
Nieuwsbrief 26, week 02, 2021 
 

Beste leden en belangstellenden van  
Protestantse Gemeente Terpoarte, 

 
Nog meer geduld nodig 
We dachten dat we op 24 januari wel weer en dienst met 
kerkgangers konden houden. Helaas, dat moeten we tenminste nog drie weken uitstellen. We gaan nu in ieder 
geval t/m zondag 7 februari door met online diensten in Deinum. We weten ook nog niet wat er daarna mogelijk is. 
Daarom komt er nog even geen Trjilling uit maar verschijnt er elke twee weken weer een nieuwsbrief.  
Graag wijs ik ook nog even op de columns die Harrie regelmatig schrijft. 
Er staan weer een paar recente op de website. 
Er stond al een kerstboom in de Sint Margriet, maar de diensten daar 
gingen niet door. Daarom is de boom door Ynze en Alie Postma maar 
buiten neergezet en van lichtjes voorzien, zodat hij zijn boodschap van 
licht toch kon verspreiden. (foto Mark van Houten) 
Ondanks alles, een goed en gezond 2021 gewenst! 

Met hartelijke groet, 
Kees Iepema, voorzitter kerkenraad. 
 
Komende online diensten 
Zondag 17 januari, 9.30 uur: ds. Harrie Strubbe, taal Nederlands 
Zondag 24 januari, 9.30 uur: ds. Harrie Strubbe, taal Frysk 
Allebei te volgen via www.kerkdienstgemist.nl . 
Zie verderop in deze nieuwsbrief voor informatie over de diaconale collectes.  
 
Gemeente-zijn ten tijde van de lockdown 
Het moge duidelijk zijn dat de verlenging van de lockdown tot 9 februari ( voorlopig) ook voor ons als gemeente 
gevolgen heeft. Voor de zondagse diensten blijft het recept: online. Maar ook over ons activiteitenprogramma kan 
gezegd worden: alles wat werd aangekondigd in onze fraaie kerstflyer kan van de agenda. Deze week komen we als 
activiteitencommissie nog bij elkaar (dat kan nog precies binnen de regelgeving) en zullen ons dan beraden op hoe 
verder. Een van de opties op tafel is dan ook het eventueel online aanbieden van vormingswerk. U hoort spoedig 
weer van ons! 
Uit de gemeente 
Sinds een aantal weken is Mientje Rijpstra ( Pypsterhof) helemaal bedlegerig. En ze levert nu echt hard in. Gelukkig 
is er een heel netwerk van vrijwilligers die voor haar zorgen, naast de beroepskrachten. Mientje heeft een groot 
deel van haar leven op haar moeder en broer gepast, en nu wordt er dus goed op haar gepast. Dat is mooi om te 
zien. Veel waardering daarvoor. We hopen dat Mientje in alle rust naar haar einde toe kan leven. 
In eerste weekend van januari stond bij Auke en Femmy Bouma de boel flink op zijn kop. Auke raakte met 
hartproblemen in het MCL waar hij uiteindelijk twee operaties moest ondergaan: de eerste grote operatie betrof 
omleidingen en het herstellen van een hartklep, twee dagen later volgde er nog een kleinere in verband met 
complicaties. Dan gebeurt er in een paar dagen tijd wel veel. Inmiddels gaat het herstel naar wens en we hopen dat 
hij een dezer dagen weer thuis zal komen. Alle goeds gewenst, Auke en Femmy! 
Pieter Jan Popken werd met de kerst een paar dagen opgenomen in het MCL. Het hele gezin was getroffen door 
het coronavirus en bij Pieter Jan ging dat even niet goed. Gelukkig was hij al snel weer goed genoeg om naar huis te 
kunnen en inmiddels gaat het de hele familie weer stukken beter! Sterkte verder! 

Ds. Harrie Strubbe 

Collectes  
De diaconale collecte voor komende zondag 17 januari is voor de PKN collecte Ondersteuning gemeenten.  In onze 
kerken zijn veel mensen actief. Dit gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van 
diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. De academie van de Protestantse kerk helpt met een divers 
trainingsaanbod zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen 
vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust 
aan de slag.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Voor 24 januari is de collecte voor “Missionair werk”  van de PKN . De PKN ondersteunt missionair-diaconale 
initiatieven van gemeenten, om een kerk van betekenis te kunnen zijn. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar 
iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een 
praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze 
van betekenis voor hun dorp of stad 
U kunt voor deze collectes geld overmaken op NL47RABO 03132 00 181 t.n.v. Diaconie Terpoarte.  
 
Schrijven voor mensenrechten                                                                                                                                                   
Zondag 24 januari staat het schrijven voor gewetensgevangenen weer op het preekrooster. Nu we niet met 
brieven in de Kerk staan kunt u ook zelf in actie komen.  Via https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties kunt u  
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  vóór 1 
februari 2021 naar de Iraanse autoriteiten sturen. In de brief roept u hen op om Massud Mossaheb onmiddellijk 
vrij te laten. Plak een wereldzegel op de brief, te verkrijgen bij de buurtsuper in Deinum.                        
Achtergrondinformatie bij de schrijfactie Iran: hartpatiënt heeft dringend zorg nodig                     
De Oostenrijks-Iraanse consultant Massud Mossaheb (73) zit in Iran een celstraf van 10 jaar uit. Hij heeft ernstige 
gezondheidsproblemen. Vanwege de verspreiding van covid-19 in Iraanse gevangenissen loopt zijn leven acuut 
gevaar. Massud Mossaheb werkte mee aan de bouw van een ziekenhuis in Iran en werd na een volstrekt oneerlijk 
proces veroordeeld voor vage aanklachten met betrekking tot de nationale veiligheid. De gevangenisarts heeft 
geconstateerd dat hij moet worden opgenomen in een hartkliniek, maar de gevangenisautoriteiten weigeren dit. 
Namens de mensenrechten werkgroep, Baukje Fortuin 

Overweging 

Aan het licht komen 

Dat is de overkoepelende thematiek van deze weken 
in het kerkelijk jaar: de Verschijningstijd, Epifanie. Wie 
is er nu aan het licht gekomen, met Kerst? Wie is deze 
Jezus nu eigenlijk. ‘De koning der Joden’ klonk bij het 
Mattheus uit de mond van de Wijzen. Marcus voerde 
de doper ten tonele en liet de hemel spreken over die 
ene mens die uit het doopwater van de Jordaan 
opsteeg en die ons oproept tot omkeer en 
vertrouwen in het goede nieuws van het nabije Rijk 
Gods. En aanstaande zondag doet Johannes zijn duit 
in de zak met het verhaal van die bruiloft te Kana. Een 
intrigerend verhaal in schrale tijden, lijkt me. 
Nieuwsgierig?  Schakel dan zondag in en vier online 
mee. 
Maar goed, elke zondag heeft ook een eigen psalm en 
ik heb me vanaf zo ongeveer de eerste nieuwsbrief 
voorgenomen om me daar dan steeds maar op te 
concentreren in deze overwegingen. Wat is dat 
eigenlijk met die psalmen? Ze horen er vanouds bij. 
Soms spreken ze ons aan, deze liederen, soms ook 
helemaal niet. Zo eerlijk moeten we maar zijn. Maar 
we zingen ze toch maar mee en realiseren ons dat 
we, met zo’n lied aan het begin van de dienst, vanuit 
en met Israël opgaan. Daar begint ook voor ons het 
spoor.  
Sytze de Vries heeft eens gezegd: een psalm is als een 
lege lijst, een raamwerk, dat nog moet worden 
ingevuld. Er moet een tafereel in, een verhaal. Geen 
landschapje, maar een verhaal met mensen. Dat 
verhaal kleurt dan zo’n psalm.  

Die van komende zondag, de 66e, begint groots en 
vooral universeel: er wordt opgeroepen, 

aangespoord: heel de aarde moet juichen en zingen. 
Alle volken moeten er aan meedoen. Een loflied dat 
over de aarde schalt. Waarom? Wel, dat heeft met de 
geduchte, bevrijdende daden van de Eeuwige te 
maken. Het gaat om Israëls bevrijding: HIJ heeft de 
zee in het droge veranderd, zij trokken te voet de rivier 
door. Je hoort nog tonen uit het scheppingslied en 
natuurlijk Exodus.                                                                                                                              
Maar in de loop van het lied verandert de toon: nu 
klinkt er een danklied van een individu. Nou moet je 
dat laatste bij psalmen maar niet al te letterlijk 
nemen, maar toch, de toon is anders. Wat blijft staan: 
God is goed geweest. 
Spannender wordt het in vers 9 en 10: God geeft je 
niet alleen het leven, maar zorgt er ook voor dat je in 
leven blijft, zelfs zo dat je voet niet wankelt. Daar 
spreekt een enorm vertrouwen, Maar in vers 11 blijkt 
dat dat niet altijd vanzelf gaat; je wordt soms ook op 
de proef gesteld. Maar dan moeten we wel even met 
elkaar afspreken wat we daarmee bedoelen. We 
zitten midden in een gezondheidscrisis, daar vertel ik 
niks nieuws mee. Maar is dat dan iets dat God op ons 
pad stuurt? In sommige kringen wordt dat wellicht 
wel zo beleefd. Ik volg niet dat spoor, wat niet 
wegneemt dat je deze hele coronacrisis wel degelijk 
als een beproeving kunt ervaren. Niet gezonden 
vanuit de hand van God, maar wel een situatie die 
ons vragen stelt: hoe staan we hier nu in, hoe kijken 
we nu naar onze levensstijl, wat ervaren we nu als 
echt belangrijk en welke rol speelt ons geloof bij dat 
alles?  Het is dan dus een vraag naar instelling, 
mentaliteit, een levensles dus. Dan gaat het bij deze 
psalm om vertrouwen, om toch maar de lofzang 
gaande te houden. 

ds. Harrie Strubbe 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties


 

Head of judiciary,  Mr. Ebrahim Raisi 

c/o Permanent Mission of Iran to the UN  

Chemin du Petit-Saconnex 28 

1209 Geneva, Switzerland 

 

Copy to: 

Ambassade van de Islamitische Republiek Iran  

H.E. Mr. Ali Reza Kazemi Abadi 

Duinweg 20 

2585 JX Den Haag 

E-mail: iranemb.lhy@mfa.gov.ir 

 

Boksum/Blessum/Deinum  22-01-2021 

 

Dear Mr Raisi, 

 

The health of Massud Mossaheb, a 73-year-old Austrian-Iranian dual national arbitrarily detained in 

Tehran’s Evin prison, is declining. The spread of COVID-19 in Iran’s prisons puts him at heightened risk 

of severe illness or death due to his age and pre-existing medical conditions. 

 

I ask you to quash Massud Mossaheb’s conviction and sentence and release him unless he is charged 

with an internationally recognizable offence and tried in accordance with international fair trial 

standards. Given the COVID-19 pandemic, I further call on you to urgently release him on medical 

grounds. 

 

Thank you for your attention. 

Yours sincerely, 

 

Name:……………………………………………………… 

Address:…………………………………………………. 

               The Netherlands     
  


