
Nieuwsbrief 18, week 36. 
 
Beste leden en belangstellenden 
Protestantse Gemeente Terpoarte, 
 
Kerkdiensten. 
In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat er weer wekelijks 
dienst zou zijn, maar dat blijkt organisatorisch toch geen 
haalbare zaak. Daarom gaan we na komende zondag 6 september toch weer door met om de week. 
In de weken dat er geen dienst is krijgt u dan de nieuwsbrief met op de achterkant een meditatie van 
ds. Harrie Strubbe. Komende zondag 6 sept as. is de dienst om 11.00 uur in Boksum. 
Voorganger is ds. H. Wagenaar. 
 

Het blijft noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dit kan door uiterlijk vrijdag 4 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.                                                                                                                                                                        

 
Daarna is er dus eens in de veertien dagen dienst, om en om in Deinum en Boksum 
Zie ook de agenda op de website.  
 
Trjilling. 
We gaan voorlopig nog in september en oktober door met de tweewekelijkse nieuwsbrieven. Mede 
omdat we in onzekere tijden leven. Onze berichtgeving kan dan steeds up to date zijn. 
 
Samenstelling Nieuwsbrief. 
Omdat onze voorzitter, Kees Iepema, nog niet met vakantie is geweest en ook even wat rust nodig 
heeft hoopt ondergetekende deze taak de komende weken van hem over te nemen.  
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar scriba@terpoarte.nl of bellen met 058-2541204. 
 
Met een vriendelijke groet, Frouwkje v/d Veen-Sjaarda. 
 
Personalia: 
Overledenen. De afgelopen week moesten we afscheid nemen van twee gemeenteleden. Op 25 
augustus overleed dhr. J. Galama op 68-jarige leeftijd en op 26 augustus dhr. P. Kuiphof, hij mocht de 
gezegende leeftijd van 89 jaar bereiken. Beide families nemen in besloten kring afscheid. We wensen 
de naasten sterkte en moed om zonder hun verder te gaan. 
Verjaardag. Mevr. F. Huizinga-Mollema uit Deinum wordt 4 september as. 91 jaar. We wensen u, 
ondanks de bijzondere omstandigheden, een fijne dag in goede gezondheid en alle goeds voor het 
komende jaar. 
 
Met een vriendelijke groet, Tietsje Weiland. 
 
Nieuws vanuit de diaconie. 
Op verzoek van het Interdiaconaal Overleg Waadhoeke brengen wij graag het bestaan van de 

Kledingbank “Twaddehans Moai” onder de aandacht. Deze tweedehandskleding in Franeker 

(Martiniplantsoen 10-12, achter de Grote kerk) biedt goed voorgesorteerde kleding in een mooie 

winkel. Een mooi initiatief voor degenen die het (momenteel) financieel niet al te ruim hebben.  

Eventueel zijn er mogelijkheden om de kleding kosteloos te krijgen, o.a. via de voedselbank.              

De winkel is op woensdag t/m zaterdag open. T: 0618422835. E: twaddehandsmoai@gmail.com 
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Collectes: De diaconale collecte voor komende zondag 6 september is voor Kerk in Actie 
werelddiaconaat. 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.  
 
Vriendelijke groet van de diakenen: Alie en Bouwe, Marijke, Geertje en Jolanda. 
 
Uit de gemeente.                                                                                                                                                    

Al eerder maakten we melding van een aantal zieken binnen onze gemeente. Piet Heeringa, Pieter-

Jan Popken, Hylke Merkus en Bouwe Hessels ondergingen allemaal in de afgelopen tijd 

behandelingen in verband met de bij hen geconstateerde kanker. Op zich heeft dat voor allemaal ook 

tot goede perspectieven geleid, maar vooral Bouwe heeft met serieuze bijwerkingen te doen.           

Hij was daar van tevoren wel voor gewaarschuwd, maar dat maakt het niet minder dreech.                            

We wensen hem en de anderen een goed herstel toe. 

In memoriam.                                                                                                                                                   

Helaas hebben we in de afgelopen weken ook afscheid moeten nemen van twee gemeenteleden. 

Op dinsdag 25 augustus is Johan Galama overleden, op 68-jarige leeftijd. In de loop van het 

afgelopen voorjaar werd duidelijk dat er iets niet in orde was. Wat begon met vage klachten bleek 

uiteindelijk een zeer agressieve longkanker te zijn waar geen kruid tegen gewassen was. Het zou een 

moeizaam traject worden en tegelijk ook een heel bijzonder, vol liefde, zorg en aandacht.            

Johan werd op 10 januari 1952 in Kraggenburg geboren, in een boerengezin, van katholieken huize. 

Zijn jeugdwaren zijn verbonden met Tjerkgaast, Sleat en Sint Nyk. Johan was in zijn jonge jaren 

misdienaar, zong in het jeugdkoor van de parochie en later nog in het mannenkoor. Een periode, een 

wereld waar hij nog altijd met een warm gevoel op terugzag.   Na zijn huwelijk met Pytsje, kwamen 

ze via Leeuwarden in Deinum te wonen en vonden daar onderdak bij de toenmalige hervormde 

gemeente, waar Johan in de loop der jaren ook diverse, vooral financiële functies zou vervullen. 

Samen kregen ze twee dochters en een zoon. Wij gedenken Johan met eerbied en genegenheid, en 

wensen Pytsje en de kinderen kracht en troost toe om dit verlies te verwerken. 

Op 26 augustus overleed op 89-jarige leeftijd Pieter Kuiphof.  Het laatste half jaar was het duidelijk 

dat Piet hard inleverde. En vooral de plotselinge dood van dochter Janke en alle spanningen 

daaromheen trokken een zware wissel op hem. Piet werd geboren op 23 maart 1931 in Deinum. 

Vooral de ouderen zullen hem zich vooral herinneren als stoffeerder, terwijl Joukje het 

kruidenierswinkeltje aan It Tsjerkepaed runde. Fysiek was dat zwaar werk en dus was het goed dat er 

op gegeven moment een carrière-switch gemaakt kon worden: hij werd huismeester bij 

woningbouwstichting St. Jozef. Trouw is het woord dat Piet kenmerkt: trouw aan Joukje en de vier 

dochters en de zoon die zij kregen, trouw aan de kerk en aan de kerkgang. Het deed hem zeer dat dat 

in het laatst niet meer lukte. Trouw was hij ook aan zijn hobby: muziek. Erelid van Advendo was hij en 

dat wordt je niet zomaar.  Een mens die lang in ons midden was en die zijn sporen nalaat; hij zal 

gemist worden. Wij gedenken Piet met eerbied en genegenheid en wensen Joukje en de kinderen 

veel moed en kracht toe.    

Moge de gedachtenis van Johan Galama en Pieter Kuiphof ons en velen tot zegen zijn. 

Mede namens de kerkenraad, ds. Harrie Strubbe.



 


