
 

Overdenking 
Voor zondag 7 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, 

 

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Goutum c.a. volgt i.v.m. het 

coronavirus de maatregelen van de classis Fryslân en de regering. We houden 

ons nog immer aan het dringende advies van het moderamen van de 

Protestantse Kerk Nederland om tot en met 30 juni 2020 geen kerkdiensten te 

houden. Alleen zo kunnen we als gemeente zoveel mogelijk de mobiliteit 

verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de 

verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij aansluitend met de woorden 

van minister Hugo de Jonge: Verspreid het Woord, maar niet het virus” (zie 

brief d.d. 10 mei). En dat is een waar woord, want als we wel een dienst 
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zouden kunnen houden, mogen we niet zingen……………  

  

Echter, vanaf 1 juni mogen de kerken weer diensten houden, als zij dat 

wensen, met hooguit 30 personen. Maar hoe doe je dat, met in achtneming van 

alle voorwaarden, regels en beperkingen die daaraan verbonden zijn. De 

veiligheid van ons als kerkgangers dient aantoonbaar gewaarborgd te zijn. 

Daartoe moet de kerkenraad een gebruiksplan maken voor het kerkgebouw 

aan de hand van de protocollen die door de Protestantse Kerk Nederland zijn 

opgesteld.Dat gebruiksplan geeft aan waar mensen veilig kunnen zitten, hoe ze 

moeten lopen, langs welke weg ze binnen komen en langs welke route ze weer 

weg gaan. Dertig mensen is niet veel en is dat wel mogelijk en veilig in de 

kerkzaal van de Agneskerk? Daar geeft het gebruiksplan straks duidelijkheid 

over. 

 

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 7 juni 2020 – Zondag Trinitatis 

Ds. Harmen Engelsma 

 

Gedicht             

Zwijgende man 

 

Wie wat wil zeggen 

heeft winter nodig 

https://agneskerkgoutum.us15.list-manage.com/track/click?u=c35aa1e9ca9d35320f943467e&id=cfdfb26eb0&e=70f7e6080d


kale takken zonder blad 

 

Spoor van vogels niet 

hun fluiten water 

ongenaakbaar hard en glad 

 

Wie dat wil 

heeft in zijn ogen 

iets gespaard 

dat kijken heet 

 

Wie dat kan 

weet in zijn zwijgen 

wat hij zegt 

het best bewaard 

 

J. Bernlef 

  

Bernlef (1937) is het pseudoniem van H.J. Marsman. Het werk van Bernlef 

bevat thema’s als ‘lege plekken’ en ‘vergeten waarneming’, waarvan het 

bovenstaande gedicht een mooi voorbeeld is. Hij kreeg landelijke bekendheid 

met zijn roman ‘Hersenschimmen‘. Zijn poëzie wordt getypeerd als ‘kijken met 

woorden’. Zijn eerste dichtbundel ‘Kokkels’ verscheen in 1960. Hij ontving de 

Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooftprijs voor zijn poëzie. 

  

Het gaat in dit gedicht over zwijgen en stilte. In protestantse kerken staat het 

spreken op de eerste plaats. Stilte kunnen we niet zo goed verdragen. In de 

gebeden worden, goed bedoeld, rijen mensen opgenoemd, zeker in deze tijd. 

De zieken en eenzamen, de artsen, verpleegkundigen op de ic, verzorgenden... 

En natuurlijk worden er ook nog mensen vergeten die ook heel belangrijk zijn. 



Maar in dit alles is nauwelijks ruimte voor de man of de vrouw of het kind waar 

ik écht aan moet denken. Een paar seconden misschien, in het stil gebed.... 

  

In de afgelopen weken las ik de nieuwste roman van Jeroen Brouwers: ‘Cliënt 

E. Busken’. In dit boek gaat het over een oudere man die in een verpleeghuis 

terecht komt. Hij spreekt niet, terwijl de mensen om hem heen wel spreken: de 

geriater, de verzorgenden, de medecliënten. Door het lezen van deze roman 

werd mij opnieuw duidelijk dat er heel veel schuilgaat achter zwijgende 

gezichten en werd ik mij er opnieuw van bewust hoe belangrijk het is om zelf 

niet te veel te zeggen.  

  

Van een geestelijk verzorger hoorde ik eens dat hij op bezoek kwam bij een 

bewoner van een verpleeghuis. Deze man zat op een bank in de tuin. De 

geestelijk verzorger ging naast hem zitten. Ze zwegen tot, na ongeveer een half 

uur, de man begon te spreken...   

  

Wie dat kan 

weet in zijn zwijgen 

wat hij zegt 

het best bewaard 

 

 

Bijbelgedeelte voor zondag 7 juni – zondag Trinitatis: Matteüs 28:16 t/m 

20 

De zondag na Pinksteren draagt de naam ‘Trinitatis’. Dit betekent letterlijk: ‘van 

de drie-eenheid’. Het latijnse woord ‘trinitas’ betekent ‘drie-eenheid’. Nadat het 

feest van Kerst is gevierd, gevolgd door het Paasfeest en het Pinksterfeest, 

wordt nu aandacht gegeven aan de verschillende kanten van de aard en 

werkzaamheid van God. Hierbij past de lezing uit Matteüs 28:  

  



‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in 

de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.’ (vers 19) 

  

Daarna volgen Jezus’ laatste woorden, hier op aarde uitgesproken:  

‘En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 

deze wereld.’ (vers 20) 

  

Dit zijn de woorden die de eerste gemeente zich herinnert van Jezus. Het zijn 

woorden die de gemeenteleden van toen en van nu bemoedigen bij hun 

opdracht om alle volken tot Jezus’ leerlingen te maken, hen te dopen en hun te 

leren welke manier van leven past bij een discipel. Deze woorden vertellen ons 

twee dingen.  

  

In de eerste plaats dat deze wereld nog niet af is. Dat weten wij natuurlijk wel, 

maar het is goed om het ook hier in de Bijbel te lezen. Het is niet af en wij 

wachten op de Gods voltooiing.  

Het tweede is dat de gemeente niet alleen is. De gekruisigde en opgestane is 

met de gemeente op weg. Deze gedachte is niet nieuw. Het volk Israël heeft de 

nabijheid van de HEER ervaren op de tocht door de woestijn: ‘Ik ben die er zijn 

zal.... IK ZAL ER ZIJN’ (Exodus 3:14). De dichter van Psalm 23 zingt midden in 

de psalm over de Herder: ‘...want U bent bij mij’ (Psalm 23:4).   

  

Er wordt wel eens geringschattend gesproken over deze ‘nabijheid van de 

HEER’.  Sommigen zeggen dan: ‘Doet en betekent Hij niet veel meer dan als 

een soort ‘therapeut’ met je mee te gaan?’ 

  

Als je moderne gelovigen vraagt wat voor hen het belangrijkste van geloven is, 

antwoorden ze vaak dat ze getroost en bemoedigd worden door de ervaring 

van Gods nabijheid. Gods nabijheid in de wereldgeschiedenis en in 

onspersoonlijk leven is naar mijn mening één van de kernen van het Bijbels 



 

getuigenis. Nabijheid, dát is zijn aard en zijn werkzaamheid. 

  

Gebed voor zondag Trinitatis 

Eeuwige God, 

het Woord van de waarheid 

en de Geest die heilig maakt 

hebt Gij uw wereld ingezonden, 

zo hebt Gij aan ons bekend gemaakt 

uw grote geheim, Uzelf, o God; 

laat ons spreken en ons handelen 

gedragen en gedreven worden 

door de lof en de aanbidding 

van U, de drieënige God, 

gezegend tot in eeuwigheid. 

U belijden wij, God,  

als de goede macht 

in en boven alles, 

scheppend, bevrijdend, vernieuwend; 

als de feiten U weerspreken 

en als mensen U weerstaan, 

laat ons dan de kracht vinden 

om als geroepen getuigen 

op te komen voor uw goede naam. 

Amen.  

  

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

dagen) 

 

 



 

Pastorale mededelingen 

Dhr. en mevr. Schuitema zijn op 15 juni 55 jaar getrouwd! We feliciteren hen 

van harte met dit jubileum. En we hopen dat ze met de zegen van God nog een 

aantal jaren bij elkaar mogen blijven. 

 

Mauritsplein 75, 8931 DL, Leeuwarden 

 

 

Van de Kerkrentmeesters                            door Pieter Postma 

Verhuur pastorie 

Nu onze pastorie aan de Haven 35 in Goutum leeg is komen te staan hebben 

de kerkrentmeesters besloten deze woning tijdelijk te verhuren voor de duur 

van maximaal 1 jaar. De tijdelijke verhuur is uitbesteed aan Schoonhoven 

Bedrijfsmakelaardij BV te Leeuwarden. Indien er bij u belangstelling mocht 

bestaan voor tijdelijke huur van de woning dan kan contact worden opgenomen 

met dhr. H. Donker van genoemde makelaardij onder telefoonnummer 058 – 

2129200 of emailadres info@schoonhoven.biz. 

  

Voortgang renovatie vm. kosterswoning Buorren 19 te Goutum. 

Nu we al enige tijd hiermee bezig zijn vinden de kerkrentmeesters het gewenst 

om de gemeenteleden te informeren over de vorderingen die worden gemaakt 

met de renovatie van het pand Buorren 19. 

Na een moeizame start (o.a. veroorzaakt door aanvullende eisen van de 

gemeente in het kader van de benodigde omgevingsvergunning) is begin van 

dit jaar begonnen met de werkzaamheden. Zoals bekend is het werk op basis 

van het door de architect opgestelde bestek gegund aan Bouwbedrijf Kimsma 

te Leeuwarden. Op basis van uitgebrachte offertes zijn verder enkele 

onderaannemers bij het werk betrokken. Het werk wordt begeleid door het 
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architectenbureau in nauw overleg met twee van onze kerkrentmeesters, die 

samen met de vertegenwoordiger van het bouwbedrijf tweewekelijks de 

vorderingen van het werk en de problemen die men daarbij tegenkomt 

bespreken. Ook tussendoor is er soms dagelijks contact tussen architect en 

kerkrentmeesters over allerlei technische uitvoeringsdetails. De 

budgetbewaking berust bij de penningmeester, waarbij betaling van de facturen 

geschied op basis van fiat van de architect in samenspraak met genoemde 

kerkrentmeesters. Daarnaast is een uit gemeenteleden bestaande 

adviescommissie ‘inrichting en gebruik’ in het leven geroepen om te adviseren 

over o.a. keuken- en badkamerinrichting, materiaalgebruik e.d. alsmede over 

hoe / waarvoor het kerkelijk gedeelte van het pand gaat worden gebruikt en wat 

daarvoor qua inrichting nodig is. Alvorens vernieuwing mogelijk was moest het 

pand van binnen zorgvuldig worden gestript en deels gesloopt. Zorgvuldigheid 

was nodig vanwege de status van gemeentelijk monument van het gebouw en 

de daarin nog aanwezige karakteristieke elementen. 

  

Begonnen is met de vernieuwing van het dak door de betimmering te 

vervangen en tweezijdig te isoleren. Tevens zijn de twee dakkappellen 

vernieuwd. De dakpannen zijn verwijderd en zorgvuldig geselecteerd op de 

mogelijkheid van hergebruik. Dit hergebruik was nodig omdat dit soort pannen 

niet meer worden gemaakt en de historische waarde toch zoveel mogelijk in 

stand moest worden  gehouden. Verder zijn, waar nodig, de dakgoten 

vernieuwd. Bij de dakkapel aan de straatzijde bleek één van de gemetselde 

zijkanten geheel los te staan als gevolg van sterke roestvorming van de ijzeren 

kozijnankers. Ook op meer plaatsen in het pand werd dit euvel aangetroffen. 

Consequentie was dat na offerte van een gespecialiseerde aannemer opdracht 

is gegeven tot het uitnemen van de ankers, deze schoon te maken en  te 

behandelen, waarna de ankers zijn teruggeplaatst. 

Met gebruikmaking van de nog aanwezige steigers konden aansluitend de 

zijkanten van de schoorstenen en de beide dakkapellen geschilderd worden, 



zodat daarmee de werkzaamheden aan het dak zijn afgerond. 

Thans wordt gewerkt aan realisering van drie slaapkamers en de badkamer op 

de verdieping. De daar oorspronkelijk aanwezige draagbalken zijn omhoog 

gebracht voor meer ruimte en toegankelijkheid. Ten behoeve van voldoende 

daglichttoetreding zijn enkele dakramen aangebracht. 

  

Bij vernieuwing van een oud pand als dit komen we soms ook voor 

onaangename verrassingen te staan. Zo is tot tweemaal toe asbest 

aangetroffen. Volgens daarvoor bestaande protocollen dient dit na onderzoek 

door een gespecialiseerd bedrijf te worden verwijderd. Op basis van offerte 

hebben wij betreffend bedrijf daartoe opdracht gegeven. 

  

Inmiddels is ook op basis van offerte opdracht verleend aan een 

installatiebedrijf voor het realiseren van het noodzakelijke installatiewerk in het 

pand (aansluiting op de nutsbedrijven in het pand, leidingwerk ten behoeve van 

verlichting en verwarming en aansluitingen in de keuken van het woongedeelte, 

in de badkamer en toiletten en de pantry (kleine keukenvoorziening) in het 

kerkelijk gedeelte. Omdat de installateur vroegtijdig bekend dient te zijn met de 

locatie van de  verschillende aansluitpunten voor apparatuur e.d. in keuken, 

badkamer en pantry zijn door de kerkrentmeesters in samenspraak met de 

architect alvast keuzes gemaakt. Hierbij heeft genoemde adviescommissie een 

belangrijke rol gespeeld. Overleg tussen de commissie en een keukenbedrijf 

heeft geresulteerd in een fraai en passend keukenontwerp in het 

woongedeelte. Naast hoogwaardige materialen wordt de keuken voorzien van 

kwaliteitsapparatuur, waaronder de mogelijkheid tot inductiekoken. Hetzelfde 

geldt voor de reeds gemaakte keuzes ten aanzien van het sanitair in de 

badkamer en toiletten en de pantry. Ook over de kleur en kwaliteit van de 

houten vloerdelen (o.a. in de woonkamer) en het tegelwerk in keuken, 

badkamer en toiletten heeft de commissie geadviseerd en zijn inmiddels 

afspraken gemaakt. 



  

Wat betreft de begane grond, daar moet nog veel gebeuren aan de vloeren 

(o.a. vloerverwarming), de wanden en plafonds, inclusief aan te brengen 

isolatie. Aan de buitenzijde is zichtbaar, dat daar de serre reeds is geplaatst. 

De woonkamer zou aanvankelijk worden gesplist in twee afsluitbare gedeelten 

(woonkamergedeelte en keukengedeelte). Daarvan wordt bij nader 

inzien  afgezien, omdat hierdoor twee relatief kleine vertrekken ontstaan, 

waarbij de afsluiting afbreuk doet aan de waarde en functie van de serre voor 

de beleving van de kleine, maar mooie, op het zuidwesten gelegen tuin. In de 

woonkamer zullen aan beide zijden twee kastruimten worden gemaakt, die 

worden afgesloten met twee bewaard gebleven karakteristieke paneeldeuren. 

Ook het kerkelijk gedeelte zal nog geheel worden opgeknapt voor wat betreft 

de vloeren, wanden en plafonds. Kenmerkend voor het behoud van 

karakteristieke elementen is het vernieuwen van de spiegel met omlijsting c.a. 

behorend bij de toog in het kerkelijk gedeelte. Verder worden de herinrichting 

van de kelder en de entree van het pand met gescheiden toegang naar woning 

en kerkelijk gedeelte aan de achterzijde nog aangepakt. De voormalige 

paardenstal zal worden gesplitst in een gebruiksdeel voor de kerk en een 

gedeelte voor de bewoners. 

  

Volgens de aanvankelijke planning werd oplevering van de gerenoveerde 

woning verwacht omstreeks de bouwvakvakantie. Als gevolg van opgetreden 

vertragingen door o.a. asbestproblemen, roestende bouwankers en latere 

levering van materialen, deels mede als gevolg van de coronaproblematiek, 

wordt nu ingeschat dat het pand omstreeks september gereed komt. 

  

Als kerkrentmeesters hebben we ook al nagedacht over de verhuur van de 

woning Buorren 19 en daarin stappen gezet. Wij hebben besloten de verhuur 

van de woning tegen een na voltooiing van de renovatie, nog nader te bepalen 

marktconforme huurprijs volledig uit te besteden aan een makelaarsbedrijf. Het 



 

makelaarsbedrijf zal dan voor en met ons de werving en selectie van de 

huurders regelen, het huurcontract opstellen, de huur innen en aan ons 

afdragen en klachten en doorgeleiding van (kleine) technische gebreken 

verzorgen. 

 

 

Diaconale mededelingen 

Opbrengst collecten 

Harte

lijk 

dank 

voor 

uw gaven in de maand mei. 

Diaconie  EUR   Kerk EUR 
Diaconie 606,00   Kerk 453,50 

Gerlande Bertin  30,00              

  

 

 

 

De diaconale collecte op zondag 7 juni is bestemd voor de LEPRAzending. 

Leprapatiënten hebben een enorm lage weerstand en zijn ontzettend 

kwetsbaar. Daarbovenop bemoeilijkt de lockdown zo’n beetje hun complete 

bestaan. Hoe komen zij zonder hulp van buitenaf aan eten, drinken en 

lepramedicijnen? Zonder de juiste medische zorg leidt lepra vaak tot zichtbare 

handicaps en nog diepere armoede. Er wordt met man en macht creatief 

gewerkt om zorg te verlenen. Met een medische bus, geven we nu 

leprapatiënten wondverzorging en medische hulp aan huis. Door te collecteren 

geef je mensen met lepra: eten, drinken, medicijnen en bescherming. 

  

De tweede collecte op zondag 7 juni 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.  

 

 

Meditaties / Kerkdiensten op TV 

 

Meditaties op tv 

Zolang veel kerkdiensten niet doorgaan, kunt u op zaterdagavond kijken naar 

speciale uitzendingen van Met hart en ziel (KRO-NCRV, NPO2, 18.00 uur). 

Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar 

Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering 

van een lied uit het Liedboek. 

  

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. 

https://agneskerkgoutum.us15.list-manage.com/track/click?u=c35aa1e9ca9d35320f943467e&id=eef54be36f&e=70f7e6080d
https://agneskerkgoutum.us15.list-manage.com/track/click?u=c35aa1e9ca9d35320f943467e&id=b84ea774e9&e=70f7e6080d


 

  

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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