Agnesbrief
Van de Kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Een reguliere Agnesbrief waarin de kerkenraad u verheugd kan meedelen dat de “AGNES” U van harte WELKOM
heet! En wel op zondag 5 juli 2020 in een aangepaste kerkdienst in de AGNESKERK.
Dit is gelukkig mogelijk nu de maatregelen, vanaf 1 juli, geleidelijk aan versoepeld worden. We willen zondag 5 juli
graag een aangepaste dienst in onze vertrouwde Agneskerk houden, maar we zullen rekening moeten houden met
speciale maatregelen die zijn vastgelegd in het gebruiksplan. Het aantal plaatsen blijft beperkt tot een maximum
van 35 en als gemeente samen zingen is niet toegestaan. Eén of enkele solisten mag weer wel, maar dan op afstand.
Om zoveel mogelijk plaatsen voor gemeenteleden beschikbaar te hebben werkt er één ambtsdrager aan de dienst
mee, die tevens lector is. De dienst is ook te beluisteren via kerkdienst gemist.nl (zie onze website).
Op zondag 5 juli 2020 zal de aangepaste kerkdienst als vanouds beginnen om 09:30 uur.
Voorganger: ds. P. Beintema
Organist:
Olchert Cleveringh
Soliste:
Ettie Hartholt.
De liturgie wordt op een beeldscherm geprojecteerd, deze kunt u, inclusief de liederen, meelezen.
Als u deze kerkdienst wilt bezoeken dient u rekening te houden met de volgende maatregelen:
Voor deze dienst op 5 juli 2020 moet u zich vooraf aanmelden tot uiterlijk 10:00 uur op vrijdagmorgen 3 juli 2020
op een van deze twee manieren:
a. bij voorkeur via het e-mailadres agnesheetuwelkom@gmail.com
b. eventueel ook bij Tjeerd Bakker,via telefoonnummer 06-53735578 op maandag t/m donderdag, uitsluitend
tussen 17:00 en 18:00 uur.
Wij vragen u daarbij aan te geven met hoeveel mensen u komt en of die wel of niet deel uitmaken van dezelfde
huishouding. U krijgt daarna een bevestiging (per mail of telefonisch) of wij plaats/plaatsen voor u hebben
gereserveerd. Mocht er onverhoopt geen plaats voor u zijn, dan kunt u, met uw instemming, genoteerd worden
voor de volgende dienst. Er is geen vervoerregeling naar en van de kerk.
De kerkdeuren gaan open om 09:00 uur voor diegenen waarvoor een plaats is gereserveerd. Het kan zijn dat u even
buiten moet wachten. U ontsmet uw handen bij binnenkomst en u wordt een poster getoond met onderstaande
vragen:
1. Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of
koorts (vanaf 38º C)?
2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
3. Heeft u huisgenoten of gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
4. Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, dan mag u de kerk niet bezoeken.Als op alle vragen het antwoord
‘nee’ is, dan wordt u naar uw gereserveerde plaats(en) in de kerkzaal gebracht. U neemt daarbij uw jas en/of
paraplu mee, want er is géén garderobe.

Er wordt niet gecollecteerd, de collecte(s) blijven uitsluitend digitaal. Na de dienst wordt u gevraagd om de kerk per
rij vanaf de achterste banken te verlaten. Na afloop is er géén koffiedrinken, u wordt verzocht om direct door te
lopen naar buiten, met inachtneming van een voortdurende onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter.
Ter vervanging van de bloemen staat een bloeiende plant in de kerk. De bloemen worden later in de week door de
bloemist bezorgd. Voor eventuele vragen en suggesties voor een bloemengroet kunt u contact opnemen met Marja
Bakker, tel. 06-10716903.
Tijdens de zomermaanden is er geen kindernevendienst. Wanneer er wel kinderen in de kerk komen, dan graag zelf
iets voor hen meenemen om te tekenen of te knutselen tijdens de preek.
Wij zien er naar uit om elkaar als gemeente weer te kunnen ontmoeten, ook al is het voorlopig wel op 1,5 meter
afstand.

Kerkenraadsverkiezingen

Dit jaar zijn twee leden van de kerkenraad aftredend.
Aftredend en niet herkiesbaar: diaken Marike van Dijk.
Aftredend en herkiesbaar:
diaken Arie de Vries.
In september/oktober van dit jaar zullen kerkenraadsverkiezingen worden gehouden voor het ambt van diaken.
In de Agnesbrief van september a.s. wordt de verkiezingsregeling gepubliceerd.
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 de website.

Overdenking
Overdenking zondag 28 juni 2020 – derde zondag na Trinitatis
Gedicht
God is gratis
God is de wind
God is de wind, jongen
Die door je haar
Die door je haar
Waait
God is de zon
God is de zon, jongen
Die je gezicht
Die je gezicht
Verwarmt
God is geen bijl
God is geen wet
God is geen standbeeld
God is geen oordeel
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Ds. Harmen Engelsma

God is een vlok
God is een sneeuwvlok
Die op je hand
Die op je hand
Smelt
God is een woord
God is een naam
Die in je hart
Die in je hart
Woont
God is gratis
Herman van Veen
Dit gedicht/lied van Herman van Veen heb ik uitgekozen voor deze zondag vanwege de verwijzing naar Pinksteren:
‘God is een woord, God is een naam, die in je hart woont.’ (Johannes 14:23: ‘....en mijn Vader en ik zullen bij hem
komen en bij hem wonen.’)
Bijbelgedeelte voor zondag 28 juni 2020 – derde zondag na Trinitatis: Matteüs 10:24 t/m 42 (Matteüs 10:29-30)
‘Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie
zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.’
Jezus neemt ons mee naar de markt. Zo'n oosterse markt in Kapernaüm, bijvoorbeeld, waar Jezus woonde. Echt
zo'n markt waar werkelijk alles te koop is. Je ziet talloze kraampjes met huishoudelijke artikelen. Winkeltjes vol
gekleurde stoffen om kleren van te naaien. Werkelijk alles kun je daar vinden. Jezus stopt bij de vogeltjesmarkt.
Vogels te kust en te keur. Iedere vogelliefhebber kijkt zijn ogen uit.
Hoewel… deze vogeltjes zijn niet te koop voor de sier. Je kunt ze offeren in de tempel of je kunt ze opeten. Een
marktkoopman prijst zijn waar aan: ‘Mussen te koop!’ ‘Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets’, lezen we in het
evangelie van Matteüs. Lucas schrijft: ‘Wat kosten vijf mussen? Bijna niets.’
Een mus is op de markt van Kapernaüm het goedkoopste vogeltje dat er te krijgen is. Vind je 't gek? Geen gewoner
vogeltje dan een mus. Een huismus: dat ziet er toch niet uit? Een huismus: wie let daar nou op? Er gaan er dertien
in een dozijn. ‘Twee voor een stuiver. Vijf voor een dubbeltje’. Mussen: als ze er helemaal niet meer zouden zijn, zou
toch niemand ze missen? ‘God, uw hemelse Vader, wél’, zegt Jezus. ‘Niet één van die musjes is vergeten voor God.’
En dat vind ik nou echt weer echt zo’n uitspraak uit de Bijbel! Zo onvoorstelbaar! Daar kun je met je pet niet bij.
Hoeveel musjes zijn er niet in de wereld? Miljoenen? Miljarden? En niet één ervan is ‘is vergeten voor God!’ Hij, de
Schepper van hemel en aarde, bekommert zich om het kleinste, goedkoopste, gewoonste vogeltje. Ja, als ik daar
over na probeer te denken, dan duizelt het mij.
O, zeggen we dan, je moet zulke dingen natuurlijk niet letterlijk nemen. Het zijn spreekwoorden en zegswijzen. En
dat is ook zo. Het gaat om het leven. Het leven van mensen gaat God ter harte. Daar is Hij Vader voor. Een Vader, die
zorgt voor zijn kinderen, die met hen meeleeft en met hen meegaat. Die door dik en dun bij hen blijft. En niet één
mensje, hoe klein, hoe kwetsbaar, hoe waardeloos ook naar het schijnt, gaat buiten zijn aandacht om. ‘Niets kan
ons scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.’ (Romeinen 8:39)
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Gebed voor zondag 28 juni 2020 – derde zondag na Trinitatis
Al wat goed is komt van U, God,
daarom vragen wij aan U:
geef ons in te zien
wat ons te doen staat
en help ons te doen
wat we hebben ingezien.
Wees ons licht en ons heil, God,
spreek uw woord tot ons hart
en verwarm om door uw Geest,
zodat in ons gaat groeien
niet alleen het inzicht
in wat onze opdracht is,
maar ook de kracht
daarnaar te handelen.
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)
Arie de vries (diaken)
Marian Krol (ouderling-kerkrentmeester)
Jenny Mink (ouderling)

058-8436979 of 06-25141545
06-53659755
06-12516704
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 hulpwebsitegemaakt: 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 hulpwebsite www.leeuwardenhelpt.nl. Deze site is ook bedoeld om hulp te
vragen en om hulp aan te bieden.

Pastorale mededelingen
Op 9 juli a.s. zijn de heer en mevrouw Osinga 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum en
wensen hen met de zegen van God alle goeds voor de komende jaren!
Guozzemar 20, 8939 CH Leeuwarden
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Diaconale mededelingen
De diaconale collecte op zondag 21 juni is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.
Ook in deze tijd, nu er aangepaste 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)

Meditaties / kerkdiensten op tv
Meditaties op tv
In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten 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 lokale 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.
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