Nieuwsbrief 10, week 22
Beste leden en belangstellenden van
Protestantse Gemeente Terpoarte,
De tiende nieuwsbrief alweer!
Hartelijke groet, Kees Iepema
Een oproep
We hadden het zo leuk bedacht voor die eerste zondag na Pinksteren: een high tea op het veldje bij Ons Huis en dan
aansluitend Songs of Praise in de Sint Jan. Kortom: een zondag met een Brits tintje. Maar goed, plannen maken is één
ding, ze kunnen uitvoeren is wat anders. Om die reden is er volgende week weer een opname van een bijzondere
dienst, mmv. meidengroep ‘Qlassy’ ( al eens eerder te gast in de Sint Jan). Als u misschien een mooi gedicht hebt dat
u graag gelezen zou willen hebben, of vanuit de kids die onlangs een leuk pakketje kregen in verband met “beleef het
verhaal’ en die daar iets van willen laten zien, laat dat voor het weekend nog even horen. De opname is namelijk al op
dinsdag 2 juni.
Toch een beetje high tea?
Een Engelse sandwich is snel gemaakt. Maar echt wordt het pas met scones met clotted cream en marmelade of jam.
De laatsten zijn in de meeste supermarkten wel te koop, de eerst is misschien een uitdaging om zelf te maken. Voor
een recept voor authentieke Engelse scones verwijs ik u graag naar de site van’ koken met kennis’. Daar vindt u een
eenvoudig recept voor scones. Voor het geval dat: succes en lekker ite!
Hulp in lastige tijden
We hebben er in de afgelopen weken al vaker op gewezen: bent u door de coronacrisis financieel in zwaar weer
terechtgekomen, dan wil de diaconie van PG Terpoarte met u kijken hoe zij u toch een beetje door de tijd kunnen
helpen. Dat geldt ook voor jongeren uit onze dorpen. Misschien betaalde je je studiekosten of je kamerhuur wel voor
een deel van het geld dat je verdiende met een baantje in je vrijetijd. En misschien is dat baantje nu wel in rook
opgegaan. Ook jullie kunnen we misschien wel helpen. Laat het horen en meld je via harrie.strubbe@hotmail.com,
meldpunt@terpoarte.nl of bij Jolanda van der Meer ( diaconie).
Harrie Strubbe
Nieuws vanuit de diaconie
Bij deze een kort verslagje over wat de diaconie zoal doet in deze tijd, we zien elkaar niet echt maar hebben als
diakenen regelmatig contact via de digitale wereld. We bespreken binnengekomen post en vergaderen kort.
Toen de Corona ons leven min of meer ‘in pauzestand’ plaatste hebben we onze zorgen besproken over mensen die in
financiële problemen kwamen en kunnen komen (mensen met tijdelijke contracten, ZZP-ers , mensen met een eigen
zaak die niet voortgezet kon worden). Via de nieuwsbrieven, de tekst bij de paasbloemen is een oproep gedaan. Ook
hebben we wijkmedewerkers gevraagd signalen van armoede en ellende op te pikken. We vragen u nog steeds of u
(of iemand die u kent) financiële problemen bij de diaconie of via Harrie Strubbe kenbaar wilt maken, er is hulp
mogelijk!
Treurwilg, vroeg, zachtgroen
Hechtte zich op gebogen wilgentakken.
Corona begon een moede aarde met tranen te vullen
Nu bloeit de wilg, want zomer en winter
Houden nooit op, tot geen nacht meer zal zijn
En Gods gloriekroon eeuwig zal bloeien
(Nelleke Wander)
Er wordt nu niet gecollecteerd, wel wordt er door gemeenteleden regelmatig geld gestort op de rekening van de
diaconie, er zijn relatief veel giften t.b.v. de voedselbank, uiteraard worden deze bedragen overgemaakt naar de
voedselbank. Iedere week maken we 25 euro over naar het doel dat op het collecterooster staat. Daarnaast kiezen we

iedere maand een aantal goede doelen waaraan we wat extra geld overmaken. Deze keer is 100 euro overgemaakt
naar respectievelijk het Rode kruis (slachtoffers Corona), Kerk in actie (noodhulp Corona) en HVC (voedselhulp
Corona).
Heeft u vragen of een suggestie laat het ons gerust weten.
Hartelijke groet,
Geertje Folkertsma, Alie en Bouwe Hessels, Marijke Jansma en Jolanda van der Meer
Personalia, verjaardagen:
Mevr. J. Rodenhuis-Sijbrandi uit Boksum viert 3 juni as. haar 84stigste verjaardag.
Op 6 juni as wordt mevr. S. van Dijk-Tichelaaar uit Deinum 81 jaar.
We wensen u beide, ondanks de bijzondere omstandigheden, een prettige dag in goede gezondheid en hopelijk mag
dat zo blijven.
Tietsje Weiland.
De diaconale collecte voor komende zondag is voor Kerk in actie, zending. U kunt hiervoor geld overmaken op
NL47RABO 03132 00 181 t.n.v. Diaconie Terpoarte. Voor het eigen kerkenwerk kunt u geld overmaken naar
NL88RABO 01193 57 941 t.n.v. Protestantse Gemeente Boksum-Blessum-Deinum.

Pinkstersnein, 31 maaie om 10.00 oere, wurdt der wer in tsjerketsjinst
útstjoerd op Omrop Fryslân tillefyzje fanút Frentsjer. Foargonger is dan
ds. Hinne Wagenaar, Jorwert.
Meditatie.
Uitgeteld?
De gang van Pasen naar Pinksteren is in het kader van
het ‘Verhaal dat gaat’ een kwestie van dagen tellen:
zeven keer zeven dagen, en dan is het de 50e,
pentacosta, Pinksteren. Zo vertelt ons Lucas in zijn
tweede boek, Handelingen, ook wel eens ‘parabels van
het koninkrijk’ genoemd
Wel, wat het is om de dagen te tellen, weten wij
inmiddels ook wel: we tellen de dagen totdat het
alledaagse leven eindelijk weer een beetje normaal zal
worden. Ik weet het , ons wordt aan alle kanten
bezworen dat we daarbij voorlopig nog moeten
rekenen met dat ‘nieuwe abnormaal’ , maar we zullen
zien hoe dat gaat.
Maar de dagen tellen, daar ging het dus om op die weg
van Pasen en Pinksteren. Die twee hebben dus alles
met elkaar te maken en we moeten dus niet te hard en
te snel roepen dat God met Pinksteren iets nieuws
begint of dat die heilige Geest iets volslagen nieuws is
dat nu opeens uit de hemel komt vallen. Pinksteren is
een voldragen Pasen: wat met die eersteling van een
nieuwe oogst, de Opgestane, is begonnen, wil nu met
ons verder. De Levende wil niet alleen blijven, wil dat
wij met Hem opstaan tot een nieuw leven. Wil dat zijn
weg nu handen en voeten krijgt in onze weg, in ons
leven.
Voor die leerlingen die volgens Lucas bij elkaar waren
in Jeruzalem was die 50e dag, Wekenfeest, vooral
gedachtenis van het Verbond op de Sinaï, met de gave

van de 10 woorden. Pasen roept om Pinksteren:
blijvende vrijheid is ondenkbaar zonder de regels
waarlangs de verbondenheid met God en elkaar
vormgegeven kan worden. Dat klinkt allemaal mee als
Lucas vertelt: “Toen de vijftigste dag vervuld
werd…..werd het hele huis vervuld met wind en vuur,
typisch ‘attributen uit het Thoraverhaal, en die in het
huis waren werden vervuld met heilige Geest. Let wel,
het lidwoord ontbreekt, het spreken over deze geest is
bij Lucas lang niet zo massief als het in sommige
kringen gebruikelijk is geworden. Vervuld van heilige
geest, andere geest, want is de grondbetekenis van dat
altijd wat beladen woord ‘heilig’ . God is de heilige,
want andere God, anders dan alles wat zich aan goden
en machten aandient in deze wereld. Het gaat om zijn
dienst aan ons, zijn grote daden, want daar blijkt het
bij alle verwondering en verwarring om te gaan. Daden
en woorden van bevrijding, die mensen in vuur en
vlam willen zetten. Pinksteren gaat over die geest die
ons leven doet, de eenheid in ons ademt en ons
vertrouwen schenkt (Lied 305: 3)
We voelen ons zo langzamerhand misschien wel
uitgeteld. Zo ook die leerlingen op die 50e dag daar in
Jeruzalem. Maar voor hen betekent het geen einde,
maar nieuwe geestkracht, nieuw elan, in het spoor van
de Levende!
ds. Harrie Strubbe

