Nieuwsbrief 20, week 39.
Beste leden en belangstellenden
Protestantse Gemeente Terpoarte,
Kerkdiensten:
Komende zondag 27 september as. is er geen dienst. In
plaats daarvan ontvangt u deze nieuwsbrief met aan de achterkant een meditatie van ds. Strubbe.
Zondag 4 oktober is er om 9.30 uur dienst in Boksum. Voorganger is ds. J.H. Strubbe. Organist is
Lucas Wiersema.
Het blijft noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dit kan door uiterlijk vrijdag 2 oktober 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.
Zondag 4 oktober om 9.30 is er tevens een programma voor kinderen, ze kunnen deelnemen aan
de ‘Beleeftafel’ in de Sint Margriet van Boksum. Lees er verderop in deze nieuwsbrief of op de
website meer over. Ook hiervoor moet u zich aanmelden bij Aafke, aafkestegeman@gmail.com of via
een appje, 0630033237.
Vredesweek 2020:
Van 19 tot en met 27 september is het Vredesweek (deze week dus). Een week waarin PAX
(voorheen IKV Pax Christi) aandacht vraagt voor het bijzondere vredeswerk van mensen die zich
blijven inzetten voor een betere wereld. Vooroordelen en discriminatie nemen af als we elkaar
ontmoeten, met elkaar praten en vertrouwen vinden. Juist nu speelt ontmoeting een cruciale rol, om
vertrouwen te vinden en samenleven mogelijk te maken. Vrede verbindt ons met elkaar.
Deze week vinden er verschillende (digitale) activiteiten plaats. Kijk op www.vredesweek.nl. Om dit
belangrijke werk te steunen kunt u een bijdrage overmaken naar de diaconie, met vermelding
vredesweek, of rechtstreeks aan PAX NL03 TRIO 0390 5150 00
Met een vriendelijke groet, Frouwkje v/d Veen-Sjaarda.
Personalia:
Verjaardagen; dhr. F. Kuipers uit Deinum wordt 27 september as. 84 jaar. Op 7 oktober as. wordt dhr.
K. van Groning uit Deinum 85 jaar. We wensen u beiden, ondanks de bijzondere omstandigheden,
een fijne dag in goede gezondheid en hopelijk mag dat zo blijven.
Met een vriendelijke groet, Tietsje Weiland.
Nieuws vanuit de diaconie:
Collectes: De diaconale collecte voor zondag 4 oktober is voor Kerk en Israel. 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.
Najaars-acties van Kerk in Actie:
De diaconie vraagt uw aandacht voor twee najaars-acties te weten “de sprinkhanenplaag in Afrika en
Azië” en “de nasleep van de oorlog in Syrië”.
Een enorme golf woestijnsprinkhanen vreet op dit moment Oost-Afrika en Zuid-Azië kaal. Boeren
raken hun oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Na corona maakt de sprinkhanenplaag de armoede

in een aantal landen, als Ethiopië, Zuid-Soedan en Pakistan nog groter. Kerk in Actie ondersteunt
boeren met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselnoodhulp.
Eerst was het de oorlog, nu is het vooral armoede die de mensen in Syrië het leven onmogelijk
maakt. Een op de acht Syriërs leeft inmiddels onder de armoedegrens. De opbouw van de kerk is van
wezenlijk belang voor de opbouw van het land. Ze vervult een rol die in Nederland overeenkomt met
de rol van de overheid. Hulp komt het eerst bij de kerk vandaan. Een sterke kerk is voor Syriërs
onmisbaar om het vertrouwen in hun land terug te krijgen. Deze opbouw hangt voor een belangrijk
deel af van de steun van kerken uit het westen. Helaas zien ze in Syrië deze steun de laatste jaren
afnemen. De 3-jarige Kerk in Actie - campagne “Bouw de kerk in Syrië weer op” helpt bij het herstel
van kerkgebouwen, scholen bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.
De collectes van de diaconie gaan deze maand naar deze projecten, maar u kunt uw gift ook
rechtstreeks overmaken op NL 89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. “Bouw de
kerk in Syrië weer op” of o.v.v. “Actie Sprinkhaan”.
Daarnaast vragen wij uw aandacht voor het volgende: Kerk in Actie organiseert in de week van 29
november t/m 5 december 2020 een eenmalige huis-aan-huis collecte voor de vluchtelingenkinderen
in Griekenland. Kerken helpen deze kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op
een betere plek te krijgen. Ook investeert Kerk in Actie in de landen van herkomst voor een beter
leven voor de kinderen. Daarvoor zoekt Kerk in Actie voor Boksum nog een aantal mensen die
eenmalig willen collecteren, natuurlijk volgens de voorgeschreven regels i.v.m. Corona.
Aanmelden kan via diaconie@terpoarte.nl.
Vriendelijke groet van de diakenen: Alie en Bouwe, Marijke, Geertje en Jolanda.
Opbouwwerk Terpoarte: ‘Beleeftafel‘.
Op deze tafel zijn verschillende verbeeldingen en knutselvormen te vinden die passen bij het thema: “Het goede
leven”. Het is een uitnodiging om op een creatieve manier
met het thema van de komende maanden bezig te gaan.
De beleeftafel is 28 september en 7 oktober in ‘Ons Huis’ te
Deinum van 15.00-17.00 uur. Kinderen kunnen dan naar
‘Ons huis’ komen om de beleeftafel mee te beleven.
Er zijn twee volwassen begeleiders aanwezig, dus kinderen
kunnen zelfstandig aan de activiteit deelnemen.
Voor de jongste kinderen is het mogelijk om met papa of
mama te komen, hiervoor reserveren we 4 werkplekjes.
Zondag 4 oktober is de beleeftafel ook in de kerk van Boksum aanwezig zodat kinderen en
volwassen een kaartje kunnen stempelen, een blaadje voor de boom van het goede leven kunnen
maken of een eigen geluksmachine.
Maaltijden met een verhaal:
Gemeenschap en geloof vieren we rondom een maaltijd. We organiseren laagdrempelige maaltijden
waar mensen zich voor in kunnen schrijven. Om aan de coronaregels tegemoet te komen vragen we
gasten te reserveren. De maaltijd nuttigen kan tussen 17.00 uur en 19.30 uur.
U kunt een tafel reserveren in ‘Ons huis’ voor 18 oktober en/of 8 november bij Aafke:
aafkestegeman@gmail.com of via een appje op 0630033237.
Met een vriendelijke groet van Aafke Stegeman.

Het komende seizoen:
Wel startzondag en nog geen activiteitengidsje gezien, hebben sommigen van u wellicht gedacht.
Dat klopt. Omdat alles anders dan anders is ook dat dit jaar anders. We hebben nog weinig zicht op
de eventuele gevolgen van de tweede coronagolf waar we volgens de experts nu aan zijn begonnen
en daarom leek het ons niet verstandig om al een heel jaarprogramma aan te bieden met het risico
dat we straks van alles moeten gaan afblazen. Activiteiten zullen straks per twee maanden worden
gepresenteerd via nieuwsbrieven, Trjilling, Klaver Trije, posters en de website. En dan proberen we er
binnen de mogelijkheden weer een mooi seizoen van te maken met een breed scala aan activiteiten!
Meditatie: Een lied van mensen onderweg (bij de psalm van de zondag: Psalm 121).
Pelgrims en Covid-19, daar gaat het deze keer over. In de ‘Trouw’ van afgelopen maandag stond een
artikel over het Oekraïnse Oeman. In gewone tijden zou dit slaapstadje overspoeld zijn door
chassidische Joden van over de hele wereld, die daar bij elkaar om het Rosj Hasjana, het Joodse
nieuwjaar, te vieren bij het graf van rebbe Nachman van Bratslav. En dan hebben we het over zo’n
40.000 pelgrims, die daar komen bidden bij het graf van hun geestelijke leider, de rebbe, maar die
ook komen om flink te feesten. En geloof me, die Bratslaver chassidim kunnen er wat van. Reden te
over voor de Israëlische overheid om een verzoek richting Kiev te sturen met de vraag de grenzen te
sluiten. Zo’n hoeveelheid mensen bij elkaar, dat zou inderdaad niet verstandig zijn: er wordt gefeest,
gedanst, gezongen, veel gedronken… kan niet. Pelgrims en Covid, ze kunnen elkaar danig in de zitten.
Nu gaat de psalm van aanstaande zondag ook over pelgrims, mensen onderweg. Het is even de vraag
waarnaar ze onderweg zijn, maar als je goed leest, kun je maar één conclusie trekken: het zijn
pelgrims die zich na hun bezoek aan Jeruzalem en de tempel, vast en zeker ter gelegenheid van een
van de grote feesten, opmaken om huiswaarts te keren. Ze zien er alleen wel als een berg tegenop.
”Vanwaar komt mijn hulp” is dan ook direct de vraag. Ik hoor daar iets in van: waar haal ik de kracht
vandaan om deze reis tot een goed einde te brengen? Zal ik er alleen voor komen te staan? Wie zal
er mét mij zijn? Heel herkenbare vragen, niet alleen voor pelgrims, maar ook voor velen van ons in
deze onzekere tijden. Want na een periode van relatieve rust, lijken de zorgen weer toe te nemen:
een tweede Covid-golf? En wat zal die dan brengen? En hoe ga ik daar doorheen komen? Misschien
zien we er wel als een berg tegenop. Waren we maar weer thuis en thuis is in dat geval een beeld
voor het normale leven, zonder angst en zorg en wantrouwen.
‘Waar komt mijn hulp vandaan?’ Zo luidt de vraag. Er klinkt een antwoord: Mijn hulp is van de
Eeuwige, schepper van hemel en aarde. Woorden die we maar al te goed kennen: ze klinken elke
zondag aan het begin van de viering. Maar wie geeft dat antwoord eigenlijk? Is het de vragensteller
zelf? Dan was zijn vraag dus retorisch bedoeld. Maar dat geloof ik niet. Ik hoor er eerder een soort
liturgisch afscheid in. De pelgrims stellen welgemeend de vraag, de dienstdoende priester in de
tempel spreekt het antwoord. Het zijn zegenwoorden, zegenwensen die klinken: Hij late uw voet niet
wankelen.
Bescherming en bewaring zijn de sleutelwoorden. God als de Bewaarder van Israël. Hij, die ons gaan
en komen, onze uitgang en ingang bewaart tot in de verborgen wereld. Geen toverformule.
Kon ik er maar mee zwaaien zodat het kwaad afdeinsde! Maar zo werkt het niet. Maar ons is wel een
zegenwens gegeven om elkaar mee te begroeten. En dat geeft mensen onder weg vertrouwen om te
gaan, kome wat komt.
ds. Harrie Strubbe

