Agnesbrief
Van de redactie
Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 13 december naar agnesbrief@gmail.com.

Over de kerkdiensten
Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en van oudsher is de blik van de kerk dan gericht op
de toekomst. “Laat komen, Heer, uw rijk”. In de rooms-katholieke en anglicaanse traditie is het feest van Christus
Koning en met de lezingen sluiten wij bij die oude traditie aan.
En evenals voorgaand jaar zullen we op deze zondag de namen noemen van hen, die het afgelopen jaar gestorven
zijn. Alle nabestaanden ontvangen een uitnodiging om in deze dienst aanwezig te zijn om samen met ons hun
overleden partner, vader of moeder te gedenken. Aan deze dienst zal het Godeharduskoor onder leiding van onze
organist Broer de Witte meewerken.
Op deze zelfde zondag is er een tweede dienst in MFC Màrkant in een ontspannen atmosfeer, m.m.v. van pianist
Fokke van Dijk.

Over de lezingen
Zondag 25 november
Sefanja 1,14-2,3
Psalm 93
Openbaring 1,1-8
Marcus 13,14-27

10e van de herfst

Marcus 13,14: (lezer, begrijp dit goed)
Hoe kan dat nu, dít goed begrijpen?
Het slot is dicht, de sleutel weggegooid,
aan gruwel geen gebrek, noch hier noch daar,
maar wat exact bedoelt u toch?
Of is het al begrepen,
en hebt ú het door,
God, hoe de wereld draait?
En komt de tijd, die korte tijd,
steeds korter, sneller, in uw hand tot rust?
Wees dan de sleutel in het slot, mijn slot.

Zondag 2 december
Zach 14,4-9
Ps 50,1-6
1 Tess 3,9-13
Luc 21,25-31

1e van Advent

1 Tess 3,10: Wij bidden dag en nacht met volle
overgave dat we u weer zullen zien en kunnen
aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt.
Er blijft zo vaak nog wat te wensen over.
Nog meer geloof, nog meer vermogen
om in te zien wat nodig is, te leven uit de hoop,
misschien ook wel meer liefde, meer verlangen wat doe je met zo'n wens, zo'n constatering?
Hard er aan trekken, fors er tegenaan
doet Paulus niet, hij bidt en geeft het biddend over,
hij laat een ruimte leeg, vraagt God om die te vullen.
God, help me biddend leven, dag en nacht, met volle
overgave.

Dienstenrooster
Overzicht van diensten in de maand december.
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
25 november
2 december
9 december
16 december
17 december

Voorganger
Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma
Ds. Wassenaar
Ds. G. Rinsma

23 december
24 december

Ds. G. Rinsma

24 december

Ds. G. Rinsma

25 december

Ds. G. Rinsma

30 december

Ds. G. Rinsma

Bijzonderheden
Laatste zondag kerkelijk jaar
1e advent
2e advent
3e advent
Vesperdienst aanvang 19.00u
m.m.v. Vocal Group Stim
4e advent
Herdertjestocht aanvang 19.00u
Techum/Goutum
Kerstavond
aanvang 22.30u
m.m.v. de cantorij
1e Kerstdag
m.m.v. Godeharduskoor

Doel v/d collecten
Diaconie / kerk
Diaconie / PKN missionair werk
Diaconie / PKN pastoraat
Diaconie / kerk

Diaconie / kerk

Rijk voor arm / kerk
Kinderen in de knel / kerk
Diaconie / kerk

Diensten in de Martinuskerk (Hempens), aanvang 11.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
9 december
24 december

Voorganger
Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma

Bijzonderheden
2e advent
Kerstavond
aanvang 20.30u
m.m.v. de cantorij

Doel v/d collecten
Diaconie / PKN pastoraat
Rijk voor arm / kerk

Diensten in de MFC Màrkant (Zuiderburen), aanvang 11.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
25 november
23 december
24 december

Voorganger
Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma
Mw. M. Kroes

Bijzonderheden
4e advent
Herdertjestocht aanvang 19.00u
Zuiderburen

Doel v/d collecten
Diaconie / kerk
Diaconie / kerk

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website
www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad “Geandewei”.
Oppasdienst
Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Trientsje
Wijbenga. Dit kan via e-mail trientsjewijbenga@hotmail.com en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 20621807.
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Van het College van Kerkrentmeesters

door Pieter Postma

Personele wisselingen
Het College van Kerkrentmeesters heeft recent enkele personele wisselingen ondergaan.Tot het voorjaar van 2018
vervulde mw. Boukje van Koningsveld de dubbelfunctie van voorzitter en secretaris. Vanaf mei 2018 is het
secretariaat door Pieter Postma overgenomen en Pieter Miedema is recent afgetreden als penningmeester.
Omdat het moeilijk bleek om tijdig en adequaat de belangrijke functie van penningmeester in te vullen heeft
Boukje van Koningsveld besloten het voorzitterschap neer te leggen. Met instemming van het College van
Kerkrentmeesters is zij vervolgens benoemd tot penningmeester, ingaande 1 november 2018. Als gevolg van deze
verandering is er een vacature in het College ontstaan voor de functie van voorzitter. Graag roept het College van
Kerkrentmeesters eventuele belangstellenden op zich voor deze functie aan te melden.
Renovatie en verbouw pand Buorren 19
door Pieter Postma en Harry Kuiper
In maart 2018 informeerden wij u over onze door de kerkenraad bekrachtigde plannen voor de renovatie en
verbouw van het pand Buorren 19. Er is inmiddels geruime tijd verstreken en er zijn ook vanuit de gemeente vragen
gerezen omtrent de vorderingen. Om deze reden vinden wij het nu zinvol om u wat uitvoeriger in te lichten over de
ontwikkelingen en de stand van zaken.
Nog eens kort samengevat houden de plannen in, dat het gebouw wordt gesplitst in een lokaal voor kerkelijk
gebruik en een aan derden te verhuren woongedeelte. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij het creëren van
een uitnodigende locatie voor uiteenlopende kerkelijke doeleinden en het ontwikkelen van een kwalitatief
hoogwaardige huurwoning.
Wij hebben het architectenbureau gevraagd in een schetsontwerp aan te geven welke mogelijkheden er zijn voor
het pand, tegen de achtergrond van de hiervoor samengevatte uitgangspunten. Als gevolg van drukte door o.a. de
aantrekkende economie en de bouw, kon het architectenbureau pas in een (extra) vergadering van het CvK op 1
augustus 2018 een eerste schetsontwerp presenteren.
Uit het schetsplan blijkt, conform de wens van CvK en kerkenraad, het voorstel om zowel de woning als de oude
paardenstal te splitsen in een gedeelte met keuken en zaal- of vergaderruimte, respectievelijk opslag / berging aan
de noordzijde tegenover de Agneskerk en een te verhuren woning met berging aan de zuid- en straatzijde.
Kernpunten van de ideeën in het schetsplan zijn, dat zoveel mogelijk de bestaande historische indeling blijft
bestaan, evenals de fraaie hardstenen vloer in de gang, maar ook het cultuurhistorisch waardevolle uiterlijk van het
pand. Verdere belangrijke onderdelen in het schetsplan zijn:
- De gehele bovenverdieping wordt ingericht tot 3 slaapkamers met badkamer en overloop, waarbij een
nieuwe dakkapel en nieuwe dakramen het geheel completeren. De laaghangende binten / spanten worden
vervangen door een andere passende constructie.
- De scheiding tussen de te verhuren woning en de gebruiksruimten voor de kerk loopt globaal via de te
behouden gang van de voordeur tot de achterdeur, met dien verstande dat deze gang inclusief het
trappen- en keldergedeelte bij de woning komt. Aan de achterzijde komt er dan een afzonderlijk af te
sluiten gezamenlijke entree tot woning en kerkgedeelte; echter ook een gescheiden toegang van woning en
kerkgedeelte is mogelijk door het plaatsen van twee achterdeuren. Om voldoende lichtinval in de gang te
behouden komt er een afscheidende matglaswand, die gang en hal van de huurwoning scheidt van het
entree gedeelte voor de kerk.
- Aan de straat- of tuinzijde wordt een tuinkamer of serre gedacht voor een groter wooncomfort.
- De indeling van de woning komt te bestaan uit een grote woonkamer en een ruime (eet)keuken.
- De winst op het gebied van energiebesparing en vergroening bij de renovatie van het pand zal met name
worden bereikt via isolerende beglazing en adequate isolatie van muren, dak en vloeren, waar deze thans
nagenoeg geheel ontbreekt.
Het CvK heeft op 1 augustus 2018 met enthousiasme ingestemd met het (voorlopige) schetsplan, waarin de
tevoren gestelde uitgangspunten op creatieve wijze zijn verwerkt. De investering zal weliswaar fors zijn, maar gelet
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op de aard en omvang van het renovatieplan wel acceptabel. Door zelfwerkzaamheid (o.a. slopen) en het
aanwenden van eventuele subsidiemogelijkheden kunnen de kosten wellicht worden gedrukt. De verwachting is
dat de gerenoveerde woning uitstekend verhuurbaar zal zijn in een hoog segment tegen een goede huurprijs.
Wij hebben aan het architectenbureau enkele aanvullende vragen voorgelegd over met name mogelijkheden en
kosten van eventuele extra energiezuinige maatregelen (betonvloeren, vloerverwarming, grondwarmtepomp en
zonnepanelen) en voldoende geluidsisolatie tussen het lokaal c.a. voor de kerk en het woongedeelte. Uit een
globale raming is gebleken dat de kosten voor deze extra energiezuinige maatregelen relatief hoog zijn. Het CvK is
er in op beducht, dat er een acceptabele verhouding moet blijven tussen de investering die de kerk doet en de
verhuurbaarheid van de woning.
Intussen is ons in de maand oktober 2018 uit berichtgeving van het architectenbureau gebleken, dat de gemeente
in grote lijnen met het schetsplan kan instemmen, behoudens de gedachte tuinkamer / serre. Een aanzienlijk
kleinere erker zou, volgens het gemeentelijk beleid, wel tot de mogelijkheden behoren. Het architectenbureau
meent in een eerste reactie dat hierdoor een forse inperking van de kwaliteit en het woongenot optreedt. Het
wachten is nu (eind oktober 2018) op de brief van de gemeente met de argumenten waarom de serre niet
aanvaardbaar is. Na ontvangst daarvan zullen wij zo spoedig mogelijk een vervolgoverleg met het
architectenbureau houden om te komen tot meer definitieve afspraken over het schetsplan en een oplossing voor
de serre, waarna met de gemeente en ook de welstandcommissie Hûs en Hiem tot een afronding kan worden
gekomen.
Nadat de plannen een meer definitief stadium hebben bereikt en er overeenstemming is met de betreffende
overheidsinstanties zullen wij u weer nader informeren. Zodra de verbouw conform de vereiste vergunningen kan
starten zal ook de begeleidende bouwcommissie haar werkzaamheden kunnen aanvangen.
Voor de goede orde vermelden wij tenslotte nog dat het CvK is benaderd door EnergiekGoutum (een organisatie
die zich bezighoudt met energiebesparende maatregelen bij woningen) om de renovatie van de woning Buorren 19
te presenteren als een voorbeeldproject in Goutum. Wij hebben hieraan in principe medewerking toegezegd.
Samenvattend zouden wij als CvK echt wel veel sneller willen met de realisering van de renovatieplannen van
Buorren 19. Het blijkt echter, dat wij daarbij in hoge mate afhankelijk zijn van (tijdige) aanlevering van de plannen
door het architectenbureau en behandeling door de gemeentelijke overheidsinstanties.

Van de diaconie
Op 17 december as. organiseert de diaconie weer een broodmaaltijd voor de gemeenteleden van 75 jaar en ouder.
Eenieder in deze leeftijd krijgt hiervoor nog persoonlijk een schriftelijke uitnodiging.
Aansluitend zal er om 19.00 uur een vesperviering zijn waar wij al onze Gemeenteleden voor uitnodigen. Deze
vesper vieren we in de traditie van “Festival of Lessons en Carols”, m.m.v. Vocal Group “Stim”. Wees welkom!

Oproep nieuwe leden

door Ruurd Rijpstra

Stopt de Agnescantorij?

We horen gastpredikanten en -organisten nogal eens zeggen, dat de gemeentezang in de Agneskerk een
aanstekelijk enthousiasme oproept, mogelijk mede gerealiseerd door de cantorij.
Echter, door een regelmatig voorkomende onderbezetting houdt de cantorij rekening met beëindiging van haar
activiteiten. Stel, dat je dit niet wilt en je kunt zingen en op dinsdagavond een uur vrijmaken voor de repetitie, doe
ons en de gemeente een plezier en zing mee!
Je kunt telefonisch contact opnemen met Ruurd Rijpstra (058-2883549 of 06-12288876)
P.S. De cantorij zingt in de Agneskerk op de derde zondag, behalve in de maanden juni, juli en augustus.
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Activiteiten
Dinsdag 20 November
Dinsdagochtend
Gesprekskring

Tijd:

9.15 inloop
9.30 uur aanvang
Plaats: Agneskerk

Dit nieuwe seizoen zou ik het boek Niet in Gods Naam van Jonathan Sacks,
voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, willen bespreken. Jonathan Sacks is
één van de belangrijke religieuze leiders van dit moment. Hij zet zich in voor het
gesprek tussen de religies, met name waar het de drie abrahamitische religies van
Jodendom, christendom en Islam betreft. In zijn boek Niet in Gods naam houdt hij
een krachtig pleidooi tegen religieus geïnspireerd geweld.
De afgelopen jaren is de relatie tussen religie en geweld urgenter geworden. Sacks
richt zich met zijn boek op “de specifieke uitdaging van het gepolitiseerde religieus
extremisme in de eenentwintigste eeuw” (p. 21). Om te beginnen is het nodig te
begrijpen dat religie een van de sterkste menselijke motivatiebronnen is. In het
Westen heerste lang de opvatting dat religie vanzelf zou verdampen, met de
voortschrijding van wetenschap en technologie. Maar de mens is “het dier dat
betekenis zoekt. Als er één ding is waar de grote instituten van de moderne wereld
niet in voorzien, dan is dat betekenis” (p. 22).
De terugkeer van religie gebeurt echter in een geradicaliseerde en politieke vorm.
Geweld in naam van een god of religie noemt Sacks ‘altruïstisch geweld’, omdat het
gebeurt met een beroep op een heilig doel of hooggestemde idealen. Dat is niet
specifiek voor religieus geweld, want de geschiedenis van de 20e eeuw toont
hoeveel slachtoffers zijn gemaakt door seculiere ideologieën als nazisme en
communisme. Volgens Sacks kan religieus geweld bestreden worden door niet
alleen achterliggende oorzaken te begrijpen, maar vooral door te rade te gaan bij
de bronnen van de monotheïstische traditie. Religie is niet het probleem maar kan
de oplossing bieden.
Het boek is te bestellen via boekhandel en bol.com
Jonathan Sacks, Niet in Gods naam. Een pleidooi tegen religieus extremisme en
religieus geweld, Kok Utrecht 2016, ISBN 9789043527187, €22,50, 352 pag.

Dinsdag 28 november
Gesprekskring voor
rouwenden
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Plaats: Agneskerk (naast
de kerk)

Met de dood eindigt wel het leven, maar niet de relatie"

Als er iemand, die je heel na staat overlijdt, begint een weg die we aanduiden met
het woord 'rouwen'. Rouwen is misschien wel één van de moeilijkste opgaven,
waar we in ons leven voor kunnen komen staan. Omdat rouwen zo diep kan
ingrijpen, zoveel naar boven kan halen, zo je hele leven overhoop kan leggen.
Omdat je nooit had kunnen denken dat het zó zou zijn, zo zou voelen, zo aan je
hart zou raken. Rouwen is vaak veel meer dan alleen maar verdriet hebben. Er
kunnen gevoelens naar boven komen die te maken hebben met woede, angst,
schuldgevoel, wrok, leegte, zinloosheid. Soms reageer je zo anders dan je van jezelf
gewend bent, zijn er zoveel vragen, zoveel emoties.
En waar moet je daar allemaal mee naar toe?
Het kan troostrijk en helend zijn om over dit alles te praten met mensen die
hetzelfde meegemaakt hebben. Mensen die aan een half woord genoeg hebben
om te begrijpen wat je bedoelt. Mensen die weten hoe het voelt – ze hebben
immers hetzelfde meegemaakt.
Deze kring is bedoeld voor mensen die hun verdriet willen delen. Die met anderen
samen stappen willen zetten op de weg van losmaken en loslaten. Een groep voor
mensen die rouwen om de dood van een ander. Daarbij maakt het niet uit hoe lang
dat geleden is. Ook een overlijden van jaren her, kan nog steeds doorwerken in je
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leven. We stellen echter wel één regel: het verlies moet langer dan drie maanden
geleden zijn op het moment dat de groep start. Een regel die we stellen, omdat de
ervaring leert dat mensen dan veel meer aan zo'n groep hebben dan in de eerste
maanden na een overlijden. De kring start op woensdag 28 november en komt
daarna tweewekelijks 10 keer bij elkaar.
Mocht u belangstelling hebben, dan zou ik het fijn vinden als u mij dat zou kunnen
laten weten. Ook als u meer zou willen weten of deze kring, mag u mij ten alle
tijden hierover benaderen
Contactpersoon:
Tel.: 058 2897912
Maandag 17 december
Vesperviering
Tijd: 19.00 u
Plaats: Agneskerk

Ds. Gerard Rinsma
E-mail:
gerard.rinsma@hetnet.nl

Vesper in de traditie van “Festival of Lessons and Carols”, m.m.v. Vocal Group Stim.

In Memoriam

door Johan Wempe

Gerrit Wempe

18 augustus 1934 - 27 oktober 2018

Op 27-10-2018 is Gerrit Wempe overleden. Hij is op 18-8-1934 geboren in Joure als derde in een gezin van 4
kinderen. Hij heeft de kweekschool gedaan en kwam al op 19-jarige leeftijd als onderwijzer voor de klas in Wolvega.
Hij trouwde in 1958 met onderwijzeres Ytje Cnossen. Het huwelijk was gelukkig en evenwichtig en zou 56 jaar
duren. Samen trokken ze naar Leeuwarden om daar aan de slag te gaan in het onderwijs. In 1961 heeft hij de eerste
LOM-school in Friesland opgericht, de dr. Hoferschool. Dat was in een tijd dat diagnoses als ADHD en autisme nog
niet bestonden, maar wel werd gezien dat er kinderen waren die meer nodig hadden aan begeleiding dan tot dan
toe geboden werd. Deze school ging van start in het gebouw van de Opstandingskerk, Achter de Hoven, en groeide
behoorlijk in de daarop volgende jaren. Na enige omzwervingen werd uiteindelijk een prachtig nieuw gebouw in
Bilgaard betrokken, aan de Eeskwerd. Het gezin van Gerrit en Ytje was inmiddels uitgebreid met vier kinderen en
woonde eveneens in Bilgaard. Bilgaard was toen een nieuwe wijk met nieuwe kerken, waar men, in de geest van
die tijd, ook wat meer experimentele benaderingen van de klassieke liturgie aandurfde. Gerrit en Ytje waren
intensief betrokken bij de Regenboog, ook op zaterdag als de Le Roy-tuin onderhouden moest worden. In 1976
verhuisde het gezin naar Goutum, waar aansluiting werd gevonden in de hervormde Agneskerk. Gerrit heeft naast
zijn werk als schooldirecteur ook nogal wat maatschappelijke functies gehad, in de politiek (eerst in de CHU, later in
het CDA), in diverse schoolbesturen, in het Aanloophuis en als kerkrentmeester en diaken bij de Agneskerk. In zijn
werk en andere maatschappelijke functies heeft hij altijd een grote betrokkenheid en positiviteit laten zien. Voor
hem was de wereld zeker maakbaar. Hij ging uit van de mogelijkheden van wie hij tegenkwam, of dat nu zijn
schoolkinderen, medewerkers of daklozen waren. Zijn geloof was hierbij motiverend en inspirerend. Hij genoot van
het leven en de rol die hij kon hebben en vond zichzelf een zondagskind. Na zijn pensionering heeft hij zich, samen
met Ytje, die ongeveer op hetzelfde moment met pensioen ging, nog meer dan voorheen op zijn gezin
geconcentreerd, en vooral op de kleinkinderen, voor wie hij rustpunt en klankbord werd. Het ziekbed en overlijden
van Ytje in 2014 was zwaar. Hij heeft in die periode en in de jaren daarna ongelooflijk veel steun gehad vanuit ‘de
mienskip’: de buren, de kerk, de tennis- en bridgeclubs. En hij heeft in die periode, die eigenlijk tot zijn dood
duurde, ook de steun die het geloof kan geven, leren kennen. We hebben hem op 1-11-2018 begraven, na een
mooie dienst in een overvolle Agneskerk. Deze afscheidsdienst ademde dankbaarheid, voor wat hij kon betekenen
in zijn leven, met als motto: Lof zij de Heer, goed is het leven.
Namens de familie, Johan Wempe
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Jongerennieuws
Ontdekkerkviering

namens de werkgroep Alice Romar, Roelien Linthorst, Marian Krol, Martha Kroes

De eerste Ontdekkerkviering van 14 oktober was zeer geslaagd!! We hebben hele mooie en fijne reacties gekregen.
Een verandering ten opzichte van de vorige vieringen was dat we meer aandacht willen hebben voor oudere
kinderen in de groep. Voor eenieder is er nu een goed aanbod.
Het thema van 14 oktober was Steenrijk/ Straatarm. Velen van ons kennen het programma wel. We hebben dit met
de kinderen in het klein nagespeeld door ze met verschillende budgetten te laten winkelen, dit gaf hele mooie
inzichten in het uitgeven van geld. Martha heeft een prachtig verhaal vanuit de Bijbel verteld over de Joodse regel;
dat iedere 7 jaar alle schulden kwijtgescholden moeten worden en de plicht om de armen royaal te helpen. In de
ontdekhoeken hebben de jongere kinderen een spaarpot geknutseld en zijn de oudere kinderen met de
volwassenen in gesprek gegaan, n.a.v. een spiegelverhaal en een aantal stellingen:
In de omgekeerde collecte die we als verrassing hebben gehouden kreeg iedereen 2 briefjes mee;
1. Met een opdracht om je bewuster te worden van elkaar, de natuur of het milieu.
2. Om voor de volgende viering op 11 november iets mee te nemen voor de Voedselbank.
Het thema van zondag 11 november jl. was niet zo moeilijk: Sint Maarten. Wat hebben we weer een bijzondere en
mooie viering gehad met zoveel kinderen en hun (groot)ouders. Samen hebben we geluisterd naar het verhaal over
Sint-Maarten, verbonden aan Mattheus 25. Onze oproep om iets mee te nemen voor de Voedselbank was
succesvol, de tafel stond vol met allemaal heerlijke spullen.
We hebben een stukje van een filmpje laten zien van mensjesrechten, Hagelslag 4-ever. Dit was indrukwekkend,
omdat daar een meisje vertelde dat elke week samen met haar ouders naar de voedselbank gaat. In de
ontdekhoeken zijn de oudere kinderen in gesprek gegaan met Wim Pauw, hij organiseert al jaren vanuit de
Agneskerk het project voor de Voedselbank. De jongere kinderen konden luisteren naar een mooi spiegelverhaal
over delen. Er zijn prachtige kaarten gemaakt met mooie wensen erop voor de mensen en gezinnen die een pakket
mogen ophalen bij de Voedselbank.
We hebben mogen genieten van verbondenheid met elkaar en heerlijk eten. We zijn dankbaar voor deze geweldige
viering en alle mooie woorden en berichten die we hebben ontvangen na afloop. De voedselbank heeft de kratten
met levensmiddelen opgehaald, zij waren ontzettend blij met deze gulle gift!
Op maandag 24 december organiseren we samen met de kindernevendienst een Herdertjestocht in Zuiderburen
tussen 18.00 – 20.00 uur. Volg de berichtgevingen hierover op de website van de Agneskerk.
Zet de volgende data vast in je agenda:
* 24 december 2018
Herdertjestocht Zuiderburen 18.00-20.00 uur
* 13 januari 2019
* 10 maart 2019
* 12 mei 2019
Wij gaan in het nieuwe jaar weer een bijzondere ontdekkerviering bedenken. Als je op de hoogte gehouden wil
worden kun je lid worden van de Whatsappgroep Ontdekkerk. Meld je aan door een berichtje te sturen naar: 0657036553. Kijk ook eens op onze facebookpagina: Ontdekkerk Agneskerk.
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Opbrengst collecten
Hartelijk dank voor uw gaven in de maand september.
Diaconie
Diaconie
KIA Werelddiaconaat
Voedselbank
Stichting bootvluchteling

EUR
75,05
187,41
98,99
102,82

Kerk
Kerk en Israel
Kerk

EUR
65,76
232,47

FRITS!!
Dat was wat. Ik heb nu al vier avonden mijn rechterschoen uitgetrokken en voor de
kachel gezet. En een oude laars van opa heb ik ernaast gezet. En gezongen voor de
schoorsteen. Zie de maan schijnt door de bomen. Nou, ja er was geen maan te zien,
maar dat maakte niet uit. Ik hoopte dat Sinterklaas het zou horen. Ik had er een
tekening bijgedaan. Van een race-auto. Dat zal Sinterklaas wel begrijpen, dacht ik.
Dat ik een race-auto met Sinterklaas wenste. Toen vond ik de volgende dag een
briefje in de schoen, netjes opgerold met een rooie strik er omheen. Ik rolde het
open en zag prachtige letters op het papier. Dat moest van Sinterklaas zijn. Dat was
duidelijk. Maar wat had hij geschreven? Ik holde met de brief naar de dominee:
“kunt u even voorlezen wat Sinterklaas aan mij geschreven heeft?” De dominee
haalde z’n bril uit zijn jasje, vouwde die open, begon de bril te poetsen – wat duurde
dat allemaal lang - en zette hem toen op z’n neus. Hij las, schraapte z’n keel. “De Sint schrijft”, begon de
dominee. “Ja, ja dat weet ik wel”, riep ik, “maar wat schrijft hij?” “De Sint schrijft”, begon de dominee
opnieuw. “Ja, dat hebt u zo net ook al gezegd.” De dominee keek nu over z’n bril heen mijn richting uit: “zo
kan ik niet lezen, Frits. Je moet even geduldig zijn.” “Geduld, geduld, dat zeggen grote mensen altijd
tegen mij, maar ik heb al de hele nacht gewacht op een antwoord van Sinterklaas.” De dominee begon voor
de derde keer: “De Sint schrijft.” Ik beet op m’n tong, maar ik hield m’n mond. En toen las de dominee:
“Lieve Frits, bedankt voor je mooie tekening. Je hebt goed aan mij gedacht en je hebt je afgevraagd hoe
ik al die pakjes bij de kinderen bezorg door het hele land. Je dacht dat ik daar misschien een race-auto
voor nodig had, een heel snelle, maar je vergist je: ik doe alles met m’n paard en die brengt me
vliegensvlug overal waar ik wil zijn.”
Was ik even helemaal verbaasd. Had Sinterklaas mij helemaal verkeerd begrepen? Zou hij zo dom
zijn geworden? Ik weet het niet, maar voor de zekerheid heb ik vandaag een nieuwe tekening gemaakt.
Met diezelfde raceauto, maar nu met een pijl naar een jongetje in spijkerbroek met rood haar. En als
Sinterklaas dat niet begrijpt, dan wordt hij echt oud.
Maar ik ben heel erg nieuwsgierig of Sinterklaas jullie wél begrijpt en toch niet zo dom is als ik
denk.
FRITS!

Oktober 2018, Jaargang 20, Nr. 2, Oplage 415 (inclusief digitale nieuwsbrief)
Meerdere exemplaren van deze brief zijn gedurende de hele maand verkrijgbaar in het voorportaal
van de kerk.
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