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Beste leden en belangstellenden van  
Protestantse Gemeente Terpoarte, 

 
Online diensten 
En alweer moeten we kerkdiensten met bezoekers uitstellen. Tot en met 28 maart zijn de diensten alleen online te 
volgen. Heel misschien kan er in de stille week en met Pasen wat meer. In ieder geval is dit even de laatste 
nieuwsbrief. Voor Pasen komt er weer een Trjilling is de bedoeling.  
Het voordeel van deze tijd is dat er heel wat aanbod is van online diensten. Via kerkdienst gemist kun je ook 
gemakkelijk bij andere Gemeenten in de keuken kijken. Zo heb ik afgelopen zondag ook de dienst van de Oud 
Katholieke kerk in Utrecht vanuit de Gertrudiskathedraal in Utrecht meegemaakt. Voorganger: Mgr. Bernd Wallet, 
Aartsbisschop van Utrecht, geassisteerd door Wietse van der Velde, pastoor van de statie Fryslân. Voor de 
liefhebbers: Derde zondag van de 40-dagentijd - 7 maart 2021 - YouTube 
Wees erBIJ voor RWANDA 
De zakjes met bij- en vlindervriendelijke bloemenmengsels kunnen nog tot april besteld 
worden bij Anko van der Veen, zie vorige nieuwsbrief. Een prachtig initiatief; steun voor 
Rwanda en in onze tuinen voor bijen en vlinders. Allebei hard nodig. 
Liturgische schikkingen 
In de veertigdagentijd staan er weer prachtige 
schikkingen in de kerk, verzorgd door Jetty, Baukje, 
Boukje en Luttie. 
Onze klokken luiden voor het klimaat 
De kerkenraad heeft besloten dat we ons aansluiten bij  
Klimaatcoalitie Fryslân. Deelnemers aan dit netwerk 
kunnen elkaar zo gemakkelijk vinden als het gaat om 
acties en evenementen voor klimaat en duurzaamheid. 
Starters van de Friese coalitie zijn Milieudefensie Fryslân, Fridays for Future en de Friese Milieufederatie.  
Op zondag 14 maart is er een klimaatalarm. Wij doen daaraan mee door de klokken van onze dorpskerken van 
15.00 -15.15 uur te luiden. In Leeuwarden wordt een klimaatmars gehouden die start op het Oldehoofsterkerkhof. 
Wie daaraan mee wil doen kan zich aanmelden op www.klimaatalarm2021.nl   
Komende online diensten 
14 maart 9.30 uur, online kerkdienst Deinum, vierde zondag in de veertigdagentijd,  

predikant ds. Harrie Strubbe, organist Lucas Wiersema, taal Frysk 
21  maart 11.00 uur, online kerkdienst Deinum, vijfde zondag van de veertigdagentijd,  

predikant ds. Hinne Wagenaar,  organist Lucas Wiersema, taal Frysk 
Ze zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl . 
Met hartelijke groet, 
Kees Iepema, voorzitter kerkenraad.  
 
Lief en leed 
Zoals ik de vorige keer al schreef gaat het coronavirus deze periode niet aan onze dorpen voorbij, met alle zorg, 
ongemak en onzekerheid die daarmee gepaard gaat. We wensen iedereen die er op de een of andere manier mee 
te maken heeft , heel  veel moed en sterkte.         `        
Maar het was niet alleen corona dat de klok slaat.  
Jeltsje Tilma kwam ongelukkig ten val en dat leverde een ziekenhuisbezoek op met als diagnose: zware 
hersenschudding. Dat betekent hoofdpijn, vermoeidheid en vooral rust nemen. Sterkte daarbij.  
Ynze Postma raakte plotseling in het ziekenhuis met tromboseklachten en vervolgens longproblemen. Dan lig je 
voor het weet op de IC, en dat is schrikken. Gelukkig lijkt het allemaal goed te bekomen en hij mocht dan ook al 
weer snel naar huis. Goed herstel gewenst.           
Dhr.Kalt sr. raakte met serieuze hartklachten in het ziekenhuis, waar als snel duidelijk werd dat een open-hart-
operatie nodig was. Die is inmiddels met succes gebeurd en als alles volgens plan verloopt is hij deze week 
thuisgekomen, waar hij zijn verjaardag mocht vieren. We wensen ook hem een goed herstel toe.        
We leven ook mee met alle anderen die met gezondheidsklachten en andere  zorgen zitten. We wensen hen moed 
en kracht toe. 
ds. Harrie Strubbe 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3VYLuNoHCg
http://www.klimaatalarm2021.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Diaconale collectes.  
14 maart Collecte Kerk in Actie binnenlands diaconaat:   
“Ondersteuning diaconaat in arme regio’s”. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van 
generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist 
in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets 
doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die 
opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo 
nodig financieel.  
 21 maart Kerk in Actie Werelddiaconaat:  
Indonesië “ Een beter inkomen voor Javaanse boeren”.  Op het Indonesische eiland Java wonen veel 
boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen 
om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere 
prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. 
De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft. 
U kunt voor deze collectes geld overmaken op NL47RABO 03132 00 181 t.n.v. Diaconie Terpoarte. 

Personalia: 
Verjaardagen: Mevr. R. Sytema-Kikstra uit Deinum wordt 17 maart a.s. 90 jaar. 
We wensen u, hopelijk in goede gezondheid, een fijne dag en alle goeds voor het komende jaar. 
Tietsje Weiland. 
 
Schrijven voor mensenrechten 
Zondag 14 maart staat het schrijven voor gewetensgevangenen op het preekrooster. U kunt zelf een 
voorbeeldbrief downloaden via www.amnesty.nl. Of U kunt de voorbeeldbrief die op de derde pagina staat 
uitprinten, ondertekenen en versturen met een wereldzegel (verkrijgbaar bij de buurtsuper) naar de gevangenis 
autoriteiten in China. U vraagt de onmiddellijke vrijlating Gulshan Abbas, een Oeigoerse arts.Ze kreeg 20 jaar 
gevangenisstraf in een geheim proces. Zeer waarschijnlijk omdat haar familie in Amerika actie voert voor het lot 
van de Oeigoeren. 
Luttie Iepema 

 
Overdenking 
 
Het verlangen om thuis te komen ( bij Psalm 122) 
Het is deze week een jaar geleden dat we serieus 
met de coronacrisis te maken kregen. Het was 
bidstond, we zaten met zijn allen in het kerkje van 
Blessum, zongen er nog vrolijk op los, ook al klonk 
bij een enkeling al wel de vraag: kan dit eigenlijk nog 
wel, hoe verstandig is dit nog? Een dag later kwam 
het antwoord: het kon niet meer. En we gingen als 
kerk op slot, voor onbepaalde tijd. En dat zou een 
lange periode van maanden worden. Net als nu 
waren we op weg naar Pasen. Verschil met toen is 
dat, hoewel we nog steeds niet samenkomen ( ook 
al vindt de PKN tot veler verbazing en misschien 
zelfs wel ergernis - daar zijn die kerken weer met 
hun uitzonderingspositie- dat dan wel zou kunnen) 
er zijn weer diensten vanuit eigen kerk en 
gemeente. Een groot verschil. 
Maar tegelijk, we zijn opnieuw op weg naar Pasen 
en we hunkeren naar openheid en vrijheid. We zien 
uit naar weer samenkomen en samenzang. Elkaar 
weer ontmoeten van aangezicht tot aangezicht in 
plaats van het beeldscherm van telefoon of laptop.  
Verlangen dus. Zoals het ook klinkt in de oude 
pelgrimsliederen van Israël. De psalm voor komende 
zondag,  de 122e,  is er zo eentje.  Klonken er in de 
voorafgaande psalmen nog eenzame stemmen die  

 
 
 
zich afvroegen hoe het zou komen  - waar komt 
mijn hulp vandaan-  in dit pelgrimslied wordt de 
bestemming bereikt: we treden door de poorten 
van Jeruzalem binnen.  En het klinkt als thuiskomen. 
En van meet af aan is het duidelijk dat dat geen 
eenzaam gebeuren is: het gaat over  ‘onze voeten’ 
en even verderop zelfs over ‘volksstammen’. 
Allemaal broeders en zusters, allemaal 
tochtgenoten, die delen in dat verlangen om thuis 
te komen bij God. Het is het verlangen en de belofte 
die tot op de laatste bladzijde van het goede boek 
levend wordt gehouden. Het is, zo op weg naar 
Pasen, een herkenbaar verlangen. Zoals vroeger wel 
werd gezegd: het opgaan naar het huis des Heren. 
Zo plechtstatig zeggen we het nu niet meer, maar 
we zien er wel weer naar uit: een kerk met mensen, 
rond het verhaal, en vol vreugde de lofzang zingend 
( en alle andere soorten van liederen) . Wie weet, 
op niet al te lange termijn…… 
Wij zijn op weg naar Pasen en op deze vierde 
zondag in de veertigdagen , zondag Klein Pasen , 
Laetare, verheug je!, zingen we onszelf , zij het nog 
zachtjes, moed in. We zijn onderweg, en wie gaande 
blijft komt een keer aan. We zijn er bijna, maar nog 
niet helemaal. 
ds. Harrie Strubbe 

http://www.amnesty.nl/


 

 
 

Director Wang Jiang 

Prison Administration Bureau of Xinjiang Uyghur Autonomous Region 

No 380, Huanghe lu, Urumqi 

830000, Xinjiang Uyghur Autonomous Region 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

 

Blessum/Deinum/Boksum 14 March 2021 

 

Dear Director Wang, 

 

I am writing to express my grave concern about Gulshan Abbas, a retired Uyghur doctor who was 

sentenced to 20 years’ imprisonment in a secret trial for ‘taking part in organized terrorism, aiding 

terrorist activities and seriously disrupting social order’ in March 2019. Her relatives only knew about 

the lengthy sentencing in December 2020. 

 

No concrete evidence against Gulshan Abbas has been made public, but her family believes that her 

lengthy sentencing is because of the activism for Uyghurs by her relatives overseas. This would appear 

to be an example of collective punishment aimed at restricting the right to free expression and the 

work of human rights defenders. 

 

I therefore call on you to release Gulshan Abbas unless there is sufficient, credible and admissible 

evidence that she committed an internationally recognized offence and is granted a fair trial in line 

with international standards. Pending her release, disclose Gulshan Abbas’ whereabouts, allow her 

access to her family, a lawyer of her choice as well as prompt and adequate medical care, as 

necessary or requested, and ensure she is not subjected to torture and other ill-treatment. 

 

Yours sincerely, 

 

………………………………………………………. 

 

……………………………………………………….. 

 

………………………………………………………… 

 


