Nieuwsbrief 8, week 20
Beste leden en belangstellenden van
Protestantse Gemeente Terpoarte,
Er mag weer wat meer in Nederland. Onder andere kappers zijn weer open. Daar heb ik vanmiddag maar even
gebruik van gemaakt. Dus mijn coronakapsel ben ik kwijt. Kerkdiensten met maximaal 30 personen mochten
bij uitzondering altijd al, maar zoals de meeste kerken hebben wij daar geen gebruik van gemaakt. De
kerkenraad heeft besloten om ook in juni nog geen diensten te houden. Zo het nu lijkt mogen er in juli weer
diensten gehouden worden met maximaal 100 mensen. Maar wel met 1,5 meter tussen de kerkgangers en
geen gemeentezang. Zie ook de nieuwste brief van onze Classispredikant op www.terpoarte.nl. Dus een hele
feestelijke start gaat dat niet worden. Maar hoe dan ook ik kijk er erg naar uit om weer naar de kerk te gaan.
We houden u op de hoogte hoe we dit gaan aanpakken. Op de zondag na Pinksteren, 7 juni, hopen we weer
een videodienst uit te zenden via de website. Dan stond een high tea gepland met Songs of Praise. Dus het zal
wel iets in die sfeer worden.
Hartelijke groet, Kees Iepema
Personalia.
Dhr. W. van Dijk uit Deinum wordt 22 mei as. 80 jaar.
We wensen u, hopelijk in goede gezondheid, een fijne dag en Gods nabijheid het komende jaar.
Tietsje Weiland
Elkaar door de tijd helpen
Langs verschillende kanalen hebben we als PG Terpoarte aangegeven dat we graag ondersteuning willen
bieden aan mensen die door de coronacrisis misschien in de (financiële)problemen zijn geraakt. Daarom nog
maar eens onder uw aandacht gebracht: waar mogelijk en wenselijk willen we graag bijspringen, in overleg
voor wat betreft wenselijk is. Dit is een situatie waarin mensen geheel buiten hun schuld om zwaar in de
problemen kunnen komen en waar we met elkaar weer uit moeten proberen te komen, zeker nu het voor
bepaalde segmenten van de samenleving allemaal nog wel wat langer gaat duren. En daar willen we waar
mogelijk graag bij helpen. U kunt contact opnemen met de harrie.strubbe@hotmail.com, met Jolanda van der
Meer van de diaconie en via het mailadres van de website: Meldpunt@terpoarte.nl. Eventuele aanvragen
worden vanzelfsprekend met alle zorgvuldigheid ten aanzien van bijvoorbeeld privacy behandeld.
Harrie Strubbe
De diaconale collecte voor
komende zondag is voor het
Roosevelthuis, een vakantiehuis
van de PKN voor ouderen met
zorgbehoefte. 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-BlessumDeinum.
De afgelopen weken is er hard
gewerkt aan de versteviging van
de kerkterp in Boksum. Aan de
noord- en westkant is grond
aangebracht. Er is een nieuw
hekwerk geplaatst. Het werk is uitgevoerd door Greijdanus uit Jellum. Kerkrentmeesters Ynze Postma en Thom
Miedema hebben het hek geplaatst. Foto: Ynze Postma

Kommende snein, 17 maaie om 10.00 oere, wurdt der wer in
tsjerketsjinst útstjoerd op Omrop Fryslân tillefyzje fanút Frentsjer.
Foargonger is dan ds. Margarithe Veen.
Meditatie.
Spelregels voor een ‘nieuw normaal’
( bij Exodus 20)
De lezers van mijn dagelijkse column zullen
misschien met enige verbazing naar deze titel
kijken. Ik heb me daarin immers bij herhaling
opgewonden over dat spreken in termen van
dat ‘nieuwe normaal’. Wel, wees gerust, ik
vind dat ‘nieuwe normaal’ nog steeds
‘abnormaal’ en ik laat me daar ook niet vanaf
brengen. Dus is er de vraag: over welk ‘nieuw
normaal’ gaat het dan in de titel van deze
overweging?
Ik heb het in dit geval over een heel bijzonder
‘nieuw normaal’: het leven in vrijheid als
geschenk van God aan zijn volk. We zijn
inmiddels in het boek Exodus aangekomen bij
de berg Sinaï, de berg van het Verbond, van de
Tien Woorden.
Nu had ik over een leven in vrijheid. Veel
mensen kunnen dat gevoelsmatig maar
moeilijk associëren met die Tien Woorden. Ze
worden in de christelijke traditie dan ook vaak
de tien geboden genoemd, waarbij we
geboden vooral verstaan als verboden.
Resultaat: geloven is vooral een zaak van veel
niet mogen. Dat moge vandaag de dag al
behoorlijk veranderd zijn, vlak zulk denken niet
uit. Maar het berust op een misverstand. Want
ook die Tien Woorden hebben een aanhef, die
helaas gemakshalve vaak wordt vergeten.
Maar die aanhef leert ons wel dat de woorden
die gaan volgen de woorden zijn van de
Bevrijder-God: “Ik ben de Eeuwige, die jullie
bevrijd hebt uit het slavenhuis” . Woorden die
daarmee een ‘nieuw normaal’ inluiden: dat van
een leven in vrijheid, als vrije mensen op onze
voeten gezet, aan het licht gekomen.
En ja, dat is wennen, het is kwetsbaar, de angst
voor de vrijheid zit soms verraderlijk diep.

En daarom die 10 woorden als evenzoveel
spelregels voor dat ‘nieuwe normaal’ van de
vrijheid. Let wel, van de vrijheid. God is geen
zure boekhouder, geen moraliserende
schoolmeester, die ons klein wil houden: Hij
wil ons vrij laten zijn. En dus: stelen,
doodslaan, trouw verbreken, altijd maar
werken, 7x24 uur, doe dat nou niet, want je
zet je vrijheid ermee op spel. Geen
beperkingen dus met het oog het ‘nieuwe
normaal’ maar garanties. En daar zit een groot
verschil met het ‘nieuwe normaal ‘ van onze
dagen. Toch liggen er verrassend actuele
raakvlakken. Want zo’n crisis als de huidige
roept ook de ethiek wakker: het denken over
hoe te handelen om het goede te doen. We
realiseren ons, althans, dat hoop ik, dat we ook
tegen een aantal grenzen aanlopen. Lees je
dan over het niet aanbidden van andere goden
dan de Eeuwige, dan kun je daar lacherig over
doen, maar die oude Mammon doet nog altijd
van zich spreken in zwaar vereconomiseerde
samenleving. En die Mammon/economie
vraagt volgens de witte-boorden-priesters van
de financiële wereld ( bij wie het bonusdenken
nog steeds onuitroeibaar in de genen lijkt te
zitten) straks ongetwijfeld weer om offers.
Maar offers, lieve mensen, dat is religieuze
terminologie. En die gedachte van die ene dag,
waarop je je arbeid mag staken…. het is
weldaad voor de mensheid, om op adem te
kunnen komen. Rust voor mens en aarde. Een
fantastische gedachte toch in een dolgedraaide
wereld? Spelregels voor het nieuwe normaal,
voor nu en voor straks na de crisis.
Ds. Harrie Strubbe

