
Nieuwsbrief 19, week 37 
 
Beste leden en belangstellenden van  
Protestantse Gemeente Terpoarte, 
 
Kerkdienst  
Komende zondag, 13 september is er geen dienst.  
In plaats daarvan ontvangt u deze nieuwsbrief met achterop 
een meditatie van ds. Strubbe. 
Zondag 20 september is de eerstvolgende dienst om 9-30 uur in de St. Jan van Deinum. 
Voorganger is dominee Harrie Strubbe, organist is Lucas Wiersema. 
Het is de ‘Startzondag’ van seizoen 2020/2021. Het programma zal er nood gedongen heel anders uitzien dan 
andere jaren. Verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over.                                                                                                                               
Zie ook de agenda op de website. 
 

Ook deze keer is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dit kan door uiterlijk vrijdag 18 september 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.  

 

Schrijven voor mensenrechten. 
De werkgroep mensenrechten was gewoon maandelijks een Amnesty-schrijfactie te verzorgen in de kerk. Door 
dat we lange tijd geen kerkdiensten hadden lag dit belangrijke werk ook stil. Ook nu er wel weer diensten zijn 
hebben we nog steeds met corona-maatregels te maken. De werkgroep heeft besloten dat zo lang er geen 
collecte is tijdens de dienst we ook niet met brieven staan. Maar …. U kunt ook zelf in actie komen. Via 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties  kunt u zelf een voorbeeldbrief downloaden, ondertekenen, bij de 
supermarkt in Deinum laten frankeren en versturen. Brieven schrijven is Amnesty’s meest beproefde 
actiemethode. Postzakken vol brieven maken indruk op autoriteiten van landen die mensenrechten schenden. 
De acties worden wereldwijd verspreid en zorgen zo voor massale druk. 
U kunt zich ook aanmelden voor schrijfacties op https://www.amnesty.nl/forms/aanmelden-schrijfacties. 
U ontvangt dan iedere maand automatisch een e-mail met een aantal geselecteerde acties. 
 
Met een vriendelijke groet, Frouwkje v/d Veen-Sjaarda 
 

Collectes  
De diaconale collecte voor zondag 20 september is voor Kerk in Actie, zending. 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.  
 
Verder vraagt de diaconie aandacht voor de situatie in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland 

Lesbos. Het is kamp geschikt voor 3000 mensen, maar inmiddels verblijven er zo’n 13.000 mensen in het kamp 

en de omliggende ‘jungle’. Sinds het begin van de lockdown in Moria, die nu al een half jaar duurt, is er een 

grote stijging van psychische klachten bij mensen uit het kamp. Zoals depressiviteit, paniekaanvallen, 

suïcidaliteit, stijging van zelfbeschadiging onder minderjarigen en huiselijk geweld. Zonder adequate zorg wordt 

de situatie in het kamp met de dag erger. Wat niet uit kon blijven is intussen gebeurt, ondanks de lockdown 

toch covid-19 vastgesteld. Een donatie voor medische en psychosociale hulp is zeer welkom.                                                                                       

IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchteling.                                       

Voetnoot scriba: Dat het kamp intussen door grote branden is verwoest zal u niet ontgaan zijn, uw donatie is 

dan ook meer dan ooit nodig.  

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

Startzondag 20 september                                                                                                                                   

De meesten van ons zijn wel zo’n beetje klaar met corona, maar helaas is corona voorlopig nog niet klaar met 
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ons. En dat raakt ook ons als kerkgemeenschap. Waar we gewend waren om met startzondag de dingen 

allemaal wat anders te doen en stond ontmoeting daarbij vaak centraal (koffie, een hapje te eten, lekker door 

elkaar heen lopen) lopen we nu dus tegen nogal wat beperkingen aan. En dat geldt ook voor het seizoen dat er 

aan komt. Nu kun je natuurlijk vooral denken vanuit wat niet kan en dan is het glas dus altijd halfleeg, je kunt 

ook denken vanuit wat wel kan en zo willen de komende tijd dan ook ingaan. Activiteiten zullen via 

nieuwsbrieven, website voor niet al te lange perioden worden aangekondigd. 

Maar terug naar de startzondag. Thema voor dit jaar is in de PKN ‘Het goede leven – bloeien in Gods licht’. 

Opmerkelijk thema in een tijd waarin voor het gevoel van nogal wat mensen dat goede leven onder druk staat. 

Maar wat is dat goede leven eigenlijk?  Waarschijnlijk hebben we daar allemaal wel een idee bij. En dat kan 

tijdens de startdienst gemeld worden: behalve koffie met wat lekkers, zang door enkele cantorijleden, een 

mooi lied van Ramses Shaffy, een sketch en een korte overdenking is er namelijk ook ‘inspreektijd’. In reactie 

op de overdenking, of gewoon wat je al in gedachten had over dat ‘goede leven’ kun je iets zeggen voor de 

microfoon die daarvoor klaar staat. Zo proberen we er met elkaar toch iets bijzonders en interactiefs van te 

maken. Verder gelden natuurlijk de normale spelregels, zoals aanmelden van tevoren. 

Overdenking:  In de spiegel kijken (bij Psalm 103, de zondagspsalm voor 13 september) 

Noem het maar een psalm op verhoogde toon. Nu eindigt het Boek IV van de Psalmen met een ‘bundeltje’ lof-

en dankpsalmen (Ps.103-106) Maar alleen de 103e begint met het opschrift ‘van David’. Dat lijkt daarmee 

tegelijk het opschrift te zijn voor de volgende drie. 

Maar dat is van technische aard. Het is een lof-en dankpsalm in optima forma, de dichter struikelt bijna over 

zijn eigen woorden. De Psalm bezingt de Eeuwige om zijn goedheid en zijn mededogen: de Eeuwige is een 

zegen. Het lijkt daarbij vooral te gaan om het schier oneindige geduld van de Eeuwige. Waar onze korte lontjes 

soms zomaar ontbranden, blijkt de Eeuwige een toonbeeld van geduld: Hij kan heel wat meer verdragen dan 

de meeste mensen. Ook al gaat die mens regelmaat in de fout, de Eeuwige ontfermt zich over hem, vergeldt 

geen kwaad met kwaad, draagt ons niets na. Een bijna totale vergeving: zou je haar willen meten, dan zijn de 

verticale en horizontale grenzen zover dat ze eigenlijk niet te meten zijn. Een troostrijk en bemoedigend beeld.  

Reden voor deze onwaarschijnlijke grote ontferming?  ‘Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, is er zich 

bewust van dat wij stof zijn. Een mensje – zijn dagen zijn als gras…… Kwetsbaarheid. Het woord heeft in de 

afgelopen maanden zo vaak geklonken dat we er soms misschien wel eens klaar mee waren, maar het gaat hier 

dus niet alleen maar over ouderen en zwakkeren: het gaat over de mens. Die zich soms heel wat inbeeldt, 

zichzelf als de kroon van de schepping ziet en zich daar dan ook meent naar te kunnen gedragen, maar die dan 

soms hardhandig tot de ontdekking komt dat het leven een stuk minder maakbaar is dan gehoopt en gedacht, 

en dat hij zelf ook maar een deel van de natuur is, en daarmee kwetsbaar. En dan ontdek je opeens tussen al 

die ruimhartige woorden een opmerkelijk zinnetje: Mozes leerde Hij zijn weg, de kinderen Israëls wat Hij 

vermag. Een zin die correspondeert met woorden verderop in de psalm: Zeg: de Eeuwige is een zegen, jullie die 

over Hem verhalen – sterke mensen, die doen wat hij zegt, die luisteren naar de roep van zijn woord.                

Het dringt tot je door dat die ontferming niet zomaar in de lucht hangt, maar de ontferming is van het Verbond. 

Het slot van de psalm bezingt God als koning op zijn zetel in de hemel, ongetwijfeld de zetel van het recht. En 

zo krijgen we op de valreep ook een spiegel voorgehouden: Wie zien we daarin? Een mens die even ruimhartig 

als de Eeuwige? We moeten de woorden van het verbond serieus nemen, en doen we dat dan kunnen we ook 

zelf vergeven. Een samenleving die geënt is op vergelding (en het lijkt er wel eens op dat ons rechtssysteem 

daar op uit is) die beweegt zich niet in de lijn van het Verbond. Dus: wie durft in die spiegel te kijken en zichzelf 

daarin als bondgenoot van de Eeuwige te zien? 

 ds. Harrie Strubbe 

 


