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Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 13 februari naar agnesbrief@gmail.com.

Van de Kerkenraad

door Marian Krol, voorzitter

In september en oktober van dit jaar werden zes gemeenteleden verkozen tot ambtsdrager. In de Agnesbrief van
december hebt u kunnen lezen dat er nog bezwaren liepen tegen de verkiezingsprocedure en drie personen.
Inmiddels zijn de bezwaren tegen de procedure weggenomen en is een bezwaar tegen één gekozene weggenomen.
Op dit moment resten er nog bezwaren tegen de bevestiging van twee van de gekozenen. Deze bezwaren zouden
op 30 december behandeld worden door het Classicaal College voor het Opzicht. De behandeling is echter
uitgesteld tot januari. De exacte datum is echter nog niet bekend. Desalniettemin heeft de kerkenraad in haar
vergadering van begin januari besloten om een datum voor de bevestiging vast te stellen. Namelijk zondag 2
februari 2020 door ds.Wassenaar. In deze dienst zullen de volgende gekozenen worden bevestigd:
- Dhr. W. v.d. Kooy - ouderling
- Mevr. I. Haandrikman - diaken
- Mevr. B. van Koningsveld – ouderling-kerkrentmeester

Dienstenrooster december en januari
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
02 februari
09 februari
16 februari
23 februari

Voorganger
Ds. Wassenaar
Ds. P. Beintema
Ds. Hulzebos
Ds. P. Beintema

Bijzonderheden

Avondmaal; m.m.v. de cantorij

Doel v/d collecten
KIA Werelddiaconaat / Kerk
Diaconie / PKN catechese/educatie
KIA Werelddiaconaat / Kerk
Diaconie / Kerk

Diensten in MFC Màrkant (Zuiderburen), aanvang 11.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
23 februari

Voorganger
Ds. Van der Veen

Bijzonderheden

Doel v/d collecten
Diaconie / kerk

Diensten in Martinuskerk (Hempens), aanvang 11.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
09 februari

Voorganger
Ds. Van der Veen

Bijzonderheden

Doel v/d collecten
Diaconie / PKN catechese/educatie

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.

Van de kerkrentmeesters

door Pieter Postma

Namens de kerkrentmeesters vraag ik uw aandacht voor onze Actie Kerkbalans 2020. Bij deze actie, die traditioneel
overal in Nederland in de maand januari wordt gehouden, doen wij weer een beroep op u allen om een financiële
bijdrage te geven of toe te zeggen voor uw kerk, de Protestantse Gemeente van Goutum, Hempens/Teerns,
Zuiderburen, Wiarda en Zuidlanden.
Uw vrijwillige bijdrage vormt een substantieel en onmisbaar onderdeel van de inkomsten van onze kerk. Met deze
middelen stelt u ons in staat als kerkelijke gemeente een groot aantal verschillende activiteiten te financieren. Deze
activiteiten staan allemaal in het teken van ons gezamenlijk geloof in God en het omzien naar onze medemens
binnen onze kerkelijke gemeenschap, maar waar mogelijk zeker ook binnen de bredere samenleving. Samengevat
kunnen worden genoemd onze erediensten en bijzondere diensten tijdens de christelijke feestdagen in de
Agneskerk, in Hempens en Markant. Verder de jaarlijkse kerstbijeenkomst voor de ouderen en de diensten
waaraan jongeren hebben bijgedragen, zoals Palmpasen, de kerstmusical en de jaarlijkse herdertjestochten met
kerst. Sprekende voorbeelden van onze kerkelijke betrokkenheid op de samenleving zijn o.a. het bieden van
huisvesting aan een asielgezin en hulp aan de voedselbank. Echter ook de meer materiële zaken vragen binnen de
kerkelijke huishouding veel geld. Naast de reguliere onderwerpen als o.a. verlichting, verwarming en huurkosten,
wacht ons dit jaar een ingrijpend en kostbaar project in de vorm van de renovatie en functiewijziging van de
voormalige kosterswoning Buorren 19.
Vorig jaar hebt u in totaal een bedrag toegezegd van 84.684,00 Euro. Voor 2020 hebben wij in verband met
verwachte kostenstijging het begrote bedrag iets verhoogd tot 87.500 Euro. Samen met enthousiaste vrijwilligers is
ook dit jaar weer een prachtige, wervende folder gemaakt om ons verzoek aan u om een bijdrage te ondersteunen.
Tevens is een bijbehorend toezeggings-of machtigingsformulier opgesteld. Evenals vorig jaar hebben wij ook voor
de Actie Kerkbalans 2020 het thema ‘Geef voor je kerk’ als uitgangspunt genomen, omdat er voor ons geen
aanleiding was een ander thema te bedenken. Immers het thema ‘Geef voor je kerk’ staat in alle opzichten voor
ons gezamenlijk geloof in God en onze verantwoordelijkheid om ons gezamenlijk kerk-zijn zo goed mogelijk waar te
maken.
Tientallen vrijwilligers zullen vanaf volgende week de enveloppen met folder en formulier bij u bezorgen. Uw
toezegging of donatie zal in de daarop volgende week weer bij u worden opgehaald. Via de website en de
Agnesbrief zullen wij u op de hoogte houden van het resultaat. Namens de kerkrentmeesters rekenen wij op uw
geefbereidheid en wij willen u daarvoor alvast hartelijk bedanken. In die dank wil ik, namens u allen, ook graag de
vele vrijwilligers betrekken, die zich inzetten om ook de Actie Kerkbalans 2020 tot een succes te maken.

Activiteiten
Datum: Woensdag 5 en 19 februari
Plaats: De Oase,
Weideflora 142, Leeuwarden
Tijd: 19.30 (inloop vanaf 19.15)

Twee avonden met ds. Adri Terlouw
Vreemdelingen en priesters - Stephan Paas over de betekenis van kerk
en christendom in een seculiere cultuur
Als christenen zijn we een kleine minderheid en het is ‘normaal’ dat
we dat ook blijven, aldus theoloog des vaderlands Stephan Paas. Over
wat dat betekent gaat dit boek vol leerzame inzichten en interessante
uitzichten, geschreven vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid.
Tegelijk laat hij een aantal vragen onbeantwoord. De belangrijkste
daarvan is of de seculiere cultuur ons ook iets te geven heeft en ons
kan helpen het geloof op een nieuwe inspirerende wijze te beleven en
te verwoorden? Theologen als Bonhoeffer en Halik hebben daar
belangrijke dingen over gezegd. Ook zij komen dus aan bod.
Aanmelden bij: Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058-280 13 87
Meer informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com
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Van de Diaconie
Schuldhulpmaatjes
Wie (dreigende) schulden heeft komt er zelden op eigen kracht uit. Dan steek je toch een helpende hand uit? Ieder
mens verdient een nieuwe kans. Wij noemen dat naastenliefde en baseren dat op Bijbelse waarden. Als dat je
aanspreekt begrijp je onze visie. SchuldHulpMaatje biedt deskundige ondersteuning en begeleiding door
vrijwilligers aan mensen met financiële problemen. Deze is ondersteunend aan de inbreng van beroepskrachten.
Een maatje helpt bij het op orde brengen van iemands geldzaken. En hoe dat op orde kan blijven! Belangrijk is dat
een maatje persoonlijke aandacht schenkt en kan motiveren om vol te houden als het moeilijk is. Samen lukt het,
dat is ons uitgangspunt. En met succes. Overal in het land weten mensen na hulp van een maatje schuldenvrij te
blijven. Jij maakt het verschil!
- Je bent de vertrouwenspersoon van iemand in een kwetsbare positie
- Je voelt je betrokken bij onze doelgroep
- Je bent bereid om structureel tijd beschikbaar te maken
- Je wilt de driedaagse maatjestraining volgen en jaarlijkse bijscholing met e-learning
Iets voor jou? Dan zou jij ons nieuwe maatje kunnen zijn! Meld je aan voor een kennismakingsgesprek.
Mail: coordinator@schuldhulpmaatjeleeuwarden.nl
Telefonisch: 06 37 31 52 65
Wat biedt SchuldHulpMaatje aan de vrijwilliger?
De mogelijkheid om je kennis te gebruiken om mensen met financiële problemen te helpen deze op te lossen. Ze te
helpen(weer) zelfredzaam te worden. Tijdens onze maatjesavonden worden onderlinge ervaringen uitgewisseld. Zo
leer je van elkaar en kan een ander van jou leren. Regelmatig hebben we op zo'n avond een gastspreker van
organisaties die je binnen het werkveld tegenkomt. Denk hierbij aan bijv. CJIB, Kredietbank Nederland, een
beschermingsbewindvoerder, een zorgverzekeraar, enz.
Wat vraagt de organisatie van de vrijwilliger?
SchuldHulpMaatje investeert in jou. Je neemt deel aan de driedaagse maatjestraining. Deze vindt plaats op drie
verschillende dagen, niet aaneengesloten. Ook is er de jaarlijkse bijscholing via e-learning. Wij verwachten van jou,
dat jij je voor tenminste twee jaar kunt inzetten voor SchuldHulpMaatje. Vele vrijwilligers zijn al veel langer aan ons
verbonden. Wij hopen dat jij daar ook bij gaat horen.

Pastoraat
Mevr. Liesbeth van der Veen is na een operatie weer thuis in afwachting van verdere behandeling. De Linde 22,
8939 BT Leeuwarden.
Mevr. Gusta Fennema is net voor de kerstdagen aangereden. Ze kan thuis weer herstellen. Ze is erg dankbaar voor
alle aandacht die ze al heeft ontvangen. Reade Poarte 12, 9084 DC Goutum.
Voor beiden geldt dat een bemoediging in de vorm van een kaartje welkom is.
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Opbrengst collecten
Hartelijk dank voor uw gaven in de maand november.
Diaconie
Diaconie
Voedselbank

EUR
394,53
280,74

Diaconie
St. Present
KIA Kind in de knel

EUR
205,37
171,20

Kerk
Kerk

EUR
548,64

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.

Januari 2020, Jaargang 21, Nr. 5, 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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