Nieuwsbrief 23, week 47
Beste leden en belangstellenden van
Protestantse Gemeente Terpoarte,
De diensten gaan weer door
Na twee zondagen geen dienst, pakken we de draad weer op.
Bijeenkomsten mogen weer en dus beginnen wij ook weer met het houden van onze kerkdiensten. Wel geldt
een maximum aantal bezoekers van 30 personen. Dus aanmelden moet nog steeds.
Zondag 22 november, De laatste zondag van het kerkelijk jaar
We gedenken de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar. Deze dienst is in de Sint Jan in Deinum. Er
zullen familieleden van de gestorvenen aanwezig zijn. Daardoor kunnen er wat minder eigen gemeenteleden bij
zijn. Gelukkig zijn we zover dat de dienst ook rechtstreeks via internet te volgen zal zijn. Dus als u er niet lijfelijk
bij kunt of wilt zijn dan kunt u via internet de dienst meemaken. Maar geeft u zich toch vooral op. Want het zou
jammer zijn, ook voor de families, als er in de dienst helemaal geen eigen leden aanwezig zijn. We gedenken
toch ook vooral te midden van de Gemeente. Als we boven de dertig komen krijgt u daarvan bericht. Zie
verderop in deze nieuwsbrief hoe de dienst online te volgen is. Tijdens deze dienst ben ik telefonisch bereikbaar
voor als u er niet uitkomt: 0641217773.
Zondag 29 november, Wisseling ambtsdragers
Op 29 november, eerste advent, is de dienst in de Sint Margryt in Boksum. We nemen dan afscheid van Ina
Kuipers als ouderlingkerkrentmeester, van Willem Reitsma als kerkrentmeester, van Pieter Otter als ouderling en
van Geertje van der Zee als diaken. Gelukkig zijn er ook mensen bereid taken op zich te nemen. We hopen Jan en
Marijke Heeringa te bevestigen als ouderling in een duobaan en Jan Pieter Popken als kerkrentmeester.
Zondag 6 december, tweede advent
Deze dienst is eveneens in Boksum. Nu met een gastvoorganger, ds. G. Wessels.
Zondag 13 december, derde advent
Dienst in Deinum. We hopen dan weer avondmaal te vieren, maar wel op een veilige manier. Dat is nog wel een
uitdaging.
Aanmelden voor de diensten kan door uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de dienst een mail te sturen naar
k.r.iepema@hetnet.nl. Graag voor 20.00 uur. Als u niet over e-mail beschikt kunt u ook bellen: 0641217773.
Zangers gevraagd
Zolang gemeentezang veel risico met zich meebrengt wordt de zang verzorgd door enkele cantorijleden.
Misschien zijn er ook anderen die wel eens een dienst willen meezingen. Er wordt één keer van te voren een
uurtje gerepeteerd en vlak voor de dienst wordt ook alles nog een keer doorgezongen. Alles onder leiding van
onze cantor Lucas. Opgeven kan bij Lucas, jlucas.wiersema@gmail.com
Volgende Trjilling
De volgende Trjilling komt uit op 14 december, een week later dan eerst gepland. Het is een speciaal
kerstnummer. De kopij moet uiterlijk 4 december ingeleverd worden.
Errata personeelslijst
Bij de uitnodiging voor de gemeentebijeenkomsten trof u een erratalijst aan bij ‘Het personeel van de herberg’.
Hierbij nog een aanvulling: Bij de orgelcommissie moet Lucas Wiersema worden toegevoegd.
Met hartelijke groet,
Kees Iepema, voorzitter kerkenraad.

Van de diaconie, 29 november-5 december: Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland
In de week van 29 november t/m 5 december 2020 is de eerste landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in
Actie. Er gaat in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur gecollecteerd worden voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op
een beter leven. Kerk in Actie wil helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek
te krijgen. Hun situatie is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder
erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel
drie jaar. Ook investeert Kerk in Actie in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.
Mocht er in deze week geen collectant aan uw deur komen dan kunt u dit werk ook steunen door uw bijdrage
over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vluchtelingen Lesbos'
of doneer online.
Namens alle vluchtelingenkinderen, dank voor uw betrokkenheid!
Marijke Jansma
Van de kerkrentmeesters, Onze diensten online
Na de gemeente middag waar de aanwezigen volmondig instemming gaven aan het voornemen om als
Terpoarte de apparatuur om te streamen aan te schaffen, is het dan nu zover.
De afgelopen tijd is er door de mensen van het bedrijf PTH en de kerkrentmeesters hard gewerkt om de
installatie gereed te maken.
Dinsdagmiddag is de installatie geplaatst en getest en alles draait.
Onze cameraploeg, Pieter en Ale, durft het aan om komende zondag te streamen.
De komende dagen wordt er nog druk geoefend.
We beginnen met een veilige eerste keer waarbij nog niet alle
functies maximaal worden benut, maar oefening baart kunst
en naar verloop van tijd zal het stream-team alle functies in de
vingers krijgen.
Voor iedereen die komende zondag thuis op de bank de dienst
willen volgen:
Ga naar: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2273-PGTerpoarte-BoksumBlessumDeinum
Of ga naar de site kerkdienstgemist.nl >>>> Kies provincie
Fryslân>>>> kies plaats Deinum>>>>Kies PG Terpoarte >>>>
kies de dienst die je wilt bekijken.
De stream is actief vanaf tien minuten voor aanvang van de
dienst en is na afloop op ieder moment te bekijken.
Thom Miedema
De bediening van de camera’s . Foto Thom Miedema
Bloemschikking
Er is tijdens advent elke zondag weer een liturgische bloemschikking. De basis hiervoor bestaat uit een
zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. Deze wordt op vier pijlers geplaatst. Het getal 3 staat
symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 4
verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen.
De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wieg of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je tot bloei mag
komen in Gods licht.
Luttie Iepema

