
Agnesbrief      
Van de redactie 
Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 15 april naar agnesbrief@gmail.com.  
 

Van de Kerkenraad 
Kerkdiensten 
16 maart jl. kwam er een brief van het Breed Moderamen van de classis binnen waarin werd beschreven dat kleine 
verruimingen weer mogelijk zijn. De kerken mogen weer 30 bezoekers ontvangen en er mag weer door enkele 
personen gezongen worden, zij het op flinke afstand. De kerkenraad heeft deze nieuwe ontwikkeling besproken in 
de vergadering van 8 maart jl. We hebben besproken dat het, met de minimale versoepelingen en wetende dat 
Fryslân nog steeds donkerpaars kleurt, op dit moment te vroeg is om deze verruiming door te voeren in onze 
kerkdiensten. Er zullen daarom t/m 31 maart 2021 geen diensten zijn in de Agneskerk, de Martinuskerk in Hempens 
en MFC Màrkant in Zuiderburen. De kerkenraad neemt vooralsnog haar verantwoordelijkheid in deze zware tijden 
om de deuren van onze relatief kleine Agneskerk gesloten te houden. Het blijft een dilemma, omdat het aantal 
besmettingen nog steeds niet dalende is en de Britse variant van het virus steeds dominanter wordt. Onze 
verantwoordelijkheid houdt in dat we ons bewust zijn van de risico’s voor de gezondheid van onze naasten en die 
van onszelf. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Houdt u vooral onze website in de gaten, 
www.agneskerkgoutum.nl 
 
Plaatselijke Regeling 
De kerkenraad heeft in de vergadering van 8 maart 2021 jl. de concepttekst voor de geactualiseerde Plaatselijke 
regeling goedgekeurd. Het moderamen zal zich in haar vergadering van 6 april 2021 gaan beraden hoe dit concept 
het beste aan de gemeente kan worden voorgelegd. 
 
Vacature voorzitter kerkenraad en scriba 
Paul van der Wal is bereid gevonden om, voorlopig, de taak van technisch voorzitter op zich te nemen. De 
kerkenraad is hiermee akkoord gegaan. De kerkenraad is nog steeds op zoek naar iemand die de taak van scriba kan 
en wil overnemen van Engelien, onze huidige scriba. 
 
Privacyverklaring 
Er is een commissie gevormd die bestaat uit: Els Klop, Anja Brandsma, Jan Scholtmeijer, Boukje van Koningsveld en 
Cas Vlaanderen. De commissie heeft haar eerste, digitale, vergadering op 22 maart 2021. 
 
Beleidsplan 
Vanuit de kerkenraad zijn Jenny Mink en Jelle Brandsma bezig met het opstarten van de commissie die het 
beleidsplan gaat actualiseren. Een aantal gemeenteleden zijn bereid gevonden om zich aan te sluiten bij deze 
commissie. Na de officiële opdracht van de kerkenraad kan deze commissie van start gaan. 
 
Streaming kerkdiensten vanuit Agneskerk 
Vanuit de kerkenraad is een enthousiaste groep ontstaan die de taak op zich heeft genomen om het streamen van 
diensten mogelijk te gaan maken. Deze commissie houdt vast aan de afspraak die gemaakt is in de kerkenraad: eerst 
moeten er voldoende mensen (8) zijn die de uitvoerende taken op zich willen nemen, pas daarna wordt er 
overgegaan tot aanschaf van de apparatuur. 
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Overig nieuws 
Zoals toegezegd is de analyse die door Ds. Van Holten is uitgevoerd met de gemeenteleden gedeeld via de papieren 
versie van de Agnesbrief en via de digitale nieuwsbrief. Omdat deze informatie alleen voor gemeenteleden bestemd 
is, is deze niet opgenomen in de versie voor de website. 
 
De kerkenraad heeft besloten om voor de digitale vergadering van 12 april geen toehoorders toe te laten. 
 
De kerkenraad is blij met de voordracht van Douwe Hoekstra als ‘back-up’ en op een later tijdstip, opvolger van 
Sjouke Knobbe, beheerder van het Kerkelijk Bureau van onze gemeente. De kerkenraad is met deze voordracht 
akkoord gegaan.  
 
De kerkenraad is akkoord gegaan met het voorstel van Sytske, onze koster, om op donderdag en zondagmiddag de 
kerk open te stellen voor een moment van stilte. 
 
Moge deze uitspraak van Augustinus een leidraad zijn: 
Heb lief en doe wat je wilt. 
Als je zwijgt, zwijg uit liefde. 
Als je spreekt, spreek uit liefde. 
Als je iemand terechtwijst, doe het uit liefde. 
Als je vergeeft, vergeef uit liefde. 
Laat de wortel van de liefde in je binnenste groeien. 
Uit die wortel kan slechts het goede voorkomen. 
 

Van de Kerkrentmeesters          

Definitieve eindstand opbrengst Actie Kerkbalans 2021. 
Door o.a. enkele nagekomen giften is de definitieve eindstand van de Actie Kerkbalans 2021in onze gemeente thans 
uitgekomen op 79.758,46 Euro. Een totaalbedrag waarover wij allemaal zeer tevreden mogen zijn. Nogmaals allen 
die hieraan bijgedragen hebben, hartelijk dank. 
 

Opbrengst collecten voor de kerk  
Februari € 150,00 
Waarvan besteed aan collecte Missionair Werk € 37,50 

 

Van de Diaconie        
Hieronder vindt u het bankrekeningnummer om een bijdrage te leveren aan de digitale collecten, wij danken u voor 
uw bijdrage. 
 
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) 
 
Opbrengsten collecten maand februari. Hartelijk dank voor uw gaven. 
 

Totale opbrengst € 261,25 
KIA Werelddiaconaat € 150,00 
KIA Noodhulp € 75,00 
Diaconie € 1,25 
Gerlande Bertin € 35,00 
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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 februari bij de volgende personen bezorgd: 

  7 februari Mw. Huisman 
14 februari Mw. T. de Vries 
21 februari Mw. H. Sevenster 
28 februari Mw. T. Muizer 

 

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. 
 
Mevrouw G. Overdijk-Nicolai is al geruime tijd ziek. Ze is thuis, De Tilbarten 14, 9084 CA Goutum. 
Een groet in de vorm van een kaartje is welkom. 
 

Ingezonden           

Welkom in de Agneskerk 
Vanaf zondag 21 maart 2021 is de Agneskerk in Goutum elke donderdag- en zondag middag open tussen 16.00 – 
17.00 uur. De paaskaars is aan, en er is gedimd licht aan in de kerk. 
 
Een ieder die dat wil kan, met in achtneming van de coronaregels, even binnenlopen, eventueel een kaarsje 
aansteken, even plaatsnemen in de kerk voor een moment van stilte en inkeer. Er liggen teksten op een tafel in de 
kerk en een logboekje in de kerk. U wordt gevraagd uw naam te noteren en als u wilt kunt u iets toevoegen. 
 
De kerkenraad heeft besloten dat er 2 mensen tegelijk in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn. Als u ziet dat er al 2 
mensen aanwezig zijn, wacht dan even of kom op een ander tijdstip terug. 
 
Extra is de kerk open op de avond van Stille Zaterdag, 3 april, tussen 19.00 en 20.30 uur, als paaswake. Ook hier 
geldt dat er niet meer dan 2 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn in de kerkzaal. 
 
Voel u welkom! 
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Goutum c.a. 
Sytske Aalders, koster 
 

Jongerennieuws            

Nieuws over het project Levensweg over de Veertigdagentijd en Pasen 2021 
Woensdag 17 februari zijn er 30 gezinsboekjes rondgebracht en is er een start gemaakt met een interactieve 
groepsapp, waarin we verhalen en opdrachten delen in een bijzondere tijd op weg naar Pasen. Hoofdrolspeler in de 
verhalen is Rainbow, de duif van Kids in Actie. Hij logeert in deze tijd bij één van de gezinnen. Rainbow doet 
bijzondere dingen voor dieren in het bos en zijn verhalen zijn te lezen in het gezinsboekje. 
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Palmpasen 
Op zondag 28 maart 2021 is het Palmpasen. Op Palmzondag herdenkt men dat Jezus op een ezel Jeruzalem introk en 
door de mensen werd verwelkomd- één week voordat hij aan het kruis zou sterven- met palmbladeren. 
 
Een Palmpasenstok symboliseert eigenlijk het verhaal van de laatste week van Jezus en bestaat uit 2 stokken in de 
vorm van een kruis.  
 
Het kruis, herinnert ons aan dat Jezus aan het kruis is gestorven. Het broodhaantje boven op de stok herinnert aan 
het laatste avondmaal van Jezus, waarop hij het brood brak en deelde met zijn discipelen. De haan aan de 
voorspelling die Jezus aan Petrus doet, dat voordat de haan de volgende ochtend 3x zal kraaien. Petrus zal Jezus 
verloochenen. De ketting van snoepjes, rozijnen en nootjes verwijzen naar Judas zijn verraad en de twaalf apostelen. 
Takjes groen staan symbool voor de palmbladeren, waarmee Jezus op Palmzondag op weg naar Jeruzalem werd 
bejubeld.  
 
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen een pakketje thuisbezorgd krijgen waarmee ze zelf een stok kunnen 
versieren. Wil je ook zo’n pakketje ontvangen? Meld je dan uiterlijk woensdag 24 maart aan bij Marian: 
marian_krol@hotmail.nl 
 
PaasChallenge 2021 
De PaasChallenge bestaat uit een combinatie van een QR-code speurtocht en een escaperoom. We duiken in de 
achtergrond van het paasverhaal en volgen de daarbij behorende QR-codes.  
 
De Paaschallenge vindt plaats op 1e paasdag 4 april tussen 10.00 – 17.00 uur. De wandelroute die je gaat wandelen 
is ongeveer 5 km over verharde paden en is geschikt voor het hele gezin. De challenge zelf is vooral voor kinderen 
vanaf een jaar of tien en ouder. Jongere kinderen kunnen Happy Stones zoeken bij de verschillende punten (zie ook 
hieronder).  
 
Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 1 april bij Sieta: sietakingma@kpnmail.nl 
Na aanmelding ontvangen de deelnemers verdere info.  
 
Happy Stones 
Nog een paar weken en dan is het Pasen: De steen werd weggerold, Jezus stond op uit het graf en dit zorgde voor 
grote vreugde bij zijn volgelingen. De dood is overwonnen en heeft niet het laatste woord! Zullen we met Pasen iets 
van deze blijdschap delen door het maken en verspreiden van ‘happy stones’?  
 
Dit is het plan: We maken met z’n allen ‘happy stones’ met daarop een mooie afbeelding of hoopvolle tekst. Deze 
stenen leggen/verstoppen we 3 april (de dag voor Pasen) op verschillende plekken in de wijk zodat wandelaars 
verrast worden met een mooie steen. Let op: liever niet op planten en mos leggen, de verf en vernis van de stenen 
kunnen planten schade doen, dus op een bankje of iets dergelijks is prima! Doen jullie mee? Er zijn genoeg tips te 
vinden op internet, bijvoorbeeld:   
https://www.kidstravelservice.nl/stenen-schilderen-met-kinderen-benodigdheden-en-tips/  
 
Heb je zelf geen mooie stenen? Even een berichtje naar geloveninzuiderburen@gmail.com en dan brengen we wat 
stenen langs! Ken je mensen die dit misschien ook een leuk initiatief vinden, deel het dan vooral. 
Op de hoogte blijven van dergelijke initiatieven via onze nieuwsbrief? Meld je hier aan: http://eepurl.com/gweIWz 
 
Wij hebben er zin in! Doen jullie ook mee?  
 
 
 
 
 
maart 2021, Jaargang 21, nummer 7, Oplage 464 (inclusief digitale nieuwsbrief)   


