
Nieuwsbrief 24, week 49. 
 
Beste leden en belangstellenden 
Protestantse Gemeente Terpoarte, 
 
Kerkdiensten:
Komende zondag 6 december, tweede advent.  Is de dienst net                                                                                                                                                              

als afgelopen zondag in Boksum. De dienst wordt geleid door gastvoorganger, ds. G. Wessels.                                                                                                                                                          

Zondag 13 december, derde advent. Dienst in Deinum. Deze dienst is kunt u ook thuis mee vieren: 

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. 

 
 

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. 

 

                                                                                                                                                                                 

Collectes.                                                                                                                                                                           

De diaconale collecte voor zondag 6 december as. Is voor Kerk in Actie ‘Kind in de Knel’                                                                                                                                                              

De diaconale collecte voor zondag 13 december is ten behoeve van de KIA-actie ‘Noodhulp voor 

Midden-Amerika’. Begin november trok orkaan Eta over Midden-Amerika en 2 weken later orkaan 

Iota. Met snelheden van soms meer dan 200 km/h vernietigde de orkaan Eta alles wat hij op zijn pad 

tegenkwam. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt en er is een groot tekort ontstaan aan water, 

voedsel en aan beschermingsmiddelen tegen corona. Partnerorganisaties van Kerk in Actie in 

Nicaraqua en Guatemala vragen met klem om hulp. U kunt hiervoor geld overmaken op NL47RABO 

03132 00 181 t.n.v. Diaconie Terpoarte met vermelding van genoemde doelen.                            

Namens de diaconie, Marijke Jansma 

Berichtje uit de Huiskamer.                                                                               - Voor Kids -                        
Alles kan- je hoeft het alleen maar te bedenken;)                                                 
Ons huis wordt 1 keer per week omgetoverd tot huiskamer voor kinderen. Er worden veel spelletjes 
gedaan (verstoppertje en stoelendans zijn favoriet op het moment) en er wordt ook flink wat 
afgekleurd, geknutseld en gekletst. In de afgelopen weken hebben we het thema knuffelvrienden 
gehad. Er zijn vijf knuffelkonijntjes met dagboekje die rondreizen door het dorp. Alle avonturen die 
de knuffel beleefd worden kort omschreven in het boekje. We bespreken elke huiskamer dag waar 
de knuffeltjes zijn en wat ze aan het doen zijn.  We hebben met de kinderen besproken wat zij leuk 
vinden om op de middagen te doen. Bij een grote opkomst is het fijn dat er gericht mensen 
verantwoordelijkheid hebben voor een activiteit. Het zou zeer wenselijk zijn als er extra vrijwilligers 
zich melden voor het begeleiden van activiteiten. Wensen van de kinderen zijn o.a. een speurtocht, 
het houden van een bingo en het bouwen van huizen met bijv. dozen. Verder is er vraag naar 
constructiemateriaal; lego bijvoorbeeld, zodat er een middag gebouwd kan worden. We willen graag 
een uitbreiding van het aantal vrijwilligers zodat de eerste groep kinderen goed gaat draaien en er 
gewerkt kan worden aan aanbod voor een volgende groep. Graag aanmelden bij ons activiteitenteam 
van de huiskamer.  Het hoeft niet meteen voor vast, maar eerst eens meedraaien om 1 van de 
bovenstaande activiteiten te kunnen uitvoeren zou al heel mooi zijn.  
De eerstvolgende huiskamer-middagen zijn op 9 december en 14 december van 14-16.30 uur 
Groeten van het activiteiten team; Colinda 06 14112270, Aafke 06 30033237 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2273-PGTerpoarte-BoksumBlessumDeinum


Gezocht: zangers!                                                                                                                                                 

De Adventsperiode is begonnen, we gaan op weg naar Kerst. Vieringen waarin we graag zouden 

willen zingen als gemeente, maar dat is dus nog even niet aan de orde. Maar dat wil niet zeggen dat 

er geen mogelijkheden zijn om te zingen. We proberen elke week een groep zangers te vinden die de 

gemeentezang verzorgt. En om daarin mee te zingen hoef je echt geen koor-of cantorij lid te zijn. 

Eigenlijk moet je misschien wel zeggen: samen zijn we in deze weerbarstige tijden verantwoordelijk 

voor het gaande houden van het lied. Dus, mede namens Lucas, de oproep om je aan te melden om 

een keertje mee te zingen. De liederen worden ingeoefend op vrijdagavond.                            

Aanmelden bij Lucas (jlucas.wiersema@gmail.com)  of bij mij (harrie.strubbe@hotmail.com).                                             

Laten we zo proberen er met elkaar toch iets moois van te maken in deze tijd van advent en kerst.                                                  

Harrie Strubbe 

Activiteiten in december, herinnering.                                                                                                                                      

Boeken introductieavond. Op deze introductieavond dit keer geen twee maar vier boeken.               

Dat klinkt nogal ambitieus, maar het gaat om een losse roman, ‘Moedervlekken’ van Arnon Grunberg 

en de Cromwelltrilogie van Hillary Mantel: ‘Wolf hall’, ‘Het boek Henry’ en ‘De spiegel en het licht’.                       

Datum: donderdag 10 december.                   Aanvang: 20.00 uur.                   Plaats: ‘It String’ Boksum.                                   

Leiding: Japke Wiersema en Harrie Strubbe. Opgave: vóór 4 december bij activiteiten@terpoarte.nl  

Filmhuis Terpoarte: La fille inconnue.                                                                                                             

Een sociaal drama van de gebroeders Jean-Pierre en Luc Dardenne uit 2016 (België). Een verhaal over 

wegkijken en compassie. Jenny, een jonge huisarts in Seraing (Luik). Op een avond wordt er gebeld 

maar ze besluit om niet te reageren. De volgende dag wordt een jonge vrouw dood aangetroffen.                                                                                                                                                    

Datum: dinsdag 15 december.                        Aanvang: 20.00 uur.                    Plaats: ‘It String’ Boksum.                                   

Opgave: vóór 9 december bij activiteiten@terpoarte.nl 

Kerstfeest voor senioren.                                                                                                                          

Ondanks de onzekere en lastige Coronatijden hopen we dat u het aandurft om samen Kerst te vieren. 

Datum: woensdag 23 december.                    Aanvang: 16.30 uur.                    Plaats: ‘St. Jan’ Deinum.  

Opgave: vóór 14 december bij Alie Hessels. famhessels79@gmail.com of 06 34495310/058 2542085.                                                                                                                                                 

Schrijven voor mensenrechten.                                                                                                                                     

De werkgroep mensenrechten was gewoon maandelijks een Amnesty-schrijfactie te verzorgen in de 

kerk. Zo staat dit ook op het programma voor zondag 20 december as, maar de werkgroep heeft 

besloten dat zolang 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, en versturen. Deze keer heb ik al een schrijfactie 

voor u gedownload die ik als derde pagina bij deze nieuwsbrief doe.                                                           

U kunt hem printen, ondertekenen en bij de supermarkt in Deinum laten frankeren en versturen.                                                                

Namens de mensenrechten werkgroep, Frouwkje v/d Veen-Sjaarda 

Achtergrondinformatie bij de AI-brief.                                                                                                               

We schrijven voor Elchin Mammad, een mensenrechtenverdediger en journalist uit Azerbeidzjan.    

Op 30 maart werd hij gearresteerd, nadat hij online een kritisch artikel had gepubliceerd over de 

mensenrechtensituatie in zijn land. Hij werd veroordeeld voor diefstal en illegaal wapenbezit.      

Elchin denkt dat de politie zelf zogenaamd gestolen juwelen en wapens in zijn huis heeft gelegd.                  

De regering grijpt de coronacrisis aan om de onderdrukking op te voeren. 
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President of Azerbaijan 

Ilham Aliyev 

19 Istiqlaliyyat Street  

Baku AZ1066 

Azerbeidzjan 

 

Copy to: 

Ambassade van de Republiek Azerbeidzjan 

Z.E. dhr. Fikrat Akhundov 

Andries Bickerweg 6 

2517 JP Den Haag 

 

Boksum, Blessum, Deinum 06-12-2020  

 

Dear President, 

 

I am writing to call for an immediate and unconditional release of prisoner of conscience, 

human rights lawyer and media reporter Elchin Mammad. On 14 October 2020, the 

Sumgait City Court sentenced him to four years in prison on trumped-up charges of theft 

and illegal possession of weapons. He is appealing his sentence. 

 

For years, Elchin Mammad has faced harassment from the authorities in connection with 

his human rights work. In 2015, his organization was investigated, he was subjected to 

arbitrary detention, placed under travel restrictions, and repeatedly summoned by the 

police for questioning. His sentencing on trumped up charges is a part of the continuing 

relentless crackdown on all dissent in Azerbaijan, which must stop. 

 

In the light of the above, I urge you to take all necessary steps to ensure Elchin 

Mammad’s immediate and unconditional release and that his unfounded prosecution 

ends. I also urge you to end the ongoing abuse of the country’s criminal justice system 

for persecution of government critics and human rights defenders. 

 

Yours sincerely, 

 

Name:……………………………………………………… 

Address:…………………………………………………. 

            The Netherlands     


