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Beste lezer,

Voor u ligt het activiteitenprogramma voor seizoen 2022-2023 van 
de Protestantse Gemeente Terpoarte. We hebben ons best gedaan 
een gevarieerd programma samen te stellen zodat er voor elk wat 
wils te vinden is. We bieden onze activiteiten nadrukkelijk aan alle 
dorpsbewoners van Blessum, Boksum en Deinum aan. In de meeste 
gevallen zijn de activiteiten gratis toegankelijk. Daarbij maken we 
gebruik van de Sint Jan en Ons Huis in Deinum en Dorpshuis It String 
in Boksum. 

Als opgave noodzakelijk is, kan dat via activiteiten@terpoarte.nl. 

Wij hopen dat onze activiteiten nu allemaal door kunnen gaan. Ze 
bieden allereerst een interessante inhoud, maar geven tevens de 
mogelijkheid om anderen te ontmoeten en met elkaar in gesprek te 
gaan. Zo proberen we als kerk midden in de dorpsgemeenschap te 
staan, open voor iedereen.

Hartelijk welkom!

Namens de activiteitencommissie van Terpoarte, 
Japke Wiersema, voorzitter

mailto:activiteiten@terpoarte.nl
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Muziek in de Sint Jan

Orkest en koor van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé 
Op zondag 9 oktober zullen orkest en koor van het Christelijk 
Gymnasium Beyers Naudé een optreden verzorgen in Deinum. Het 
schoolorkest van Beyers Naudé bestaat uit ongeveer dertig leden uit 
klas 1 t/m klas 6 en heeft een variabele bezetting van strijkers, blazers, 
gitaar, piano en slagwerk en speelt een gevarieerd repertoire van 
wereldmuziek, popmuziek tot licht klassiek. Het orkest heeft diverse 
prijzen gewonnen, bijvoorbeeld de eerste prijs bij het Orkestival, een 
jaarlijks evenement voor schoolorkesten. Het Jeugdkoor Beyers Naudé 
zingt meestal drie- of vierstemmig en werkt mee aan vieringen, het 
jaarlijkse benefietconcert en de Grote Avond. In juni van dit jaar deed 
het koor mee aan Lokaal Vocaal in de Prinsentuin te Leeuwarden. 
Koor en orkest staan onder leiding van muziekdocent Johanna 
Oudejans.  

Datum:  9 oktober 2022
Plaats en tijd: Sint Jan, Deinum
Entree:   €5,- (tot 18 jaar gratis) 
Aanvang: 15.30 uur
Opgave:  niet nodig
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Meer of minder (democratie) – de duurzame 
troonrede 2022
We hobbelen van de ene crisis naar de andere. Gijs Rademakers, 
opiniepeiler van EenVandaag, telde er laatst maar liefst 10 tegelijk! 
De roep om slagvaardigheid laat zich dan ook snel horen en dat 
lijkt logisch. Wie weet mijmert er hier en daar wel eens iemand over 
een sterke leider, een tijdelijke verlichte dictator, die de dingen fors 
aanpakt. Kortom, tijdelijk maar wat minder democratie. Of is dat een 
heilloze weg? 

Rond die vragen cirkelde de ‘duurzame troonrede’ van dit jaar, 
geschreven door Eva Rovers in Trouw op de eerste dinsdag van 
september (het initiatief bestaat al sinds 2012). Rovers is schrijver, 
cultuurhistoricus en medeoprichter van Bureau Burgerberaad. Zij 
pleit juist voor meer democratie, maar realiseert zich direct dat dit 
vooral om verbeeldingskracht vraagt. Anders gezegd: geloof in het 
onmogelijke. Meer democratie maar wel anders. Dat zijn prikkelende 
gedachten, want dan komt democratie en inzet daarvoor opeens veel 
dichterbij dan alleen maar een keer per vier jaar naar de stembus 
te gaan (wat velen overigens ook al niet meer doen). Nieuwsgierig 
geworden naar dit denken over duurzame democratie en dus over de 
toekomst van onze samenleving? Dan moeten we daar maar eens een 
avond met elkaar over in gesprek.

Datum:    Dinsdag 11 oktober 2022
Plaats en tijd:  Ons Huis, Deinum om 20.00 uur
Leiding:  Harrie Strubbe           
Opgave:  activiteiten@terpoarte.nl

mailto:activiteiten@terpoarte.nl
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Seizoenskuiers
Lange tijd een vast onderdeel zijn de kuiers in voor-en najaar. Een 
traditie die we maar weer eens op moeten pakken. We zoeken mooie 
routes in de omgeving, waar zo mogelijk een verhaal aan vastzit of 
onderweg een bijzondere plek bezocht kan worden. Genieten van 
buiten zijn in de natuur, van stilte en ontmoeting met elkaar vormen 
zo de hoofdingrediënten van deze kuiers. 

De najaarswandeling voert ons deels over de Slachtedyk rond 
Wommels. Onderweg doen we Kubaard aan, we lezen de poëzie 
langs de dijk en nemen een kijkje in de Jacobuskerk van Wommels, 
waar we ook een kopje koffie hopen te kunnen nuttigen. 

Op paad mei Haitze Holwerda
Eartiids makken in soad minsken op sneintemiddei in kuierke. 
Wy meitsje op sneintemiddei 16 april ek in kuier tichtby hûs oer 
âlde tsjerkepaden. Útgongspunt is de wei fan landbouwer Haitze 
Holwerda te Blessum, út it boek De sûnde fan Haitze Holwerda, 
skreaun troch ûnderwizer Ulbe van Houten, yn ‘e tritiger jierren earst 
útkommen as feuilleton en yn 1938 as boek. It waard in bestseller. Yn 
2010 kaam de alfte printinge út.

Wy meitsje in kuier fan plusminus 6 km troch it gea fan Haitze 
Holwerda mei in ferteller derby dy’t ús ûnderweis stikjes fertelt/
foarlêst oer dingen dy’t Haitze Holwerda op dat plak belibbe.

Datum: Zondag 16 april 2023, Sint Jan tsjerke.
Opjefte:  Foar ien of beide kuiers: activiteiten@terpoarte.nl

Ontmoetingsochtenden voor senioren
Een kop koffie en een goed gesprek, daar gaat het vooral om 
bij deze ochtenden. Geen gesprekskring, maar ook niet alleen 
maar koffiedrinken. Iets er tussenin dus. In gesprek over wat ons 
bezighoudt, over wat er in de wereld gebeurt, over geloven bij dat 
alles.

Data:      2 november, 21 december (kerstmiddag) 2022,  
25 januari, 22 maart en in mei/juni 2023 een uitje

Plaats en tijd:  Ons Huis, Deinum van 9.30 uur - 11.30 uur
Opgave:  activiteiten@terpoarte.nl

mailto:activiteiten@terpoarte.nl
mailto:activiteiten@terpoarte.nl
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Seniorenkerstviering
Afgelopen kerst moesten we hem afblazen in verband met alle 
beperkingen die toen van kracht waren, maar dit jaar hopen we weer 
een mooie middag in kerstsfeer te hebben, met samenzang, muziek, 
een verhaal, gezellige ontmoeting en natuurlijk als afsluiting de 
kerstbroodmaaltijd.

Datum:  woensdag 21 december 2022
Plaats en tijd:  Ons Huis, Deinum om 16.00 uur
Opgave:  activiteiten@terpoarte.nl

Sociaal café
Aan stamtafels van cafés worden nogal eens grote zaken besproken: 
de hele wereldpolitiek kan daar langs komen. Want ja, er is genoeg 
gaande in de wereld waar we onze ideeën bij hebben, onze 
meningen, zorgen en vragen. En dan is het goed om daar eens met 
elkaar een boom over op te zetten.

Vanuit die gedachte willen in we ook komende winter weer twee keer 
een ‘sociaal-café’ organiseren, op een plek die zich daar voor leent en 
over een thema dat iedereen raakt.

Thema voor de eerste keer is ‘Baas over je eigen leven - over 
zelfbeschikking en haar grenzen’.

mailto:activiteiten@terpoarte.nl
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Het hoort bij onze tijd om in elk geval een beetje de regie te voeren 
over je eigen leven. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de 
komst van voorbehoedsmiddelen en daarmee gepaard gaande 
geboortebeperking destijds de eerste vormen waren waarmee we het 
eigen leven enigszins in regie namen. En niemand die daarbij nog 
bedenkelijk de wenkbrauwen fronst. Daarna volgden ‘baas in eigen 
buik’, over abortus en weer later kwamen de vragen over euthanasie 
en vrijwillige levensbeëindiging. Allemaal momenten waarbij 
mensen zichzelf de vraag stellen: in hoeverre ben ik baas over 
mijn eigen leven. Het gaat dan over zelfbeschikking: vrucht van de 
Verlichting en een van de kroonjuwelen van de liberale samenleving. 
Maar tegelijk roept het allemaal wel vragen op, zien we wel degelijk 
wenkbrauwen fronsen en kabinetsformaties haperen. En wat bepaalt 
dan je standpunt? Geen gemakkelijke vragen, maar we komen ze te 
vaak tegen om ze uit de weg te gaan. En dus gaan we de uitdaging 
aan en zoeken het gesprek. Rond de toog in ons Sociaal Café.

Spraakmaker van dienst is deze keer Peter van der Voort,  
hoogleraar, Intensivist UMCG en senator voor D66.

Datum:  Maandag 28 november 2022
Plaats en tijd: Dorpshuis It String, Boksum om 20.00 uur
Opgave:  niet nodig

Voor de tweede keer hebben we ook een interessante spraakmaker 
bereid gevonden: Anne-Goaitske Breteler. Afkomstig uit het 
Noordoosten van Friesland studeerde zij in Amsterdam culturele 
antropologie en publieksgeschiedenis. Sommigen zullen haar kennen 
als columnist van de Leeuwarder Courant.
Eind januari verschijnt haar nieuwe boek ‘De laatste dagen van 
de dorpsgek’ (over de geestelijke gezondheid op het platteland) 
Een nogal uitdagende titel en wie de columns van Anne-Goaitske 
kent weet ook dat zij haar mening niet onder stoelen of banken 
steekt. Bij alles wat zich nu afspeelt op het platteland, een welkome 
spraakmaker.

Datum:  Dinsdag 21 maart 2023             
Plaats en tijd:  Dorpshuis It String, Boksum 20.00 uur
Opgave:  niet nodig 
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Geloven nu- groep
We vervolgen dit jaar onze gesprekken over het boek Eenvoudig leven 
van Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, en Jacques en Paul 
Schenderling. Daarin komen thema’s als duurzaamheid en levensstijl 
aan de orde. In onze tijd wordt het duidelijk dat we hard op weg zijn 
deze wereld onleefbaar te maken. Wie in dat besef de Bijbel leest, 
voelt de vragen boven komen: Wat moeten we doen? Wat kunnen we 
nog?

Contactpersoon is Japke Wiersema  
2542379 / japkewiersema@hotmail.com

Cantorij
Houd je van zingen? Dan ben je van harte welkom bij onze cantorij, al 
was het maar om eens te proeven. Met regelmaat verleent de cantorij 
medewerking aan de eredienst, we zingen een zeer gevarieerd 
repertoire. De cantorij staat onder leiding van cantor-organist Lucas 
Wiersema en repeteert wekelijks.

Info en opgave: jlucas.wiersema@gmail.com

Meegelezen en meegedacht
Ook dit seizoen weer in het programma: zo nu en dan je samen 
buigen over de lezingen voor de zondag. 
En eigenlijk steeds met de vraag: wat lees jij daar nu, wat roept 
dat bij jou op? Meestal is dat een exercitie die je als predikant in 
je eentje doet, in de stilte van de studeerkamer, maar het kan heel 
verrassend en vruchtbaar zijn om dat ook eens met anderen te doen. 
Gewoon omdat anderen misschien wel met heel andere ogen naar 
de verhalen kijken en heel andere dingen horen, of heel andere 
vragen hebben. Inzichten en associaties waar je zelf nooit op zou 
zijn gekomen. Korte bijeenkomsten in de week voorafgaande aan 
bedoelde zondagen. 

We komen dit komend seizoen vier keer bijeen.

Data:     24 oktober, 21 november, 9 januari, 13 maart en 24 april
Plaats en tijd:  Ons Huis, Deinum van 19.30 uur - 20.30 uur
Opgave:  activiteiten@terpoarte.nl

mailto:2542379%20%20/%20%20%20%20%20japkewiersema@hotmail.com
mailto:jlucas.wiersema@gmail.com
mailto:activiteiten@terpoarte.nl
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De huiskamer
Vier momenten
Nu we afscheid hebben genomen van Aafke Stegeman gaat het 
huiskamerproject op eigen benen en in afgeslankte vorm verder. We 
hebben gekozen voor vier momenten in het seizoen die hier worden 
aangegeven, maar waarover de berichtgeving verder vooral via de 
vertrouwde social-media-kanalen zal gebeuren.
1. Lichtjes: voor wie steek jij een kaarsje op 2 november
2. Rond Kerst
3. Crea-workshop met beeldend kunstenaar - februari
4. Rond Palmzondag met Gooitsen Eenling

Vertelavonden
Een mens leeft niet om te werken, maar werkt om te leven. Zo wordt 
wel gezegd. Maar in beide gevallen kan het werk echt een belangrijk 
deel van het leven van mensen zijn, waar ze vreugde aan beleven (en 
eerlijk is eerlijk, soms ook zorg en ergernis) , waar ze zelfs een deel 
van hun identiteit aan ontlenen. Alleen weten we dat vaak niet echt 
van elkaar. Hebben we soms maar een vaag idee van wat een ander 
eigenlijk doet. Zo ook van mensen die je misschien wel wekelijks in 
de kerk ontmoet of op andere plekken. Eigenlijk is dat best raar en 
vooral ook jammer. Want daar kunnen soms inspirerende verhalen 
achter schuil gaan. Daarom dit seizoen opnieuw: vertelavonden. 
Telkens nodigen we twee mensen uit om iets over hun werk te 
vertellen om daar vervolgens nog wat over door te praten. Deze keer 
verhalen uit de achterkant van onderwijsland en een heuse carrière-
switch.
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Nieuwsgierig geworden? Van harte welkom!

Vertellers: Mark van Houten en Sydo van der Bijl
Datum:  15 november 2022                  
Plaats en tijd:  Dorpshuis It String, Boksum 20.00 uur
Opgave:  niet nodig

Kerkhistorische verkenningen
Een vast programmaonderdeel inmiddels: het inmiddels zevende 
seizoen kerkhistorische verkenningen. Kerkgeschiedenis klinkt al 
gauw als een hobby met een stoffig imago. Toch is als je goed kijkt 
niets minder waar. Want ook kerkgeschiedenis vertelt van mensen 
van vlees en bloed, met hun passies, overtuigingen, beperkingen en 
malligheden. Maar in alle gevallen wel mensen die op hun manier 
bezig zijn geweest met geloven, met het verhaal van God en de 
wereld.

Tijdens de eerste bijeenkomst reizen we af naar de late 
middeleeuwen. Na een periode van machtsstrijd tussen keizer en 
paus, wie had nu de feitelijke macht, komt er ook op het kerkelijk erf 
reactie op dat machtsspel. Soms lukte het om die reacties binnen de 
kerkelijke grenzen te houden, zoals in het geval van de beweging 
van Franciscus, maar veel vaker lukte dat niet. Om de simpele reden 
dat deze bewegingen gewoon te radicaal waren en het hele kerkelijk 
bedrijf onder kritiek stelde. Kortom, in de ogen van de gevestigde 
kerkelijke orde, ketters. Kenmerkende trek bij de meeste groepen: 
het armoede-ideaal. We maken na een inleiding op de tijd kennis 
met Katharen, Waldenzen, de beweging van Fra Dolcino en tenslotte 
met een bijzondere figuur uit de eerste jaren van de Reformatie, 
David Joris. Een boeiende zoektocht naar eenvoud en vrijheid 
tegen de achtergrond van een steeds machtiger kerk en een steeds 
speculatiever wordende theologie.

In de tweede bijeenkomst maken we kennis met Adriaan Florenz. 
(Boeiensz). Wie zegt u? Inderdaad een naam die bij slechts een 
enkeling op herkenning hoeft te rekenen. En eigenlijk is dat best wel 
wonderlijk, want we hebben het hier wel over de enige Nederlandse 
paus die er ooit geweest is. Maar dat bezorgde hem niet automatisch 
een plek in de canon van de Vaderlandse geschiedenis zoals zijn 
tijdgenoot Erasmus die wel kreeg. Adrianus was slechts 2 jaar 
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paus, maar wel in roerige jaren. Het was nog maar een paar jaar 
geleden dat de Augustijner monnik Martin Luther zijn stellingen had 
gepubliceerd en de kerk begrijpt dat er een antwoord moet komen. 
Dat maakt het korte pontificiaat van onze Adriaan bijzonder. Hij was 
geen kleine naam in het kerkelijke wereldje, maar zijn verkiezing 
tot paus kwam toch behoorlijk onverwachts (en stuitte in sommige 
kringen dus ook op weerstand: een Nederlandse paus? ) Adriaan 
overleed in 1523, komend jaar dus 500 jaar geleden. Een mooie 
aanleiding om aan deze onbekende BN-er een aandacht te besteden.

Datum:  Ma. 31 oktober en ma. 6 maart 2023
Plaats en tijd:  Ons Huis, Deinum van 20.00 - 22.00 uur
Leiding:  Harrie Strubbe              
Opgave:  activiteiten@terpoarte.nl

mailto:activiteiten@terpoarte.nl
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Filmhuis Terpoarte
Films die er toe doen en tot nadenken stemmen

I’m not there
Afgelopen voorjaar is hij 81 geworden 
en in oktober staat bij met zijn band 
nog twee avonden in Afas Amsterdam: 
Bob Dylan. Singer-songwriter en jawel, 
Nobelprijswinnaar. Een ongrijpbare figuur 
die al decennia lang een inspiratiebron voor 
velen is geweest. Ongrijpbaar, want een mens 
met veel gezichten. Begonnen als folkzanger, 
een gitaar en mondharmonica, joeg hij zijn 
fans de gordijnen in toen hij overstapte naar 
elektrische gitaren en een band. ‘Judas’, 
zo werd hem toegeschreeuwd vanuit het 
publiek. Van deze eigenzinnige figuur maakte 
regisseur Tod Haynes (2007) een minstens zo 
eigenzinnig portret. Noem het reis door het 
leven van Dylan, maar dan net anders dan je 
zou verwachten. Zes acteurs incarneren Dylan als een caleidoscoop 
van wisselende personages en vormen zo samen een beeld van deze 
Amerikaanse icoon. Zo zien we hem als dichter, profeet, misdadiger, 
bedrieger, evangelist, acteur en, natuurlijk , muzikant. Geen 6 acteurs 
(van naam, als Heath Ledger, Cate Blanchett en Richard Gere) die 
Dylan spelen, maar verschillende momenten van zijn carrière en van 
inspiratiebronnen zichtbaar maken. Even verwarrend om er in te 
komen, maar juist daarom extra boeiend.

Datum:  Maandag 12 december 2022
Plaats en tijd:  Dorpshuis It String, Boksum om 19.30 uur
Opgave:  Niet nodig, gratis entree 
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Sorry, we missed you
Een sociaal drama van Ken Loach (2019) met 
een hoge mate van actualiteit. Ricky en Abby 
wonen met hun kinderen in Newcastle en 
hebben de grootste moeite om rond te komen. 
Ricky besluit aan de slag te gaan als zelfstandig 
pakketbezorger. Wat een kans op betere toekomst 
had moeten zijn, blijkt als een molensteen om de 
nek van het gezin te hangen. Deze film vormde 
een van de fragmenten van VPRO- zomergast 
Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN Amro.

Datum:  Zaterdag 22 oktober 2022
Plaats en tijd:  Sint Jan, Deinum om 20.00 uur 
Opgave:  Niet nodig, gratis entree

The Master
Deze film uit 2012, met Joaquin Phoenix en Philip 
Seymour Hoffman in de hoofdrollen, gaat over 
de gevaren van overgave en sektevorming. Het 
verhaal laat zich verstaan als een commentaar 
op de ‘Scientology-beweging’. Hoe werkt 
leiderschap, wat beweegt volgelingen en welke 
mechanismen spelen er dan allemaal een rol? 
Of anders gezegd: wat gebeurt er dan met en 
tussen mensen? Een fascinerend gegeven om 
over na te denken en na te praten.

Datum:   dinsdag 7 februari 2023
Plaats en tijd:  Dorpshuis It String, Boksum om 19.30 uur
Opgave:  niet nodig, gratis entree

Beyond the Hills
Een film van de Roemeense sterregisseur Cristian Mungiu uit 2012. 
Beyond the Hills is het verhaal van de intense vriendschap tussen 
Alina en Voichita, die samen zijn opgegroeid. Voichita heeft opvang 
gevonden in een orthodox klooster terwijl Alina naar Duitsland 
is verhuisd. Wanneer Alina haar vriendin. opzoekt in het klooster 
probeert zijn haar te overtuigen mee te gaan naar Duitsland. Maar 
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daarmee haalt ze het gesloten, haast sektarische 
wereldje van het klooster totaal overhoop, 
met alle dramatische consequenties van dien. 
Gebaseerd op de non-fictieromans van Tatiana 
Niculescu Brian.

Data:    Maandag 27 maart 2023            
Plaats en tijd:  Sint Jan, Deinum om  

19.30 uur
Opgave:  Niet nodig, gratis entree

Anders vieren
Ook in het volgende seizoen probeert de liturgiecommissie weer om 
aan een aantal diensten een andere invulling te geven. Voorlopig 
gaat het om een viertal momenten.

Op de laatste zondag van oktober (30/10) gaan we ons bezighouden 
met een psalm. Misschien wel de bekendste van allemaal:  
Psalm 23, over God als herder. Het wonderlijke is dat de berijmde 
psalm helemaal niet zo bekend is, maar een aantal bewerkingen des 
te meer. Alleen in ons liedboek al vinden we 8 varianten met daar 
tussendoor nog een aantal door dit lied geïnspireerde gedichten. 
Maar ook in de beeldende kunst heeft het lied haar sporen nagelaten. 
Genoeg om mee aan de gang te gaan.

Op 12 februari kiezen we weer een heel ander spoor. Een themadienst 
rond het boek ‘De egel, dat ben ik’ van Toon Tellegen. Dat ben ik…… 
dat gaat dus over identiteit. Wie ben ik, wie ben jij. Of zoals Huub 
Oosterhuis Psalm 139 hertaalde: ‘Ken je mij, wie ken je dan.’ In de 
weken voorafgaand aan deze dienst is er ook een avond over het 
boek. (zie verderop)

Op zondag 30 april is er een Iona-viering, terwijl we op zondag 
16 juli onze jaarlijkse Thomasviering hebben (met als kern van 
de dienst weer de ‘heilige chaos’) ,waarbij we hopelijk deze keer 
ook weer een aantal schoolverlaters kunnen uitzwaaien (wat de 
afgelopen jaren met corona allemaal wat in het water is gevallen)
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Schubert yn it Frysk
Op zondag 12 februari 2023 zullen bas-bariton 
Ernst Vermeulen en pianist Ad Broeksteeg een 
Friestalige versie ten gehore brengen van Franz 
Schuberts "Winterreise".

Dit is een van oorsprong Duitstalige liederencyclus van 24 liederen, 
die Schubert in 1827 componeerde op gedichten van Wilhelm Müller. 
De liederen gaan over liefdevolle herinneringen aan dat wat voorbij 
is, gedwongen afscheid, verdriet, onmogelijke verlangens en het 
wanhopig koesteren daarvan om die herinneringen maar niet kwijt te 
hoeven raken.

De Friese vertaling is in 2009 gemaakt door Bernard Smilde en Atze 
Bosch, bariton Lútsen Bakker en Ernst Vermeulen maakten daarvan in 
de winter van 2019-2020 een nabewerking.

Bas-bariton Ernst Vermeulen (geboren in Dronrijp) 
studeerde zang aan het Conservatorium van Utrecht, 
en heeft naast zijn eigen concertpraktijk inmiddels 
ook vele jaren ervaring als zanger bij diverse 
operagezelschappen waaronder De Nationale Opera, 
De Nederlandse Reisopera, het Groot Omroepkoor en 
verschillende oratoriumverenigingen, als solist of als 
versterking voor het koor.

Pianist Ad Broeksteeg studeerde piano, koor-en 
orkestdirectie. Als pianist is hij een veelgevraagd 
begeleider en coacht hij vocale solisten in hun 
voorbereiding op en uitvoering van lied-, oratorium- en 
operarepertoire. Als dirigent leidde hij uiteenlopende 
concerten met grote werken voor koor, orkest en 
solisten. De laatste jaren legt hij zich weer meer toe op 
pianobegeleiding en is hij in die hoedanigheid onder 
andere verbonden aan De Nationale Opera en het Groot Omroepkoor.

Datum:  Nondag 12 februari 2023   
Plaats en tijd:  Sint Jan, Deinum om 15.30 uur
Entree:  €12,50      
Opgave:  Niet nodig
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Lezing door Vamba Sherif 
Binnengaan in de wereld van een boek kan op veel manieren. 
Leeservaringen van anderen kunnen ons stimuleren een boek zelf 
te gaan lezen en een gedachtewisseling over een boek leidt vaak 
tot verdieping en nieuwe inzichten. Als een auteur in eigen persoon 
iets kan vertellen over zijn of haar achtergrond geeft dat een extra 
dimensie en misschien een andere invalshoek. 

Vamba Sherif is geboren in het noorden van Liberia, uit een familie 
met leden uit verschillende delen van West-Afrika. Hij is opgegroeid 
omringd door boeken in een traditie van wetenschap die eeuwen 
teruggaat. Sinds 1993 woont Vamba Sherif in Nederland. Zijn eerste 
roman Het land van de vaders verscheen in 1999. De roman gaat over 
zijn geboorteland. In zijn laatste boek Ongekende liefde vertelt Vamba 
Sherif zijn levensverhaal aan zijn tienjarige dochter Bendu. Hij wil dat 
ze weet wat haar Afrikaanse wortels zijn en wat voor lange, moeilijke 
weg mensen moeten gaan om te komen waar ze zijn. 

Vamba Sherif zal in een lezing zijn levensverhaal vertellen, waarbij 
uiteraard met name zijn laatste boek aan de orde zal komen. Na de 
pauze is er gelegenheid voor gesprek met het publiek.

Datum:  zondag 12 maart 2023          
Plaats en tijd:  Sint Jan in Deinum om 15.30 uur    
Entree:  €7,50                
Opgave:  niet nodig
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In een verhaal kruipen: bibliodrama
Je kunt verhalen lezen, aanhoren, je kunt ervan zingen, je kunt ze 
verbeelden in een tekening, schilderij of beeldhouwwerk. Je kunt ze 
ook ‘spelen’. En ze daardoor op een heel eigen manier beleven. Daar 
gaat het om bij bibliodrama: niet zozeer het bijbelverhaal naspelen 
maar bepaalde aspecten, thema’s etc., reacties bij jezelf al spelend 
over het voetlicht brengen. Misschien roepen personen in een 
verhaal bijvoorbeeld sterkte sympathie op , of juist helemaal niet. 
Daar ga je dan mee aan de slag, En ook deze keer weer onder de 
bezielende leiding van Gooitzen Eenling, oud-dramadocent aan ROC 
‘De Friese Poort’.

We koppelen het resultaat de laatste jaren aan bijzondere vieringen, 
zoals bv. de Iona-vieringen, die we twee keer per jaar houden. Op 
die manier worden zondagse kerkgangers op hun beurt ook weer 
geprikkeld om met een andere blik naar de verhalen te kijken.

We hopen dit jaar ook de kinderen van de basisschool erbij te kunnen 
betrekken, met name bij Palmzondag.

Data:   zondag 2 april 2023 - Palmzondag. 
   (naar een tweede moment wordt nog gezocht. In de 

week voorafgaand wordt er met Gooitsen gewerkt)
Opgave:   activiteiten@terpoarte.nl

De egel, dat ben ik (Toon Tellegen)
‘Ik wou dat ik in mijn hoofd kon kijken’, dacht de egel. ‘Wat een 
rommel moet het daar zijn, Waarom kan ik wel mijn huis opruimen en 
mijn hoofd niet?’
Een boek vol van alle mogelijke gemoedstoestanden; de egel is wat 
dat aangaat net een mens! Als opmaat van een zondag ‘anders vieren’ 
rond dit boek, maken we alvast kennis met de egel en zijn vragen, 
zijn zoektocht naar identiteit. Tellegen weet als geen ander dat in 
prachtige korte dierenverhalen neer te zetten en in dit geval zeker 
voor ‘grote’ oren. We lezen er een aantal van en denken vast eens 
na over hoe we dat in die viering van 12 februari zouden kunnen 
gebruiken. 
Een beetje dubbele agenda dus: kennismaken met dit prachtige 
boekje en de schrijver ervan en dus vooruitlopen op genoemde 
viering.

mailto:activiteiten@terpoarte.nl
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Datum:  Maandag 23 januari 2023
Plaats en tijd: Ons Huis, Deinum om 20.00 uur
Leiding:  Harrie Strubbe    
Opgave:  activiteiten@terpoarte.nl

Leerhuis Bijbelse theologie: Schepping,  
van Paulus tot Genesis
Wie God zegt, zegt Schepper. Wie schepping zegt, zegt 
natuur. Tenminste, zo lijkt het vaak te gaan, met een zekere 
vanzelfsprekendheid. Het mysterieuze heelal roept telkens weer 
gedachten op aan een oorsprong die meer is dan een ‘oerknal’. 
Maar hoe spreekt de Bijbel daar nu over? En moet je dan 
vanzelfsprekend bij Genesis 1 beginnen? Of roept dat misschien 
juist misverstanden op? De titel van dit leerhuis lijkt in elk geval een 
andere leesvolgorde te suggereren. Onze reisleider van dienst, Karel 
Deurloo, schrijft in de inleiding van zijn boekje over dit thema (deel 4 
van zijn kleinen Bijbelse theologie) een paar intrigerende zinnen:
‘Natuur is er, schepping is allereerst een daad, en dan ook het 
resultaat van die daad. Natuur is er om zichzelf, schepping is er 
om een dienst te bewijzen. Natuur kun je zien en ervaren. Over de 
schepping moet er verteld en gezongen worden. In de natuur kan de 
mens opgaan. De schepping gaat stralen bij de menswording. ‘
U voelt wel aan, hier is iets aan de hand. Hier wordt de vaak 
vanzelfsprekende vereenzelviging van natuur en schepping met een 
uiterst kritische blik bekeken. Gaat het bij schepping om biologie en 
geologie, of gaat het er om menswording en voor alles: bevrijding?
In drie avonden zullen we een leesreis maken langs Paulus, psalmen, 
wijsheid en profeten om zo dan uiteindelijk uitkomen te komen bij de 
eerste bladzijde van onze Bijbel, het scheppingslied van Genesis 1
Onze leergang is gebaseerd op ‘Schepping; van Paulus tot Genesis’ 
van Karel Deurloo, deel 4 van de serie Kleine Bijbelse theologie (Kok, 
2008)

Data:     woensdag 1 en 15 februari en woensdag 1 maart 2023
Plaats en tijd:  Ons Huis, Deinum om 20.00 uur
Leiding:  Harrie Strubbe      
Opgave:  activiteiten@terpoarte.nl

mailto:activiteiten@terpoarte.nl
mailto:activiteiten@terpoarte.nl
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Boeken
De herfst en de winter staan weer voor de deur: grijze dagen 
en lange avonden: tijd voor een goed boek dus. Daarom ook dit 
seizoen weer twee boekenavonden. Op de eerste worden er boeken 
geïntroduceerd. Noem het leestips. Het is dus niet noodzakelijk er zelf 
ook al een letter van gelezen te hebben.

Introductie (het boek hoeft niet gelezen te zijn)
Allereerst het boek Mazzel Tov van de Vlaamse schrijfster en 
journaliste Margot Vanderstraeten. Dit boek is non-fictie, maar 
leest als een roman. ‘Mazzel tov’ biedt een 
indringend, uniek inkijkje in de onbekende 
wereld van een gesloten orthodox-joods gezin 
in Antwerpen. Zes jaar lang begeleidt de 
verteller de kinderen van de familie Schneider 
bij hun huiswerk. Via dochter Elzira en zoon 
Jakov krijgt ze geleidelijk aan toegang tot hun 
wereld. Hier heersen religieuze wetten en 
eeuwenoude tradities die de Vlaamse studente 
maar moeilijk kan rijmen met de tijd: de jaren 
negentig. Een meeslepend en confronterend 
verhaal over opgroeiende kinderen in een 
modern-orthodox joods milieu, gezien door de 
ogen van de niet-Joodse auteur.

De onzichtbaren van de Noorse schrijver Roy Jacobsen neemt ons 
mee naar een klein eiland voor de noordelijke Noorse kust. Er woont 
één familie en het ruwe eilandleven verloopt 
volgens bij eigen wetten, met zware koude 
winters en heldere zomers. Een traag leven 
dat als het landschap zelf van een bijzondere 
broze schoonheid is. Met in de verte altijd de 
rest van de wereld. Een boek over dromen, 
over de weerbarstige werkelijkheid, de 
strijd tegen de elementen temidden van een 
overweldigende natuur. ‘De onzichtbaren’ is 
inmiddels het eerste deel geworden van een 
heuse trilogie. (‘Witte Zee’ en ‘De ogen van de 
Rigel’ zijn de vervolgdelen, waar ook iets over 
verteld zal worden)
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Datum:  11 januari 2023
Plaats en tijd: Dorpshuis It String, Boksum om 19:30 uur
Leiding:  Japke Wiersema en Harrie Strubbe  
Opgave:  activiteiten@terpoarte.nl

Het boekengesprek
Willem van Toorn, Morgenrood
Als de 27-jarige Thomas Corbelijn de 
dagboeken van zijn betovergrootvader 
Maarten in handen krijgt en leest, wordt 
hij geconfronteerd met diens ervaringen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij zijn 
geliefde Klaartje, die als verpleegster naar 
het front ging, achterna reisde. Thomas, die 
meer begrijpt van de socialistische toon in 
het dagboek dan van zijn cynische vader, 
reist met zijn vriendin Susan naar Ieper, 
Duinkerken en Verdun, waar die oorlog nog 
alom aanwezig is. Meer en meer vraagt hij 
zich af of al de mensen toen omgekomen 
zijn voor de materialistische wereld waarin 
we nu leven.

Datum:  14 maart 2023
Plaats en tijd:  Dorpshuis It String, Boksum om 19:30 uur
Leiding:  Japke Wiersema en Harrie Strubbe 
Opgave:  activiteiten@terpoarte.nl

mailto:activiteiten@terpoarte.nl
mailto:activiteiten@terpoarte.nl
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Groothuisbezoek “Aan tafel”
“Aan tafel” luidt het jaarthema van de Protestantse kerk Nederland. 
Een thema waar je van alles bij kunt denken. Maar de allereerste 
associatie is natuurlijk toch die van samen aan tafel gaan om 
te eten. En dat vinden we in het kader van groothuisbezoeken/
huiskamergesprekken een uitdagende gedachte. Zouden we in plaats 
van om 20.00 uur met koffie niet ook eens om 18.00 uur met eten 
kunnen beginnen om dan rond koffietijd af te sluiten, inderdaad, 
met een bakje koffie? Het zal ieders ervaring zijn dat je al etend met 
elkaar op een heel andere manier in gesprek bent (zonder natuurlijk 
met volle mond te praten). Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat 
komen. November is als vanouds de maand dat een en ander gaat 
plaatsvinden. U hoort er binnenkort wel meer van.

Opgave:  activiteiten@terpoarte.nl

Tsjerkepaad
Simmer 2023 dogge ús tsjerken ek wer mei oan Tsjerkepaad: De 
tsjerkedoar stiet iepen foar besikers. Tsjerkepaad 2023 is fan sneon 
1 july oant en mei sneon 9 septimber fan 13.30 oant 17.00 oere. Yn 
Boksum en Blessum is de tsjerke- doar troch de wike ek los, yn 
Deinum yn it simmerskoft op sneontemiddei. Yn Deinum is dan 
in nijsgjirrige útstalling te sjen oer symbolyk yn tsjerke en op de 
prachtige grêfsarken yn it koar. Moai foar doarpsgenoaten èn 
gemeenteleden om dy iepen middeis ekris yn tsjerke te kommen. 
Meastal stiet de tee of kofje ree om efkes noflik te sjen en in praatsje 
te meitsjen.

Besikers hearre graach in ferhaal oer de histoarje fan tsjerke en doarp. 
Skriftlike ynformaasje is oanwêzich en kaarten binne te keap yn 
tsjerke. Wa ’t meidwaan wol as gastfrou of gasthear is tige wolkom en 
kin har/him opjaan by Femmy Bouma (tel. 2542132) of Douwe Gerbens 
(tel. 2541570).

mailto:activiteiten@terpoarte.nl
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Overzicht activiteiten 

Datum Activiteit Aanvang Plaats Opgave  
ja/nee

oktober
9 Koor en orkest Beyers 

Naudé
15.30 Sint Jan nee

11 Duurzame troonrede 20.00 Ons Huis ja
22 Film 20.00 Sint Jan nee
24 Meegelezen meegedacht 19.30 Ons Huis ja
30 Kuier 13.30 NS Station ja
31 Kerkhistorie 20.00 Ons Huis ja
november
2 Huiskamer Lichtjes
2 Seniorenochtend 9.30 Ons Huis ja
15 Vertelavond 20.00 It String nee
21 Meegelezen meegedacht 19.30 Ons Huis ja
28 Sociaal Café 20.00 It String nee
december
12 Film 19.30 It String nee
21 Kerstviering senioren 16.00 Ons Huis ja

januari
9 Meegelezen meegedacht 19.30 Ons Huis ja
11 Boekintroductie 19.30 It String ja
23 De egel (over identiteit) 20.00 Ons Huis ja
25 Seniorenochtend 9.30 Ons Huis ja

februari
1 Leerhuis 20.00 Ons Huis ja
7 Film 19.30 It String nee
12 Schubert yn it Frysk 15.30 Sint Jan nee
15 Leerhuis 20.00 Ons Huis ja

maart
1 Leerhuis 20.00 Ons Huis ja
6 Kerkhistorie 20.00 Ons Huis ja
12 Lezing Vamba Sharif 15.30 Sint Jan nee
13 Meegelezen meegedacht 19.30 Ons Huis ja
14 Boekengesprek 19.30 It String ja
21 Sociaal Café 20.00 It String nee
22 Seniorenochtend 9.30 Ons Huis ja
27 Film 19.30 It String nee
april
2 Bibliodrama
16 Kuier 14.00 St. Janswei ja
24 Meegelezen meegedacht 19.30 Ons Huis ja
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