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Hoewel de Trjilling nog maar kort geleden is verspreid, willen we toch via deze korte nieuwsbrief de 

gemeente informeren over enkele zaken. 

 

Woensdag 2 november: Dankstond voor Gewas en Arbeid. Traditiegetrouw danken we de eerste 

woensdag van november voor de oogst van het land en voor het werk dat we in de afgelopen maanden 

hebben kunnen verrichten. Dit jaar valt de Dankstond samen met Allerzielen, de dag waarop de 

overledenen worden herdacht. We willen beide activiteiten laten plaatsvinden. De viering van de 

Dankstond begint om 19:45 uur in de Mariakerk in Blessum (dat is een kwartier later dan gebruikelijk).  

Voor wie steek jij een kaarsje aan? 

Wereldwijd worden op 2 november de overledenen herdacht tijdens Allerzielen. In onze drie dorpen is er 

al een aantal jaren de mogelijkheid om in de St Jan, de St Margriet en de Mariakerk een kaarsje aan te 

steken. 

Ook dit jaar zijn de drie kerken weer open op 2 november s’avonds tussen 19.00 uur en 19.30 uur. 

In Deinum en Blessum kan iedereen die dit wil in stilte een kaarsje aansteken. 

In Boksum is er een kort programma waarbij het Mingd Koar een aantal liederen zal zingen. 

Wat dit jaar ook mogelijk is, is dat op woensdagmiddag 2 november om 14.30 uur in Ons Huis voor 

kinderen een schildering of een tekening te maken is, die dan ’s avonds in de kerk rondom de tafel waar 

de kaarsjes staan, worden tentoongesteld. Ouders zijn bij deze activiteit van harte welkom. 

Corona. Nu de najaarsgolf op ons af komt, is het goed om te weten dat de kerkenraad hierover wat 

afspraken heeft maakt. Deze afspraken zijn: 

- er komt weer ontsmettingsmiddel bij de ingang van de kerken; 

- de predikant schudt geen handen meer, noch van de ouderling van dienst, noch bij de uitgang; 

- we gaan weer wat ruimer zitten in de kerk.  

- wat betreft het avondmaal: bij de vredesgroet schudden we geen handen, de wijn krijgen we in kleine 

bekertjes, de predikant ontsmet zijn handen voor hij begint met het uitdelen van de hosties.  

Verwarming in de kerk: we weten allemaal dat de energiekosten enorm gestegen zijn en dat treft jammer 

genoeg ook onze kerken. De kerkrentmeesters hebben advies ingewonnen en  uitvoerig overleg gehad. 

Dat leidde tot het besluit om de thermostaat van de kachels in de diverse kerken anderhalve graad naar 

beneden te brengen. De temperatuur in de kerk zal tijdens de diensten zo’n 18 graden zijn. Het is dus 

verstandig om de jas aan te houden tijdens de dienst. Dat geldt dan ook voor de eerste filmavond van 

zaterdag 22 oktober in de Sint Jan te Deinum.   


