
Nieuwsbrief 16, week 32 
 
Beste leden en belangstellenden van  
Protestantse Gemeente Terpoarte, 
 
Kerkdienst  
Op 16 augustus is er een kerkdienst in de Sint Margryt in 
Boksum. Voorganger is ds. Harrie Strubbe, organist is 
Lucas Wiersema. Na lange tijd zonder diensten is dit de 
tweede dienst. De vorige was op 5 juli in Deinum. Ondanks alle maatregelen was het een goede 
dienst. Alle reacties die we hebben gekregen waren positief. Op 16 augustus gelden de zelfde regels 
als op 5 juli. Er is geen gemeentezang en we zitten 1,5 meter uit elkaar. Personen uit één gezin mogen 
wel naast elkaar zitten. Er staan geen stoelen in de kerk, iedereen zit in de banken. Ook de banken in 
het koor worden gebruikt. 

Ook deze keer is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dit kan door uiterlijk vrijdag 14 augustus 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.  

 
Begraafplaatsen  
Deze zomer lopen Luttie en ik het elfstedenwandelpad. Ik schreef daarover ook al in de vorige 
nieuwsbrief. We kijken ook altijd even op de kerkhoven van de dorpen en steden waar we 

langskomen. Wat dan opvalt is het grote verschil in 
onderhoud. Helaas zien we vaak kerkhoven waar het 
onderhoud bestaat uit het doodspuiten van brede randen 
rond de graven en de paden. Het gras wordt wel gemaaid, 
maar het maaisel blijft in een dikke lelijke laag liggen. Zo 
wordt de dodenakker een doodse akker. Bijen en andere 
insecten hebben daar weinig te zoeken. Gelukkig zijn er 
ook begraafplaatsen die er wel keurig en verzorgd uitzien, 
met veel bloeiende planten. Het zijn kleine lusthoven die 
bijdragen aan de biodiversiteit. Ook onze eigen 
begraafplaatsen in Deinum en Boksum worden keurig 
onderhouden zonder gebruik van gif.  
 

Bloeiend zeepkruid op het kerkhof van Boksum 

Gemeentezang 
Ja, dat missen we heel erg. Het is een veel gemaakte opmerking in deze tijd. Het is een belangrijk 
onderdeel van onze Protestantse kerkdienst, volgens traditie begeleid door de organist. Daarnaast 
speelt de organist vaak voor de dienst, na de preek en bij het uitgaan. Samen met de predikant geeft 
de organist, kerkmusicus, cantor, vorm en inhoud aan de eredienst. Net als de predikant is de organist 
geen vrijwilliger maar een betaalde kracht.  

Nu mag er volgens de richtlijnen van het RIVM bij Godsdienstoefeningen beperkt gezongen worden. 
Hoeveel hangt af van het aantal aanwezigen, de grootte van het gebouw en de ventilatie. Er is een 
handig programma ontwikkeld waarmee berekend wordt of er gezongen mag worden. Het is te vinden 
op: www.eerstehulpbijventilatie.nl. Zowel voor de kerk van Boksum als die van Deinum geldt dat de 
inhoud ca 1300 m3 is. Beide gebouwen zijn van voor 1945 en de capaciteit van de mechanische 
ventilatie is 0 m3/uur. De tijd dat er mensen in de kerk zijn is 2 uur. Uit de berekening blijkt dan dat er 
bij 30 kerkgangers 5 minuten gezongen mag worden. Dat is één keer een paar coupletten. Voor de 
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komende dienst is er besloten om nog niet te zingen. Voor volgende diensten zullen we ons hierop op 
nieuw beraden. Wat wel kan is een paar voorzangers laten zingen, muziek afspelen, samen verzen 
uitspreken en de organist coupletten laten spelen als orgelvers. 

Onze diensten zullen er voorlopig helaas anders uitzien dan we graag willen. Het kan nog wel even 
duren voor het weer normaal wordt allemaal. We moeten het nog maar even volhouden met elkaar. 
 
Met hartelijke groet, 
Kees Iepema 
 
 
Personalia, komende verjaardagen: 
Mevr. J. van Groning-Hanenburg wonend in Nij Mellens te Leeuwarden wordt 15 augustus a.s. 86 jaar. 
Op 24 augustus a.s. wordt mevr. S. Visser-Meeter uit Deinum 80 jaar. 
We wensen u beiden, ondanks de bijzondere omstandigheden waar we nog steeds mee te maken 
hebben, een bijzondere dag met uw naasten en alle goeds voor het komend jaar. 
 
Tietsje Weiland. 
 
Collectes  
De diaconale collecte voor komende zondag is voor de eigen diaconie. 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 16 augustus is voor Kerk in Actie, zending.  
 
De protestantse Kerk in Nederland vraagt ook onze steun voor de mensen in Libanon na de 
verwoestende explosie. Ga naar https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/gebed-voor-beiroet-
uitgezonden-medewerkers-ongedeerd/ om te doneren. Van harte aanbevolen. 
 
In verband met de vakantie van ds. Strubbe is er geen overdenking deze keer.  Op 10 augustus begint 
hij weer met zijn werkzaamheden.
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