
 

Overdenking 
Voor zondag 26 april 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 

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

coronavirus de maatregelen van de classis Fryslân en de regering. Geen 

diensten in de Agneskerk, Martinuskerk en Màrkant. En dat, zoals het nu lijkt, 

nog steeds tot 1 juni. We zullen moeten afwachten, want enig zicht op het, 

beperkt, openstellen van kerken voor kerkdiensten, lijkt er nog niet te zijn. 

  

Hoe gaat het verder met u? We hopen van 

harte dat het goed met u gaat. 

Want onze weg gaat door en we vragen een 

ieder met ons mee- en om te denken. We laten 

de draad waarmee we verbonden zijn niet los, zodat we, zodra het weer 
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mogelijk is de draden weer samen kunnen voegen. 

  

Onze weg is nooit een straat met éénrichtingsverkeer die ons dichter bij God 

brengt en ons steeds meer beheersing bijbrengt, maar een kruisweg waarop 

we telkens doorkruist worden (Anselm Grün). Dit komt uit het boekje:‘Orde van 

de dag’ en we sluiten ons daar van harte bij aan, want zonder dromen die 

uitstijgen boven de actualiteit van dit moment, verliezen wij onze vitaliteit, 

veerkracht en fantasie. 

  

We’ll meet again…………… (maar een appje, belletje of mailtje ondertussen 

mag ook). 

  

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 3 mei 2020 – Derde zondag na Pasen                         

door ds. Harmen Engelsma 

  

Gedicht 

Het carillon 

Ik zag de mensen in de straten, 

hun armoe en hun grauw gezicht, - 

toen streek er over de gelaten 

een luisteren, een vleug van licht. 
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Want boven in de klokkentoren 

na ’t donker-bronzen urenslaan 

ving, over heel de stad te horen, 

de beiaardier te spelen aan. 

 

Valerius : - een statig zingen 

waarin de zware klok bewoog, 

doorstrooid van lichter sprankelingen, 

‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’ 

 

En één tussen de naamloos velen, 

gedrongen aan de huizenkant 

stond ik te luist’ren naar dit spelen 

dat zong van mijn geschonden land. 

 

Dit sprakeloze samenkomen 

en Hollands licht over de stad – 

Nooit heb ik wat ons werd ontnomen 

zo bitter, bitter liefgehad. 

 

Oorlogsjaar 1941 

Ida Gerhardt (uit: ‘Het Veerhuis’ 1945) 

  

In mijn bijdrage voor Paaszondag 12 april heb ik ook geschreven over de 

dichteres Ida Gerhardt. In 1941 woonde zij in Kampen, waar zij docente was 

aan het Gemeentelijk Lyceum. Bij dit gedicht stel ik mij voor dat zij luisterde 

naar het carillon van de Nieuwe Toren in deze stad. De beiaardier speelde het 

lied: ‘O Heer, die daar des hemels tenten spreidt’, een lied uit de bundel van 

Valerius (zie: Liedboek 1973 - Gezang 412). Onderdrukking, angst en nood 

worden in dit lied gethematiseerd, maar daar bovenuit wordt het 



Godsvertrouwen bezongen:  

  

‘Wij slaan het oog  

tot U omhoog,  

die ons in angst en nood  

verlossen kondt, tot aller stond, 

ja zelfs ook van de dood.’ 

  

Bijbelgedeelte voor de derde zondag na Pasen –  Johannes 10:1 t/m 10 – 

over de Goede Herder 

Het gebed dat volgt, gaat in op de tekst van Johannes 10. Zondag 3 mei valt 

tussen koningsdag en de bijzondere dagen van 4 en 5 mei. Daarom schrijf ik 

hieronder iets over het Bijbelse beeld van het ‘schild’, dat voorkomt in ons 

volkslied.  

  

Geloof als schild 

‘Mijn schild en de betrouwen, 

Zijt Gij, o God, mijn Heer!’ 

(Lied 708:6) 

  

‘Wees niet bang, Abram, ikzelf zal jou als een schild beschermen.’ 

(Genesis 15:1) 

‘…..en draag bovenal het geloof als schild….’ 

(Efeziërs 6:16) 

  

Het ‘schild’, uit het bekende vers van het Wilhelmus, is een Bijbels beeld. Dat 

beeld zet ons aan het denken. Geloof als schild…. Wanneer wij het hebben 

over ‘geloven’, zit daar vaak iets in van onzekerheid. Sommige dingen, zeggen 

we dan, kun je zeker weten. Andere dingen moet je maar geloven.  

Maar als we het woord ‘geloof’ in de Bijbel tegenkomen, dan gaat het juist wel 



over zekerheid. Soms wordt het geloof vergeleken met een schild. Dat is je 

laatste redmiddel in de strijd. Wanneer je speer is geworpen, je zwaard 

gebroken en je pijlen verschoten, dan is er nog het schild dat met riemen aan je 

arm zit bevestigd. Het geloof is als een schild.  

Van dit geloven is Abram het grote voorbeeld. Toen hij wegging uit zijn land 

naar het land dat God hem wijzen zou, was hij ondanks alles toch zeker van 

zijn zaak. Hij ging letterlijk ‘op de bonnefooi’, op goed vertrouwen (‘à la bonne 

foi’). Zijn geloof was zekerheid. Daarbij moeten we bedenken dat zijn geloof 

niet was gebaseerd op menselijk berekenen. Hij had geen routekaart in zijn 

binnenzak. Zijn goed vertrouwen was gebaseerd op Gods woord. Enkel omdat 

God het had gezegd, vertrouwde hij. De HEER was zijn schild. 

Nu wordt ons ook heel wat gezegd. We nemen het niet allemaal even serieus. 

Wat ons in een roddelprogramma wordt verteld, nemen we met een hele dikke 

korrel zout. Wanneer je iets leest in een goede krant, hechten we daar meer 

waarde aan. Maar soms zeggen we ook: ‘…in de krant staat zoveel.’ Maar 

wanneer onze beste vriend of onze partner ons iets vertelt, wordt het anders. 

Dan geloven we dat en dan weten we het ook zeker. Niet omdat het zo 

waarschijnlijk of zo logisch is, maar omdat onze beste vriend het zegt! 

Op deze manier is geloven zekerheid; zekerheid dat het goed komt, dat er een 

toekomst is voor ons leven. Want dit geloven is gebaseerd op de woorden van 

Abrams Vriend (Psalm 105:3 – berijming). Ons geloof is gebaseerd op Hem die 

met ons in een relatie wil staan, die van Zijn kant die relatie zoekt en bouwt. Zo 

is geloof als een schild. 

                                                                                                 

Gebed voor de derde zondag na Pasen 

Grote en goede God, 

voeg ons bij al diegenen 

die zich in U verheugen 

en laat ons samen, 

in alle bescheidenheid 



 

en alle vrijmoedigheid, 

de weg gaan 

waarop uw herder ons voorgaat. 

Gij die onze Herder zijt, 

als Gij ons niet zoekt 

zijn wij verloren, 

als Gij ons niet bijeenhoudt 

verliezen wij elkaar, 

als Gij ons niet leidt 

lopen al onze wegen dood; 

ontferm U over ons, 

spreek ons toe, 

haal ons bijeen, 

toon ons de weg, 

blijf onze Herder.  

Amen 

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

dagen) 

  

 

 

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.  

 

 

 

Diaconale mededelingen 

De eerste collecte is voor de diaconie. 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. 

https://agneskerkgoutum.us15.list-manage.com/track/click?u=c35aa1e9ca9d35320f943467e&id=8df9272978&e=70f7e6080d
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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)  

 

 

 

Mededelingen vanuit de Classis Fryslân 

 

Kerkdiensten op televisie 

In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten 

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

zondagen zendt de EO om 9.20 een meditatie uit vanuit de kapel van de KPN 

(NPO2).  

 

Meditaties op tv 

Het KRO-NCRV programma 'Met hart en ziel' zendt de komende 

zaterdagen om 18.05 uur een speciale zesdelige serie uit. Ds. René de Reuver 

kijkt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren. Iedere uitzending 

wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek.   

    

 


