
 

Nieuwbrief 37, week 48 

 

Beste leden en belangstellenden van de 

Protestantse Gemeente Terpoarte. 
 

 

Helaas nieuwe lockdown.                                                                                                                                                                                                                                      
Sinds zondag jl. is Nederland ’s avonds in lockdown gaan, hetgeen helaas betekend dat al onze 
avondactiviteiten voor de komende 3 weken zijn opgeschort. De kerkdiensten kunnen gelukkig wel 
doorgaan met in acht name van de volgende regels. Aan kerkgangers wordt gevraagd een 
mondkapje te dragen tot u zit. We zitten op anderhalve meter, de zang door de hele gemeente 
wordt beperkt en er wordt niet gecollecteerd. We vragen u om te doneren door geld over te 
maken, achter in de Trjilling en op de website (www. Terpoarte.nl) vindt u de banknummers.                 
De ‘huiskameractiviteiten’ voor de kinderen kunnen met in achtneming van de coronaregels 
(dezelfde als die voor de scholen) wel doorgaan. 
 

Aankondiging van de Huiskamer, wij blijven, 

met in achtneming van de corona maatregels open! 

Wij hebben woensdag 22 en 29 december 

en 5 januari Kerstvakantie. 

Column op de website. 
Onze predikant, Harrie Strubbe hoopt weer regelmatig een nieuwe column voor de website te 
schrijven, de eerste staat er sinds zaterdag jl. op. Het blijft al met al een lastige tijd. Hebt u vragen 
of wilt u wat kwijt, neem dan gerust contact op met mij of met onze predikant, 0515 336 793, 
harrie.strubbe@hotmail.com. 
Frouwkje v/d Veen-Sjaarda, scriba 

 
De diaconie vraagt aandacht voor de digitale collecte van kerk in actie 

 'Geef licht aan kinderen in de knel'. 
 

 
 

Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon 
drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de 
uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen 
in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in 
actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Doneer via de volgende link: 

https://kerkinactie.digicollect.nl/j-th-van-der-meer?utm_campaign=kerk-in-
actie&utm_content=new_action_with_email&utm_medium=email&utm_source=digicollect 
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