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

Van de Kerkenraad
Werkzaamheden interim-predikant
Sinds 1 oktober 2020 is ds. Johan van Holten als interim-predikant werkzaam in onze gemeente. Hij is momenteel
bezig zich een beeld te vormen van de gemeente. In de kerkenraadsvergadering van 19 oktober gaat de kerkenraad
samen met hem aan de slag om een werkplan op te stellen. In de Agnesbrief van november kunt u meer lezen over
ds. Van Holten en zijn werkzaamheden.
Bevestiging van ambtsdragers
De heer Jelle Brandsma en de heer Arie de Vries zijn tot diaken verkozen verklaard. Er zijn geen bezwaren
ingediend, zodat hun bevestiging kan plaatsvinden. Als datum is 1 november vastgesteld. Onze consulent, ds.
Harmen Engelsma hoopt in deze dienst voor te gaan.
Nacht der zielen – 2 november 2020
Op Allerzielen wordt de Agneskerk vanaf 19.30 uur één uur opengesteld om, voor wie dat wil, een kaarsje aan te
steken en even tot rust te komen in de stilte van de kerk. U bent van harte welkom. En, misschien overbodig om te
zeggen: met in achtneming van de coronaregels.
Laatste zondag van het kerkelijk jaar – 22 november 2020
Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de dienst op deze zondag worden de overleden
gemeenteleden herdacht. De betreffende families van deze gemeenteleden worden ruim van tevoren uitgenodigd
voor deze dienst. Wanneer zij zich opgeven voor deze dienst, worden zij als eerste ingeschreven als bezoekers van
de dienst op 22 november. Gemeenteleden kunnen zich op de gebruikelijke manier opgeven en kunnen de dienst
bijwonen tot het getal van 30 bezoekers in totaal is bereikt.
Redactiestatuut en p.r.-commissie
Het redactiestatuut, waarin alle zaken rond publicaties van de kerkenraad worden geregeld, is herzien en is in de
vergadering van de kerkenraad op 19 oktober vastgesteld. Dit herziene redactiestatuut wordt vervolgens op de
website van de gemeente geplaatst. De kerkenraad heeft in de vergadering van 14 september mevr. Anja
Brandsma, mevr. Willy van Dijk en mevr. Marian Krol benoemd in de redactie/p.r.-commissie.
Beleidsplan
Het huidige beleidsplan van de gemeente heeft betrekking op jaren 2017 t/m 2021 en loopt volgend jaar af. We
houden dit plan nog een jaar aan. Dit betekent dat er volgend jaar in alle rust een nieuw beleidsplan kan worden
opgesteld.

Dienstenrooster september
In verband met de aangescherpte regels met betrekking tot het Corona-virus gelden vanaf zondag 18 oktober j.l. de
volgende aanpassingen voor het bezoeken van een kerkdienst.
Reservering:
o Voor een te bezoeken kerkdienst plaatsen reserveren via mail op agnesheetuwelkom@gmail.com
o Reserveren kan vanaf maandagmorgen tot en met vrijdag 12:00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag.
o U kunt alleen reserveren voor de eerstvolgende zondag.
o De plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.
o Er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar, afgezien van die voor ambts- en taakdragers.
o Mocht u onverhoopt niet geplaatst kunnen worden, dan kunt u de dienst via Kerkdienst Gemist op
zondagmorgen live, of eventueel op een later moment, thuis of elders volgen.
Kerkbezoek:
o U wordt bij de ingang van de kerk door een ambtsdrager welkom geheten, hij of zij vraagt u naar uw
gezondheid, vraagt u uw handen te ontsmetten en registreert uw aanwezigheid.
o Vervolgens zal bij de ingang van de kerkzaal de koster u uw plaats wijzen.
o Vanaf binnenkomst van de kerk tot aan het plaatsnemen in uw bank of op uw stoel bevelen wij het dragen van
een mondkapje (mond-/neusmasker) aan.
o Nadat de kerkdienst is afgesloten geeft de koster de volgorde aan wanneer en hoe u de kerk kunt verlaten. Tot
dat moment wordt u verzocht om op of voor uw zitplaats te blijven.
o Als u de kerk verlaat verzoeken wij u vriendelijk om dat op 1,5 meter onderlinge afstand te doen.
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
01 november
08 november
15 november
22 november
29 november

Voorganger
Ds. H. Engelsma
Ds. P. Beintema
Ds. S. Ypma
Ds. P. Beintema
Ds. Wessels

Bijzonderheden
Bevestiging ambtsdragers

Laatste zondag kerkelijk jaar
1e Advent

Doel v/d collecten
KIA najaarszending / kerk
Diaconie / PKN JOP
Diaconie / kerk
Diaconie / PKN pastoraat
KIA Kinderen in de knel / kerk

Martinuskerk (Hempens) en MFC MÀRKANT (Zuiderburen)
In verband met de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen heeft de
kerkenraad besloten geen diensten te houden in Hempens en Màrkant. Dit zal in ieder geval zijn t/m 31 december.
2020.
Het is jammer dat deze diensten 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 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 wordt gehouden. Van harte welkom!
Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op onze website
www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad “De Geandewei”.
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Van de Diaconie

door Engelien van der Zwaag, Ina Haandrikman, Arie de Vries

Broodmaaltijd en Vesper voor de ouderen van onze Gemeente.
Helaas hebben wij als diaconie het besluit moeten nemen om de Broodmaaltijd en de Vesper dit jaar niet door te
laten gaan. De coronacrisis en de hieruit voortvloeiende maatregelen dwingen ons hiertoe. We vinden het vreselijk
jammer maar uw gezondheid staat voor ons op de eerste plaats, maar als de mogelijkheid zich voordoet en het kan
weer dan doen we het op een ander moment. Hopelijk tot spoedig ziens in de kerk of op een andere plaats.
Wees voorzichtig.

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.

Jongerennieuws

Door werkgroep van de Ontdekkerk.

Op weg met Sint Franciscus.
Op zondag 4 oktober – dierendag – hebben we een wandeling georganiseerd met de Ontdekkerk. Corona-proof
wandelen door de wijk met het eigen gezin. Met korte tussenpozen vertrok ieder gezin. Elk gezin kreeg een route
mee. Onderweg waren er 4 stopplekken, waar iets te beleven of te doen was rond het thema. Op de helft van de
wandeling was een ruime plek, waar we samen hebben geluncht (iedereen had een eigen lunch meegebracht). Er
was weer volop tijd om elkaar veilig te ontmoeten, samen praten en spelen.
We hebben genoten van de verbinding en waren verwonderd, net zoals Franciscus! De positieve energie die rond
het buitenzijn en de natuur stroomden. We hebben dit aan iedereen die meewandelde meegeven.
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