Agnesbrief
Van de redactie
Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 12 december naar agnesbrief@gmail.com.

Van de Kerkenraad
Op zondag 3 november jl. is het volgende afgekondigd:
Namens de Classis Fryslân delen we u mee dat in de afgelopen week de algehele vrijstelling van ds. Gerard Rinsma
door het Breed Moderamen van de classis is besproken. Dit Breed Moderamen van de classicale vergadering Fryslân
heeft besloten deze vrijstelling met drie maanden te verlengen tot 3 februari 2020. Ook heeft de classis de kerkenraad
van Goutum verzocht hierover verder geen enkele mededeling te doen.
Liedbundel Hertslach
Wanneer u n.a.v. de Friese dienst alsnog de Friese bundel “Hertslach” wil kopen, dan kunt u de bundel bestellen bij
mevrouw Gretha Jorna via haar e-mailadres: tjorna47@gmail.com. De bundel kost 20,00 Euro.

Dienstenrooster December
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
01 december
08 december
15 december
22 december
24 december
25 december
29 december

Voorganger
Ds. Posthuma
Ds. P. Beintema
Dhr. C. Van Rijn
Mw. M. Kroes
Ds. H. Hoving
Ds. P. Beintema
Ds. Nummerdor

Bijzonderheden
1e advent
2e advent, avondmaal
3e advent
4e advent, musical kindernevendienst
Kerstavond, aanvang 22.30
1e Kerstdag

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

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

Voorganger
-

Bijzonderheden
GEEN dienst i.v.m. musical
kindernevendienst

Doel v/d collecten

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

Voorganger
Ds. R. Reitsma
Ds. Bakker

Bijzonderheden
2e advent
Kerstavond, aanvang 21.00

Doel v/d collecten
Voedselbank / Kerk
St. Present / 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

door Boukje van Koningsveld

Jaarrekening 2018
Onlangs heeft het college van kerkrentmeesters de Jaarrekening 2018 aangeboden aan de kerkenraad. Voor
diegenen die hiervoor belangstelling hebben ligt de officiële jaarrekening 2018 op maandagochtend 25 november
van 9.00 tot 10.00 en op woensdag 27 november van 17.00 tot 18.00 uur ter inzage in de Agneskerk. Een
toelichting op de cijfers en de analyse van de actie Kerkbalans 2019 zijn eveneens beschikbaar.

Activiteiten
Vesperdienst maandag 16 december 19.00 u
Traditiegetrouw organiseren we ook dit jaar een sfeervolle vesperdienst met Vocalgroup Stim in onze Agneskerk.
Voorafgaand aan deze vesper nodigen wij onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder uit voor een gezamenlijke
broodmaaltijd. Die begint om 17.30uur. Zij ontvangen voor dat samenzijn een aparte uitnodiging. Als afsluiting van
de broodmaaltijd nodigen we ook hen uit voor de vesperdienst (inloop vanaf 18.45). Aansluitend is er gelegenheid
tot gezellig samenzijn met een kop koffie of thee. U bent er toch ook bij? Namens de diaconie nodigen we u in ieder
geval van harte uit!

Opbrengst collecten
Hartelijk dank voor uw gaven in de maand oktober.
Diaconie
Diaconie
Noodhulp Bangladesh
KIA Werelddiaconaat

EUR
74,91
86,47
113,07

Diaconie
Gerlande Bertin
Voedselbank

EUR
39,00
112,66

Kerk
Oktober

EUR
233,56

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
rekeningnummer NL49RABO 0335422845 t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum. De collectebonnen worden na
ontvangst van de betaling bij u thuisbezorgd.

Jongerennieuws
Kerstmusical
Wegens groot succes het afgelopen jaar, gaan we ook dit jaar weer bezig met een kerstmusical, met als titel
‘Operatie kerstpost!’ Binnenkort horen jullie hierover meer... De uitvoering van de musical is op zondag 22
december om 9.30u in de Agneskerk.
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