
 

Overdenking 
Voor zondag 14 juni 2020 

    

 

Van de redactie 

Tot eind juni zal de reguliere Agnesbrief worden vervangen door de wekelijkse 

overdenking. In de laatste week van juni ontvangt u weer een reguliere 

Agnesbrief. Mocht u er geen prijs op stellen om deze extra email te ontvangen, 

wilt u dan een mail sturen naar agnesbrief@gmail.com. Ik zal dan uw e-mailadres 

van deze lijst verwijderen.  

 

 

Van de Kerkenraad 

Beste gemeenteleden, 

 

Afgelopen maandag, 8 juni 2020, heeft de kerkenraad fysiek kunnen 

vergaderen in één van de zalen van Ien en Mien. Heel bijzonder om elkaar na 

zo’n lange tijd weer te zien. Dat de kerken vanaf 1 juni weer diensten mogen 

houden, als zij dat wensen, was een van de onderwerpen op de agenda. Daar 

is in de vergadering indringend over gesproken. Maar hoe doe je dat, met in 

achtneming van alle voorwaarden, regels en beperkingen die daaraan 

verbonden zijn. Dertig mensen is niet veel en is dat wel mogelijk en veilig in de 

kerkzaal van de Agneskerk?  

 

De kerkenraad heeft de wens uitgesproken en een commissie in het leven 
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geroepen om de mogelijkheid te gaan onderzoeken om een aangepaste dienst 

te realiseren. Dat onderzoek dient rekening te houden met alle praktische 

punten uit het gebruiksplan en omvat een stappenplan voor het maken van 

reserveringen voor het bijwonen van een dienst.  

 

Via onze website www.agneskerkgoutum.nl blijft u op de hoogte. 

  

Na de overdenking vindt u actuele pastorale en diaconale informatie.  

Urgente mededelingen komen op onze website.   

 

 

Overdenking 

Overdenking voor zondag 14 juni 2020 – Eerste zondag na Trinitatis 

Ds. Harmen Engelsma 

 

Gedicht             

Klein danklied 

Gij hebt, o God, dit broze 

bestaan gewild, 

hebt boven 't nameloze 

mij uitgetild, - 

 

laat mij dan dankbaar leven 

de volle tijd, 

geborgen in de beven- 

de zekerheid, 

 

dat ik niet uit dit smal en 

onvast bestand 

https://agneskerkgoutum.us15.list-manage.com/track/click?u=c35aa1e9ca9d35320f943467e&id=5db1909fb4&e=70f7e6080d


van mijn bestaan zal vallen 

dan in uw hand. 

  

Ad den Besten 

  

Adriaan Cornelis (Ad) den Besten (Utrecht, 11 maart 1923 – Amstelveen, 31 

maart 2015) was een Nederlands dichter, essayist en uitgever van poëzie. Hij 

is vooral bekend geworden als medewerker aan het Liedboek voor de Kerken 

(1973) en een nieuwe psalmberijming (1967). 

  

Bijbelgedeelte voor zondag 14 juni 2020 – eerste zondag na Trinitatis – 

Matteüs 9:35 t/m 10:15 

(Matteüs 9:35) 

‘Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze 

uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.’ (NBV 2004) 

‘Toen Hij de scharen zag, werd Hij  met ontferming over hen bewogen, daar zij 

voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.’ (NBG 

1951) 

  

Wij kennen veel mensen die hulp bieden. Wanneer je een bedrijf hebt, kun je 

iemand inhuren die je helpt om dat bedrijf te leiden. Wanneer het gaat om onze 

gezondheid, kunnen we de hulp inroepen van verzorgenden, 

verpleegkundigen, artsen en specialisten. En ook op geestelijk gebied is er heel 

wat mogelijk.  

Die hulpverlening is het werk van die mensen en zij gaan daar professioneel 

mee om. Ze komen dichtbij, maar blijven toch ook op afstand. Zo doe je dat zelf 

ook als je hulp geeft aan je buren, je vrienden en je familieleden. Terecht, want 

anders ga je er immers onderdoor. En wat heeft die ander daar nu aan? 

Is Jezus ook zo’n professionele hulpverlener? Zo wordt er wel eens reclame 

voor hem gemaakt: ‘Zoek het bij Jezus, Hij verlost je van al je problemen!’  



In bovenstaande Bijbeltekst komen we een woord tegen dat duidelijk maakt op 

wélke manier Jezus hulp biedt. Dat doet hij door middel van zijn ‘ontferming’. 

Een bijzonder woord. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat het woord ‘medelijden’. 

Dat is meer eigentijds, maar het dekt de lading niet. Wanneer van Jezus 

gezegd wordt dat Hij ‘met ontferming bewogen wordt’ over mensen, dan 

betekent dit dat Hij zich identificeert met mensen, dat Hij lijdt mét hen, ín hen 

en vóór hen.  

  

Jezus verlost ons niet van onze problemen. Hij draagt ons mét onze 

problemen. Hij ontfermt zich over ons. Hij blijft juist níet op een afstand. Hij gaat 

er met ons onderdoor, om met ons op te staan. En dat is nu juist het Evangelie, 

de Goede Boodschap. Hoop voor ons leven, voor de kerk en voor de wereld.  

  

Gebed voor zondag 14 juni 2020 – eerste zondag na Trinitatis 

O God, laat de loop der wereld 

zich voltrekken naar uw heilsplan, 

dat er vrede komt op aarde, 

en dat de mensen elkaar recht doen, 

en dat wij ons allen samen 

in vrede en vreugde 

kunnen toewijden aan uw dienst. 

  

Als wij bezorgd zijn, God, 

bidden wij U niet om zorgeloosheid, 

maar om vertrouwen op uw zorg voor ons; 

sta niet toe dat wij ons zorgen maken 

over zaken die er niet toe doen, 

houd de opgewektheid in ons levend 

ook als zorgen ons terneer slaan; 

laat uw naam, uw rijk, uw wil, 



 

ons een zorg zijn, 

maak ons zorgzaam voor elkaar. 

Amen. 

  

(Uit: W.R. van der Zee – Zondagswoorden, teksten en gebeden voor alle zeven 

dagen). 

 

 

Diaconale mededelingen 

De eerste collecte op zondag 14 juni is bestemd voor de diaconie.  

De kerkcollecte is op zondag 14 juni bestemd voor ondersteuning van 

dorpskerken.           

  

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat 

tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de 

samenleving. Kerk in, van en voor het dorp zijn is vandaag de dag niet altijd 

vanzelfsprekend meer. Het sluiten van kerken, teruglopende ledenaantallen en 

minder financiële middelen maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te 

zijn.  

  

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken 

elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor 

het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en 

regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. 

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in 

het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. 

 

Ook in deze tijd, nu er geen diensten zijn, worden de collecten van harte bij u 

aanbevolen. Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 



 

1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers. Op het 

rekeningnummer van de diaconie kunt u ook een bijdrage storten voor het 

adoptie meisje Gerlande Bertin. De diaconie heeft de afspraak  voor haar 

ontwikkeling en levensonderhoud € 33 per maand te zullen overmaken. 

 

Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845 

t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a. 

o.v.v. kerkcollecte 

 

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a. 

o.v.v. diaconale collecte 

o.v.v. Gerlande Bertin (het bedrag graag afzonderlijk vermelden)  

 

 

 

Geslaagd? 

Het is ook voor de jongeren een vreemd jaar. Normaal doen zij, die in de 

laatste klas van het middelbare onderwijs zitten, in deze tijd hun examens. 

Zoals bekend zijn die dit jaar niet doorgegaan. Wel hebben de meeste 

betreffende jongeren afgelopen donderdag 4 juni bericht gekregen of zij op 

grond van hun schoolresultaten geslaagd zijn of niet. We hopen natuurlijk dat 

dit voor iedereen positief is verlopen. Voor degene die geslaagd zijn: Van harte 

gefeliciteerd en voor degene die nog een herkansing hebben nog heel veel 

succes gewenst. Namens de kerk hebben we de geslaagden een roos 

gebracht. 

 

 

Het gezicht achter de overdenking 

 



 

Dit is de persoon achter de wekelijkse overdenking. 

Ik ben nu ongeveer een jaar betrokken bij de 

gemeente rondom de Agneskerk. Al die tijd was ik 

consulent van de kerkenraad. Een kerkenraad 

heeft recht op een consulent, wanneer er geen 

predikant werkzaam is in de gemeente. Sinds 

afgelopen maart ben ik ook voorzitter van de kerkenraad. Ik ben Fries van 

geboorte, afkomstig uit het dorp It Heidenskip. Ik ben al vrij lang predikant en 

ben dominee geweest in Zeerijp, Oosterbierum, Hasselt, IJsselmuiden en 

Hellendoorn. Op dit moment werk ik in Wijnjewoude. Daar woon ik ook, samen 

met mijn vrouw. Wij hebben drie kinderen die wij graag bezoeken op de plek 

waar zij wonen en die het, van hun kant, ook fijn vinden hun ouders af en toe 

op zoeken. Van het contact met mensen in mijn dagelijks werk heb ik altijd erg 

genoten. Ik hou er verder van om het ‘levens- en geloofsboek’ de Bijbel te 

lezen, de woorden daarin te beluisteren en vervolgens mijn ontdekkingen op te 

schrijven in korte artikelen. Dit combineer ik dan graag met een hedendaags 

gedicht. Op deze manier was het schrijven van de overdenkingen, hoewel het 

natuurlijk wel z’n aandacht vroeg, geen al te grote opgave. Ik heb het met 

plezier gedaan, niet in de laatste plaats omdat ik hoorde dat dit voor 

gemeenteleden van de Agneskerk-gemeente belangrijk was in deze ‘kerkloze’ 

tijd. 

  

Met een hartelijke groet, ds. Harmen Engelsma 

 

 

Contact 

Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste 

pastorale medewerker of ouderling. Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp 

nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan kunt u 



 

ook bellen met onderstaande personen. 

  

Willem van der Kooij  (ouderling)                   058-8436979 of 06-25141545 

Arie de vries (diaken)                                     06-53659755 

Marian Krol (ouderling-kerkrentmeester)       06-12516704 

Jenny Mink (ouderling)                                   06-55946166 

  

Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen 

met: 

Johan Snijder                                                  058-2883723 

  

Niet alleen. De Protestantse kerk heeft een website gemaakt voor hulp: 

 www.nietalleen.nl. Hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in 

eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen. 

De stad Leeuwarden heeft ook een dergelijke 

website www.leeuwardenhelpt.nl. Deze site is ook bedoeld om hulp te vragen en 

om hulp aan te bieden.  

 

 

Meditaties / Kerkdiensten op TV 

 

Meditaties op tv 

In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten 

zijn, om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker.  

  

Daarnaast kunt u op zondagochtend kijken naar een meditatie vanuit de kapel 

van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Utrecht (EO, NPO2, 

9.20 uur). 
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Ook online en via de regionale omroepen kunt u kerkdiensten beluisteren. 

  

Bent u doof of slechthorend? Op doofenkerk.nl vindt u elke week een korte 

dienst van ongeveer 5 minuten door een dovenpredikant, ter troost en 

bemoediging.  

    

 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? 

U kunt hier  uw voorkeuren opgeven of afmelden voor deze nieuwsbrief. 
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