Nieuwsbrief 22, week 45
Beste leden en belangstellenden van
Protestantse Gemeente Terpoarte,
Laatste nieuws
Afgelopen dinsdag heeft onze regering aanvullende
maatregels afgekondigd om de verspreiding van het
coronavirus verder in te dammen. Ze zijn
woensdagavond om 22.00 uur ingegaan en zullen voorlopig duren tot woensdag 18 november om
22.00 uur. Ze houden onder andere in dat bijeenkomsten in theaters, bioscopen e.d. niet zijn
toegestaan. Voor geloofsgemeenschappen geldt een uitzondering. Wij hebben echter besloten hier
geen gebruik van te willen maken. We willen solidair zijn met de rest van Nederland en er ook aan
bijdragen het virus in te dammen.
Daarom zijn er de komende twee zondagen geen diensten. Ook de ‘Ons Huis’ bezoeken worden
uitgesteld tot na 18 november. Degenen die zich hiervoor hebben opgegeven ontvangen hierover
bericht. We hopen van harte dat deze maatregelen resultaat hebben en dat we na 18 november onze
activiteiten weer kunnen hervatten.
Onze diensten online
Intussen wordt er hard aan gewerkt om apparatuur te installeren waarmee onze diensten via internet
te volgen zijn. Het zal nog wel een aantal weken duren voor het echt zover is. We houden u op de
hoogte. Tot die tijd kunnen we de diensten die Omrop Fryslân uitzendt volgen.
Dienst via Omrop Fryslân
Aanstaande zondag kunt u weer een dienst volgen op Omrop Fryslân vanuit Franeker. Voorganger is
ds. Margarithe Veen. De liturgie vindt u hier:
https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/tsjerketsjinst_2020-11-08.pdf
Zie ook: https://www.omropfryslan.nl/programma/tsjerketsjinst-op-tv
Collectes
De diaconale collecte voor komende zondag is voor JOP, het jeugdwerk van de PKN. 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-BlessumDeinum.
De diaconale collecte op 15 november is voor de voedselbank.
Allerzielen
Op 2 november was het Allerzielen.
Onze kerken waren van 19.00 tot 20.00
open om stil te staan bij vrienden of
familieleden die overleden zijn. In
Boksum was een korte bijeenkomst, zie
foto.
Met hartelijke groet,
Kees Iepema,
Voorzitter kerkenraad.

