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

Van de Kerkenraad
Verkiezing ambtsdragers
Hierbij delen wij u mee dat op 17 oktober 2019 tot ouderling zijn verkozen:
Mevrouw M. Bakker, De Wetering 63, Leeuwarden
De heer W. van der Kooij, Blitsaerderleane 16, Leeuwarden
De heer J. Snijder, de Leijen 1, Leeuwarden
Tot diaken is verkozen:
Mevrouw I. Haandrikman, Ytsjesan 26, Leeuwarden
Genoemden hebben een week de tijd om hun roeping al dan niet te aanvaarden. De heer J. Snijder heeft zijn
roeping aanvaard.
Gemeenteleden hebben tot en met dinsdag 29 oktober 2019 gelegenheid bezwaar in te dienen tegen de gevolgde
verkiezingsprocedure en/of tegen bevestiging van de verkozene. Dit dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren
bij mevr. J. Mink (waarnemend scriba), Wetterkrite 32, Goutum.
H.A. Boersma, J.S. Karper, H. Engelsma
gedelegeerde kerkenraadsleden

Dienstenrooster
Overzicht van diensten in de maand november.
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
03 november

Voorganger
-

10 november
17 november
24 november

Ds. G. Wessels
Ds. R. Reitsma
Ds. Bakker

Bijzonderheden
Friese dienst m.m.v. Hindrik v.d.
Meer en kwartettenkoor
m.m.v. de Cantorij
Laatste zondag kerkelijk jaar

Doel v/d collecten
Kerk in Actie: najaarszending / kerk
Diaconie / PKN collecte dorpskerken
Voedselbank / Kerk
Diaconie / PKN collecte pastoraat

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

Voorganger
Mw. M. Kroes
Ds. Bakker

Bijzonderheden
Ontdekkerk

Doel v/d collecten
Diaconie / PKN collecte dorpskerken
Diaconie / PKN collecte pastoraat

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

Voorganger
Ds. G. Wessels

Bijzonderheden

Doel v/d collecten
Diaconie / PKN collecte

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.

Activiteiten
Nacht der Zielen
Zaterdag 2 november
Agneskerk, Goutum
20.00u.

Tijdens de Nacht der Zielen - open voor iedereen, ook voor niet kerkelijke mensen bieden we ruimte aan iedereen die een verlies te dragen heeft. Tijdens deze
samenkomst kan men het eigen verlies herdenken en stil staan bij de 'mensen van
voorbij'. Met muziek, poëzie en stilte willen we ruimte scheppen voor verdriet, maar
misschien ook voor troost, dankbaarheid, licht en hoop. Wie wil, mag daarbij een
kaars aansteken en zo iemand gedenken. Mensen die niet een verlies hebben te
gedenken kunnen door hun aanwezigheid een steun zijn voor anderen.
Voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid om in de voorhal na te praten en iets te
drinken. Het geheel duurt ongeveer een uur. De dienst is met medewerking van: Rein
Tolsma, Vronie de Vreeze, en zangkoor Pardouze o.l.v. Broer de Witte.

Afscheidsdiensten sjongbondel
Hindrik van der Meer
Zondag 3 november
Agneskerk, Goutum
9.30u.

Yn septimber 2018 is muzykman Hindrik van der Meer oan syn ôfskiedstoernee
begûn. Mar leafst 44 tsjerken reizget er bydel, om oeral noch ien kear lucht te blazen
yn it fluitsje dat er altyd yn ’e bûse hat as dirigint. Oait rjochte Van der Meer it
Kwartettekoar op, dat no al wer trettjin jier mei him ûnderweis is. Hindrik hat de
leeftyd fan 80 jier berikt en wurdt no traktearre op in mânske sjongbondel, mei lieten
fan himsels en oaren. Op 27 jannewaris 2019 is yn de Anna Tsjerke fan Winsum
Hertslach presintearre, 170 ‘lieten om it út te sjongen’, sa’t de ûndertitel seit. “Dêr
sit de jubel fan it libben yn, mar ek de oantrún om it fol te hâlden”. Sa beskriuwt
Eppie Dam dizze nije lietenbondel.
It Kwartettekoar moast in ‘briedplak foar eigentiidske liturgy’ wurde, sei Van der
Meer doe’t er yn 2006 in oprop die om lid te wurden. It sloech dalik oan en sûnt dy
tiid wie it koar, mei leden rûnom wei út de provinsje, net meart fuort te tinken út ’e
Fryske tsjerken. It Kwartettekoar hat ek de opdrachtjouwer foar de bondel west.
Yn earste oanlis soe it oanbod beheind bliuwe ta wurk fan Van der Meer sels, mar
útjouwerij Intrada seach in moaie gelegenheid om tagelyk ek oare lieten oer it
fuotljocht te bringen.
In fjouwerkoppige redaksje, besteande út Eppie Dam, Jan de Jong, Margryt Poortstra
en Gerben van der Veen, bûgde him oer de seleksje út tritich jier geastlik repertoire.
It resultaat hat in lieteboek fan 272 siden west, dêr’t Fryske sjongers fan alle
leeftiden lange jierren mei foarút kinne.
Op 3 novimber a.s.sjongt it koar foar de 21ste keer út Hertslach yn de Agnestsjerke
in Goutum. De toernee bestiet sûnt maaie 2018 út 44 ôfskietsjinsten en rint oan
maart 2020 ta. Nei Goutum noch rûchwei 13 kear yn likefolle tsjerken rûnom yn ’e
provinsje. It seit himsels dat elkenien dêrhinne kin.
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Kerkcafé met Hindrik van der Meer
Zondag 3 november
Martinuskerk, Hempens
15.30-17.00
De toegang is gratis

Hindrik van der Meer is onze gast. Muziek is zijn grote passie! Zijn muzikale talenten
stelt hij graag in dienst van evenementen. Bezinning is daarbij een van de
kernwoorden.
Om’t er op 3 novimber de moarns yn de Agnestsjerke west hat, is it in prachtige kans
foar him, mar ek foar ús, om yn lytser ferbân it der noch efkes oer te hawwen en fan
de lieten en teksten te priuwen. Hy nimt syn mini oargeltsje mei. Dêr sjonge wy by,
mar hy lit it ek yn moaije bijdragen hearre.
KOM EN LUISTER EN DOE MEE
Rond dit gebeuren is er nog genoeg ruimte voor gezellig samenzijn, zoals gebruikelijk
met een hapje en drankje! Voor een vrijwillige bijdrage staat er een bus bij de
uitgang.

Klassieke muziek luisteren
Dinsdag 5 november
Martinuskerk Hempens
10.00u.

Lezing H. Pietersma – De Psalmen
Donderdag 14 november
Oase, Weideflora 142
19.30u.
Toegang is gratis

Vooraankondiging: Vesperdienst
Maandag 16 december 2019
Agneskerk
19.00 -20.00 (18.45 inloop)

Al meer dan vijf jaar bestaat het clubje ouderen dat in het kerkje van Hempens
luistert naar muziek. Op elke eerste dinsdag van de maand komen we om 10.00 uur
’s morgens bijeen om onder het genot van een kopje koffie aan de hand van zelf mee
genomen Cd’s naar de muziek van bekende of onbekende meesters uit de klassiek
muziek te luisteren. Soms heeft één van de deelnemers kans gezien ook nog wat
informatie over de componist, het muziekgenre of de compositie te verzamelen.
Naast het genot van de muziek speelt de gezelligheid een niet onbelangrijke rol. De
eerstvolgende bijeenkomst is op 5 november. U bent van harte welkom.
Johan Sikken, tel 2801370
Henk Pietersma houdt een lezing over zijn schilderijen die geïnspireerd zijn op de
psalmen. Hij volgde o.a. een opleiding aan de Kunstacademie Minerva Groningen
(1968-1973) en woont in Leeuwarden. Hij vindt in de Bijbel zijn inspiratiebron. Zo
heeft hij bij elk van de 150 psalmen een schilderij gemaakt. Aan de hand van dia’s
van een selectie uit de psalmen vertelt hij over zijn werk. Achtergrond is zijn boek
met de titel ‘De goedheid op mijn tong gelegd’ (Royal Jongbloed, Heerenveen)
waarin deze werken gebundeld zijn, samen met door hem geschreven poëtische
teksten bij elk van die schilderijen. Deze kunnen gelezen worden als persoonlijke
reflectie, zowel op de tekst van de onberijmde psalm als op het geschilderde beeld.
Het boek kan eventueel ter plekke worden gekocht.
Traditiegetrouw organiseren we ook dit jaar een sfeervolle vesperdienst met
Vocalgroup Stim, in onze Agneskerk Goutum. Voorafgaand aan deze vesper nodigen
wij onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder uit voor een gezamenlijke
broodmaaltijd. Die begint om 17.30uur. Als afsluiting van dat samenzijn, nodigen we
ook hen uit voor de vesperdienst. Zij ontvangen voor dat samenzijn overigens een
aparte uitnodiging. Aansluitend is er gelegenheid tot gezellig samenzijn met een kop
koffie of thee. U bent er toch ook bij? Namens de diakonie nodigen we u in ieder
geval van harte uit!

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.
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In Memoriam
Antje Hendrika Bulthuis-Bootsma

*15 december 1935
† 18 september 2019
Op woensdag 18 september overleed Antje Hendrika Bulthuis-Bootsma in het hospice in Leeuwarden. Ze werd 83
jaar. Sinds 2010, na het overlijden van haar man Pieter Bulthuis, woonde ze alleen in het huis aan De Eker. Het
echtpaar had geen kinderen. Dat was voor hen een groot verdriet, want beide echtgenoten hadden een hart voor
kinderen en konden uitstekend met kinderen omgaan. Toen ze nog in de Aert van der Neerstraat woonden werden
contacten met buren zo hecht, dat deze voor hen als eigen kinderen werden. Ze bedachten daarvoor de naam
‘bonuskinderen’. Het waren deze bonuskinderen die mevrouw Bulthuis in de laatste weken van haar leven intensief
hebben bijgestaan en in de laatste nachten in het hospice zelfs bij haar hebben gewaakt. Dat was voor haar een
groot geluk.
Mevrouw Bulthuis was een oprecht gelovige vrouw. Bij de voorbereiding op de uitvaart vonden we een aantal
aanwijzingen wat voor haar belangrijk was. Haar (Friese) Bijbel lag open bij Psalm 23 (De Heare is myn hoeder…) en
er lag een bladzijde die uit een liturgieboekje was gescheurd met de tekst van het lied ‘Hear, wês mei ús oan’t in
oare kear’. Zowel de psalm als het lied kregen een plek in de uitvaartdienst op maandag 23 september in het
crematorium. Drie bonuskinderen, Desirée, Monique en Richard, hadden daarin een belangrijk aandeel, waarbij ze
onomwonden blijk gaven van hun liefde voor Annie Bulthuis als bonusmoeder en -oma. Bij dit afscheid werden niet
zoveel mensen verwacht. Mevrouw Bulthuis had nog maar weinig familie. Maar boven verwachting zat de
‘Huiskamer’ in het crematorium helemaal vol. Er zaten ook verscheiden mensen uit de kerk. Een kostbaar en
liefdevol mens is van ons heengegaan. Moge zij in fêst plak hawwe in it hûs fan de Heare. En moge haar
nagedachtenis tot zegen zijn voor allen die haar liefhadden.
Gerrit Wessels (em. predikant)

Opbrengst collecten
Hartelijk dank voor uw gaven in de maand september.
Diaconie september
Diaconie
KIA zending
KIA Werelddiaconaat
Gerlande Bertin

EUR
207,20
105,95
98,50
33,05

Kerk
September

EUR
323,06

Jongerennieuws
Sirkelslag

Op vrijdagavond 15 november a.s. gaan wij als Agneskidzz de strijd aan in Sirkelslag kids, een spel voor kinderen in
de basisschoolleeftijd van groep 6, 7 en 8. Via een DVD krijg je actieve, gekke, creatieve spelopdrachten rond het
thema: in het donker zoeken naar licht!
Meld je aan en kom de Agneskidzz versterken! Zit je in groep 6, 7 of 8, meld je dan aan en mail je naam naar:
sietakingma@kpnmail.nl of stuur een app naar: 06-25320610. We starten om 19.00 uur in MFC Màrkant.

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...
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Ontdekkerk - Zondag 10 november 11.30 uur in Markant
De eerste ontdekkerkviering is een feit en we kijken met een goed gevoel terug. We waren bijzonder verrast, oude
bekenden weer te zien, maar ook hebben we kennis gemaakt met nieuwe kinderen, ouders en andere
belangstellenden. Het uitdragen van onze mooie manier van vieren en verbinding zoeken met onze naasten heeft
deze zondag een bijzonder tintje gegeven. De viering was een beetje anders ingericht omdat er kinderen mee
deden met de musical Jona.
Op 10 november staat de volgende ontdekkerkviering op de planning. Dat zal weer een complete
ontdekkerkviering zijn, zoals we gewend zijn: met meer tijd voor de ontdekhoeken en meer tijd om met elkaar in
gesprek te gaan. Welk thema? Dat is ook voor ons nog een verrassing. We prikken snel een datum om onze
creatieve gedachten met elkaar te delen. Hier komt vast weer een frisse, nieuwe en verrassende viering uit voort.
Zijn jullie nieuwsgierig geworden? Dan nodigen we jullie uit voor deze zondag 10 november 11.30 uur in Markant te
Zuiderburen. Komen jullie ook?
Voor meer informatie en foto’s: kijk op de website van de Agneskerk Goutum of op onze facebookpagina
Ontdekkerk Agneskerk.
Zet de volgende data vast in je agenda:
Eind december, voor kerst (Herdertjestocht)
12 januari 2020
8 maart 2020
10 mei 2020

Oktober 2019, Jaargang 21, Nr. 2, 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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