Nieuwsbrief 17, week 34
Beste leden en belangstellenden van
Protestantse Gemeente Terpoarte,
Kerkdiensten
Voor de beide diensten die we nu gehad hebben waren er
24 aanmeldingen. In beide kerken was het prima te doen
om de 1,5 meter tussen ruimte in acht te nemen. Ook in
de kerk in Blessum is dit mogelijk bij deze aantallen. Er daarom besloten om de eerstvolgende dienst,
op zondag 30 augustus, in Blessum te houden.
Ook deze keer is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dit kan door uiterlijk vrijdag 28 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.
Daarna is er weer wekelijks dienst om en om in Deinum en Boksum. Zie ook de agenda op de website.
Trjilling
We gaan voorlopig nog even door met de tweewekelijkse nieuwsbrieven. De eerstvolgende Trjilling is
nog even uitgesteld.
Slapen in de kerk
De Sint Margryt is ook refugio. Dat betekent dat je er kunt overnachten. Dina en Hieke wilden dat wel
eens meemaken. Zie https://www.boksum.frl/slapen-onder-de-preekstoel-overnachten-in-de-kerkvan-boksum/.
De drinkhoorn van Boxum.
Op de site van Boksum staat ook een leuk verhaal over de drinkhoorn van Boksum, die ooit aan de
kerk toebehoorde. Zie https://www.boksum.frl/twee-states-op-drinkhoorn-van-boksum/
Met hartelijke groet,
Kees Iepema.
Nieuws vanuit de diaconie.
Het is alweer enige tijd geleden dat u iets van ons vernam via de nieuwbrief, hierbij dan de stand van
zaken.
Iedere week wordt nog 25 euro overgemaakt naar het doel dat op het collecterooster staat, daarnaast
gaat er nu ook een bedrag naar de voedselbank, Kerk in actie (sprinkhanenplaag) en Libanon. Iedereen
die nog steeds regelmatig geld overmaakt naar de diaconie, hartelijk dank!
Mensen gevraagd
Mensen gevraagd om de vrede te leren waar geweld door de eeuwen
model heeft gestaan,
mensen gevraagd die wegen markeren waarop alles wat leven heeft
verder kan gaan.
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden en om tegen de waanzin
de straat op te gaan,
mensen gevraagd om de tekens te duiden die alleen nog moedwillig
zijn mis te verstaan.
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken voor een andere tijd en
een nieuwe moraal, mensen om ijzer met handen te breken

ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.
Mensen gevraagd die in naam van de vrede voor behoud van de aarde en al wat leeft,
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.
Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
dringend mensen gevraagd,
mensen te midden van mensen gevraagd.
Coen Poort
Hulp aangeboden
Omdat Corona nog steeds in ons midden rondgaat hebben sommige mensen ongetwijfeld (nog)
financiële problemen, weet dat u nog steeds bij ons terecht kan voor vragen/hulp op dit gebied
(contactpersonen: Harrie Strubbe, Jolanda van der Meer).
Dandi Polli geslaagd
Er kwam een mooi bericht binnen over Dandi Polli, de theologiestudent die gedeeltelijk gesponsord
wordt door de diaconie Terpoarte: Dandi is geslaagd, hij zet zich volgens Ritsko van Vliet in voor
verdraagzaamheid en verbroedering van jongeren met verschillende geloofsovertuigingen, ‘hij heeft
talent om de situatie voor de christenen op Sulawesi van nieuwe impulsen te voorzien’ aldus Ritsko.
Mogelijk wil hij nog een twee jarige masteropleiding gaan volgen.

Vriendelijke groet van de diakenen : Alie en Bouwe, Marijke, Geertje en Jolanda

Collectes
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 30 augustus is voor de eigen diaconie.

Het bestuur van stichting Lyk is Ryk is per oktober 2020
op zoek naar een

Secretaris m/v
Nieuwsgierig naar de functie?
Neem voor meer informatie contact op met Janny Wijbenga, voorzitter. Zij is bereikbaar via
telefoonnummer 06 13 695 171 of via email voorzitter@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl
www.schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl

Overdenking
De kleine Mensengod ( bij psalm 138)
Danken en smeken gaan hand in hand in de
psalm voor aanstaande zondag. Dank vanwege
de ervaring: Ik riep, Jij antwoordt, ik kan weer
verder.
Toegegeven, geen ervaring die zomaar voor
het oprapen ligt. Het is bij psalmen ook altijd
de vraag of ze bedoeld zijn als individuele
geloofsexpressies of als liturgische teksten van
de geloofsgemeenschap ( in dit geval dus
allereerst die van de synagoge)
Maar los van die vraag, er gebeuren
opmerkelijke dingen. De zingende, biddende
dichter doet dat alles voor de ogen van de
‘elohiem’ , de goden. Je moet maar durven:
goden en machten die van alles beloven,
grossieren in grote woorden, en dus hulp en
houvast lijken te bieden, maar dat maar zelden
doen. Wat dat betreft vindt er een wonderlijke
maar vooral veelzeggende perspectiefwisseling
plaats in dit oude lied van Israël. Lijkt naar
menselijke maatstaven de Levende op het
niveau van de groten en de machtigen te
staan, zo is het dus niet. Of beter: zo is Hij dus
niet: Hij is er voor kleine mensen. In vers 6: De
Levende is verheven, Hij ziet de kleine mensen
en de hoogmoedige herkent Hij op afstand.
Willem Barnard merkte daarbij op: Er is geen
solidariteit tussen Wie hoog en verheven is en
degenen die daarnaar streven. De hoogvliegers
kent Hij uit de verte , om niet te zeggen: houdt
Hij op afstand.
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar. Zo klinkt
het ook in de profielschets van Israëls koning in
de 72e psalm en je herkent er de Messias in.
Wat in mensenogen groot is, is in de ogen van
de Levende maar heel gewoon en vaak ook te
wantrouwen. Juist kleine mensen zijn de ware

mensen. Als ik het zo zeg, dan denk ik weer
aan de zoektocht afgelopen zondagavond van
Carola Schouten, te gast bij Zomergasten: het
spanningsveld tussen de macrowereld van de
politiek en het leven van individuele mensen,
elk met hun verhaal. Want je kunt wel zeggen:
de profielschets van Israëls koning, maar dan
bedoel ik dat niet als een historisch weetje.
Wat mij betreft gaat het daar nog altijd om,
steeds weer: de menselijke maat.
Ook wat dat betreft zit er een opmerkelijke
dynamiek in deze psalm ( die in de berijming
wel iets van een meezinger heeft!): Het gaat er
over de politieke werkelijkheid van de machten
die van alles roepen en beloven tegenover de
werkelijkheid van de Levende, maar tegelijk is
er ook die enkele mens, met zijn of haar
verhaal, zorg, vreugde en verdriet. En dan lijkt
het heel even of je in die oude psalm van de
goede herder bent terechtgekomen: “Moet ik
gaan door de diepste ellende, Jij houdt mij in
leven. Absolute veiligheid….kom er maar eens
om in een tijd vol onzekerheid, vol vragen van
wat staat ons allemaal nog te wachten. Tenzij
je de hele zomer onder een stoeptegel hebt
gebivakkeerd, maar anders zijn dat toch de
vragen die op je af komen. Zelfs de goedheid
en trouw van de Eeuwige kunnen niet
verhinderen dat een mens soms de wanhoop
nabij is. Maar dan klinkt het: Wat Jouw handen
hebben opgebouwd, laat dat nooit links liggen!
Of zoals Oosterhuis hertaalde: Gij voor eeuwig
ontferming en trouw, Gij laat nooit varen uw
werk, het broze werk van uw handen.
Ds. Harrie Strubbe

