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. Geen
diensten in de Agneskerk, Martinuskerk en Màrkant. En dat, zoals het nu lijkt,
nog steeds tot 1 juni, want ook al is er een kleine versoepeling van de
maatregelen, ook alle andere activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen
gaan tot die tijd niet door.

Het lijkt alsof de rust weer keert. Was er voor de Pasen een overload aan
initiatieven, ideeën, brieven en tips hoe we als gemeente verder kunnen gaan,
nu valt dat alles stil. Maar ze zijn er nog wel. De verbinding blijft, want bij veel
mensen staan beren voor het raam, hangen t-shirts met een hart erop, staan
op veel plaatsen stoepkrijttekeningen en/of hangt er een vlag aan de gevel of
mast met daarop twee in elkaar geslagen handen en de tekst ‘met elkaar-voor
elkaar of voor elkaar-met elkaar’. Het is maar net hoe je het bekijkt.

Pas goed op uzelf en degenen die u dierbaar zijn.
Houdt oog voor de ander
En heb het goed.
Zeker in deze tijd
Waarin alles op zijn kop staat

Zekere in deze tijd
Die vraagt om reflectie
Zeker in deze tijd
Die vraagt om omdenken.
Heb het goed.

Via onze website: blijft u op de hoogte.

Na de overdenking vindt u actuele pastorale en diaconale
informatie. Urgente mededelingen komen op de website
www.agneskerkgoutum.nl

Overdenking
Overdenking 26 april 2020 – 2e zondag na Pasen - ds. Harmen Engelsma

Gedicht
De toekomst is al gaande

De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.

De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:

de dood zal niet meer zijn.

De toekomst is als gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die buigt en dienst.

De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.
Inge Lievaart (Oosterend, 14 april 1917 – Scheveningen, 15 oktober 2012)
was een Nederlands dichteres. Ze was, vanwege
de vaak mystieke en religieuze boodschap van haar gedichten, vooral bekend
in protestants-christelijke kringen.
Bijbelgedeelte voor de eerste zondag na Pasen – Johannes 21:1 t/m 14
Omdat ik deze week nadacht over het woord ‘quarantaine’, schrijf ik hieronder
nog iets over Johannes 20:19-21:
‘Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze
hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus
kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’................... Nog eens
zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend
ik jullie uit.’

Quarantaine
Het doel van quarantaine is bescherming tegen besmetting. Tegelijk is die
quarantaine ook bedreigend. Personen die in quarantaine gaan, worden
geïsoleerd tot duidelijk is dat het virus geen kwaad meer kan doen. Vooral
bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen lijden hier erg onder en eigenlijk
hebben we het er allemaal moeilijk mee. Het woord is afkomstig van Franse
woord voor veertig, ‘quarante’, en het heeft betrekking op een

afzonderingsperiode van veertig dagen. In Italiaanse havensteden wordt een
aanverwant woord, ‘quarantena’, al sinds de 14e eeuw gebruikt voor de periode
dat schepelingen niet van boord mochten en goederen niet konden worden
gelost. Dit alles om besmetting met ziekten uit het oosten te voorkomen.
Waarom die periode precies veertig dagen duurde, heb ik niet kunnen
achterhalen. G.L. Durlachter (1928-1996) heeft een ontroerende boekje met de
titel: ‘Quarantaine’, geschreven. Durlacher was joods en deze bundel bevat
verhalen over zijn verblijf, tijdens de tweede wereldoorlog, in de kampen in
Westerbork en Theresiënstad. In het titelverhaal vertelt Durlachter over de tijd
dat hij, als veertienjarige jongen in Westerbork, leed aan difterie en daardoor in
quarantaine was. Een ernstige ziekte, maar voor hem een zegen, want het
behoedde hem en zijn ouders op dat moment voor deportatie naar Polen. In
dezelfde tijd heerste er ook polio in het kamp. Dit betekende dat er, tijdelijk,
helemaal geen treinen reden. Toen was het hele kamp in quarantaine. Toch is
dit woord in Durlachers werk geen positief begrip, omdat het vooral wijst op de
quarantaine waarin alle joodse mensen van West Europa verkeerden. Zij
werden gezien als ‘besmettelijk’, om hun jood-zijn.
Het is goed dat er quarantainemaatregelen zijn, ook in deze tijd, want het
behoedt onze samenleving voor erger. Maar de dreigende betekenis van
‘quarantaine’ voelen wij ook wij. Mensen worden opgesloten, geïsoleerd van de
buitenwereld en daar hebben wij het moeilijk mee. Zo zitten wij niet in elkaar.
We willen elkaar aanraken, een hand geven en soms nog een hand er
bovenop. Of elkaar een schouderklopje geven en natuurlijk elkaar omhelzen.
Quarantaine wringt altijd.
In het evangelie van Johannes wordt verteld dat de leerlingen van Jezus ‘in
quarantaine’ zijn. Toevallig is dat ook voor een periode van veertig dagen, de
tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Ze zijn bij elkaar; ze hebben de deuren
gesloten, omdat ze bang zijn voor de Joden, staat erbij. Dat betekent dat ze
bang zijn voor de ándere Joden; zelf zijn zij immers ook Joden. Het is een
zelfgekozen quarantaine, het voelt veilig, maar het wringt ook. Het is Jezus die
deze quarantaine verbreekt. De beperkende maatregelen zeggen hem niets, hij
verschijnt in hun midden. En dan stuurt hij hen er op uit: ‘Zoals de Vader mij

heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit!’ Het is goed om dit nu te lezen en
vooruit te kijken en te verlangen naar de opheffing van de quarantaine. Het
zogenaamde ‘nieuwe normaal’ wordt nooit normaal.

Gebed
Laat uw gemeente, o God,
door U vernieuwd en verjongd,
U altijd verhogen,
en geef dat wij,
door U verheven
tot kinderen van U,
met hoop en blijdschap
uw toekomst tegemoet gaan.

O God, een wereld is voor ons open gegaan,
een wereld met al zijn schaduw en schemer
gezet in de zon van het heil;
zend ons die wereld in, o God,
als opgewekte mensen,
met nieuwe ogen, nieuwe oren.
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.

Jongerennieuws
Ontdekkerkviering 10 mei 2020

Hoop is een lichtje in je hart dat vandaag Moed
geeft en morgen Kracht.

Hallo allemaal,
Het is bijna weer zover, de volgende ontdekkerkviering
staat voor 10 mei gepland. De laatste viering van 8 maart
was zeer bijzonder! Het verhaal van de Kanjerketting en
de boodschap van Tineke, doet ons vandaag de dag, nu
met de Coronamaatregelen, nog eens stilstaan. Hoe gaan
we met onze kwetsbare gezondheid om, hoe kunnen we anderen bijstaan als
het leven heel moeilijk is. Welke herinneringen willen we koesteren en wat
geven we in woord en daad door aan anderen?
De werkgroep van de Ontdekkerk heeft in deze tijd ook een andere vorm van

voorbereidingen en ontmoeten ontdekt. Skype is onze verbindende app
geworden. Wekelijks zoeken we elkaar op en delen onze zorgen, bemoedigen
elkaar en komen met creatieve ideeën.
Jullie kunnen uitkijken naar een creatieve Ontdekkerkviering voor 10 mei. Nu
natuurlijk niet samen in Màrkant, verder verklappen we nog niks.
Om in de meivakantie toch iets voor iemand anders te kunnen doen en
betekenen, delen we een berichtje.
https://www.becausewecarry.org/2020/04/daar-gaan-we-alle-rugzakjes-verzamelen/
We hopen dat jullie deze kinderen kunnen helpen door een rugzakje te vullen.
Tot gauw!
Lieve groetjes van Martha, Marian, Roelien en Alice.

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.
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).

