
 

 

Overdenking 
Voor zondag 31 mei 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 woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen ten grondslag 

aan deze woorden op de vlag. 

'Door de liefde verdraag je alles wat er met je 

gebeurt. 

Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. 

Door de liefde blijf je altijd volhouden' 

Het is de liefde die ons moed geeft!  

 

mailto:agnesbrief@gmail.com


 

 

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 31mei 2020 – Pinksteren 

Ds. Harmen Engelsma 

 

Lied 1005 uit het ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’ 

1 Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

 

Refrein 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

  

Refrein 

 

3 Zoekend naar brood lijden zij honger, 

https://agneskerkgoutum.us15.list-manage.com/track/click?u=c35aa1e9ca9d35320f943467e&id=6754d40578&e=70f7e6080d


zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst.  

  

Refrein 

  

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

  

Refrein 

  

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons tot dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

  

Refrein 

  

Dit lied is vertaald uit het Engels door Elly Zuiderveld-Nieman. Cor Waringa 

heeft het lied in het Fries vertaald: ‘Langjend nei ljocht’. De oorspronkelijke 

tekst is van Bernadette Farrell. In de Engelse kerk wordt het lied gezongen in 

de tijd van Advent, maar het past ook heel goed op andere momenten in het 

jaar. In deze tijd, in de omstandigheden van nu, is het heel toepasselijk. Wij 

zoeken en verlangen naar licht in het duister. Het mooie van het lied is echter 

dat de nadruk niet ligt op onze eigen nood, maar op de nood van medemensen, 

dichtbij en veraf. Dat zouden we haast vergeten in de coronatijd. De kerk 

bestaat ook nu niet voor zichzelf, niet voor een goed gevoel, maar vooral ten 

dienste van de wereld. Dat herinneren wij ons met Pinksteren. In het vijfde 



couplet wordt de verbinding met Pinksteren gelegd: ‘Met zoveel gaven aan ons 

gegeven…’  

Hierbij denken we aan de woorden van Paulus in I Korintiërs 12:4: ‘Er zijn 

verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende 

taken, maar er is één Heer.’ 

U kunt dit lied op YouTube beluisteren door te zoeken naar: ‘Zoekend naar 

licht’ (Nederlands) of ‘Longing for light’ (Engels). De Friese versie heb ik niet 

kunnen vinden, maar deze kunt u lezen wanneer u een ‘Frysk lieteboek’ hebt.  

  

Bijbelgedeelte voor Pinksteren –  Johannes 14:23 t/m 29  

Vers 26: ‘Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie 

namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering 

brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.’ 

  

Mensen hebben soms moeite met de heilige Geest. God, de Vader, daar 

kunnen ze zich iets bij voorstellen. En met de Zoon, Jezus Christus, komt het 

allemaal dichtbij. Hij leefde en stierf zoals wij. Met de Geest wordt het anders, 

dan wordt het, naar de gedachte van velen, zweverig. Dat is jammer. De Geest 

is juist het meest concreet. Eén van mijn leermeesters, H. Berkhof, sprak, 

wanneer hij het had over de Geest, over ‘God in actie’.  En dan gaat het niet 

alleen over de tijd vanaf Pinksteren, maar over alle momenten waar de Geest 

aan de orde komt. God is in actie in de schepping, God is in actie wanneer er 

koningen, priesters en profeten worden geroepen, God is in actie in Jezus, God 

is in actie wanneer de kerk ontstaat en wordt opgebouwd. God is in actie, 

wanneer wij ons herinneren wat Jezus heeft gedaan en gezegd. God is in actie 

wanneer wij ernaar verlangen weer naar de kerk te kunnen gaan en ons van 

harte willen inzetten voor zijn gemeente. Daar is niets zweverigs bij.  

 

Gebed voor Pinksteren 

O God, op deze dag, 



 

hebt U in het hart van mensen 

het licht van uw Geest onstoken, 

zodat zij vrijmoedig en vurig 

uw grote daden verkondigden; 

vervul ook ons hart, 

met de warmte van die Geest, 

zodat wij voortdurend gericht zijn 

op wat heilzaam is en heel maakt 

en in alle omstandigheden 

vertrouwen op uw geestkracht 

die bezielt en bemoedigt. 

Gij, Schepper van alle leven 

en Bron van licht en kracht, 

waai met uw adem door heel ons bestaan, 

kom met uw vurigheid hier in ons midden, 

bezaai met uw woorden de grond van ons hart, 

opdat ook in ons leven uw schepping geschiedt.  

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

dagen. 

 

 

Diaconale mededelingen 

De diaconale collecte op zondag 31 mei is bestemd voor de KIA 

Pinksterzending. Deze collecte is bestemd voor het werk van kerken in 

Marokko. Het zijn kerken waar christenen uit diverse Afrikaanse landen bij 

elkaar komen. Ze spreken veel verschillende talen, maar de diensten zijn in het 

Engels of in het Frans. Naar deze kerken komen Afrikaanse studenten, die in 

Marokko studeren en er soms blijven wonen. Maar ook Afrikaanse migranten 

die in Marokko stranden, onderweg naar Europa. Wat is het dan belangrijk als 



 

er een kerk is die naar je omkijkt! Die je van voedsel en kleding voorziet en die 

een luisterend oor biedt. Dat er een plek is om Gods troost en nabijheid te 

zoeken. Met uw bijdrage ondersteunt Kerk in Actie de kerk in Marokko om 

praktische hulp te bieden aan migranten. Daarnaast is uw gift ook bedoeld om 

predikanten op te leiden. Zo waait Gods Geest door Marokko en brengt vele 

nationaliteiten samen…. 

  

De tweede collecte op zondag 31 mei is bestemd 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 

https://agneskerkgoutum.us15.list-manage.com/track/click?u=c35aa1e9ca9d35320f943467e&id=b2d3fa9eea&e=70f7e6080d
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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.  

 

Pinkstermaandag - digitale viering van Pinksterfeest Veenklooster 

Het Pinksterfeest in Veenklooster kan dit jaar vanwege het coronavirus niet 

doorgaan in het bos, op het veld en in de festivaltenten. Het bestuur van 

Pinksterfeest Veenklooster is daarom op zoek gegaan naar een alternatief. In 

samenwerking met Streekomroep RTV NOF zenden zij Pinkstermaandag 1 juni 

2020 om 10:00 uur een bijzondere dienst uit op televisie en online. Dit gebeurt 

vanuit Veenklooster.  

 

De voorganger in deze dienst is ds. Aalderink. De muzikale medewerking komt 

van de band Lighthouse. Bij de opnames wordt er rekening gehouden met de 

richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat het aantal aanwezigen tot het 

minimum beperkt blijft. 

De viering is te volgen via het HD digitale tv-kanaal 20 bij Kabelnoord (wie daar 

geen geluid heeft kiest SD kanaal 934) of via streams & www.rtvnof.nl. 
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