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Van de Kerkenraad

door Johan Snijder

Als gevolg van, in de loop van het afgelopen jaar gebleken, onoverbrugbare verschillen van inzicht, is een
vertrouwensbreuk ontstaan tussen predikant en kerkenraad. Diverse intensieve pogingen tot verzoening, met
ondersteuning vanuit de Classis Fryslân, hebben in de afgelopen periode niet tot een oplossing geleid. Daarom
heeft het Breed Moderamen van de Classis Fryslân, op basis van ordinantie 3-19-1, besloten om de heer ds. G.R.
Rinsma gehele vrijstelling te verlenen van zijn werkzaamheden in en namens de Protestantse Gemeente te Goutum
gedurende een periode van twee maanden ingaande per 3 april 2019. Op de gemeenteavond van 3 april jl. is dit
besluit en de daaropvolgende procedure toegelicht door de voorzitter van het Classicaal College voor Visitatie
Fryslân, mevrouw ds. I. van der Pol. Gedurende deze periode wordt eveneens de, reeds op 3 december 2018, door
ds. Rinsma ingezette bezwaarprocedure bij het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen
in Friesland geslecht.
Er komen veel reacties uit de gemeente over de ontstane situatie. Gemeenteleden hebben behoefte aan
duidelijkheid, zij stellen vragen en willen antwoorden krijgen. De kerkenraad wil daarom graag op korte termijn
helderheid geven over de vertrouwensbreuk en hoe we de toekomst samen gestalte kunnen geven. Graag willen
wij uw mening daarover hebben. Vanuit de gedachte dat we als gemeente samen optrekken, en met respect voor
elkaars mening, willen we graag met u om tafel. Mevrouw Ineke Brouwer, coach, begeleidt ons deze avond.
We nodigen u daarom uit voor een koffietafelbijeenkomst in dorpshuis Ien en Mien te Goutum.
Datum: 6 mei 2019 om half 8.

Dienstenrooster
Overzicht van diensten in de maand mei. Door omstandigheden is de planning nog niet volledig bekend.
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
05 mei
12 mei
19 mei
26 mei

Voorganger
Mw. F.F. Fink
Ds. Beintema
Ds. Wassenaar
Dhr. C. van Rijn

Bijzonderheden

Avondmaal

Doel v/d collecten
Kerk in Actie / Kerk
Diaconie / PKN JOP
Diaconie / Kerk
Diaconie / Kerk

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

Voorganger
Da. A. Buizer

Bijzonderheden

Doel v/d collecten
Diaconie / PKN JOP

Diensten in de MFC Màrkant (Zuiderburen), aanvang 11.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
12 mei
26 mei

Voorganger
Mw. M. Kroes
Dhr. C. van Rijn

Bijzonderheden
Ontdekkerk

Doel v/d collecten
Gerlande Bertin / PKN JOP
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.

Van de kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans
Wij zijn blij en dankbaar voor de bereikte eindstand van de Actie Kerkbalans 2019 in onze gemeente; deze bedraagt
namelijk 84.864 Euro. Weliswaar is de opbrengst lager dan die in 2018 (86.854 Euro), maar we zijn toch nagenoeg
op het in de begroting 2019 geraamde bedrag van 85.000 Euro uitgekomen. Wij willen u allen hartelijk bedanken
voor uw bijdrage. Met deze opbrengst kunnen wij de voor onze gemeente in de begroting 2019 opgenomen
activiteiten met een gerust hart realiseren en daarmee ook inhoud geven aan onze gezamenlijke taak en
verantwoordelijkheid als kerk in de wereld.
Tenslotte melden wij, dat wij voornemens zijn tijdens een in het najaar te houden gemeenteavond aan u een
analyse te presenteren over de Actie Kerkbalans, waarbij ook de resultaten van de afgelopen jaren in de
beschouwing zullen worden betrokken.

Plaatsing projectieschermen op 16 en 17 april 2019.
Tijdens de gemeenteavond van 16 januari jl. is het voornemen tot plaatsing van projectieschermen in de kerk al
gepresenteerd en met instemming door de gemeente begroet. Na aanleg van de nodige bekabeling in eigen beheer
was het op 16 en 17 april zover. Op die data heeft de fa. Schaapsound BV de schermen geplaatst en de benodigde
aansturingsplekken gerealiseerd. Er zijn drie schermen geplaatst: 1 groot scherm afleesbaar voor gemeente en
organist bevestigd aan de muur rechts naast de preekstoel en Agnesraam; 1 kleiner scherm afleesbaar voor
predikant en o.a. cantorij bij de orgelgalerij bevestigd aan de muur; 1 kleiner zelfstandig bedienbaar scherm in de
koffie- annex vergaderruimte. De schermen zijn via een speciale ophangconstructie aan de kerkmuur bevestigd,
zodanig dat de schermen desgewenst tegen de muur kunnen worden gebogen als ze niet in gebruik zijn. Voor de
bediening van de schermen zijn drie aansturingsplekken gerealiseerd: een centrale unit in de kostersbank nabij de
overige apparatuur, een plek op de galerij links van het orgel en een plek bij het podium / liturgisch centrum.
Bediening van de schermen in combinatie met de geluidsapparatuur vindt plaats via laptop of vaste pc.
Op de schermen kunnen ten behoeve van de erediensten, rouw- en trouwdiensten en andere bijeenkomsten
liturgieën, teksten, liederen, mededelingen en afbeeldingen worden gepresenteerd. De intensieve en (soms)
kostbare voorbereiding en uitvoering van papieren (kleuren) druk- en printwerk voor bijv. liturgieën en verspreiding
daarvan is dan niet meer nodig. Voortaan kan worden volstaan met invoering van de liturgie e.a. in de computer en
bediening tijdens de dienst of bijeenkomst.
Begrijpelijkerwijs zullen wij als gemeente aanvankelijk even moeten wennen aan dit nieuwe systeem en zal een zo
goed mogelijke benutting hiervan wellicht een korte aanloopperiode vragen. Wij zijn er echter van overtuigd, dat
met deze voorziening wordt bijgedragen aan een gestroomlijnde en aan de eisen van de tijd aangepaste uitvoering
van de erediensten en andere bijeenkomsten in onze kerk.
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Van het pastoraat
Berichten voor deze rubriek kunnen doorgegeven worden aan Jenny Mink, telefonisch 06-55946166, of per
email: jennymink@outlook.com. Uiteraard alleen als de betrokkene ermee instemt dat zijn/haar naam en verblijfplaats
genoemd wordt.

Opbrengst collecten
Hartelijk dank voor uw gaven in de maand maart.
Diaconie
Diaconie
KIA Voorjaarszending
KIA Noodhulp
Gerlande Bertin (jan, feb, mrt)
KIA Binnenlands Diaconaat
World Servants
Gift gemeentelid

EUR
156,28
115,37
130,67
61,85
91,10
149,30
40,00

Kerk
Kerk
Pioniersplek

EUR
274,24
59,28

Jongerennieuws
Ontdekkerkviering:

Zondag 12 mei

11.30 uur in Màrkant, Zuiderburen

Thema: Herinneringen.
Het is alweer de laatste viering voor dit seizoen! De eerste voorbereidingen zijn alweer door de werkgroep van de
ontdekkerkviering gedaan en met een kop koffie en thee kijken we terug op alle mooie vieringen van dit jaar, ze
geven ons warme herinneringen.
Welke mooie en bijzondere herinneringen hebben jullie? Wij zijn hier heel benieuwd naar! Komen jullie ze met ons
delen? Natuurlijk hebben hier weer een hele leuke activiteit voor bedacht die iedereen, zowel jonge als de oudere,
12+ kinderen zo aan het einde van dit seizoen kunnen waarderen. En een wens die we al langer hebben, de
activiteit, nu ook voor de volwassenen.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan langs bij onze viering van de Ontdekkerk en beleef deze mooie lentedag met ons
mee. Ons doel is om samen met elkaar te ontdekken, te vieren en een fijne verbinding met elkaar te hebben onder
het genot van koffie/thee en een lunch.
Iedereen is Welkom!
Kijk ook eens op onze facebooksite: Ontdekkerk Agneskerk of op de website van de Agneskerk Goutum.
De nieuwe vieringen voor het seizoen 2019/2020 zullen binnenkort op de website staan.
Namens de werkgroep Ontdekkerk: Martha Kroes, Marian Krol, Roelien Linthorst, Alice Romar
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