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Van de redactie
Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 18 februari
2021 naar agnesbrief@gmail.com.

Van de Kerkenraad
De Agneskerk ook mee in lockdown.

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 7 februari
2021 geen diensten zijn in de Agneskerk, Martinuskerk en Màrkant. Na 9
februari weten we meer. Voor actuele informatie betreffende onze diensten en
activiteiten kunt u terecht op onze website of het kerkblad “Geandewei”.

De kerkenraad neemt haar verantwoordelijkheid in deze zware tijden om de
deuren van de Agneskerk 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.

We laten de draad waarmee we, nog altijd, verbonden zijn met God en onze
naasten niet los. Deze verbindingsdraad geeft ons de moed en de veerkracht
om te blijven geloven, hopen en vertrouwen met onze blik gericht op de
toekomst.

Vertrek
In goed overleg met het moderamen en ds. van Holten heeft ds. Engelsma
besloten om per 1 januari 2021 zijn taak als consulent bij onze gemeente neer
te leggen. De kerkenraad wil haar dank en waardering uitspreken voor de
integere wijze waarop ds. Engelsma tijdens zijn consulentschap de kerkenraad
en onze gemeente heeft bijgestaan.

Van de Kerkrentmeesters

door Marian Krol

We rollen de rode loper uit om u aan te moedigen een financiële bijdrage voor
onze gemeente toe te zeggen, zodat we met elkaar onze blik kunnen richten
naar gezamenlijke activiteiten in 2021. In het besef dat we dat doen voor nu en
voor de toekomst.

Als deze Agnesbrief verschijnt hebt u naar alle waarschijnlijkheid de envelop
van de Actie Kerkbalans al op uw deurmat gevonden. Ruim 35 vrijwilligers
hebben op maandag 18 januari 2021 de enveloppen, coronaproof, opgehaald
om ze bij u te bezorgen. Voor die tijd zijn de leden van het college van
kerkrentmeesters met diverse vrijwilligers (o.a. voor de lay-out van de folder) en
in nauwe samenwerking met het kerkelijk bureau van onze gemeente, druk
bezig geweest met de voorbereiding en de planning. Zodat ook dit jaar,
ondanks de aangescherpte coronamaatregelen, de Actie kerkbalans weer
doorgang kan vinden.

In de week van 25 t/m 30 januari worden de enveloppen bij u opgehaald, maar
nog mooier zou zijn wanneer u zelf de moeite wilt nemen om de retourenvelop
met daarin het toezeggingsformulier in de bus wilt doen bij degene wiens naam
op het strookje staat of bij het adres dat op de retourenvelop staat. Als eenieder
daar aan mee zou willen werken, dan blijven de contacten in deze lockdown
periode echt beperkt.

Het college van kerkrentmeesters rekent ook voor de Aktie Kerkbalans 2021
weer op uw bereidheid om door een gift het kerkenwerk te ondersteunen. Via
de website en de Agnesbrief zullen wij u op de hoogte houden van het resultaat
van de Aktie. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ staat voor ons
gezamenlijke geloof in God en het omzien naar onze naasten binnen onze
kerkelijk gemeenschap en, in een breder perspectief, naar de medemens in
onze samenleving. Juist in deze tijd.

Mede namens het college van kerkrentmeesters reken ik op uw geefbereidheid
en wil ik u daarvoor alvast bedanken. Onze grote dank gaat ook uit naar alle
vrijwilligers die zich, op gepaste afstand, inzetten om de Actie Kerkbalans 2021
tot een succes te maken.

Opbrengst collecten voor de kerk
December
€ 233,00
Betaald aan doelcollecten volgens verdeelsleutel
Missionair
€ 58,25

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.

Jenny Mink herstelt thuis na een opname en operatie in UMCG (Wetterkrite 32,
9084 DM Goutum).

Dank. Ik ben verrast door alle steunbetuigingen, kaarten, appjes, mail,
bloemen, gebeden en mondelinge goede wensen. Het heeft mij vooral door de
moeilijke periode voor de operatie geholpen. Reuze bedankt!

Hartelijke groet,
Jenny Mink

Van de Diaconie
Opbrengsten collecten maand december. Hartelijk dank voor uw gaven.

Totale opbrengst
DPL straatpastoraat
KIA Kinderen in de knel (binnenlands diaconaat)
KIA Kinderen in de knel (buitenlands diaconaat)
KIA Noodhulp Lesbos (met aanvulling uit saldo diaconie)

€ 388,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00

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 bezorgd op
6-12 bij mevr. A. Westra, Zuiderburen
13-12 bij Dick van Egmond, Goutum
20-12 bij Pieter Postma, Zuiderburen
27-12 bij dhr.en mevr. Jikke van Dijk, Goutum

Een koster in corona tijd

door Sytske Aalders

Februari 2020. We horen van een onbekend virus in China, dat ook onze kant
dreigt op te komen. We zijn bezorgd, we kijken verschrikt om ons heen. Maart
2020 is het duidelijk. Ook wij lopen gevaar hier in Europa, hier in Nederland,
hier in Friesland, hier in Goutum…

Ik haal mijn dochter op uit Amsterdam, hier lijkt het veiliger te zijn dan in NoordHolland. In de kerk vragen we ons af wat wijs is; kan de kerk openblijven? De
eerste vraag die zich aandient in maart over een begrafenis wordt door mij met
lichte paniek beantwoord. De onwetendheid en onzekerheid maakt dat we
besluiten om geen grote begrafenisbijeenkomst in de kerk te laten houden, tot
spijt van de betrokkenen. Later maak ik nog wel mijn excuses voor het
ongemak wat dit met zich meebrengt voor de nabestaanden. Men heeft wel
begrip voor het besluit, maar toch doet het ook pijn.

Begin maart komt de kerkenraad bijeen en neemt de droevige beslissing om de
kerk voorlopig te sluiten. Er worden nog verscheidene pogingen gedaan om
een livestream uitzending te maken, maar door het ontbreken van de gewenste
apparatuur moeten we ook daar vanaf zien. Vanaf nu volgt eenieder die dat wil
thuis op de bank voor de tv of computer de diensten uit Franeker of via andere
kanalen. Onderling als kerkgangers en betrokken gemeenteleden houden we af
en toe contact en proberen we het wel en wee van de ander te volgen. In de
kerk maken we hier en daar nog wat schoon of ruimen we een beetje op.

In juli breekt een nieuwe tijd aan, we gaan weer starten met kerkdiensten! Zij
het met een zeer gering aantal bezoekers en onder strikte corona regelgeving.
Voordat dit kan moet er een gebruiksplan komen waarin alle regels en
richtlijnen komen te staan die nodig zijn om de kerkdienst ‘coronaproof’ te laten

verlopen. Er komen twee commissies die hiervoor gaan zorgen. Met ons allen
gaan we hard aan het werk om dit in korte tijd voor elkaar te krijgen. Iedereen
heeft er zin in en zet zich met volle kracht in. Zaken waar we over na moeten
denken en besluiten zijn o.a. hoe regel je een reserveringssysteem, hoe kan er
muziek verzorgd worden en hoe delen we de ruimte in zodat iedereen
anderhalve meter uit elkaar zit.

In de loop van de tijd komt er vaak weer een nieuw vraagstuk om de hoek
kijken. Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn; wat doen we met de
kindernevendienst, wat doen we met de bloemengroet, kunnen we toch niet
buiten koffie schenken? Soms zijn we te streng en rigide (“het gaat er hier
strenger aan toe dan in het ziekenhuis” horen we dan) en soms worden we “te
licht” bevonden (“ik zag dat er bij een gesprekje in de wandelgangen geen
afstand gehouden werd”) en het is natuurlijk allemaal waar, ook al doen we nog
zo ons best. De kerkdiensten worden ondanks de beperkingen toch beleefd als
een samenzijn en vaak een inspiratiebron op de vertrouwde zondagochtend.
Al gauw zitten we met ons allen als medewerkers weer in een bepaald ritme
wat betreft voorbereiding en uitvoering.

We komen met de commissies vrij regelmatig bij elkaar om te bespreken hoe
het gaat en wat we kunnen verbeteren. Spannend is het elke keer als een
medewerker niet kan komen omdat hij / zij verkouden is of andere klachten
heeft. Vaak volgt er een test en wachten we af wat de uitkomst is. Met deze
onzekere omstandigheden leven we allemaal, ook buiten de kerk, maar ik blijf
hopen dat onze kerk niet een “super spreader” wordt. En dat is tot nu toe niet
gebeurd gelukkig!

Ook de dagelijkse coronacijfers worden angstvallig in de gaten gehouden. Het
beeld van de ‘veilige haven’ die Friesland leek te zijn, zwakt langzamerhand af.
Voor we het wisten zaten/ zitten we in de 2e golf en valt opnieuw het besluit om

de kerk te sluiten, vlak voor kerst nog wel. Ik haal mijn dochter weer op in
Amsterdam. De bank thuis lonkt opnieuw op de zondagmorgen en het
sporadisch schoonmaken en opruimen in de kerk neemt weer een aanvang.
We zijn het al een beetje gewend nu…

Hoe gaat het met iedereen? Die vraag blijft eenieder bezighouden. Sommige
kerkgangers en /of hun familieleden worden getroffen door het coronavirus.
Veel beterschap en sterkte gewenst.
Houd moed, heb lief; Die vlag hingen we op bij de kerk. De vlag is helaas wat
versleten inmiddels en binnengehaald. Echter de intentie van de woorden
houden hun betekenis en slijten niet!

Jongerennieuws

door Alice Romar

Herdertjestocht bij je thuisbezorgd
Een Herdertjestocht zoals andere jaren zat er dit jaar door alle maatregelen niet
in. Om het goede nieuws van hoop, liefde en licht toch op kerstavond bij
gezinnen te brengen was er een prachtig alternatief plan bedacht. Gezinnen
konden zich opgeven voor een bezoek en een theaterstuk aan de voordeur.

De herder klopte aan de deur, hij was nogal van slag en wilde graag zijn
verhaal met het gezin delen.

Samen met zijn vrienden zat hij rond het vuur, tussen de de schapen in de wijk,
toen er plotseling een Engel aan hen verscheen. "Jullie hoeven niet bang te
zijn, want ik breng goed nieuws. Vandaag is een Koningskind geboren, het
kindje ligt gewikkeld in doeken in een kribbe". De herders gingen op zoek. Ook
de Engel kwam bij het gezin aan de deur om het goede nieuws te vertellen en

zij vertelde dat ze zongen van: "Ere zij God en Vrede op aarde".

Toen de Wijze om de hoek kwam, was hij samen met zijn vrienden en kamelen
ook op zoek naar het Koningskind en zij volgden de grote ster aan de hemel.
De wijzen hadden cadeaus meegebracht.

Ook voor de gezinnen was een geschenk; een tasje met wat lekkers, een
boekje met het kerstverhaal en activiteiten, en een kaars om het licht te laten
schijnen in deze bijzondere tijden.

De herder, engel en wijze trokken verder om het goede nieuws, op deze
bijzondere avond, bij vele gezinnen te brengen en op zoek te gaan naar het
kindje Jezus.

We hebben allemaal genoten van deze kerstavond, het gaf een groot gevoel
van verbondenheid en we wensen iedereen liefde, licht en vrede.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
U kunt hier uw voorkeuren opgeven of afmelden voor deze nieuwsbrief.
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