
 
21 mrt 
 
22 mrt 
 
30 mrt 
 
31 mrt 

 
19.30 u 
 
19.30 u 
 
19.30 u 
 
17.00 u 

 
Bijbelbespreking en bidstond 
 
Gemeenteavond voor leden en 
vrienden  
Algemene Leden Vergadering 
 
Paasviering Vrouwencontact 
“Lichtdragers” 

 
De Rank 

 
De Rank 

 
De Rank 

 
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 MAART 2023 
 

Noardburgum – 10.00 uur 

 

05 mrt          Voorganger:                  br. Jan Zeldenrust 
                                                           Viering H.A. 
                   Organist:                       br. Henk de Vries 
                   Bloemen:                       zr. T. Djurrema-van der Meer 
 
 

12 mrt          Voorganger:                  ds. Tjerk Bosscher 
                   Begeleiding:                   Praisegroep 
                   Bloemen:                       zr. J. van der Wal 
                   Medewerking:                 Jolien Damsma 
                          Stamppottenbuffet na de dienst 
 
 

19 mrt          Voorganger:                   ds. Tjerk Bosscher 
                    Organiste:                     zr. Froukje ten Cate-Booij 
                    Bloemen:                       fam. A. van der Veen 
 
 

26 mrt          Voorganger:                    br. Alex ten Cate 
                                                         Zendingsdienst 
                   Bloemen:                         fam. A. Kooistra 
                   Medewerking:     Gospelgroep “The Rising Hope” 
   
 

 

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

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

deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 
 

 
 
 



 

17 
 

 

Het is mij goed nabij mijn God 
 
Het is mij goed nabij mijn God. 

Daar smaakt mijn ziel een heerlijk lot,  

want ik ben Hem nabij gebracht  

door ’t werk, op Golgotha volbracht. 

 

Die God, Die ik als Vader ken,  

Wiens eeuwig eigendom ik ben,  

gaf zelfs Zijn veelgeliefde Zoon,  

Die nederdaalde van Zijn troon, 

 

want Hij werd Mens op deze aard’  

en heeft de Vader ons verklaard,  

Die ons ‘geliefde kind’ren’ noemt.  

O liefde, nooit genoeg geroemd! 

 

Door Jezus, Die mijn Redder is,  

is ’t heil mij zeker en gewis;  

door Hem is mij de toegang vrij.  

Het is mij goed mijn God nabij. 

 
Uit: Niet ver meer 
Van: G. Fidder 
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