
Nieuwsbrief 34, week 26 
 

Beste leden en belangstellenden van  
Protestantse Gemeente Terpoarte, 
 

We gaan weer zingen! 
Afgelopen zondag was er al geen houden meer aan, de laatste twee 
liederen werden spontaan meegezongen.  
De kerkenraad heeft nu besloten dat we met ingang van komende zondag weer met elkaar gaan zingen. 
Aanmelden voor deze dienst is nog wel nodig, maar daarna hoeft dat ook niet meer. We houden ons aan de 1,5 
meter regel. Mensen uit de zelfde huishouding mogen natuurlijk wel naast elkaar zitten. Er is daardoor wel een 
maximum aan het aantal kerkgangers. Gezien de ervaringen wordt dat maximum waarschijnlijk niet bereikt, in 
het uiterste geval zou het kunnen zijn dat we mensen terug moeten sturen. Maar daar gaan we niet van uit. 
Vanaf 4 juli wordt er weer gecollecteerd tijdens de dienst. 
De diensten in de Sint Jan zijn ook via kerkdienstgemist.nl  te volgen. 
  

Aanmelden voor de dienst van 4 juli graag uiterlijk vrijdag 2 juli voor 20 uur door een mail te sturen naar 
k.r.iepema@hetnet.nl. Als u niet over e-mail beschikt kunt u ook bellen: 0641217773.  
Voor de diensten daarna is aanmelden niet meer nodig.  

 
Zondag 4 juli, dienst in Boksum 
9.30 uur, voorganger Ds. Harrie Strubbe. 
In deze dienst wordt Siebe Pasma bevestigd als ouderling-kerkrentmeester en wordt Jan-Pieter Popken 
geïnstalleerd als kerkrentmeester. We nemen in deze dienst afscheid van Hennie Annema als ouderling-
kerkrentmeester. Na de dienst is er koffie. 
 
Zondag 11 juli, dienst in Blessum 
9.30 uur, voorganger Ds. Harrie Strubbe. 
In deze dienst vieren we na lange tijd weer avondmaal. We hopen dit op een corona-veilige manier te doen. 
 
Volgende Trjilling 
De volgende Trjilling komt niet uit op 5 juli zoals in de vorige nieuwsbrief stond, maar op 12 juli. 

Nieuwe ouderlingen 
De kerkenraad is blij te kunnen vermelden 
dat Japke Fortuin en Ruurd Salverda 
bereid zijn als duo de taak van ouderling 
op zich te nemen. Een ouderling voor het 
pastoraat in Boksum/Blessum wordt nog 
gezocht.  
Ook is er nog een vacature voor diaken. 
 
Sint Jan open 
Graag verwijs ik nog even naar het stukje 
in de Klaver Trije van juli/augustus op 
bladzijde 32. Het zou mooi zijn als ook 
gemeenteleden zich opgeven.  
 
 
Met hartelijke groet, 
Kees Iepema, voorzitter kerkenraad. 
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