Agnesbrief
Van de redactie
Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 16 januari naar agnesbrief@gmail.com.

Van de Kerkenraad
Status verkiezing van ambtsdragers
In september en oktober van dit jaar werden zes gemeenteleden verkozen tot ambtsdrager. Na de verkiezing
spreekt de kerkenraad in de regel over de bevestiging van de gekozen gemeenteleden en stelt een datum voor de
bevestiging vast. De kerkorde stelt hiervoor geen termijn.
Nu is het zo dat er, binnen de daarvoor gestelde termijnen, bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde
verkiezingsprocedure en tegen de bevestiging van vier van de verkozen gemeenteleden. In zo’n situatie moet de
kerkenraad onderzoeken of het mogelijk is om de bezwaren weg te nemen. Het gaat hierbij vooral om het geven
van uitleg en het uit de weg ruimen van misverstanden. De gedelegeerde kerkenraadsleden hebben alle mensen
die bezwaar maken in een gesprek ontmoet. Het resultaat hiervan is dat enkele bezwaren tegen de
verkiezingsprocedure en dat het bezwaar tegen de verkiezing van één gekozene kon worden weggenomen. Nu
resten nog enkele bezwaren tegen de procedure en de bezwaren tegen de bevestiging van drie van de gekozenen.
Deze bezwaren worden in december 2019 en januari 2020 behandeld door het Classicaal College Bezwaren en
Geschillen (bezwaren tegen de verkiezingsprocedure) en het Classicaal College voor het Opzicht (bezwaren tegen
de bevestiging van gekozenen).
Op grond hiervan heeft de kerkenraad besloten nog geen datum voor de bevestiging vast te stellen.

Dienstenrooster december en januari
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
22 december
24 december
25 december
29 december
01 januari
05 januari
12 januari
19 januari
26 januari

Voorganger
Mw. M. Kroes
Ds. H. Hoving
Ds. P. Beintema
Ds. Nummerdor
Ds. P. Beintema
Ds. R. Reitsma
Ds. P. Beintema
Ds. Bakker
Ds. R. Reitsma

Bijzonderheden
4e advent, musical kindernevendienst
Kerstavond, aanvang 22.30
1e Kerstdag

Doel v/d collecten
Diaconie / Kerk
St. Present / Kerk
Kinderen in de knel / Kerk
Diaconie / Kerk

Ochtendgebed Aanvang 11.00

m.m.v. de Cantorij

Diaconie / Kerk
Diaconie / Kerk
Diaconie / PKN Missionair werk
Lepra / PKN JOP

Diensten in MFC Màrkant (Zuiderburen), aanvang 11.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
22 december

Voorganger
-

12 januari
26 januari

Mw. M. Kroes
Ds. A. Buizer

Bijzonderheden
GEEN dienst i.v.m. musical
kindernevendienst
Ontdekkerk

Doel v/d collecten

Gerlande Bertin / kerk
Lepra / PKN JOP

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

Voorganger
Ds. Bakker
Ds. A Bouman

Bijzonderheden
Kerstavond, aanvang 21.00

Doel v/d collecten
St. Present / 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.

Ingezonden – Stichting Present
De stichting Present is een unieke vrijwilligersorganisatie, die mensen die willen helpen verbindt met mensen die
hulp nodig hebben. Een voorwaarde is dat zij geen geld hebben om de hulp zelf te betalen of een netwerk hebben,
die de hulp ook kan geven. Present is een helper voor mensen die geen helper hebben. Wij zijn op zoek naar
(groepen) mensen die willen helpen - tijdsbeslag een halve tot een hele dag. Ook is financiële steun zeer
gewenst. Dit kan door een jaarlijkse gift of een collecte; een toelichting voor een collecte is beschikbaar. Onze
begroting wordt gedekt door bijdragen van kerken, fondsen, particulieren en de gemeente Leeuwarden. Een aantal
kerken geven een vaste jaarlijkse bijdrage; dit geeft rust in de begroting. Het aantal hulpaanvragen neemt toe,
waardoor wij meer mensen en ook geld nodig hebben om de aanvragen te honoreren. Hieronder vindt u meer
informatie over de stichting Present.
Hebben Kerst en Present wat met elkaar te maken. Op het eerste gezicht niet, maar toch wel.
Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van hoop. We vieren
dat met licht van kaarsen en kerstboom, thuis en in de kerk. Present is minder bekend. Dit is een
vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor mensen die aandacht of hulp nodig hebben. Dat doen wij niet met
woorden, maar met daden. Wij verbinden mensen, die iets willen geven in tijd en vaardigheden met mensen die
daarmee geholpen kunnen worden. Denk aan klussen, helpen bij verhuizing/ huis inrichten, huis/ tuin opruimen en
dergelijke. Aanbod en vraag wordt op een zorgvuldige manier aan elkaar gekoppeld. Het is een mooie en dankbare
manier om mensen te helpen, die geen helper hebben. Een vorm van “Kerk te zijn op maandag”.
Licht in het leven van mensen die hulp nodig hebben!

U kunt ons helpen door:
- het geven van een gift of door fannoot te worden;
- u aan te melden als persoon of groep voor uitvoering van een hulpaanvraag
- u aan te melden als vrijwilliger op kantoor of hulpaanvraaginventariseerder/ begeleider.
Voor verder informatie kunt u op de website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden kijken of contact opnemen met
Pieter Kooistra via telefoonnummer 058 288 0038 of via e-mail p.kooistra31@upcmail.nl
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Activiteiten
Datum: Zondag 22 december
Plaats: Agneskerk
Tijd: 9.30u

Musical van de kindernevendienst: Operatie Kerstpost!
De koningin nodigt alle inwoners van de stad uit om kerst te komen
vieren op het paleis; zo heeft niemand last van kerst stress. Drie
postbodes zullen de uitnodigen bezorgen, maar die zijn liever lui dan
moe. Of dit goed komt? Komt het zien!

Datum: Kerstavond, 24 december
Plaats: MFC Màrkant
Tijd: 18.00 (start wandeling)

Herdertjestocht
Tijdens een wandeling zullen we het verhaal van de geboorte van
Jezus beleven en vieren. Dit doen we door tijdens de wandeling te
kijken en luisteren naar een levende vorm van het verhaal.

Datum: Zondag 19 januari 2020
Plaats: De Oase,
Weideflora 142, Leeuwarden
Tijd: 15.00u-16.15u (geen pauze)

Kees Posthumus speelt: Dwars door de bijbel
Op 19 januari speelt verhalenverteller Kees Posthumus zijn
voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’ in de Oase. In ‘Dwars door de
Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer
terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes
gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de
‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers.
Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan
doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van
wordt en die je aan het denken zetten.
Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De
verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan,
verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta
met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De
Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en
wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim
een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.
De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk
in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.
Namens de Commissie Vorming en Toerusting Goutum-Huizum Oost
wordt deze voorstelling van harte aanbevolen

Opbrengst collecten
Hartelijk dank voor uw gaven in de maand november.
Diaconie
Diaconie
KIA Najaarszending

EUR
204,22
107,00

Diaconie
Gerlande Bertin
Voedselbank

EUR
38,80
176,51

Kerk
Kerk
Dorpskerken

EUR
248,09
68,60

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks:
€ 0,50 voor € 10,-

€ 0,75 voor € 15,-

€ 1,25 voor € 25,-

U kunt collectebonnen bestellen door een mail te sturen naar penningmeester@agneskerk.nl. Geef daarbij aan
hoeveel vellen u van welke waarde wilt ontvangen. Vervolgens maakt u het verschuldigde bedrag over naar het
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rekeningnummer NL49RABO 0335422845 t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum. De collectebonnen worden na
ontvangst van de betaling bij u thuisbezorgd.

Jongerennieuws
Kerstmusical

Zondag 22 december is het zover? Operatie Kerstpost! zal dan tijdens de dienst om 9.30 in de Agneskerk opgevoerd
worden. De kinderen zijn hard aan het oefenen geweest en het belooft weer een prachtige voorstelling te worden.

Herdertjestocht in Zuiderburen

Dinsdag 24 december 2019 vanaf 18.00 uur. Start en einde in MCF Markant.
Ook dit jaar organiseren we op Kerstavond in de wijk Zuiderburen de Herdertjestocht. We starten vanaf 18.00 uur,
in groepen, vanuit Markant. Er gaat een ‘herder’ met iedere groep mee. Onderweg zullen we het verhaal van de
geboorte van Jezus beleven en vieren. Dit doen we door een wandeling te maken door de wijk en te kijken en
luisteren naar een levende vorm van het verhaal.
Afgelopen jaar hebben veel mensen meegelopen, en ook dit jaar is iedereen weer welkom! Kom samen met ons op
een laagdrempelige en speelse manier kennismaken met het bijzondere Kerstverhaal. Je mag een lichtje voor
onderweg meenemen. De wandeling eindigt bij Markant, waar er voor iedereen warme chocolademelk en wat
lekkers is.
Komen jullie ook?

Zuiderjoos inzamelactie

Met de tieners van Zuiderjoos sponsoren we Sylvester uit Ghana. Hij is net 6 jaar geworden en is afgelopen zomer
bezocht door Wouter en Anna. Dit was een bijzonder en mooi bezoek. Fijn om hem te ontmoeten, maar
confronterend hoe hij daar woont en wat een verschil dat is met hoe wij hier wonen. Met alle tieners van
Zuiderjoos willen we voor Sylvester nu kerstbrood, suikerbrood en kerststaven gaan verkopen. Op zondag 22
december verkopen we na de dienst in de Agneskerk deze heerlijkheden. U sponsort ons toch zeker ook?
Met vriendelijke groet van alle tieners van Zuiderjoos
Jelmer, Redmar, Lars, Jurre, Rudmer, Wouter, Wietse, Mirthe, Anna, Lieke, Nynke, Boaz en Sander

december 2019, Jaargang 21, Nr. 4, Oplage 455 (inclusief digitale nieuwsbrief)
Meerdere exemplaren van deze brief zijn gedurende de hele maand verkrijgbaar in het voorportaal
van de kerk.
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