
 

Van de redactie 

Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 18 maart 

2021 naar agnesbrief@gmail.com.  

 

 

Van de Kerkenraad 

Kerkdiensten 

De kerkenraad van onze gemeente blijft tijdens deze landelijke lockdown de 

richtlijnen van het RIVM en de dringende adviezen van de PKN en de Classis 

Fryslân volgen. Dit houdt in dat er tijdens deze lockdown tot en met 2 maart 

2021 geen diensten zijn in de Agneskerk, Martinuskerk en Màrkant. 

  

De kerkenraad neemt haar verantwoordelijkheid in deze zware tijden om de 

deuren van de kerken te sluiten. Onze verantwoordelijkheid houdt in dat we ons 

bewust zijn van de risico’s voor de gezondheid van onze naasten en die van 

onszelf. We delen de zorgen die er landelijk zijn over de opkomst van de zeer 

besmettelijk Britse variant van het coronavirus. Voor actuele informatie 

betreffende onze diensten en activiteiten kunt u terecht op onze website: 

www.agneskerkgoutum.nl, maar neem hier ook eens een kijkje voor informatie 

over bijvoorbeeld de veertigdagentijd en de bijbehorende thema’s, het liturgisch 

bloemschikken, de kalender en het project ‘Levensweg’ van kindernevendienst 

en Ontdekkerk. 

  

De kerkenraad heeft de draad opgepakt en is afgelopen maandag 15 februari 

en op donderdag 18 februari voltallig in digitale vergadering bijeengeweest. 

Digitaal vergaderen is vermoeiend en er kwamen nogal wat punten aan de 

orde, vandaar dat de kerkenraad heeft besloten om de vergadering in 2 delen 

te splitsen. De kerkenraad heeft veel besproken en over een aantal zaken een 

besluit genomen, zoals hieronder aangegeven. 

  

Actualisering van de plaatselijke regeling 

De kerkenraad heeft een commissie de opdracht gegeven daartoe een concept 
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voor te bereiden. Dat concept is klaar en ligt nu ter bespreking bij de 

kerkenraad. Nadat de kerkenraad het concept heeft besproken en 

goedgekeurd wordt het concept voorgelegd aan de gemeente. 

  

Beleidsplan                                                                  

De Kerkorde schrijft voor dat een gemeente iedere vier jaar een beleidsplan 

dient op te stellen. Omdat het vorige beleidsplan tot 2020 liep dient er een 

nieuw beleidsplan te komen. Interim-predikant ds. Johan van Holten heeft 

hierbij een coördinerende rol, en vanuit de kerkenraad zullen Jelle Brandsma 

en Jenny Mink aansluiten. Daarnaast zoeken we voor deze actualisatie ca. 7 

gemeenteleden uit verschillende leeftijdsgroepen om deel te nemen in deze 

commissie. 

  

Als u wilt deelnemen aan deze commissie kunt u dit laten weten door voor 1 

maart a.s. een mailtje te sturen aan de scriba: scriba@agneskerkgoutum.nl 

  

Privacyverklaring 

Vanwege de privacywetgeving dient elke kerkelijke gemeente over een privacy 

statement te beschikken. Primair is dit de verantwoordelijkheid van het college 

van kerkrentmeesters. Dit college heeft een voorstel voor de samenstelling van 

deze commissie neergelegd bij de kerkenraad. De kerkenraad heeft dit voorstel 

goedgekeurd. De kerkrentmeesters die deel uitmaken van deze commissie 

gaan nog leden van onze gemeente benaderen voor mogelijke deelname in 

deze commissie. 

  

Streamen van diensten 

De kerkenraad heeft besloten om diensten vanuit de Agneskerk te gaan 

“streamen”. Dit houdt in dat er diensten vanuit onze kerk online te volgen zullen 

zijn. De (financiële) mogelijkheden om dit besluit uit te voeren zijn er, nu de 

mensen nog. Er zijn per dienst 2 mensen nodig om het mengpaneel te 

bedienen. We denken dat er tenminste een groep van 8 mensen nodig is om 

de te streamen diensten uit te voeren. De kerkenraad wil eerst de garantie dat 

er voldoende mensen (8) zijn die de uitvoerende taken op zich willen nemen en 
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pas daarna overgaan tot aanschaf van de apparatuur. Als het u leuk lijkt om 

aan het streamen van diensten uitvoering te geven kunt u dit laten weten via 

kerkrentmeesters@agneskerkgoutum.nl 

  

Gezocht: technisch voorzitter en scriba 

De kerkenraad heeft besloten om op te zoek te gaan naar een (technisch) 

voorzitter en een scriba. Onze huidige scriba, Engelien van der Zwaag, zal in 

juni afscheid nemen en dus zijn we op zoek naar iemand die haar taak als 

scriba kan overnemen. Tijdens de vergadering zijn een aantal namen genoemd 

van gemeenteleden. De komende tijd zullen 2 kerkenraadsleden (Jenny Mink 

en Marian Krol) de in de vergadering voorgestelde mensen telefonisch 

benaderen. 

  

Overig nieuws 

De kerkenraad heeft de analyse van ds. van Holten samen met hem 

besproken. In de Agnesbrief van maart zal hiervan verslag gedaan worden. 

  

De kerkenraad heeft besloten om voor de digitale vergadering van 8 maart 

2021 geen toehoorders toe te laten. 

  

Veel van waar we de afgelopen vergadering over gesproken hebben, had 

eigenlijk al eerder aan de orde moeten komen. Dat we daar nu pas aan 

toekomen heeft vooral te maken met het feit dat er nog steeds gerechtelijke 

procedures lopen ten gevolge van de losmaking. Dat doet pijn en verdriet ons 

zeer. Daarbij vergt het ontzettend veel tijd van de kerkenraad, waar we ons 

graag op de toekomst willen richten, zoals de actualisering van de plaatselijke 

regeling en het opstellen van een nieuw beleidsplan. 

  

Het is lang geleden dat er een dergelijke verslaglegging van de kerkenraad in 

de Agnesbrief heeft gestaan. De kerkenraad heeft ook die draad opgepakt om, 

waar dat mogelijk is, transparant te zijn. 

  

Moge dit gebed, uitgesproken tijdens het 2e deel van de vergadering, onze 
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leidraad zijn: 

  

Laten er mensen zijn 

die ons vasthouden: 

Doe zelf Uw Naam eer aan 

en laat U vinden 

als wij U zoeken. 

Amen. 

  

Namens moderamen en kerkenraad, Marian Krol, Plaatsvervangend voorzitter 

 

 

Van de Kerkrentmeesters                           door Pieter Postma   

(Voorlopig) eindresultaat Actie Kerkbalans 2021 

Wij zijn erg verheugd en dankbaar voor de bereikte eindstand van de Actie 

Kerkbalans 2021 in onze gemeente. Deze bedraagt per 12 februari 2021 

namelijk €78.888,46. In ons bericht hanteren wij nog even de term ‘voorlopig’ 

omdat het voorkomt dat soms nadien nog bijdragen en/of toezeggingen 

binnenkomen. 

 

De opbrengst is zelfs iets hoger dan de tussenstand op deze datum in 2020 

(was toen € 76.280,55). Wij willen u allen dan ook hartelijk bedanken voor uw 

bijdrage. Met deze opbrengst kunnen wij de voor onze gemeente in de 

begroting 2021 opgenomen activiteiten en doelen met een gerust hart 

realiseren en daarmee inhoud geven aan ons gezamenlijk kerkzijn en onze 

verantwoordelijkheid als kerk in de wereld. 

 

Tenslotte melden wij, dat wij voornemens zijn, mits de omstandigheden wat 

betreft corona dat toelaten, tijdens een in het najaar te houden gemeenteavond 

aan u een nadere analyse te presenteren over de Actie Kerkbalans 2021, 

waarbij ook de resultaten van de afgelopen jaren in de beschouwing zullen 

worden betrokken. 



 

   

Opbrengst collecten voor de kerk   

Januari € 260,00 

  
 

 

 

 

Pastorale mededelingen 

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. 

   

Mevr. Atty van der Schaaf is langzamerhand aan bed gebonden. De ouderdom 

speelt haar parten. Juist nu in deze tijd van beperkte bezoekmogelijkheden is 

een bemoediging in de vorm van een kaartwelkom! 

(Nylansdyk 73, 8931 EP Leeuwarden)  

 

Graag wil ik de diaconie van de Agneskerk bedanken voor de prachtige bos 

bloemen welke ik mocht ontvangen na mijn 4de schouderoperatie en alle 

kerkleden die mij gebeld, een kaartje gestuurd of bezocht hebben. Hopelijk 

gaat het nu goed en kan ik na de revalidatie het gewone leven weer oppakken. 

Met een vriendelijke groet  

Thea de Vries-Zandstra, Wetterkrite 40, 9084 DM Goutum 

 

 

Van de Diaconie                        door Arie de Vries, voorzitter diaconie 

 

In deze voor ons onwerkelijke tijden gaat het werk van de diaconie door en 

zelfs in een hogere versnelling met alles wat ons en onze medemens kan 

overkomen en te wachten staat. Ook gezien in de toekomst, waar weer veel 

moet worden opgebouwd, zowel fysiek als psychisch. 

 

In deze tijden proberen wij als kerk ons sociale gezicht laten zien en waar 

mogelijk onze medemens in nood te ondersteunen. Dit kan niet zonder een 

financiële bijdrage. We begrijpen dat het ook voor gemeenteleden moeilijke 
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tijden kunnen zijn, maar willen toch vragen waar dat mogelijk is een bijdrage te 

leveren aan de digitale collecten, zodat wij als diaconie ons werk kunnen blijven 

doen en onze medemens kunnen ondersteunen. 

  

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) 

  

Veertigdagentijd kalender 

Pasen nadert weer met rasse schreden en ook de Veertigdagentijd. Een tijd 

van bezinning en matiging en denken om een ander. Voor deze tijd is een 

Petrus/Veertigdagentijd kalender uitgebracht. Deze kunt u bestellen via de 

website van PKN Nederland en wordt u gratis toegestuurd. Ook kunt u hem 

digitaal volgen. Wij als diaconie bevelen deze kalender van harte bij u aan. 

 

Opbrengsten collecten maand januari. Hartelijk dank voor uw gaven. 

   

Totale opbrengst € 245,00 

Leprazending € 50,00 

Diaconie € 165,00 

Gerlande Bertin € 30,00 
   

Mocht u iemand weten voor de bloemengroet van onze gemeente wilt u dan 

contact opnemen met mevrouw J. Willemsen (jc.willemsen@kpnmail.nl). 

  

De bloemen zijn in januari bij de volgende personen bezorgd:  

3 januari Mw. I Haandrikman 

10 januari Mw. J. Mink 

17 januari Mw. L. Sybranda 

24 januari Dhr. S. Kouwenhoven 

31 januari Mw. Overdijk 
 

 

 

Ingezonden                                           door Cocky den Hollander 

Ontmoetingen in de 40 dagentijd 
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Deze week is de 40 dagentijd begonnen. Met een kleine groep hielden we 

jarenlang in de weken voor Pasen elke woensdagavond een sobere maaltijd in 

de kerk, met brood, thee en een eenvoudige soep. Half maart 2020 is dat 

ritueel gesneuveld in de eerste coronagolf. Nu, bijna een jaar later zitten we 

alweer maanden in de tweede lockdown en kunnen we niet bij elkaar komen. 

Met een aantal mensen uit deze groep zijn we gisteravond via skype bij elkaar 

geweest. We hebben gehoord hoe het iedereen verging en de ‘bijeenkomst’ 

afgesloten met een gedicht van André Troost: ‘Licht dat leven doet’. 

  

We willen zo de komende weken elke woensdag om 18.00 uur bij elkaar 

komen. We eten thuis onze sobere maaltijd, maar we beginnen gezamenlijk! 

Met een gezellige onderlinge uitwisseling en vervolgens een passend gedicht, 

lied of gebed door één van de deelnemers. Daarna verbreken we de verbinding 

en eten we in huiselijke kring. De duur van de bijeenkomst is een kwartier. Er 

kunnen nog een paar mensen aanhaken. We denken dat een groep van 10 het 

maximum is. Reacties graag naar: cockydenhollander@gmail.com 

  

En anders: is dit niet een goed idee om met bekenden uit de gemeente af te 

spreken om elkaar te zien? Begin uw eigen groepje en spreek een vast tijdstip 

af om even bij elkaar te komen! Kleine moeite, groot plezier!  

 

 

Vrijwilligers gezocht Aanloophuis         door Cocky den Hollander 

 

Vrijwilligers gezocht voor het Aanloophuis van de kerken in Leeuwarden. ‘Ik 

ben zo blij dat jullie tenminste nog open zijn’, zegt één van de vaste bezoekers 

van Het Aanloophuis Leeuwarden. Door de diverse maatregelen rond de 

coronacrisis zijn voorzieningen gesloten en gaan activiteiten niet door. Juist in 

deze tijd, die veel angst en onzekerheid met zich meebrengt, biedt het 

Aanloophuis Leeuwarden stabiliteit door elke zaterdag en zondag op een 
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verantwoorde manier open te zijn. 

  

In het Aanloophuis is er tijd voor een gesprek, kan iemand even op adem 

komen of een moment van stilte vinden. De doelstelling is beschikbaar te zijn 

voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft en een veilige plek 

bieden waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, 

met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben. Op 

één parttime beroepskracht na, draait het Aanloophuis geheel op vrijwilligers. 

Er is een ruim bestand betrokken mensen die zich al jaren inzetten voor de 

bezoekers. Echter door de coronacrisis staat er op dit moment een groot aantal 

aan de zijlijn. Zij behoren tot de risicogroepen in deze pandemie. Het 

Aanloophuis is daarom op dit moment dringend op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers. 

  

Er zijn verschillende taken: 

  

Gastheren en gastvrouwen 

De taken bestaan uit: broodjes smeren, koffie schenken, luisteren en 

gesprekken voeren en bij de ingang de mensen verwelkomen en pasjes 

scannen. Deze taken worden bij toerbeurt gedaan. Vooral op de zondag zijn 

nog mensen nodig. Je bent éénmaal per drie weken aan de beurt. 

  

Schoonmaak 

Het Aanloophuis wordt op de maandag schoongemaakt door andere 

vrijwilligers. Er zijn dan geen gasten aanwezig. Er is nog plek voor een duo dat 

wil helpen met de schoonmaak. 

  

Bloemen 

Om een huiselijke sfeer te creëren staan er plantjes of bloemen op tafel. We 

zoeken iemand die daarvoor wil zorgen. 

  

Communicatie en PR 

Ten slotte worden er mensen gezocht die willen helpen met de 



 

communicatie/PR. 

  

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de coördinator via: 

coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl. 

Zie ook onze website: www.aanloophuisleeuwarden.nl 

 

 

Jongerennieuws                                              

 

Levensweg                                                                            door Alice Romar 

 

Veertigdagentijd en Pasen 2021 met de Ontdekkerk en Kindernevendienst 

Agneskerk Goutum 

Doen jullie samen met ons mee aan een interactieve groepsapp, waarin we 

verhalen en opdrachten delen in een bijzondere tijd op weg naar Pasen? 

  

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus ging op aarde een weg 

van vreugde, maar ook van verdriet. Met Pasen vieren we dat zijn weg niet 

eindigde in de dood: God maakte een nieuw begin. Zijn levensweg is nooit 

afgelopen! 

  

Gezinnen ontvangen een gezinsboekje, waarin je 

vanaf 17 februari tot Pasen, elke dag een bladzijde 

vindt, met een Bijbelverhaal of een opdracht van de 

week, een mooi verhaal, een werkblad of activiteit 

voor het gezin. We starten een interactieve groepsapp 

om verbonden te zijn met de gezinnen. We willen met 

jullie foto’s van de opdrachten en wandelingen delen. 

Maar we vinden het ook leuk om die van jullie te 

ontvangen. We willen graag in verbinding staan met 

elkaar! Als je mee wilt doen in de tijdelijke groepsapp 

Levensweg kun je een berichtje sturen aan Roelien Linthorst 06- 11218717. 
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We hebben nog boekjes over; iedereen die het leuk vindt om een boekje te 

ontvangen en/of deel te nemen aan de groepsapp mag zich aanmelden.  

 

 

Verslag van Sirkelslag uit Zuiderjoos                         door Jurre de Vries 

Vrijdagavond 5 februari was er Sirkelslag voor de jongeren van de Zuiderjoos. 

Door een onlineverbinding konden we toch Sirkelslag YOUNG LITE 2021 

spelen. Vanuit huis speelden de deelnemers van die avond via de computer 

tegen elkaar. Lars, Redmar, Wietze, Thomas, Jurre, Rudmer, Matthijs en 

Jelmer namen het tegen elkaar op. De avond begon met het spel: “ren je rot”. 

In dit spel moesten alle spelers het voorwerp dat door de leiding genoemd 

werd, uit hun huis halen. Wie het eerst met dit voorwerp voor de camera 

verscheen, kreeg een punt. 

  

Spel twee was een muziek-bingo. De bingokaarten waren, samen met nog 

andere benodigdheden, die middag langsgebracht door de spelleiding. In het 

spel werd er een lied afgespeeld, en als de spelers een zin van hun kaart 

hoorden, konden zij die doorkrassen om op die manier een stapje dichter bij de 

bingo te komen. Door technische moeilijkheden was dit echter lastiger dan 

gedacht. 

  

Spel drie ging gelukkig beter. Bij dit spel werd een persoon uit de bijbel door de 

spelleiders omschreven. Als de spelers van de Zuiderjoos wisten wie dit was, 

konden ze dat in de online chatruimte opschrijven. Wat dit spel moeilijk maakt, 

is dat iedere keer dat een fout antwoord in de chat werd geschreven, er een 

minpunt aan de speler werd toegekend. Ze moesten dus zeker weten dat hun 

antwoord goed was. 

  

Hierna was spel vier aan de beurt. Deze bestond uit vijf rondes: In de eerste 

ronde moesten de spelers met hun rug tegen de muur aan staan, zakken tot 

hun benen een hoek van negentig graden vormden en een minuut lang zo 

blijven staan voor een punt. 

  



Voor ronde twee hadden de deelnemers een doos tissues. De bedoeling van 

deze ronde was dat alle spelers zo snel mogelijk tissues uit het doosje trokken 

met een hand. De snelste kreeg een punt. Voor ronde drie werden er duo’s 

gevormd binnen de groep. Elke speler had een aantal bekertjes, waarvan 

eentje gekleurd was. Met dit gekleurde bekertje bovenop, was het de bedoeling 

dat de ene helft van alle duo’s begon met de bovenste bekertjes onderop te 

leggen, waardoor het gekleurde bekertje langzaam weer boven op de stapel 

zou komen. Als dit gebeurd was legden de spelers hun stapel plastic bekertjes 

op de tafel neer. Dit was het teken voor de andere helft van de duo’s om ook 

hun gekleurde bekertje boven op de stapel te krijgen. Het duo dat dit als eerst 

gelukt was, kreeg een punt. 

  

Voor rondes vier en vijf werden suikerklontjes gebruikt. In ronde vier was het 

namelijk de bedoeling dat de spelers een zo hoog mogelijke toren bouwden 

met deze vierkante suikerklontjes binnen een bepaalde tijd. Wanneer de tijd om 

was, stuurden alle deelnemers een foto van hun toren in de WhatsApp groep 

van de Zuiderjoos. Degene met de hoogste toren kreeg hiervoor een punt. 

Toen de torens opgeruimd waren kon een nieuw spel worden gestart wat ook 

de hoogte in zou gaan. Eerder die dag hadden de spelers een ijsje gekregen 

die ze mochten opeten, want alleen het stokje ervan was nodig voor het spel. 

Om een punt te verdienen, moesten de spelers het stokje in hun mond zetten 

en de suikerklontjes opstapelen op dat ijsstokje. De winnaar kreeg het zelfs 

voor elkaar om dertien suikerklontjes op het stokje te stapelen! 

  

De laatste opdracht was ook erg leuk. Spel vijf was een online versie van het 

spel Pictionary. Door middel van een online whiteboard, tekenden alle 

deelnemers een woord wat de andere spelers moesten raden. De tekenaars 

kregen hun onderwerp door, in een privé-bericht van de spelleiding. De speler 

die het woord als eerst raadde, kreeg een punt. De volgende dag kregen de 

deelnemers de uitslag, nadat de spelleiding alle punten had opgeteld. De 

nummer drie was Wietze, de tweede plaats was voor Rudmer en de nummer 

een van deze Sirkelslag-avond was Matthijs! Al met al een hele geslaagde, 

online versie van Sirkelslag! 



 

 

 
 

 

  

 


