Nieuwsbrief 15, week 30
Beste leden en belangstellenden van
Protestantse Gemeente Terpoarte,
Samen met Luttie loop ik deze zomer het elfstedenwandelpad.
Een prachtige route van 283 km langs de elf steden van Fryslân.
Maar ook grote en soms hele kleine dorpen liggen op de route.
En altijd kom je dan langs de kerk. Jammer dat vaak de deur
hermetisch gesloten is. Maar soms heb je geluk en is de deur
gastvrij open en kun je even binnen kijken. De sfeer
opsnuiven, het vaak prachtige interieur bekijken en even tot
bezinning komen.
Het elfstedenwandelpad loopt ook langs de kerken van
Deinum en Boksum. De kerk van Boksum is in de zomer elke
dag open. In onze kerk in Deinum komen mensen nog voor
de dichte deur. Daar willen we verandering in brengen.
Helaas kan dat in verband met de kostbare
geluidsapparatuur niet zonder toezicht. We willen daarom
een beroep doen op alle inwoners van Deinum om af en toe
als gastheer/dame op te treden Door de corona toestanden
is dat voor dit jaar nog niet aan de orde, maar volgend jaar hopen we dat ook de deur van de St Jan in
de zomer zo veel mogelijk open is.
De klok in Boksum hield een paar weken op met luiden. Gelukkig was een telefoontje naar de Stichting
Alde Fryske Tsjerken genoeg om de klokkenmaker langs te sturen. De klok luidt nu weer drie keer per
dag.
Afgelopen zondag, 19 juli, was er weer een dienst via de website te volgen. Dat kan nog steeds. Ga
naar https://www.terpoarte.nl/kerkdienst-zondag-19-juli-2020/
Met hartelijke groet,
Kees Iepema
Ondersteuning
In eerdere nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat de Protestantse gemeente Terpoarte mensen
die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt waar mogelijk graag willen ondersteunen.
Op zich is dat een taak van de overheid, maar dat is niet altijd voldoende of tijdig genoeg. Nu de
economische impact van de maatregelen inzake corona zich steeds scherper beginnen af te tekenen,
brengen wij dit ‘aanbod’ nog maar eens onder uw aandacht. Bent u zelf in de problemen geraakt, of
weet u dat van mensen in uw omgeving, attendeer hen dan op de mogelijkheid om samen met de
diaconie te kijken wat deze voor u of voor hen zou kunnen betekenen. Ik realiseer me heel goed, dat
dit van oudsher beladen gegeven is, maar schroom niet: de gevolgen van de crisis kan iedereen treffen
en daar kunnen we samen uitkomen. Een en ander zal natuurlijk met respect voor de privacy van
betrokkenen worden afgehandeld. U kunt zich melden bij de diaconie, Jolanda van der Meer, Boksum
(jolanda.t.vandermeer@gmail.com) en via het infomailadres van de website.
ds. Harrie Strubbe.

Personalia, komende verjaardagen:
Mevr. H.F. Rijpstra uit Deinum wordt 25 juli a.s. 91 jaar.
Op 30 juli a.s. wordt mevr. M. Smeding-Klaassen uit Deinum 80 jaar.
Dhr. E. Ferwerda uit Boksum wordt 4 augustus a.s. 90 jaar.
We wensen u, ondanks de bijzondere omstandigheden een fijne dag en alle goeds voor het komend
jaar.
Tietsje Weiland.
De diaconale collecte voor komende zondag is voor het diensthuis. 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 2 augustus is voor ZWO. Ook is er dan weer de inzameling voor de
voedselbank.
Overdenking
Wat zo geweldig is! ( bij de psalm van de
zondag, Psalm 92)
Zo begint de vrolijke bewerking van de hand
van Karel Eykman van de oude psalm. Op een
wat jazzy melodie, en dat klinkt weer door in
de tekst: gitaren, trompet, klarinet, saxofoon,
toeters en bellen, alles komt langs in dit
vrolijke lied. Want het is, zo klinkt het,
geweldig om God te danken en zijn naam te
prijzen.
Dat zegt iets over het karakter van die psalm.
‘Lied voor de Sabbat’, zo luidt het opschrift en
nog altijd klinkt dit lied bij het begin van de
sabbat in de synagoge. Kijk je wat beter naar
de plek van het lied in het geheel van de
psalmen, dan heeft het iets van een ouverture.
Het vormt de opmaat voor een reeks die loopt
van psalm 93 tot 99 , stuk voor stuk liederen
die het koningschap van de Eeuwige bezingen.
Niek Schuman spreekt van een cantate over
het koningschap van de Levende, met 92 als
ouverture en 100 als afsluiting.
Het is een hymne, een verkondigende hymne.
De goedheid van God, het werk van zijn
handen, het moet allemaal maar eens hardop
gezegd en bezongen worden. Zoiets.
Gaat het alleen over God? Nou nee, de mens,
zowel de goede als de slechte, komen in beeld.
Ze worden vergeleken met bomen. En het lijkt

het vertrouwde liedje: op het eerste gezicht
groeit de mens die niet deugt als kool, maar
verkijk je er niet op: het is van korte duur. Dan
de rechtvaardige; die groeit niet zomaar als
een plantje, maar staat als een palm, of beter
nog, als een ceder op de Libanon! En dat
waren nog eens bomen! Stevige bomen die
ook op hoge leeftijd nog volop bloeien en
vruchtdragen. In die zin sluit deze psalm aan bij
de allereerste: een mens blijft in de bloei van
zijn leven zolang hij recht doet. Dat zijn grote
woorden, recht doen. Lees er voor in de plaats:
aandacht, zorg, liefde en menselijkheid en je
weet waar het om gaat.
Zoals Huub Oosterhuis het verwoordt:
Stomkoppen beseffen U niet.
Het onkruid wil U niet weten.
Maar de gerechte staat als een boom aan het
water in uw hoven gedijend.
Hoge ceder, zo oud en weerloos
jij zal weer bloeien jong en groen.
Uw naam noemen is geluk,
dat U mijn vriend bent,
morgen zing ik, middag en avond.
Het wordt tijd dat we weer echt kunnen
zingen!
ds.Harrie Strubbe

