Agnesbrief
Van de redactie
Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 12 maart naar agnesbrief@gmail.com.

Van de Kerkenraad

door Marian Krol, voorzitter

Ds. Jan Dirk Wassenaar heeft in de dienst van 2 februari de volgende personen als ambtsdragers bevestigd:
Boukje van Koningsveld zet haar ambt voort als ouderling-kerkrentmeester,
Marja Bakker zet haar ambt voort als ouderling,
Willem van der Kooij hervat zijn ambt als ouderling,
Ina Haandrikman treedt nieuw aan als diaken.
Zodoende kon op 10 februari de kerkenraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderen.
De drie gedelegeerde leden maken tot op heden nog deel uit van de kerkenraad. De heren Henk Boersma, Harmen
Engelsma en Hans Karper vullen de kerkenraad aan tot de laatste vacatures zijn vervuld. Het wachten is nu op de
uitspraak van het CCO inzake een aantal bezwaarschriften tegen gekozenen. Ds. Harmen Engelsma is bovendien
consulent (adviseur) van de kerkenraad. Dit consulentschap kan eventueel worden voortgezet wanneer de
kerkenraad compleet is en er nog geen predikant deel uitmaakt van de kerkenraad.
Mevr. Boukje van Koningsveld completeert nu, samen met dhr. Henk Boersma, het tweetal van ouderlingenkerkrentmeester in de kerkenraad. Mevr. Jenny Mink is ontheven van haar taak in dit college en is nu weer
ouderling. Zij vervult daarnaast de taak van waarnemend scriba. Mevrouw Jannie Willemsen, tot op heden
administrerend diaken (penningmeester) diaconie, wordt benoemd tot adviseur van de kerkenraad om de
continuïteit van het diaconale werk te waarborgen, tot er een andere oplossing is gevonden.
Het moderamen wordt tijdelijk gevormd door:
Ds. Harmen Engelsma (consulent – officieel voorzitter)
Mevr. Jenny Mink - waarnemend scriba
Mevr. Boukje van Koningsveld - ouderling-kerkrentmeester
Mevr. Marian Krol - adviseur van de kerkenraad – technisch voorzitter
Dhr. Johan Snijder - adviseur van de kerkenraad – technisch tweede voorzitter
Dit blijft zo tot op het moment dat de kerkenraad compleet is. Zodra de laatste vacatures zijn vervuld, kan de
kerkenraad overgaan tot het kiezen van de leden van het moderamen.

Dienstenrooster maart
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
01 maart
08 maart
15 maart
22 maart
29 maart

Voorganger
Ds. P. Beintema
Ds. P. Beintema
Ds. R. Reitsma
Ds. Wassenaar
Ds. Kroon

Bijzonderheden

m.m.v. de cantorij

Doel v/d collecten
KIA Voorjaarszending / Kerk
Diaconie / PKN missionair werk
KIA 40 dagen collecte / Kerk
KIA binnenlands diaconaat / Kerk
KIA, 40 dagen collecte / Kerk

Diensten in MFC Màrkant (Zuiderburen), aanvang 11.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
08 maart
22 maart

Voorganger
Mw. M. Kroes
Ds. A. Buizer

Bijzonderheden

Doel v/d collecten
Gerlande Bertin / PKN missionair werk
KIA binnenlands diaconaat / Kerk

Diensten in Martinuskerk (Hempens), aanvang 11.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
08 maart

Voorganger
Ds. R. Reitsma

Bijzonderheden

Doel v/d collecten
Diaconie / PKN missionair werk

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website
www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad “Geandewei”.
Oppasdienst
Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Trientsje
Wijbenga. Dit kan via e-mail trientsjewijbenga@hotmail.com en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 20621807.

Activiteiten
Datum: Woensdag 26 februari
Plaats: Agneskerk
Tijd: 18.00u.

Aswoensdag – Sobere maaltijd
De eerste dag van de veertigdagentijd. Deze tijd wordt ook wel
vastentijd genoemd, een periode van bezinning naar Pasen toe.
Het thema is dit jaar “Sta op”.
Op deze eerste dag willen we u uitnodigen om deel te nemen aan de
sobere maaltijd. De diaconie zorgt deze eerste maaltijd voor
(vegetarische) soep. Als u deelneemt, wilt u dan zelf droog, niet
besmeerd en onbelegd, brood meenemen.
De maaltijd vangt aan om 18.00 uur in de Agneskerk.
Graag tijdens of na deze eerste maaltijd met elkaar afspreken wie de
maaltijd voor de volgende keer voorbereidt.

Datum: Zondag 8 maart
Plaats: MFC Màrkant
Tijd: 11.30u.

Ontdekkerk
Thema: In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering
(zie Jongerennieuws)
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Oproep
Beste lezer,
Ik ben coördinator welzijn in woonzorgcentrum Erasmus. Op de afdeling Kleinschalige zorg woont een (licht
dementerende) meneer die graag naar de kerkdienst in het MCL zou willen. Ik zoek een vrijwilliger die deze heer wil
begeleiden op zondagochtend. De heer is goed ter been, dus al wandelend van Erasmus naar MCL. Eén keer per
maand op zondag van 9.45 - 12.15. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met Anna van
Aalderen, coordinator Welzijnsactiviteiten.
06-83528020 / 058-2510495
anna.van.aalderen@nb.nl

Van het Pastoraat
Berichten voor deze rubriek kunnen doorgegeven worden aan Jenny Mink, telefonisch 06-55946166, of per
email: jennymink@outlook.com. Uiteraard alleen als de betrokkene ermee instemt dat zijn/haar naam en verblijfplaats
genoemd wordt.

Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven tijdens mijn ziekte.
Met vriendelijke groeten, Liesbeth van der Veen

Jongerennieuws
Ontdekkerkviering - In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering
Zondag 8 maart om 11.30u willen we graag stil staan bij herinneringen: hoe kun je mooie herinneringen maken. En
als je verdrietig bent door het verlies van een dierbare, hoe kunnen die mooie herinneringen je dan kracht en
troost geven.
Na een mooi verhaal vanuit de Bijbel gaan we uiteen in verschillende groepen. Zowel voor de jongste en oudere
kinderen, als voor de volwassenen hebben we passende verhalen en vormen van samen bezig zijn met het thema.
Deze zondag hebben we ook een bijzondere gast in ons midden. En we gaan iets moois maken, zodat iedereen een
bijzonder cadeautje heeft, om weg te geven of zelf als herinnering te bewaren.
Graag willen we jullie allemaal vragen om iets lekkers mee te nemen voor de lunch!
Het wordt een bijzondere viering. Met elkaar dierbare herinneringen delen én nieuwe herinneringen maken. Zodat
iedereen, groot en klein, met warme gevoelens later terug kan kijken op de Ontdekkerkvieringen.
Komen jullie ook? Iedereen is welkom om op een laagdrempelige manier Bijbelverhalen te leren kennen, samen te
vieren, ontdekken en te eten.
Voor meer informatie en foto’s: kijk op de website van de Agneskerk Goutum of op onze facebookpagina
Ontdekkerk Agneskerk.

Pagina 3 van 4

Opbrengst collecten
Hartelijk dank voor uw gaven in de maand januari.
Diaconie
Diaconie
Voedselbank

EUR
252,65
48,70

Diaconie
Gerlande Bertin
Leprazending

EUR
56,05
105,61

Kerk
Kerk
PKN Missionair
JOP

EUR
129,15
48,20
64,00

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks:
€ 0,50 voor € 10,-

€ 0,75 voor € 15,-

€ 1,25 voor € 25,-

U kunt collectebonnen bestellen door een mail te sturen naar penningmeester@agneskerk.nl. Geef daarbij aan
hoeveel vellen u van welke waarde wilt ontvangen. Vervolgens maakt u het verschuldigde bedrag over naar het
rekeningnummer NL49RABO 0335422845 t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum. De collectebonnen worden na
ontvangst van de betaling bij u thuisbezorgd.

februari 2020, Jaargang 21, Nr. 6, Oplage 455 (inclusief digitale nieuwsbrief)
Meerdere exemplaren van deze brief zijn gedurende de hele maand verkrijgbaar in het voorportaal
van de kerk.
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