Agnesbrief
Van de redactie
Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 14 februari naar agnesbrief@gmail.com.

Persoonlijk
Een paar dagen in het nieuwe jaar kreeg ik via de mail een bericht van iemand uit het zuiden van het land: hij
schreef dat één van zijn goede kennissen geen andere uitweg had gezien dan…. Toen ik het las, bleef ik een hele
tijd in de leegte staren. Vroeg me af: wat zou er gebeurd zijn, wat had hem zover gebracht? Leed hij aan
depressies? En ik probeerde wat terug te schrijven, maar merkte dat ik niet de juiste woorden kon vinden. Ik
besefte hoe moeilijk het is om werkelijk iets troostends te schrijven. Voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
mensen, die hem goed hadden gekend.
Want wat is troost? Met die vraag worstelt ook Jesaja. De profeet, die in de ballingschap van het volk Israël het
uitroept: “Troost, troost mijn volk.” Om zijn volk in dat vreemde verre land een hart onder de riem te steken. Ze
waren als ballingen weggevoerd, om politieke redenen geëvacueerd, vergelijkbaar met de inwoners van Roermond,
die in het laatste oorlogsjaar (Jan. 1945) om militair-strategische redenen werden geëvacueerd. Alle inwoners
moesten te voet naar het Duitse Brüggen, waarvandaan ze op de trein werden gezet naar het noorden: naar
gastgezinnen in Groningen en Friesland. Het waren Limburgers – de meesten katholiek - die in die winter van 1944
plotseling in ballingschap werden gedreven. Mijn moeder weet nog hoe de trein in Akkrum aankwam en de eerste
Roermondenaren uit de trein stapten. Maar op het oude kerkhof in Roermond liggen de kindertjes begraven, die de
reis niet hadden overleefd, maar onderweg waren overleden.
Maar wat voor deze mensen toen een troost is geweest, bleek een klein beeldje, dat door de bisschop in zijn tas
was meegenomen. Os Marij, zo werd het in de volksmond genoemd, was een afbeelding van de heilige moeder
Maria dat, ooit gevonden in een waterput, eeuwenlang in de kapel in het Zand had gestaan. Die tastbare
aanwezigheid van de moeder van Jezus was voor de ontheemden een troost. Na de bevrijding is uit dankbaarheid
voor de opvang hier in Friesland replica van het beeldje geschonken aan de katholieke parochie van Leeuwarden. Je
kunt het zien van de Mariakapel in de Bonifatius Kerk aan de Voorstreek. Het originele beeld is weer teruggekeerd
waar het al die eeuwen heeft gestaan: namelijk in de kapel in ’t Zand.
Wat de bisschop goed besefte, was dat troost ten diepste houvast is. Ten diepste houvast biedt of moet bieden.
Het woord ‘troost’ stamt via het Noorse en West-Germaanse ‘traust’ af van het Indo-Germaanse ‘deru’ of ‘dreu’
dat ‘vastheid’ betekent. Vandaar de betekenissen als zekerheid en vertrouwen in woorden als het Duitse ‘trauen’
en ‘treu’ en het Engelse ‘trust’. Allemaal woorden die met vastheid, stevigheid, vertrouwen te maken hebben. En
dat sluit weer heel nauw aan bij het troostbegrip van Jesaja: Want verderop zal hij de troost vergelijken met de
troost, die een moeder haar kind schenkt.
Aan haar vertroostende moederborst
zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten
zullen je zogen en verkwikken.
Je zult op de heup gedragen worden
en worden gewiegd op haar schoot.
Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden.
Basic trust noemde de psycholoog Ericson deze moederlijke troost. Maar opvallend genoeg: dezelfde medeklinkers
van troost, treu, trust, komen terug in het Engelse woord ‘tree’. De boom is in vrijwel alle culturen het symbool bij

uitstek van stevigheid en standvastigheid. Kijk die boom daar eens staan, met zijn wortels diep in de grond. Heel
wat stormen heeft die al getrotseerd. Soms is zijn kruin gehavend door blikseminslag. Maar nog staat die altijd
daar, sinds mensenheugenis.
Daarom nam de bisschop dat beeldje mee uit de vitrine van de kapel en zette het in de Bonifatius Kerk aan de
Voorstreek als een zichtbaar teken, dat de moeder van Jezus, Maria, onze lieve vrouwe, met haar volk meeging in
het laatste oorlogsjaar naar het verre Friesland. Als troost.

En verder
Op de drempel van het nieuwe jaar zou ik allereerst alle mensen willen bedanken, die ons kerstgroeten en
kerstwensen hebben gestuurd. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken; daarom doe ik het bij
dezen. Uw wensen hebben mij, ons goed gedaan. Natuurlijk heb ik ook weer veel naar de Top 2000 geluisterd. Een
lied trof mij bijzonder: het refrein van een lied van de popgroep Bløf.
Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk
Hier ben ik heilig, dit is mijn kerk
Dit is mijn haven, hier leg ik aan
Hier kan ik slapen, hier moet ik staan
Hier ligt mijn hart voor jou.
Dat wens ik in het bijzonder de Armeense kinderen in de Haagse Bethel-kapel toe en alle andere kinderen, die hier
bij ons een veilige plek zoeken.

Kerkasiel
Zoals u weet, wordt door de protestantse kerk van Den Haag hier een voortdurende kerkdienst gehouden om via
kerkasiel rust en veiligheid te bieden aan het gezin Tamrazyan en om tijd en ruimte te creëren voor een gesprek
met de overheid over een menselijke oplossing voor kinderen die het slachtoffer worden van de huidige toepassing
van de zogenoemde kinderpardon-regeling. Samen met mijn collega, ds. Van Olfen van Menaldum, zal ik daarom
op donderdag 31 januari naar Den Haag gaan om daar van 9.00 -10.00 uur een kerkdienst te leiden, waarna ds. Van
Olfen het stokje om 10.00 uur van mij overneemt. Mocht u belangstelling hebben om mee te gaan en deze dienst
willen bijwonen, dan bent u van harte welkom, maar wel graag met eigen vervoer. We vertrekken die ochtend om
6.00 uur vanaf de Agneskerk.

Over de kerkdiensten
Ik hoop dat u met mij terug kunt kijken op hartverwarmende en bemoedigende kerstvieringen. Ik zou in elk geval
ieder willen bedanken, die deze diensten mee heeft helpen slagen. Zeker ook de leiding van de kindernevendienst,
die ons op zondag 23 december verraste met een heuse kindermusical. En de ook de organisatie van de
herdertjestochten, want zowel in Zuiderburen als in Goutum, Techum was er voor beide tochten grote
belangstelling van kinderen met ouders. En tenslotte onze diaconie voor de organisatie van het Festival of Lessons
and Carols.
In de kerkdienst van 10 januari in Hempens merkte ik hoeveel pijn en onrust de zogenaamde Nashville verklaring
had veroorzaakt. Een vader stak zichtbaar geëmotioneerd een kaars aan voor zijn zoon. Ook al voel ik niet de
behoefte om met de opstellers van het document in discussie te gaan, wel zou ik graag alle mensen, die zich door
deze verklaring in een hoek gezet voelen en ten onrechte opnieuw gestigmatiseerd en veroordeeld worden, een
hart onder de riem willen steken. Van ons balkon wappert de regenboogvlag als teken, dat de woorden, die Jezus
Christus bij zijn doop in de Jordaan ook voor alle andere gelovigen gelden. Do bist myn Soan, myn ynleave Jonge, Ik
bin sa wiis mei Dy.
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Op zondag 13 januari, toen ik na de tweede dienst in Hempens nog even naar het wijkgebouw in LeeuwardenZuiderburen reed, werd ik verrast door het grote aantal kinderen en ouders, die net de ontdekviering hadden
bijgewoond. Ik kon nog net het staartje van de viering bijwonen en voelde me bemoedigd door de belangstelling
voor dit bijzondere initiatief. Niet alleen kinderen en ouders uit Zuiderburen waren er gekomen, maar ook uit
Leeuwarden Zuidlanden. En niet alleen kinderen en ouders van onze eigen kerk, maar ook kinderen en ouders van
andere kerkgemeenschappen waren aanwezig. Het sterkte me in de overtuiging dat de ontdekkerkvieringen aan
een groeiende behoefte beantwoordt. Een behoefte, die over kerkgrenzen heen, christenen in de wijk Zuiderburen
met elkaar verbindt. En ik vind het daarom hoopgevend, omdat ik hier een oecumenische kerk van onderop zie
groeien, die open staat voor alle gelovigen in de wijk.
De volgende Ontdekkerk-viering zal zijn op zondag 10 maart: opnieuw om 11:30 uur in Màrkant
Op zondag 27 januari is er na de dienst in de Agneskerk om 11:30 uur een tweede dienst in MFC Màrkant,
Leeuwarden-Zuiderburen. Deze dienst draagt een informeel en open karakter, met Fokke van Dijk op piano. Ook
hier bent u allen van harte welkom.

Over de lezingen
Zondag 27 januari 2019
3e van Epifanie
Jesaja 61,1-9; Psalm 145,13-21; Lucas 4,14-21

Zondag 3 februari 2019
4e van Epifanie
Jeremia 1,4-10 ; Psalm 71,1-6(9); Lucas 4,21-30

Lucas 4,19 Om een genadejaar van de Heer uit te
roepen

Jeremia 1,8 Wees voor niemand bang.
Voor niemand bang. Soms is dat overmoed,
groot denken van jezelf,
klein van de ander.
Maar hier en nu is het de kunst, de gave,
niet te verharden in de tegenslag,
niet te verstarren als het tegenloopt,
maar recht en open middendoor te gaan,
niet stilgezet maar tot het echt leven opgestaan.
Maak mij voor niemand bang!

Als recht gezet wordt wat verbogen was,
oude beloften worden ingelost,
het ongeziene aanzien krijgt
en wie verdrukt was vrijuit ademt is hier dan God, de Goede, aan het werk?
Heeft dan de mens de ware aard hervonden?
Is dan genade in de tijd genesteld?
Of is dat: op de zaak vooruitlopen?
Zondag 10 februari 2019
Jesaja 6,1-8; Psalm 138; Lucas 5,1-11

5e van Epifanie

Zondag 17 februari 2019
6de van Epifanie
Jeremia 17,5-10; Psalm 1; Lucas 6,17-26

Lucas 5,1 Toen het volk zich om hem verdrong om naar
het woord van God te luisteren...

Lucas 6,17 ... bleef hij staan op een plaats waar het
vlak was.

Het woord van God heeft kracht,
spreekt mensen aan, zet hen op weg
totdat ze hier, de kust, niet verder kunnen.
Als vissen naar de plaats waar voedsel is,
als mussen op het brood, zo mensen nu.
wanneer de heer verschijnt
en spreekt van God, en van zijn goede nieuws.
Is er dan toch een kamer in hun hart
die openstaat voor hem? Dat koninkrijk van hem,
dat dat wat wordt, willen ze dat dan toch?

Daar waar het vlak is, is geen hoog en laag.
Zijn mensen daar gelijk en om het even,
man, vrouw, of arm of rijk, valt elk verschil daar weg?
Als Jezus spreekt vanaf die vlakke plaats
ziet hij een weegschaal staan met zegen en met vloek.
Verhoogd en op de berg gezet
wie bukken moest en wijken.
Verlaagd en ongezien voorbij
wie wind verwierf en lucht.
En wie zich op de vlakte houdt - is er voor hem een
plaats?
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Dienstenrooster
Overzicht van diensten in de maand februari.
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
03 februari
10 februari
17 februari
24 februari

Voorganger
Ds. Wessels
Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma

Bijzonderheden
Avondmaal
m.m.v. de cantorij

Doel v/d collecten
KIA: werelddiaconaat / kerk
Diaconie / PKN: catechese en educatie
KIA: noodhulp / kerk
Diaconie / PKN: missionair werk

Diensten in de Martinuskerk (Hempens), aanvang 11.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
10 februari

Voorganger
Ds. G. Rinsma

Bijzonderheden

Doel v/d collecten
Diaconie / PKN: catechese en educatie

Diensten in de MFC Màrkant (Zuiderburen), aanvang 11.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
24 februari

Voorganger
Ds. G. Rinsma

Bijzonderheden

Doel v/d collecten
Diaconie / PKN: missionair werk

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.

Van het College van Kerkrentmeesters

door Pieter Postma

Actie Kerkbalans 2019 - Geef voor je kerk
Jaarlijks halen tientallen vrijwilligers geld op voor hun kerk in Goutum, Hempens/Teerns, Zuiderburen, De
Zuidlanden. Dit is nodig om ons als kerk actief te laten zijn. We willen graag dat iedereen altijd terecht kan. Geef
voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.
Uw bijdrage is belangrijk en onmisbaar.
Vorig jaar haalden wij nagenoeg het streefbedrag: u zegde in 2018 € 86.800,- aan vrijwillige bijdragen toe. Dat
mooie resultaat willen we in 2019 graag herhalen. Misschien is een kleine verhoging zelfs haalbaar. Dat lukt
natuurlijk alleen als u uw hart weer laat spreken vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
Protestantse gemeente te Goutum, Hempens/Teerns, Zuiderburen, De Zuidlanden. Kortom: Dankzij uw bijdrage
kan de kerk voortbestaan. Geef aan actie Kerkbalans.
In de week van 21 tot en met 26 januari 2019 wordt de brief bij u thuisbezorgd. Uw toezegging wordt in de week
daarna weer opgehaald.
Uw positieve reactie zien we graag tegemoet.
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Van de kerkenraad

door Johan Snijder

Het is bekend dat er binnen de kerkenraad een vertrouwenscrisis bestaat en dat de kerkenraad een traject met
coaching en evaluaties gaat starten, teneinde die crisissituatie op te kunnen lossen. Binnen de kerkenraad bestaat
het vermoeden, dat er gemeenteleden zijn, die daar zodanig bij betrokken zijn geraakt, dat zij om die reden niet
aan het avondmaal kunnen deelnemen indien de eigen predikant voorgaat in de viering daarvan. Om aan deze
gemeenteleden tegemoet te komen heeft de kerkenraad besloten om het vieren van het Heilig Avondmaal aan een
gastpredikant te vragen. Zo zal op zondag 3 februari 2019 om 09:30 uur ds. Wessels voorgaan in een dienst met
Avondmaalsviering in de Agneskerk.

Activiteiten
Dinsdag 5 februari 2019
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.
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.

Opbrengst collecten
Hartelijk dank voor uw gaven in de maand december.
Diaconie
Diaconie
Rijk voor Arm
KIA Kind in de knel
Gerlande Bertin (okt, nov, dec)

EUR
464,19
296,80
159,50
154,44

Kerk
Kerk
PKN Pastoraat
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EUR
527,10
71,75

Jongerennieuws
Ontdekkerkviering
Zondag 13 januari was het thema van de ontdekkerkviering: LEKKER BELANGRIJK!
Het thema past bij het Bijbelverhaal over de tijd dat Jezus 12 jaar was. Hij was zo gegrepen door de verhalen van
zijn vader en de gesprekken met de priesters in de Tempel. De kinderwijsheid die hij al had op die leeftijd. Onze
kinderen zijn ook gegrepen door de dingen die zij doen en welke zijn dat dan? Welke ideeën hebben zij voor de
toekomst? Hoe zien zij zichzelf? Met deze vragen zijn we aan de slag gegaan.
We willen ons voor zowel de jongere kinderen, als ook voor de oudere kinderen inzetten en daarbij aansluiting
maken voor 12+ kinderen. Het doel is om dat samen te doen, door te vieren, ontdekken en gezellig bijeen zijn met
koffie/thee en een lekkere lunch. Nieuwsgierig geworden? Kom dan langs bij onze viering van de Ontdekkerk en
beleef deze met ons mee. Iedereen is Welkom!
Kijk ook eens op onze facebooksite: Ontdekkerk Agneskerk of op de website van de Agneskerk Goutum.
Save the date:
* 10 maart 2019
* 12 mei 2019
Namens de werkgroep Ontdekkerk.
Martha Kroes, Marian Krol, Roelien Linthorst, Alice Romar

FRITS!!
Als jullie dit lezen zullen jullie oren wel blauw zijn en jullie neus rood. Want het
gaat heel hard vriezen, heeft de dominee gezegd. Zo hard, dat er het water in
de sloot gaat bevriezen. En daar kun je dan op gaan staan. Zo hard is het water
dan geworden. Zo hard als ijs. Het water is ijs. En weet je wat ik nu wil gaan
leren? Ik wil leren schaatsen. Ja, lijkt me machtig. Op twee van die plankjes met
daaronder een stukje ijzer en dan over het ijs glijden.
Kunnen jullie schaatsen? Ik weet niet hoe het moet, maar de dominee heeft
gezegd, dat ik dan eerst het mag proberen achter een oude stoel. Die zet je op
het ijs en die houd je dan met twee handen vast en schuif je dan voor je uit,
terwijl je met je schaatsen vooruit probeert te komen. Hebben jullie het ook zo
geleerd? Of konden jullie het meteen? Nou, en als je het dan een beetje kunt, mag je proberen met
losse handen te schaatsen. Maar oppassen dat je niet valt. Want het ijs is hard.En weet je wat de
dominee beloofd heeft? Als we stoppen met schaatsen? Dat hij dan warme chocolademelk voor ons
zal maken. Lijkt je dat ook lekker? Nou, dan kom je toch gezellig mee. Na het schaatsen. Maar nu
kijk ik eerst naar de lucht. Of er ook echt winter komt.

januari 2019, Jaargang 20, Nr. 5, Oplage 415 (inclusief digitale nieuwsbrief)
Meerdere exemplaren van deze brief zijn gedurende de hele maand verkrijgbaar in het voorportaal
van de kerk.

Pagina 6 van 6

