Agnesbrief
Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Goutum c.a., augustus 2020

Van de redactie
Dit is een extra editie. Kopij voor de volgende Agnesbrief graag
voor donderdag 17 september 2020 naar agnesbrief@gmail.com.

Van de Kerkenraad
Hempens en Márkant
In verband met de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen heeft de kerkenraad besloten tot en met 31
december 2020 geen diensten te houden in Hempens en MFC Màrkant.
Het is jammer dat deze diensten in Zuiderburen en Hempens niet
gehouden kunnen worden. Voor elke dienst zou dan voor beide
kerken/zaal een gebruiksplan én een reserveringsplan gemaakt moeten
worden. Dat is bijna ondoenlijk. De kerkenraad vraagt voor dit standpunt
begrip, en hoopt dat de trouwe kerkgangers van MFC Màrkant en/of
Martinuskerk, de komende weken willen "uitwijken" naar de Agneskerk, waar
met de nodige maatregelen volgens een gebruiksplan wel elke week een dienst
kan worden gehouden. Van harte welkom!

Scriba en notulist
Per 15 augustus j.l. heeft ouderling Jenny Mink de taak van scriba
overgedragen aan diaken Engelien van der Zwaag. Wij danken Jenny voor het
vele werk dat zij heeft gedaan als waarnemend scriba, naast haar pastorale
taken en we zijn blij dat Engelien deze taak er nu bij wil doen. Zij zal het
scribaat behartigen in samenwerking met de nieuwe notulist (zie hieronder) en
met Jenny Mink. Tot voor enkele maanden was Ettie Hartholt notulist van de
kerkenraad. Deze taak zal, met ingang van september a.s., worden
overgenomen door Joke Herder. We danken Ettie voor het vele werk dat zij als
notulist heeft gedaan en verwelkomen Joke van harte! We hopen tijdens een
dienst op een later tijdstip hieraan aandacht te kunnen besteden.

Gemeenteavond - 21 september 2020
De aangekondigde gemeenteavond is vastgesteld op maandag 21 september,
om 19.30 uur. In verband met de beperkende maatregelen is als locatie de
Kurioskerk gekozen (Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden). Ook hier is het
aantal bezoekers beperkt, maar toch mogelijk voor 100 bezoekers. Vanwege
het beperkte bezoekersaantal willen wij u vragen zich aan te melden. Dit kan bij
de scriba, liefst per mail: scriba@agneskerkgoutum.nl of anders schriftelijk: Scriba
Agneskerkgemeente, De Pôlle 20, 9084 BT Goutum.

U kunt zich opgeven vanaf het verschijnen van deze Agnesbrief tot en met
vrijdag 18 september 2020. Graag uw naam, adres en telefoonnummer bij het
opgeven vermelden! Om zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid te
geven om te komen, willen wij u vragen om het aantal bezoekers per
huishouden te beperken. Wanneer het maximumaantal opgaven is bereikt, zal
de scriba u dit, na uw opgave, meedelen. Er zal dan een reservelijst worden
aangelegd. Wanneer u niets hoort, dan is er plek voor u.

Programma (onder voorbehoud):

- Opening
- Toelichting door ds. W. Beekman (classispredikant)
- Gelegenheid voor het stellen van vragen
- Toelichting door de kerkenraad over de gebeurtenissen van de afgelopen tijd
- Gelegenheid voor het stellen van vragen
- Toelichting door de kerkenraad over de plannen voor de toekomst
- Gelegenheid voor het stellen van vragen
- Sluiting om 22.00uur.

Kerkenraadsverkiezingen
Er zijn dit jaar twee leden van de kerkenraad aftredend. Dit zijn diaken Marike
van Dijk en diaken Arie de Vries. Beiden zijn één periode van vier jaar
ambtsdrager geweest. Marike stelt zich niet herkiesbaar, terwijl Arie zich wel
herkiesbaar stelt. De kerkenraad heeft de heer Jelle Brandsma bereid
gevonden om de vacature van Marike van Dijk in te vullen. Dit betekent dat de
kerkenraad de namen van Arie de Vries, (Wetterkrite 40, Goutum) en Jelle
Brandsma, (Goutumerdyk 36, Goutum) op de kieslijst plaatst voor deze beide
vacatures.

Door de gemeente (belijdende leden, doopleden van 18 jaar en ouder,
gastleden) kunnen kandidaten worden toegevoegd door aanbevelingen te
doen. Dit is mogelijk vanaf de verschijningsdatum van deze Agnesbrief tot en
met vrijdag 10 september. Gemeenteleden die 10 aanbevelingen krijgen,
worden eveneens op de kieslijst geplaatst. U kunt de aanbevelingen bundelen
op een formulier met 10 handtekeningen. U kunt ook individueel aanbevelingen
doen. Iedere aanbeveling moet zijn voorzien van de naam, het adres en de
handtekening van degene die de aanbeveling doet. De aanbevelingen kunt u
tot en met 10 september a.s. inleveren bij de scriba: Engelien van der Zwaag,
De Pôlle 20, 9084 BT Goutum. In de eerstvolgende Agnesbrief kunt u lezen
over het vervolg van deze verkiezingen.

Huidige samenstelling van moderamen en kerkenraad

Moderamen:
Harmen Engelsma (voorzitter kerkenraad)
Engelien van der Zwaag (scriba)
Marian Krol (voorzitter college van kerkrentmeesters)
Arie de Vries (voorzitter diaconie)

Kerkenraad:
Harmen Engelsma (voorzitter)
Engelien van der Zwaag (scriba / diaken)
Jenny Mink (ouderling)
Johan Snijder (ouderling)
Marja Bakker (jeugdouderling)
Willem van der Kooi (ouderling)
Marian Krol (ouderling-kerkrentmeester)
Boukje van Koningsveld (ouderling-kerkrentmeester)
Arie de Vries (diaconie)
Ina Haandrikman (diaconie)
Marike van Dijk (diaconie-aftredend)

College van kerkrentmeesters
Van de leden van dit college is kerkmeester Jan de Graaf aftredend. Hij is
echter geen ambtsdrager, zodat de kerkenraad, in overleg met het college van
kerkrentmeesters, zelf in deze vacature kan voorzien.

Verdeling secties
Willem van der Kooij is ouderling in de secties 1 (Goutum Oost) en sectie 10
(voor leden buiten onze kerkelijke gemeentegrens).

Johan Snijder is ouderling in de secties 7 en 8 (Techum en Wiarda).
Jenny Mink blijft ouderling in sectie 2 (Goutum West en Goutum Zuid).

College van diakenen
De restwaarde van de volgende artikelen kan door Kerk in Actie goed gebruikt
worden. Graag bewaren en in de kerk inleveren:
Oude mobiele telefoons (zonder snoeren en opladers)
Toner en cartridges
Postzegels die rondom royaal afgeknipt of gescheurd zijn

Kerkdiensten volgens Coronaprotocol, vanaf zondag
5 juli 2020
Aan-/inleiding
Vanaf half maart dit jaar heeft het Coronavirus of Covid-19 de wereld in haar
greep: De samenleving staat compleet op z’n kop. Niets is meer hetzelfde. Met
maatregelen en afspraken proberen we het virus te beteugelen, iets wat maar
moeilijk lukt. Ook de kerkelijke gemeenschap, en dus ook die van de
Agneskerk, is hierdoor getroffen.

Fysieke kerkdiensten werden niet toegestaan; we weken uit naar de tv; velen
van ons hebben de kerkdiensten vanuit Franeker of via de PKN met blijde
gevoelens gevolgd. Tijdens deze periode met zondagen zonder onze
kerkdiensten werd elke week middels een extra Agnesbrief een overdenking
aangeboden. Met dank aan ds. Engelsma, de redactie en de bezorgers! Vanaf
1 juli werden de maatregelen versoepeld: de kerk mocht, met een geheel
aangepast plan, weer op bescheiden wijze een dienst houden.

De voorbereidingen
Vanuit de kerkenraad van de Agnesgemeente ontstonden twee commissies,

die volgens de richtlijnen van het RIVM en van de PKN, ieder een eigen plan
ontwikkelden. De eerste commissie heeft een gebruiksplan voor de Agneskerk
opgesteld, waaraan alle bezoekers en gebruikers zich dienen te houden, dit
geldt dus voor kerkgangers, maar ook voor eventuele huurders. De tweede
commissie heeft als taak de gang van zaken tijdens onze kerkdiensten precies
volgens het gebruiksplan te laten verlopen en heeft een reserveringsplan
opgesteld. Alle reserveringen komen in een logboek, zodat desgevraagd altijd
te achterhalen is, wie er op welk moment in onze kerk aanwezig was/waren.

Beide commissies hebben regelmatig onderling contact en houden de
kerkenraad op de hoogte. In het kort: in de kerkzaal van de Agneskerk mogen
maximaal 35 plaatsen bezet zijn en de ruimte moet vooral vóór, liefst ook
tijdens en zeker na de kerkdienst goed geventileerd worden. Voor iedereen
geldt uiteraard de 1.5 meter onderlinge afstand. Vooraf dient elke kerkbezoeker
zich aan te melden. Via dit reserveringssysteem weet de koster hoeveel
mensen zich hebben aangemeld. Zij wijst hen, per (echt-)paar of individueel,
een plek aan. Zie voor meer informatie onze website.

Bij de ingang van de kerk staat een ontsmettingsflacon. Bij binnenkomst graag
beide handen ontsmetten door ze om beurten onder het apparaat te houden, u
hoeft daarbij niets aan te raken. Ook wordt aan allen die zich aangemeld
hebben bij het binnengaan van de kerk aan de hand van vier stellingen
gevraagd of zij symptomen hebben van Covid-19. Na de dienst verlaten de
kerkgangers op aanwijzen van de koster één voor één de Agneskerk en lopen
meteen door naar buiten. Koffiedrinken is helaas (nog) niet mogelijk!

De invulling van de dienst
De commissies zijn in het ontwikkelen van de plannen uitgegaan van een
kerkdienst waarin slechts de voorganger en de dienstdoende ambtsdrager het
woord voeren. Geen gezamenlijk zingen en geen gezamenlijk uitgesproken

responsies, zoals “wij danken God”, geen gezamenlijk gezongen acclamaties
(zoals het gezongen amen, het kyrie) en geen gezamenlijk uitgesproken “Onze
Vader”.

In overleg met de dienstdoende predikant spreekt de ambtsdrager van dienst
de responsies uit. De solozanger(es) zingt de acclamaties. Tot nu toe hebben
Ettie Hartholt en Gerrit Jan Schaaphok deze taak met verve uitgevoerd. De
voorganger blijft beneden achter de liturgietafel staan, ook bij de overweging.
De ambtsdrager blijft achter de lessenaar. De liturgie, de liederen en de
Bijbelteksten staat op de schermen. De organist begeleidt de solist(e). In de
kerk wordt niet gecollecteerd: de aanwezigen wordt gevraagd een bedrag
digitaal over te maken naar een diaconaal en/of kerkelijk doel. Zie voor meer
informatie onze website.

Tot nu toe hebben gemiddeld 26 gemeenteleden per zondag de dienst
bijgewoond. Het maximum is 35 personen (incl. de 6 personen met een taak).
Gedurende alle diensten bestaat ook de mogelijkheid om de dienst al of niet
rechtstreeks mee te luisteren via “kerkdienst gemist”. Eind september zal de
invulling, zoals wij aan de diensten hebben gegeven, worden geëvalueerd. Wat
kan anders, wat kan beter, uw suggesties zijn welkom bij Johan en Willem (zie
mailadressen hieronder).

Ervaringen vanuit de gemeente: -Harry en Wiesje Schuitema Hacquebord aan
het woord
“HOE BELEEF JE DE KERKDIENST IN CORONA TIJD?
Na het bijwonen van meerdere kerkdiensten in onze Agneskerk vanaf 5 juli
2020 willen we graag iets vertellen over onze beleving van deze diensten. De
uitzendingen van de wekelijkse kerkdiensten op de TV bij Omrôp Fryslân waren
prachtig. Misten we ook iets? We zouden dat volmondig met

“ja” beantwoorden. Het met elkaar beleven van de gebeden, de preek, het
orgelspel en niet te vergeten de solozang van de te zingen liederen: het
bemoedigt je steeds weer! Even een blik van herkenning - het sociale contact we zouden het niet graag willen missen.
Tot slot: Onze dank aan de voorbereidingscommissie en alle medewerkenden
van de diensten zonder wie deze diensten niet mogelijk zouden zijn.

Communicatie
De commissies en de kerkenraad hechten veel waarde aan een goed contact
met de gemeente. Voor reacties, opmerkingen etc. kan nu al één van
onderstaande e-mailadressen gebruikt worden.

Slotopmerking
We mogen na ruim 7 weken vaststellen dat onze diensten volgens
bovenstaand model goed ontvangen worden. De eredienst kan voortgezet
worden. We kunnen en mogen op zondag bij elkaar komen in Gods huis. Dat
geeft blijdschap. Voor zover we nu kunnen overzien zullen we nog lang deze
aangepaste diensten moeten houden. Onze invulling van de kerkdienst bewijst
dat het in deze Coronatijd kan! Wat ons betreft nog deze oproep:
“Agnes heet u welkom!”

Namens de commissieleden,
Johan Snijder

j.snijder@gmail.com

Willem van der Kooij

wimvanderkooij16@gmail.com

Dienstenrooster
Het dienstrooster vindt u op de website.

Als u de komende tijd een kerkdienst wilt bezoeken dient u rekening te houden
met de volgende maatregelen: Voor ELKE dienst moet u zich vooraf
aanmelden tot uiterlijk 12:00 uur op de vrijdagmorgen voorafgaand aan de
zondag waarop de dienst gehouden wordt op een van deze twee manieren:
a. bij voorkeur via het e-mailadres agnesheetuwelkom@gmail.com
b. eventueel ook via telefoonnummer 06-53735578 - Tjeerd Bakker; op
maandag t/m donderdag uitsluitend tussen 17:00 en 18:00 uur.

Pastorale mededelingen
Dhr. Wieger Swierstra hoopt op 31 augustus a.s. de gezegende leeftijd van 100
jaar te bereiken. Hij viert deze dag in besloten kring. Wij feliciteren hem van
harte

met

deze

mijlpaal!

De Tolve 20, 9084 BH, Goutum

Jongerennieuws

door Alice Romar, namens de werkgroep

Ontdekkerk

Hallo allemaal,
Tja… Waar en hoe zal ik mijn schrijven voor de Ontdekkerk en voor dit nieuwe
seizoen beginnen? Ik weet het niet zo goed! De kerkenraad heeft vanwege het
Coronavirus besloten dat er geen diensten in Hempens en Màrkant zijn tot eind
december 2020.
Er komen dingen in mij op.. maar ook weer niet! Wat kan ik dan schrijven aan
het begin van een nieuw jaar? Er is in mij een soort stilte ontstaan….rust,
ruimte, vertrouwen in het goede en er zijn! Van hieruit ga ik door!

Terug naar maart 2020; toen alles even anders werd! Zoveel mogelijk thuis
blijven, sociale afstand houden, geen knuffels meer, thuis werken, geen
activiteiten met elkaar en ook geen Ontdekkerkviering. De wereld zag er anders
uit!
Vragen kwamen bij mij op: Wat gebeurt hier? Wat zou ik kunnen doen? Hoe
bewaar ik mijn rust en houd ik vertrouwen en hoe kan ik de ander blijven
steunen?

En ja.. er kwamen antwoorden: Het komt goed! Binnen de mogelijkheden in
contact blijven met mijn dierbaren, voor mijzelf en mijn gezin goed zorgen,
cliënten binnen mijn werk steunen en helpen om deze periode goed door te
komen. De kwetsbaarheid van het leven bespreekbaar durven maken, luisteren
naar de ander en helpen om de angst en onrust weg te nemen. En vooral
genieten van datgene wat er is! Daar ben ik dankbaar voor!

En zo ga ik, na een heerlijke vakantie in eigen land, met frisse moed en vol
vertrouwen op wat er komt, een nieuw Ontdekkerkseizoen tegemoet. We zullen
creatief onze vieringen vormgeven. Daarbij gaan we jullie natuurlijk op de
hoogte houden via de kanalen van onze sociale media: Facebook (Ontdekkerk
Agneskerk), website Agneskerk Goutum en de groepsapp – als je toegevoegd
wil worden mag je een privé bericht sturen naar 06-57036553.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
U kunt hier uw voorkeuren opgeven of afmelden voor deze nieuwsbrief.

