
 
Nieuwsbrief 31, week 13, 2021 
 
Beste leden en belangstellenden van  
Protestantse Gemeente Terpoarte, 
 

Diensten rond Pasen online 
We hadden een beetje gehoopt dat we rond Pasen weer diensten met kerkgangers zouden kunnen hebben. Helaas is 
dit niet het geval. De coronamaatregels zijn nog niet versoepeld. Dus in tegenstelling tot wat er in de Paastrjilling staat 
zijn de diensten voorlopig alleen nog online te volgen vanuit de Sint Jan.  
Gemeenteleden die de Trjilling ontvangen hebben deze week de liturgie voor de Paascyclus gekregen. De 
liturgiecommissie heeft samen met ds. Harrie Strubbe deze diensten voorbereid. In elke dienst zingen 4 leden van de 
cantorij onder leiding van Lucas Wiersema. We hopen dat u deze diensten thuis mee viert. Zo kunnen we, zij het op 
afstand, toch gemeenschap zijn. Deze diensten zijn eigenlijk een doorlopende viering. Het is het hoogtepunt van de 
Christelijke liturgie.  
Het liturgieboekje is ook te vinden op de website terpoarte.nl. 
  
Komende online diensten 
In ieder geval zijn t/m 18 april de diensten alleen online te volgen. Daarna bekijken we opnieuw wat er mogelijk is. Op 
11 april staat een Taizé viering gepland. Een dienst met stiltes en veel samen zingen met herhalingen. Daardoor een 
dienst die zich niet erg leent voor een onlineviering. En omdat er voor die zondag ook geen predikant is ingeroosterd 
is er deze zondag geen dienst. Voor deze zondag verwijs ik u graag naar de uitzending van Omrop Fryslân. 
 
1 april 19.30 uur, viering Witte donderdag  

predikant ds. Harrie Strubbe, organist Ruurd Salverda, taal Frysk/Nederlands 
2 april 19.30 uur, viering Goede vrijdag 

predikant ds. Harrie Strubbe, organist Lucas Wiersema, taal Frysk/Nederlands 
 3 april 20.30 uur, Paaswake 

predikant ds. Harrie Strubbe, organist Rinze Leeverink, taal Frysk/Nederlands  
4 april 9.30 uur, Paasviering voor jong en oud, 

predikant ds. Harrie Strubbe, organist Lucas Wiersema, taal Frysk/Nederlands 
11 april, geen dienst 
18 april 9.30 uur, predikant ds. Harrie Strubbe, organist Ruurd Salverda, taal Frysk 

 
Met hartelijke groet, 
Kees Iepema, 
Namens de kerkenraad 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgische schikkingen uit de veertigdagentijd 

http://www.terpoarte.nl/

