
 

Overdenking 
Voor zondag 21 juni 2020 

    

 

Van de redactie 

Zolang de huidige situatie aanhoudt zal de reguliere Agnesbrief worden 

vervangen door de wekelijkse overdenking. 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-mail adres van deze lijst verwijderen. De 

reguliere Agnesbrief zult u te zijner tijd wel weer ontvangen. Houd voor de 

meest actuele informatie de website in de gaten.  

 

 

Van de Kerkenraad 

Beste gemeenteleden, 

 

Dit is, voorlopig, de laatste ‘extra Agnesbrief’ met daarin de overdenking voor 

de zondag. Volgende week komt de reguliere Agnesbrief uit met daaraan 

toegevoegd de overdenking voor zondag 28 juni.     

 

De kerkenraad heeft de wens uitgesproken en een commissie in het leven 

geroepen om de mogelijkheid te gaan onderzoeken om een aangepaste dienst 

te realiseren. Dat onderzoek is in volle gang. Er zijn twee commissies aan het 

werk. De ene commissie werkt de praktische invulling van het gebruiksplan uit 

en de andere commissie richt zich op de liturgische inhoud van de aangepaste 

mailto:agnesbrief@gmail.com


 

dienst en werkt een stappenplan uit voor de reserveringen. Beide commissies 

staan in nauw overleg met elkaar en willen proberen begin juli een dienst te 

realiseren. Nadere bijzonderheden over deze dienst en hoe u kunt reserveren 

kunt u lezen in de Agnesbrief die eind juni uitkomt. 

 

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 21 juni 2020 – Tweede zondag na Trinitatis 

Ds. Harmen Engelsma 

 

Gedicht 

  

Dozen 

Omdat je in de oorlog altijd hoorde 

van voor de oorlog, hoe argeloos 

ze waren, ben ik nu heel voorzichtig. 

Gooi ik iets weg, bijvoorbeeld 

een kartonnen doos, dan hoop ik 

dat die doos mij nooit meer zal 

heroveren in de vorm van zelfverwijt; 

weet je nog wel, hoe zorgeloos, 

we gooiden gewoon dozen weg! 

Als we er één hadden bewaard, 

één hadden bewaard! 

https://agneskerkgoutum.us15.list-manage.com/track/click?u=c35aa1e9ca9d35320f943467e&id=785ee95b7f&e=70f7e6080d


 

Judith Herzberg 

  

Judith Herzberg (geboren in 1934), dochter van de schrijver en jurist Abel 

Herzberg, was tijdens de Tweede Wereldoorlog met haar familie geïnterneerd 

in Huize De Biezen in Barneveld. Toen de Duitsers het kamp ontruimden om 

alle Joden op transport te zetten naar Westerbork wist zij met haar broer en zus 

te ontsnappen. De rest van de oorlog bracht zij door in onderduik. Haar ouders 

werden vanuit Westerbork naar Bergen-Belsen getransporteerd, maar zijn hier 

levend uitgekomen. 

  

Het gedicht ‘Dozen’ heb ik gekozen om het woord ‘argeloos’ in de tweede 

regel. Natuurlijk leven wij argeloos, argeloos als de duiven (zie hieronder, in de 

overdenking). Maar wanneer je, zoals Judith Herzberg, de verschrikking van de 

Tweede Wereldoorlog hebt meegemaakt, weet je dat je daarnaast de 

voorzichtigheid van de slangen nodig hebt om te overleven. Zelfs bij een 

kartonnen doos vraag je je af of je die misschien nog eens nodig hebt. 

  

Bijbelgedeelte voor zondag 21 juni 2020 – tweede zondag na Trinitatis – 

Matteüs 10:16 t/m 33  

  

(Matteüs 10:16) 

‘Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus 

scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.’ (NBV 

2004) 

  

‘Zie, ik zend u als schapen, midden onder wolven; weest dan voorzichtig als 

slangen en argeloos als duiven.’ (NBG 1951) 

  

De Hebreeuwse naam voor de duif is ‘jona’, net zoals de naam van de profeet 



die werd geroepen om namens de HEER als postduif naar Ninevé te gaan, 

maar dat niet deed. Hij was letterlijk en figuurlijk een ‘jona’, een duif. De naam 

‘jona’ is afgeleid van het koerende geluid dat duiven maken. Op een mooie, 

zonnige zomerochtend is dit een prachtig geluid. Maar bij regen en wind heeft 

dit geluid iets treurigs. Zo komt het koeren van de duif ook in de Bijbel voor: 

‘…ik klaag en kreun als een duif…’ (Jesaja 38:14). 

  

Een andere kant van de duif is de argeloosheid. Duiven besteden weinig tijd en 

energie aan de bouw van een degelijk nest. Dit nest is in een paar uurtjes klaar, 

waarna het leggen van de eieren en het broeden kan beginnen. Een beetje 

onverantwoordelijk, zou je zeggen. En toch worden de leden van de gemeente 

in het Evangelie opgeroepen om op dezelfde manier ‘argeloos’ te zijn, ‘argeloos 

als de duiven’ (Matteüs 10:16 – NBG). Het heeft ermee te maken dat je je niet 

tegen alle dreiging van het leven kunt indekken en verzekeren, maar dat je het 

leven op je af mag laten komen zoals het komt, op een onbevangen manier, vol 

vertrouwen op God die jouw leven draagt. 

  

Duiven worden in Israël gebruikt als offerdieren. Jozef en Maria offeren na de 

geboorte van Jezus twee duiven (Lucas 2:24). Het is het offer van de armen. 

Maar het is een offer dat voor de HEER niet te min is. Simpele vogels, maar 

voor de HEER zijn ze een geschenk. Een bijzondere duif is de vogel die door 

Noach wordt losgelaten om te kijken of de verdronken aarde al weer 

bewoonbaar is (Genesis 8). Maar de meest eervolle taak ontvangt de duif 

wanneer deze vogel de drager mag zijn van de Heilige Geest. Hierover lezen 

we in het verhaal van de doop van Jezus: ‘…zag Hij de Geest als een duif op 

zich neerdalen.’ (Marcus 1:10). 

  

Dat is mooi, dat deze eenvoudige, argeloze vogels de dragers mogen zijn van 

de Heilige Geest! Dat geeft ook ons, als eenvoudige, argeloze mensen, vogels 

van allerlei pluimage, moed: voor de God van Israël ben je niet te gauw te min. 



 

  

Gebed voor de tweede zondag na Trinitatis 

Uw liefdevolle ogen, God, 

zien feilloos wat wij nodig hebben, 

daarom vragen wij U 

in vol vertrouwen: 

breek af in ons 

wat U in de weg staat 

en rust ons toe 

met al wat ons helpt 

te doen waartoe wij geroepen zijn. 

  

God die ons vóór zijt geweest 

met de macht van uw liefde, 

met het woord van uw goedheid, 

wij komen niet naar U toe 

met een gaaf geloof 

en veel belovende woorden, 

maar beroepen ons op uw belofte 

en vragen U in vertrouwen: 

wil ons aanvaarden 

en neem ons in dienst. 

Amen.  

  

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

dagen) 

 

 

Diaconale mededelingen 



De diaconale collecte op zondag 21 juni is bestemd voor het KIA 

Werelddiaconaat. Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden 

getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander de FARC. Toch is 

er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine 

rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het 

(gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen 

uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij 

in de arme volkswijken belanden. 

Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot 

veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te 

beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de 

belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer 

van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij 

de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale 

(vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van 

Bogotá. 

  

De tweede collecte is voor de kerk. 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)  

 

 

 

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.  

 

 

https://agneskerkgoutum.us15.list-manage.com/track/click?u=c35aa1e9ca9d35320f943467e&id=abc50f281a&e=70f7e6080d
https://agneskerkgoutum.us15.list-manage.com/track/click?u=c35aa1e9ca9d35320f943467e&id=4cd45e3329&e=70f7e6080d


 

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). 

 

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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