
 
 
 
Nieuwsbrief 13, week 26 
 
Beste leden en belangstellenden van  
Protestantse Gemeente Terpoarte, 
 
Op de peiling in de vorige nieuwsbrief hebben 48 gemeenteleden gereageerd. Dit zijn de uitkomsten: 
 

a) Zo ik er nu over denk kom ik naar de diensten als die gehouden worden, ondanks alle maatregelen die 
nu gelden.        24 keer 

b) Zo ik er nu over denk kom ik naar de diensten als die gehouden worden, ondanks alle maatregelen die 
nu gelden, maar alleen als die in de openlucht plaats vinden.  0  keer 

c) Zo ik er nu over denk kom ik voorlopig niet als er weer diensten zijn. Met al die maatregelen hoeft het 
voor mij niet.        18 keer 

d) Zo ik er nu over denk kom ik voorlopig niet als er weer diensten zijn, want ik vind het risico te groot 
dat we elkaar besmetten met Covid19.     6  keer 

 
De kerkenraad heeft daarom besloten om in de vakantieperiode weer beperkt met diensten te beginnen en 
alleen diensten te houden met eigen predikant. De eerstvolgende dienst is op 5 juli in Deinum. Daarna wordt 
er op 19 juli een dienst aangeboden via de website.  Op 16 augustus is er vervolgens een dienst in Boksum. 
Daarna wordt opnieuw bekeken hoe we doorgaan met de diensten. 
 

Voor de dienst van 5 juli is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt, zodat we genoeg plaatsen kunnen maken 
met 1,5 meter tussen ruimte. Personen uit één gezin mogen wel naast elkaar zitten. Dit kan door uiterlijk 
vrijdag 3 juli om 20.00 uur een mail te sturen naar k.r.iepema@hetnet.nl. Als u niet over e-mail beschikt kunt 
u ook bellen: 0641217773. Als er meer aanmeldingen zijn dan we plaats kunnen bieden, waar we niet van uit 
gaan, geldt de volgorde van aanmelding. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding. 

 
Er is een ‘Corona-team’ gevormd bestaande uit de kosters, kerkrentmeesters en kerkenraadsleden. Zij hebben 
protocollen opgesteld om alles veilig te laten verlopen en om te voldoen aan de RIVM-richtlijnen. 
Het is allemaal niet leuk zo, maar het kan even niet anders. We kunnen gelukkig zo toch weer bij elkaar 
komen. 

Verder is besloten dat er tot september elke 2 weken een nieuwsbrief komt. Op 31 augustus hopen 
we weer een Trjilling te bezorgen. 
Denkt u ook aan de voedselbank komend weekend? Op de gebruikelijke plaatsen kunnen producten 
worden ingeleverd. 
 
Hartelijke groet, Kees Iepema 
 

Personalia 

Twee gemeenteleden vierden zondag 21 juni j.l. hun verjaardag. 
Mevr. M. Hietkamp-Noteboom uit Boksum werd 85 jaar en mevr. E. Bos-Hoogland uit Deinum werd 
84 jaar. 
Alsnog onze gelukwensen en alle goeds voor het komende jaar. 
Dhr. J.de Boer uit Blessum wordt 27 juni as. 81 jaar. Op 1 juli as. wordt dhr. Y. Renema uit Blauwhuis 
85 jaar. 
Alvast onze gelukwensen en, hopelijk in goede gezondheid, een fijne dag gewenst. 
 
Tietsje Weiland. 
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De diaconale collecte voor komende zondag is voor de voedselbank. 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.  
De diaconale collecte op 5 juli is voor Kerk in Actie. 
 

Kommende snein, 28 juni om 10.00 oere, wurdt der wer in 
tsjerketsjinst útstjoerd op Omrop Fryslân tillefyzje fanút Frentsjer. 
Foargonger is dan ds. Sytze Ypma. 

 
Overdenking 
 
Thuiskomen 
 
Genesteld aan uw hart            
en aan uw altaar kind aan huis,     
pelgrim die schuilt,            
zo ben ik thuis              
bij U, mijn God die in 
uw loofhut mij bewaart. 
 
Woorden uit een lied van Sytze de Vries bij 
Psalm 84, de psalm voor komende zondag.  
Een pelgrimslied, zo verstaat hij deze oude 
psalm dus. En we horen dan ook van een 
mens die, vol verlangen naar het huis van 
de Eeuwige, onderweg is, door een dal dat 
dor en droog is. En we herkennen ons er 
in: het zijn schrale tijden geweest, en nog 
steeds, waar we door heen moeten, en het 
huis van de Eeuwige soms niet meer dan 
een stip aan de horizon.             
Sytze de Vries laat de pelgrim op weg zijn 
naar het Loofhuttenfeest. Niet 
verwonderlijk, want dat is een herfstfeest 
en de psalm spreekt van de eerste 
herfstregen die dat dorre dal tot een oase 
kan maken. 
De loofhut…….dat is een mooie gedachte: 
de tijdelijkheid van de loofhut die het 
verlangen wakker roept naar de 
hartverwarmende, constante openheid en 
gastvrijheid van het huis van God. En dat is 
een huis voor iedereen: ook voor ‘gewone 
vogels’ zoals de zwaluw ( in de oude Friese 
berijming: de mosken ûnder it pannetek, de 
swellen boppe ’t gollefek) .                 
Een lied van verlangen dus, naar 
thuiskomen in het huis van de Eeuwige.  

 
 
 
 
En we hebben ons in de afgelopen 
maanden ongetwijfeld wel eens ontheemd 
gevoeld. Voelden de tijd en de wereld als 
een dor en schraal dal. Maar goed, 
binnenkort gaan we het voorzichtig weer 
proberen. En ja, dat huis zal nog iets 
hebben van de loofhut: tijdelijkheid, we 
moeten ons nog wat behelpen, het is nog 
zoeken naar vormen. Uitbundig de lofzang 
gaande houden is er nog even niet bij. 
Misschien meer de stilte zoeken, en heel 
klassiek gezegd: je scharen onder het 
Woord. En  dat alles vanuit de gedachte 
dat één dag in het portaal van Gods huis 
beter is dan duizend dagen waar dan ook.  
Op weg naar het huis van God ben je op de 
goede weg, Zoiets lijkt die oude psalm te 
willen zeggen. Een lied naar verlangen. 
Naar geluk, naar samenzijn, naar die plek 
waar het woord van de Eeuwige ons 
herschept en nieuwe adem geeft, waar de 
Eeuwige ons leven leest, onze naam noemt 
en bewaart. 
Het zal volgende week vast nog wat 
onzeker voelen: voor het eerst sinds 11 
maart ( Bidstond) weer naar de kerk 
kunnen. Voor sommigen misschien nog wel 
te onzeker, te onwennig, met teveel 
restricties en gedoe. Ik weet ook nog niet 
hoe ik me daar bij zal voelen. Maar tegelijk, 
het voelt wel goed om weer een begin te 
maken! 
 
ds. Harrie Strubbe   
 


