Nieuwbrief 2, week 5, 2022
Beste leden en belangstellenden van de
Protestantse Gemeente Terpoarte.
Kerkdiensten de komende weken.
Waren we naar Nieuwsbrieven overgegaan om up to date te kunnen zijn, blijken deze soms bij verschijning
ook alweer achterhaald. Maar we zijn blij dat we weer fysieke diensten kunnen hebben met in achtneming
van de anderhalve meter uiteraard, mondkapjes bij verplaatsing en ingetogen zingen. Vanaf nu is er dus
ook weer dienst in Boksum en Blessum zoals aangegeven. In week 11 komt er weer gewoon een Trjilling uit.
Mochten er tussentijds nog weer veranderingen zijn dan hopen we die af te kondigen en te mailen naar de
bij ons bekende mailadressen. Is uw mailadres nog niet bij ons bekend, maar wilt u toch graag op de hoogte
blijven stuur dan even een mailtje naar scriba@terpoarte.nl .Voor actuele informatie kunt u het beste altijd
even de website raadplegen.
06-02-22, foargonger ds. J.H. Strubbe.
Kleur snein; grien

09.30 oere: Sint Jan, Deinum (NL)
Kollektes: Kerk in Actie, Werelddiaconaat en eigen tsjerkewurk
Ynsammeljen Itensbankprodukten

13-02-22, foargonger ds. J.W. van Dijken. 09:30 oere: Sint Margryt, Boksum (Nl)
Kleur snein; grien
Kollektes: Kerk in Actie, Noodhulp Nepal en eigen tsjerkewurk.
20-02-22, foargonger ds. J.H. Strubbe.
By de útdoar Amnesty brief
Kleur snein; grien

09:30 oere: Sint Jan, Deinum (FR)
Kollektes: Kerk in Actie, ZWO en eigen tsjerkewurk.
Nachtmiel tsjinst

27-02-22, foargonger ds. K.H. Bogerd.
Kleur snein; grien

09.30 oere: Sint Margryt, Boksum (NL)
Kollektes: Itensbank, Restauraasjefúns en eigen tsjerkewurk

06-03-22, foargonger ds. J.H. Strubbe.
Ynsammeljen Itensbankprodukten
Kleur snein; pears

09:30 oere: Sint Jan, Deinum (FR)
Kollektes: Kerk in Actie, Zending en eigen tsjerkewurk.
1ste snein fan de 40--dagentiid

09-03-22, foargonger ds. J.H. Strubbe.
Kleur snein; pears

19:30 oere: Maria Tsjerke, Blessum (HL)
Kollektes: Kerk in Actie, Werelddiaconaat en eigen tsjerkewurk.
Biddei wurk en gewier

13-03-22, foargonger dhr. P. Fortuin
Kleur snein; pears

09.30 oere: Sint Margryt, Boksum (FR)
Kollektes: Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat, eigen tsjerkewurk.
2de snein fan de 40-dagentiid

Wat is er in de komende tijd te doen? (voor nadere info zie website en activiteitengids)
Konden de kerkdiensten in de afgelopen tijd in elk geval nog gestreamd worden, dat in tegenstelling tot ons
activiteitenprogramma. Maar daarvoor gaan nu dus ook de deuren weer open. Een aantal afgelaste activiteiten hebben alsnog een plek gekregen op de kalender, terwijl andere naar een later tijdstip met meer mogelijkheden worden doorgeschoven.
01 feb: Filmavond “”Corpus Christi” ( Polen, 2019) It String ( CTB vereist) 19.45 uur
09 en 23 feb:‘The truth is out there’- een kijk in de wereld van waarheidszoekers en complotdenkers.
Ons Huis, 20 uur.

14 en 28 feb: “Liturgie van het alledaagse”- heilige gebruiken in het gewone leven. Aan de hand van teksten
uit het gelijknamige boek van Tish Warren. Ons Huis, 20.00 uur
Voor het concert van Jos van de Kooy en Tetsje van der Kooi in de Sint Janskerk op zondag 6 maart
wordt een alternatieve datum gezocht!!!
07 mrt: Boekbespreking “Klifi” van Adriaan van Dis, ‘It String’ 20.00 uur
14 mrt: Meegelezen en meegedacht, 19.30 uur ‘Ons Huis’.
15 en 29 mrt: “Vensters op de hemel”, Marc Chagall als glaskunstenaar, ‘It String’ 20.00 uur.
16 mrt: Seniorenmorgen in’Ons Huis’ 9.30 uur.
23 mrt: Kerkhistorische verkenningen. De Labadisten van Wieuwerd en Anna Maria van Schuurman.
Ons Huis, 20.00 uur.
25-27 mrt: Kloosterweekend Sint Adelbertabdij Egmond. Opgave gesloten.
6 april: Filmavond “Babette’s Feast” (Denemarken 1987) ‘Ons Huis’, 20.00 uur
Vertelavond in de Sint Jan. Jeanine Spanjer en Geertje van der Zee Folkertsma vertellen over hun werk.
Vermoedelijke datum ergens in mei. Sociaal Café met Peter van der Voort. In verband met de volle
agenda en de onzekerheid rond corona wordt deze avond uitgesteld naar het najaar.
Lief en leed.
Terwijl de besmettingscijfers door het dak gaan, ook in onze eigen provincie, heeft het er toch alle schijn
van dat het de goede kant uitgaat met de pandemie: steeds minder mensen die in het ziekenhuis terechtkomen. De goede kant gaat het ook op met Eddie Ferwerda. Hij krijgt nog een klein beetje zuurstofondersteuning, maar voelt zich al veel beter. We wensen hem een goed herstel toe. Ytzen Renema is nog in afwachting van zijn operatie. We wensen hen en allen die met zorgelijke situaties te doen hebben sterkte!
Ds. Harrie Strubbe
Personalia, verjaardagen.
Dhr. N kalt uit Deinum wordt 9 maart as. 86 jaar. Op 17 maart as. wordt mevr. R. Sytema-Kikstra uit Deinum
91 jaar. We wensen u allen een bijzondere dag en Gods nabijheid voor het komend jaar.
Achtergrond informatie bij de komende diaconale collectes. (voor rekeningnummers, zie de website)
Zondag 06 feb: Collecte KIA, Werelddiaconaat. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden.
Zondag 13 feb: Collecte KIA, Noodhulp. Nepal: Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel
jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.
Zondag 20 feb: ZWO, nieuw project nog niet bekend, nadere informatie volgt.
Zondag 28 feb: Voedselbank
Zondag 6 mrt: 40 dagentijdcollecte KIA. Zending. In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne
landbouwtechnieken. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.
Woensdag 9 mrt: Biddagcollecte KIA, Werelddiaconaat. Bangladesh: Veilig koken en meer inkomen voor
vrouwen. In Bangladesh zijn overstromingen of soms juist droogte een bedreiging voor de voedselvoorziening. Een ingenieus kooktoestel levert vrouwen meer inkomen op en het is ook milieuvriendelijker.
Zondag 13 mrt: 40 dagentijdcollecte KIA, Binnenlands diaconaat. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt
kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een
Friese kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen
kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.

