Overdenking
Voor zondag10 mei 2020

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,

Ds. G. Rinsma heeft het verzoek aan de kerkenraad gedaan om per half mei
2020 buiten de grenzen van de gemeente te mogen wonen. De kerkenraad
heeft hiermee ingestemd.

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Goutum c.a. volgt i.v.m. het
coronavirus de maatregelen van de classis Fryslân en de regering. Het
moderamen van de Classis Fryslân geeft in haar nieuwsbrief van 1 mei het
volgende aan: ‘Inmiddels is duidelijk dat de stop op de erediensten en kerkelijke

bijeenkomsten in elkaars nabijheid langer duurt dan ons lief is. Onze landelijke
kerk staat daarover in voortdurend contact met de minister. Wij begrijpen dat we
voorlopig geen verruiming van de overheidsmaatregelen voor samenkomsten
kunnen verwachten. Daarom wil ik u dringend verzoeken om ook in deze tijd
voorlopig nog geen bijeenkomsten in elkaars nabijheid te houden’.

Daar heeft de persconferentie van de regering op 6 mei, ondanks de
versoepeling van maatregelen op sommige gebieden, nog geen verandering in
gebracht. Het moderamen van de Protestantse Kerk Nederland adviseert dan
ook dringend om tot en met 30 juni 2020 geen kerkdiensten en andere
bijeenkomsten te houden. Alleen zo kunnen we als gemeente zoveel mogelijk
de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om
de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij aansluitend met de
woorden van minister Hugo de Jonge: “Verspreid het Woord, maar niet het
virus”.
We’ll meet again…………… (maar een appje, belletje of mailtje ondertussen
mag ook).

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 onze website.

Overdenking
Overdenking voor zondag 10 mei 2020 – Vierde zondag na Pasen
Ds. Harmen Engelsma

Gedicht
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton z'n grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Okke Jager (1928-1992)

Okke Jager was een Nederlandse theoloog, predikant in de Gereformeerde
Kerken in Nederland, universitair docent aan de gereformeerde Theologische
Hogeschool Kampen, (vanaf 1988 Theologische Universiteit van de
Gereformeerde Kerken in Kampen) en auteur. Ook vervulde hij tientallen jaren
functies bij de NCRV. Naar aanleiding van mijn vorige overdenking over het
Bijbelse beeld van het ‘schild’, kreeg ik dit gedicht toegestuurd, waarin ook een
schild voorkomt. Het gedicht is vooral bekend om de laatste regel: ‘Hoe
kostbaar is een kwetsbaar mens’.
Het begint met de ontdekking van de angst in ieder mens, die duidelijk wordt als
we in de weerloosheid en de broosheid van het bestaan onszelf zien, in alle
kwetsbaarheid. Dat herkennen we heel sterk in deze tijd. Er is een groep
zogenaamde ‘kwetsbaren’, maar in ons hart weten we dat we allemaal zeer
kwetsbaar zijn. Dan volgen er drie beelden. Eerst het glasblazen en het
genieten van het tere, de unieke schepping van de glasblazer. Dan de
kaarsvlam die in het tonen van zijn kwetsbaarheid een beroep doet op
beschutting/bescherming door de hand. Ten slotte de krokus, die laat zien dat
de kwetsbaarheid het altijd wint van de hardheid.

Bijbelgedeelte voor de vierde zondag na Pasen
Johannes 14:1 t/m 14 – over het huis met de vele kamers en over de weg, de
waarheid en het leven.

Blijven geloven is een hele klus
Dit is de titel van een artikel in dagblad ‘Trouw’ (6 mei 2020) en dit artikel gaat
over christenen in Kenia. Ook daar zijn de kerken dicht. De kerkgang wordt
hevig gemist: ‘Alleen in mijn huis bidden geeft me toch minder vertrouwen dan
in de kerk’, zegt een gelovige. Keniaanse christenen missen ook veel meer
activiteiten dan wij. Behalve de dienst zelf, missen wij een gesprekje voor de
dienst. We groeten een paar mensen en dan is er het koffiedrinken met nog een
paar gesprekjes en dan gaan we weer naar huis. In Kenia is de kerk een sociale
ontmoetingsplaats waar vriendschappen worden gesloten, zakenlui elkaar
ontmoeten en huwelijkspartners worden gevonden. Gelovigen zijn een groot
deel van de zondag in en om de kerk aanwezig.

Een katholieke priester, die ook wordt geciteerd, vraagt zich af hoe het geloof er
uitziet na de coronapandemie: ‘Ook religieuze mensen kunnen de hoop
verliezen en spiritueel geïsoleerd raken. De pandemie kan lang duren en het is
dan voor veel mensen een hele klus om in God te blijven geloven. Ze missen de
ruggensteun van de kerk. Ik vermoed dat een deel niet meer terugkomt in de
kerk.’ Dit is ook onze zorg, in Nederland. Je verliest sneller het geloof en de
betrokkenheid bij de gemeenschap dan dat je die terugwint.
In Johannes 14, de lezing voor deze zondag, horen we Jezus zeggen: ‘Ik ben
de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door
mij.’ Sommige mensen vinden dit een fijne en belangrijke tekst. Ze zouden
graag willen dat deze tekst zo vaak mogelijk voor het voetlicht wordt gebracht
om daarmee de unieke plaats en betekenis van Jezus Christus te benadrukken.
Anderen vinden het een moeilijke tekst. Ze storen zich aan de stelligheid van
deze uitspraak.

Om deze woorden te begrijpen, moeten we terug naar de situatie van de

christenen rond het jaar 90. Ze vormen een kleine minderheid in een
multiculturele en multireligieuze samenleving. Te midden van het ruime aanbod
aan goden en tempels proberen ze hun weg te vinden. Ze geloven in Jezus. Ze
geloven wel dat hij vanuit de hemel op hun leven betrokken is, maar hij lijkt zo
ver weg. Je ziet niets van hem. De Griekse goden daarentegen zien ze wel. Het
zijn prachtige beelden. Ze bieden letterlijk houvast.
De christenen vragen zich af: ‘Welke weg moeten wij gaan in een wereld met
zoveel aanbod aan wegen? Wat is de juiste weg?’ Johannes, de evangelist,
herinnert hen dan aan de woorden van de Heer. Jezus vertelt zijn leerlingen van
het naderende afscheid. Zij schrikken ervan en willen helemaal geen afscheid
nemen. Het liefst zouden ze met hem mee gaan. Hoe moeten zij nu verder,
zonder hem? Onzeker en angstig voelen ze zich. Wat moet het worden met hun
vertrouwen en hun gemeenschap? Jezus merkt het en zegt: ‘Ik ben de weg, de
waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij.’ Deze
uitspraak is een persoonlijke uitspraak die van toepassing is op díe situatie en
dát moment. Het is geen wapenspreuk waarmee je andersgelovigen om de oren
kunt slaan: ‘Zie je wel, wij hebben toch gelijk!’

Het is een zeer persoonlijke en pastorale uitspraak. Jezus biedt zijn leerlingen
houvast en rust. Vandaar dat hij ook zo stellig is. Hij zegt niet: te midden van
alle wegen die er zijn, ben ik ook een weg, één van de vele waarheden, een
leven. Nee! Juist door te stellen dat hij dé weg, dé waarheid en hét leven is,
helpt hij hen om hun geloofsweg in deze wereld te gaan.

Met deze weg, deze waarheid en dit leven, met deze Heer, die zo persoonlijk
betrokken is bij ons leven en onze gemeenschappen, mogen wij vertrouwen
hebben in de toekomst van die gemeente van Christus, ook of juist na de
coronapandemie.

Gebed voor de vierde zondag na Pasen
Gezegende God,
Gij hebt ons, verloren mensen,
aangenomen als uw dochters en zonen;
blijf in uw liefde naar ons omzien
en laat ons, die uw zegen beamen,
ervaren wat de ware vrijheid is
en de rijkdom die niet vergaat.

O God, verlicht onze lasten,
versterk onze harten,
verruim onze adem
en ontsluit onze lippen,
dat wij in staat zullen zijn
in weerwil van alles
van U te zingen,
van U en uw eindeloze goedheid.
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.

Diaconale mededelingen
Opbrengst collecten

576,00
Gerlande Bertin jan
Diaconie
Kerk 382,50
Hartelijk dank voor uw gaven in de maanden maart / april.

140,00

De diaconale collecte op zondag 10 mei is bestemd voor de noodhulp van het
Rode Kruis. De komende tijd gaat het Rode Kruis een tweetal acties op touw
zetten op het gebied van coronahulp voor mensen die als gevolg van de crisis in
financiële nood zijn geraakt en niet in aanmerking komen voor andere vormen

van hulp. Via het Rode Kruis worden cadeaukaarten ter beschikking gesteld
waarmee boodschappen gedaan kunnen worden en samen met externe
partners gaat het Rode Kruis voedselboxen van lokale producenten ter
beschikking stellen.

De kerk collecte op zondag 10 mei is bestemd voor PKN-JOP. #Durfte is een
activiteit waar tieners, jongeren en volwassenen samen aan de slag gaan en
iets doen waar ze een passie voor hebben. Ze ontdekken met elkaar hoe ze
hun talenten kunnen inzetten voor de gemeente, hoe ze kunnen leren van
andere generaties en van de Bijbel. Meer informatie op
protestantsekerk.nl/collecte en jop.nl/durfte. Steun het werk van Jong Protestant
en geef in de collecte. Van harte aanbevolen!

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)

Jongerennieuws
Afgelopen zondag heeft een aantal kinderen ‘post' in de brievenbus ontvangen
van de kindernevendienst van de Agneskerk. De post gaat over het verhaal van
het volk Israel in de woestijn. De leider van het volk, Mozes, speelt een
belangrijke rol.

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en je hebt geen post gehad maar ben je wel
nieuwsgierig: stuur een mailtje naar agnesbrief@gmail.com met als onderwerp
‘post van de kindernevendienst’, zet in de mail natuurlijk je naam en thuisadres,
dan krijg ook jij deze bijzondere post.

Commissie Vorming & Toerusting
Hoewel we op dit moment niet weten wanneer we weer als kerk samen kunnen
komen, moeten we er wel van uitgaan dat we binnenkort weer iets kunnen
organiseren, om samen te beleven en van te genieten. Dit is gedeeltelijk de taak
van de Commissie Vorming en Toerusting. We organiseren geloof
ondersteunende activiteiten, zoals lezingen, boekbesprekingen,
toneeluitvoeringen, muziek etc. We verzorgen de contacten met de mensen die
we uitnodigen en doen de publiciteit. Kortom we houden ons bezig met alle
praktische zaken rondom een evenement. Er wordt gemiddeld 1 x per 2
maanden vergaderd, of vaker, als dat nodig is.

De Commissie is een samenwerking tussen de Oase (Leeuwarden-Oost) en de
Agneskerk (Goutum). Beide kerken leveren commissieleden. Op dit moment is
er vanuit Goutum nog maar 1 commissielid. Dat is te weinig. Heb je zin om mee
te doen, graag een berichtje naar Jansje Tolsma tel. nr. 058-2801034 of email jtb@chello.nl

Meditaties / Kerkdiensten op TV
Meditaties op tv
Zolang veel kerkdiensten niet doorgaan, kunt u op zaterdagavond kijken naar
speciale uitzendingen van Met hart en ziel (KRO-NCRV, NPO2, 18.00 uur).
Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar
Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering
van een lied uit het Liedboek.

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).

Thuis vieren
Met de ontdekkerkviering 'Het komt goed !' kunnen een aantal gezinnen, d.m.v.
een thuisbezorgd verrassingspakketje, zondag 10 mei aan de slag met thema’s
als zorgen, geduld, hoop en toekomst. Samen ontdekken, samen vieren en
samen eten, de bekende ingrediënten van onze ontdekkerk. Daarnaast heeft
Jong Protestant verschillende creatieve en verdiepende werkvormen ontwikkeld
om thuis kerk te zijn en/of over het coronavirus in gesprek te gaan.

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.

