Nieuwsbrief 11, week 23
Beste leden en belangstellenden van
Protestantse Gemeente Terpoarte,
Langzaam aan komt het normale leven weer een beetje op gang. Dat geldt ook voor onze kerkelijke
gemeente. Het breed moderamen heeft deze week voor het eerst vergaderd in Ons Huis. Wel met
1,5 meter tussenruimte tussen de deelnemers en zonder handenschudden. Op 16 juni hoopt ook de
kerkenraad weer bij elkaar te komen. Ook dan geldt 1,5 meter tussenruimte. We zullen dan onder
meer bespreken hoe, waar en wanneer we weer beginnen met de kerkdiensten. De landelijke kerk
heeft hiervoor protocollen opgesteld. Dat heeft nog al wat voeten in de aarde. Er moet 1,5 meter
tussen de kerkgangers in acht worden genomen. Mensen uit een gezin mogen wel bij elkaar zitten.
Er mag niet worden gezongen. Je moet je van te voren aanmelden als je aanwezig wilt zijn. Plaatsen
worden toegewezen. Napraten bij de deur is er niet bij. Het zal dus voorlopig allemaal heel anders
worden dan voorheen. Het is de vraag of we dit willen of dat we onze diensten nog maar wat langer
moeten opschorten. Maar misschien vinden we het ondanks alles het toch mooi om weer een uur
samen te komen, bemoedigd worden en de liturgie te vieren, zonder zingen maar wel met
orgelmuziek. We zijn benieuwd wat u hier van vindt. U mag natuurlijk nu al reageren, maar in de
volgende nieuwsbrief zullen we hier een paar concrete vragen over stellen.
We gaan in ieder geval een werkgroep instellen bestaande uit kerkenraadsleden, kerkrentmeesters
en kosters, die de protocollen voor onze gemeente uit gaan werken.
Aanstaande zondag, 7 juni, is er weer via de
website een dienst uit onze Sint Jan te
volgen. Ds. Harrie Strubbe gaat voor en 5
leden van de cantorij doen de samenzang.
Ruurd Salverda begeleidt op de piano. De
dienst staat in het teken van Songs of Praise
en de meidengroep ‘Qlassy’ treedt ook op.
(al eens eerder te gast in de Sint Jan). Ga
hiervoor zondag na 9.30 uur naar
https://www.terpoarte.nl/nieuws-2020/ .

Ook nog op de site te zien: https://www.terpoarte.nl/film-muziek-pinksterchallenge/
Een filmpje van Aafke en Colinda voor de jeugd.
Hartelijke groet, Kees Iepema
De diaconale collecte voor komende zondag is voor ZWO. 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.
Denkt u ook aan de voedselbank? Komend weekend staan de kratten weer op de bekende plaatsen.

Overdenking
Op welk kompas varen we verder?
De samenleving richt zich langzaam weer
wat op. Het isolement waarin veel
ouderen hebben verkeerd begint
langzaam op te breken. Mondjesmaat en
zeker nog niet normaal, maar het leven
begint weer menselijke kanten te
vertonen, van nabijheid, ook al is het ook
op gepaste afstand.
We waren destijds in de kerken net
begonnen met het lezen van het oude
woestijnverhaal van Israël en toen zaten
we er zelf opeens midden in. Tenminste,
zo voelde het soms wel. “We waanden ons
( wie niet) meesters over ons lot en
geloofden massaal in de maakbaarheid
van onze bestaan en nu staan we opeens
met lege handen” zo verwoordde collega
Ad van Nieuwpoort die ervaring afgelopen
zaterdag in het Friesch Dagblad. Nu is hij
predikant in het nogal mondaine
Bloemendaal en vanaf augustus in de
Haagse Duinzichtkerk. Beide plekken waar
het grote geld en het
maakbaarheidsgeloof floreren. Maar we
herkennen zijn gedachten wel.
Nu is het aardige dat die langzame
wederoprichting van onze samenleving,
als gevolg van allerlei versoepelingen
vanaf 1 juni, eigenlijk zo beetje samenvalt
met het feest van Pinksteren. Want
behalve tijd van weer opleven is het
vooral toch ook de tijd van vragen stellen.
En dan denk ik nu even niet aan de
kritische vragen over het coronabeleid van
de afgelopen maanden, maar vooral aan

vragen als: en hoe nu straks verder?
Vragen die eerder door volle agenda’s
vaak nauwelijks de ruimte en aandacht
kregen die ze toch wel verdienen. Vragen
over onze leefstijl, onze eetpatronen, onze
manier van produceren (in de afgelopen
dagen in het nieuws nog weer schokkende
en verontrustende berichten over de
hoeveelheden landbouwgif
terechtgekomen in Drentse
natuurgebieden) , de globalisering. Wordt
het straks over tot de orde van de dag op
de oude voet verder, of koersen we op
een nieuw kompas? Kijk, daar ligt de link
met Pinksteren. Feest van de Geest. Of
zoals we meestal zeggen: heilige Geest,
een andere geest dus, een andere wind.
Eén die ons bevrijdt van de dominante
geesten van onze tijd. Een geest die ons
inspireert tot kritisch denken. Waar die
Geest waait krijgen aloude woorden soms
vleugels en geven ons te denken en te
doen wat tot voor kort voor onmogelijk
hielden.
Misschien kunnen dingen toch anders, zie
je mensen zich afvragen, groener,
duurzamer, socialer. Noem het een
droom, van een wereld met een menselijk
gezicht, maar dan is het nog steeds de
Geest die ons uitnodigt tot dat ‘working
on a dream’. Ik vind het een
bemoedigende gedachte dat Pinksteren
en het weer tot leven komen van de
samenleving samenvallen. Laten we
hopen dat het eerste haar vruchten zal
afwerpen met het oog op het laatste.
ds. Harrie Strubbe

