Agnesbrief
Van de redactie
Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 12 september naar agnesbrief@gmail.com. In de
maanden juli en augustus verschijnt er geen Agnesbrief.

Kerkdiensten
Overstapdienst

Namens de voorbereidingscommissie Martha, Ina, Sieta en Marja

Zondag 30 juni a.s. zal mevrouw Martha Kroes voorgaan in een bijzondere dienst in de Agneskerk. Het thema van
de dienst is "Droom, durf, doe en deel". In deze dienst zullen Anny Visser, Ylse Hartkamp en Rudmer de Vries de
overstap maken van de kindernevendienst naar Zuiderjoos en daarnaast willen we aandacht schenken aan de
tieners die vanuit onze gemeente deze zomer met World Servants naar Ghana gaan om daar met 35
tieners/jongeren vanuit Leeuwarden (met Geloven058) drie klaslokalen te bouwen met plaatselijke aannemers.
Voor deze dienst hebben we nog wel de hulp nodig van iedereen die op zondag 23 juni naar de Agneskerk komt. Op
deze zondag krijgen de bezoekers een brief mee met een kleine opdracht om vervolgens zondag 30 juni in het
juiste potje weer in te leveren. We hopen op een mooie dienst!

Oecumenische tentdienst
Op zondag 8 september is er weer een oecumenische tentdienst in Zuiderburen. De dienst in Hempens vervalt dan.

Dienstenrooster
Overzicht van diensten in de maanden juli en augustus.
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
07 juli
14 juli
21 juli
28 juli

Voorganger
Ds. Wassenaar
Ds. J. Bakker
Ds. Kroon
Ds. R. Reitsma

04 augustus
11 augustus
18 augustus
25 augustus

Da. A. Buizer
Ds. U Tjallingii
Ds. Nummerdor
Mw. N. Berntsen

Bijzonderheden

Doel v/d collecten
Kerk in Actie: binnenlands diaconaat / Kerk
Diaconie / Kerk
Diaconie / Kerk
Diaconie / Kerk
Diaconie / Kerk
Kerk in Actie: werelddiaconaat/ Kerk
Diaconie / Kerk
Diaconie / Kerk

In de maanden juli en augustus zijn er geen diensten in MFC Màrkant (Zuiderburen) en in de Martinuskerk
(Hempens). Tijdens de schoolvakantie 14 juli t/m 18 augustus is er geen kindernevendienst in de Agneskerk. In de
hal liggen kleurplaten en stiften waarmee de kinderen tijdens de dienst aan de slag kunnen.
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 kerkenraad
Onderbezetting kerkenraad en noodzaak van aanvulling van de kerkenraad
Beste mensen,
De kerkenraad is al enige tijd sterk onderbezet. Op 1 januari 2017 waren er 16 ouderlingen en diakenen, exclusief
toen bestaande vacatures, nu zijn dit nog maar 9. Van de zeven secties van onze gemeente zijn er al geruime tijd
zes vacant. Deze secties hebben dus geen pastorale ouderling, er zijn dringend mensen nodig. Op de website kunt u
lezen welke sectieposten er vacant zijn. Er zijn bovendien vacatures voor de functies van voorzitter en scriba, die
momenteel op basis van interim-optreden door twee van de zittende kerkenraadsleden worden vervuld. Dat
betekent dat er een extra grote druk ligt op alle huidige ouderlingen en diakenen en dat er noodgedwongen veel
werk blijft liggen. Dit betekent ook dat weinigen vaker dienst moeten doen in de erediensten en er steeds vaker
één ambtsdrager van dienst de taken van ouderling én diaken vervult. De classis heeft dit ook gesignaleerd en aan
de kerkenraad gevraagd om op korte termijn de procedure voor de (her)verkiezing van leden van de kerkenraad te
starten, zodat die in het najaar weer op sterkte gebracht kan worden.
Samengevat: er zijn momenteel vele vacatures in de kerkenraad en daaromheen (zie ook de website) en we
hebben elkaar nodig! Er dient een aanzienlijke aanvulling van ouderlingen en diakenen te komen om de continuïteit
in het bestuur van onze gemeente te kunnen waarborgen, het pastoraat te versterken en weer toekomstgericht
aan de slag te kunnen gaan. Door u aan te melden, of iemand anders voor te dragen, kan worden voorkomen dat al
dit werk te lang op de schouders van slechts enkele gemeenteleden terecht blijft komen!
Beste mensen, we doen daarom een dringend beroep op u om u daarvoor aan te melden. Het zijn van belijdend lid
(of dat worden bij de ambtsaanvaarding) is daarbij volgens onze Kerkorde een vereiste. Gezien de soorten
vacatures is er ruimte voor het inbrengen van alle verschillende talenten waarover wij als gemeenteleden samen
beschikken. Onze gemeente heeft die talenten nodig, om in saamhorigheid te kunnen gaan bouwen aan een
positieve toekomst. Ziet u op dit moment zelf geen mogelijkheid om een ambt te gaan vervullen, dan kunt u de
kerkenraad natuurlijk ook attenderen op in uw ogen geschikte leden van onze gemeente.
Normaal gesproken vindt de verkiezing van of (her)benoemingen tot ambtsdrager in de maand juni plaats. Het is
echter reeds half juni en de vakantieperiode staat voor de deur. Daarom willen we deze verkiezingen in september
houden en de tijd tot september gebruiken om nieuwe leden van de kerkenraad te werven.
De kerkenraad wil graag vóór 1 september a.s. reacties ontvangen, zodat begin september nieuwe
kerkenraadsleden aan de gemeente kunnen worden voorgedragen, en hun bevestiging vervolgens later in
september kan plaatsvinden. Mochten er meer leden worden voorgedragen dan er vacatures zijn, dan worden er
verkiezingen gehouden. Over die procedure krijgt u, als dat nodig mocht blijken te zijn, in september bericht.
Praktische tips:
§ Uw reacties kunnen, uitsluitend schriftelijk (via e-mail of brief), worden gericht aan:
Marian Krol, Zijlroede 16, 8939 AK Leeuwarden
E-mail: marian_krol@hotmail.nl
§ De aanmelding/voordracht s.v.p. voorzien van naam, adres en mailadres.
§ De aanmelding/voordracht s.v.p. voorzien van leeftijd en of u belijdend lid bent ja/nee
§ Bij een voordracht uw eigen naam, adres en e-mailadres en de naam van degene die u voordraagt met
naam, adres en e-mailadres vermelden
§ De voordracht s.v.p. voorzien van de toestemming van degene die u voordraagt.
Wij rekenen op u, om in saamhorigheid een talentvolle bijdrage te zijn aan de continuïteit van dit in de
gemeente van de Heer zo noodzakelijke dienstwerk!
Namens de kerkenraad,
Marian Krol, voorzitter ad-interim en Johan Snijder
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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.

Van de diaconie
De zomer staat voor de deur! Gaan u en uw collega's ook graag opgeruimd met vakantie ? Verzamel zowel thuis als
op het werk alle cartridges en mobiele telefoons en lever ze in voor Kerk in Actie. Mede dankzij uw waardevolle
bijdrage kunnen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
Mede namens Kerk in Actie bedanken wij u voor uw steun. Wij wensen u een hele fijne vakantie toe.
De vrijwilligers van Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingshulp

Opbrengst collecten
Hartelijk dank voor uw gaven in de maand mei.
Diaconie
Diaconie
KIA Noodhulp

EUR
114,64
60,86

Diaconie
Gerlande Bertin
Aanloophuis

EUR
78,92
48,45

Jongerennieuws
De nieuwe data voor de Ontdekkerk zijn:
2019: 13 oktober, 10 november
2020: 12 januari, 8 maart en 10 mei
Rond de 4e advent een herdertjestocht in Zuiderburen.
Kijk ook eens op onze facebooksite: Ontdekkerk Agneskerk of op de website van de Agneskerk Goutum.

Juni 2019, Jaargang 20, Nr. 10, 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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