Agnesbrief
Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Goutum c.a., november 2020

Van de redactie
Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 17 december
2020 naar agnesbrief@gmail.com.

Van de Kerkenraad
Zoals eerder meegedeeld ben ik per 1 oktober aangesteld als interim predikant
in uw gemeente. Om die reden stel ik mij graag kort aan u voor en vertel ik iets
over mijn werkzaamheden.

Ik ben Johan van Holten geboren in 1960 te Numansdorp. Het grootste deel
van mijn jeugd heb ik doorgebracht op het Zuid-Hollandse eiland GoereeOverflakkee. Na de middelbare school ben ik naar de Pedagogische Academie
gegaan waarna ik theologie studeerde in Utrecht. Na 25 jaar
gemeentepredikant te zijn geweest, werd ik in 2017 fulltime interim-predikant in
dienst van de landelijke kerk.
Op dit moment werk ik naast Goutum c.a. ook in Badhoevedorp. Ik ben
getrouwd met Afina en samen hebben wij drie (getrouwde) kinderen, twee
dochters en een zoon en vier kleindochters. We wonen in het prachtige
Nunspeet.

Wat kom ik, of wat ga ik doen?
Om te beginnen ga ik het gesprek aan met mensen uit allerlei geledingen van
de gemeente. Daardoor kan ik mij oriënteren op wat er leeft om uiteindelijk een
analyse van de huidige situatie te maken. Een belangrijke vraag daarbij is: wat
heeft u nodig om samen verder te kunnen en de blik vooruit te kunnen richten
op de toekomst van de gemeente. Vandaaruit hoop ik dan samen met anderen
te komen tot het opstellen van het beleidsplan. Daarin moet antwoord gegeven
worden op de vraag: wat voor gemeente willen wij zijn. Wanneer dat duidelijk is
kunnen we ook na gaan denken over het profiel van een nieuwe predikant dat
daarbij past.

Op dit moment heb ik al verschillende gemeenteleden gesproken en dat zal de
komende weken ook nog wel even doorgaan. Mocht u behoefte hebben aan
een gesprek om uw visie op het geheel te geven dan hoor ik dat graag. U kunt
contact met mij opnemen via 06-44872075 of via de e-mail
j.vanholten@protestantsekerk.nl. Ik hoop op een vruchtbare tijd in uw midden.

Met een hartelijke groet, ds. Johan van Holten

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Aanstaande zondag, 22 november, is het de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. In deze dienst, waarin ds. Beintema voor zal gaan, worden de overleden
gemeenteleden herdacht. De betreffende families hebben een uitnodiging
gekregen voor deze dienst. Zij komen als eerste op de bezoekerslijst.
Gemeenteleden kunnen zich op de gebruikelijke manier opgeven en de dienst
bijwonen tot het aantal van 30 personen is bereikt.

Dienstenrooster
Het dienstrooster vindt u op de website.

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 ambtsen 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.

Martinuskerk (Hempens) en MFC MÀRKANT (Zuiderburen)
De kerkenraad heeft opnieuw besloten om, gezien de huidige richtlijnen om
verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, geen diensten te houden in de
Martinuskerk en MFC Màrkant. Dit besluit wordt verlengd t/m 31 januari 2021.
De kerkenraad bekijkt van maand tot maand wat de richtlijnen en de
mogelijkheden daarbinnen zijn. We houden u op de hoogte.

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u
terecht op onze website
www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad “De Geandewei”.

Van de Diaconie
Het college van diakenen wil u graag attenderen op een aantal zaken die de
aandacht van ons als gemeente behoeven. Door de Coronacrisis worden velen
van ons getroffen. Hoge werkdruk in de zorg, onzekerheid voor veel
ondernemers en vooral veel thuisblijven. Daarnaast mogen we ook de
allerarmsten in onze samenleving niet vergeten. Juist in deze onzekere tijden
waarin het vroeg donker is zijn het met name de jongeren en de kinderen,
samen met hun ouders, die behoefte hebben aan aandacht en een extra
steuntje in de rug.

De Voedselbank kan door de diverse coronamaatregelen geen winkelacties
houden, wat betekent dat er binnenkort waarschijnlijk een voedseltekort zal
ontstaan voor bijna 500 klanten van de Voedselbank Leeuwarden, Stiens en
Grou.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De
voedselbanken helpen de armsten door ze, tijdelijk, te voorzien van
voedselpakketten. Om de klanten van de voedselbank van voldoende eten te
kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en
particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden,
voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Door het
schenken van geld of voedsel, worden mensen geholpen die het hard nodig
hebben. Voor de mensen die onze steun nodig hebben, lukt het ons, tot nu toe,
nog steeds om een goed gevuld voedselpakket af te leveren. En dit willen we
graag zo houden, maar zonder extra hulp in de vorm van geld of voedsel zou
deze taak onmogelijk zijn. Onze organisatie bestaat uit 100% vrijwilligers en
krijgt geen subsidies. Daarom is elke steun van harte welkom.

Als diaconie van de Agneskerk c.a. van Goutum hebben wij het Diaconaal
Platvorm Leeuwarden gevraagd om mee te participeren met deze actie door
alle kerken van Leeuwarden en omstreken hierop te attenderen.

Wilt u ons helpen, om anderen te helpen, dan kunt u uw gift overmaken op
bankrekeningnummer:
NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. Voedselbank Leeuwarden.

Help kinderen in armoede in Nederland!
Ieder kind moet erbij kunnen horen vindt Kinderhulp. Voor ruim 300.000
kinderen die in ons land in armoede opgroeien is dat helaas niet
vanzelfsprekend. Zij voelen zich vaak buitengesloten. Samen met donateurs en
bedrijven helpen wij hen onder meer met contributie voor de sportclub,
sinterklaascadeautjes, opleiding, een dagje uit en zwemles. Kinderhulp is er
voor ze, ook als ze nergens anders terecht kunnen. In 2019 steeg het aantal
aanvragen dat bij ons binnenkwam met 40 procent.

We helpen kinderen individueel. Dit doen we altijd via maatschappelijke
organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder,
wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen echt
onze hulp nodig hebben en kunnen bij ons een aanvraag voor een kind
indienen. En zij zien er ook op toe dat de hulp goed terecht komt. Help je mee?
Meer informatie vind je ook op www.kinderhulp.nl. U kunt een gift overmaken op
NL35 RABO 0707 0707 40 of NL80 INGB 0000 404040

Help Present om Sinterklaas te zijn.
Hebben Stichting Present en Sinterklaas iets met elkaar te maken? Op een

speciale manier: ja.

Sinterklaas is als gulle gever van cadeautjes bij ons goed bekend. Present is
minder bekend, maar wil Sinterklaas zijn voor gezinnen, waar geen geld voor
cadeautjes is. Door de coronatijd kunnen wij geen feest organiseren, maar
koppelen gezinnen die willen geven aan gezinnen, die, met deze gift
Sinterklaas kunnen vieren. Als gever kunt u zich opgeven via e-mail:
info@presentleeuwarden.nl
Present regelt de verdere gang van zaken. Voor dit doel kunt u ook een gift
over te maken op
NL03 RABO 0149 9235 89 t.n.v. stichting Present Leeuwarden.

Present wil een brug slaan tussen mensen die iets willen geven (bijv. tijd) en
mensen die hiermee kunnen worden geholpen. Dit op basis van het Evangelie
van Jezus Christus, die oog had voor deze mensen. Het is ook “Kerk zijn op
maandag”. Meer weten? Kijk op www.stichtingpresent.nl/leeuwarden

Opbrengsten collecten maand oktober. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kia Werelddiaconaat
Voedselbank Leeuwarden
Diaconie
Gerlande Bertin

100,00 EUR
100,00 EUR
91,00 EUR
20,00 EUR

Van de Kerkrentmeesters
De verbouwing van de voormalige kosterij Buorren 19 is klaar!
Nadat wij u in een vorige Agnesbrief al uitvoerig hebben geïnformeerd over de

afrondende activiteiten rond de ingrijpende renovatie van Buorren 19, zijn wij
verheugd te kunnen meedelen, dat de verbouw nu geheel gereed is. Enkele
laatste activiteiten waren het ‘ossenbloed’rood schilderen van de vloeren in het
kerkgedeelte en het terugplaatsen van de met nieuwe stof beklede markiezen
aan de straatzijde van de woning.
De afgelopen weken heeft in overleg met de architect, aannemer, installateur
en schilder de oplevering plaatsgevonden. Hoewel de verbouwing c.a. door
verschillende omstandigheden vrij lang heeft geduurd, is in het kader van de
oplevering over en weer waardering uitgesproken over het verbouwproces en
het uiteindelijke resultaat. De voor gemeenteleden gehouden ‘open dag’ kende
helaas een geringe respons; het enthousiasme over het resultaat van de
verbouwing was echter groot.
De commissie die de inrichting van het kerkgedeelte (vergader- c.q. huiskamer
met gang en pantry) verzorgt is nog druk bezig met de keuze van meubilering,
lampen etc. Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij afstemming op de beoogde
functies en passen bij het karakter van deze vertrekken.
De verhuur van de woning wordt nu gestart met de werving en selectie van
huurders door de makelaar. Aansluitend wordt in overleg met de
Kerkrentmeesters bepaald aan wie de woning wordt toegewezen. Gestreefd
wordt naar een zo spoedig mogelijke ingang van de verhuur, waarbij het een
aangename gedachte is, dat na een forse investering in de woning er nu voor
onze gemeente inkomsten in de vorm van huurpenningen mogen worden
verwelkomd.

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.

Jongerennieuws
Van de kindernevendienst
Op zondag 29 november start de
adventsperiode. Dan gaat ook
ons adventsproject "Het beste nieuws" van
start. Alle kinderen krijgen dan na afloop
van de dienst het boekje mee naar huis.
Hierin staat voor elke dag in de
Adventsperiode een verhaal of activiteit
bedoeld om samen met het hele gezin te
lezen of te doen. Het is een bijzondere
manier om bewust toe te leven naar de
kerst. En ook altijd leuk om te weten dat we
dat dan met meerdere gezinnen allemaal
thuis hetzelfde gaan doen. Het geeft een
gevoel van verbinding in deze bijzondere tijd.

Namens de kindernevendienst van harte welkom op zondag 29 november in de
Agneskerk, en natuurlijk ook op 25 december.

Van Zuiderjoos, Ontdekkerk en Kindernevendienst

Bakken voor een ander!
In de komende Adventstijd gaan jongeren, kinderen, ouders en iedereen die
het wil, bakken voor een ander. Er worden pakketjes gemaakt met muffinmix +
benodigdheden en versiersels. De bedoeling is dat we tijdens de advent
bakken voor een ander. De gebakken muffins kunnen worden gegeven aan
buren, kennissen…. Mensen die wat extra aandacht verdienen. Jullie kennen
vast wel iemand. In de pakketjes zitten ook kaarten (om een wens in te zetten)

die je samen met de muffins kan geven.

De kinderen en jongeren van de kindernevendienst, ontdekkerk en Zuiderjoos
krijgen sowieso een pakketje. Wilt u ook meedoen, geef u dan op bij:

Marja Bakker: marjabakkertjepkema@gmail.com
Marian Krol: marian_krol@hotmail.nl

Zuiderjoos
De Zuiderjoos doet ook dit jaar mee aan de Kerst Challenge. Deze wordt
gespeeld op vrijdag 11 december.

Kerst Challenge 2020: Het geheim van het Ikoon

In de adventsperiode gaan de jongeren van de Zuiderjoos weer een spannend
kerstspel spelen: de Kerst Challenge 2020. Het thema is 'Het geheim van het
Ikoon'. Dit jaar wordt de Kerst Challenge 'coronaproof' aangeboden als een
soort 'escaperoom-spel'. Je kunt het spel spelen vanuit je eigen huis, online sta
je in verbinding met elkaar.

Achtergrondverhaal spel
Milou is als tiener op reis geweest naar Vynnyky in Oekraïne. Ze heeft daar met

haar jeugdgroep geholpen om een jeugdinternaat te bouwen. Hoewel de reis
leuk en inspirerend was, is ze erg geschrokken van de armoede waarin
kinderen leven. Het heeft haar erg aan het denken gezet: “Ik maak me druk om
mijn eigen problemen, maar hier leven kinderen in armoede.” Waar is God in dit
alles? Ze wist niet of ze nog wel in God kon geloven na alles wat ze had
gezien...
Op de laatste dag van haar reis kwam ze in een klooster waar ze een kado
mee kreeg voor eigen kerk. Het was een ikoon van Maria. Helaas was het niet
in de beste staat. Het was in vier delen uiteengevallen en moest thuis worden
gerepareerd.
In de Kerst Challenge gaan jullie als groep Milou helpen om het geheim van het
ikoon te ontcijferen. En tegelijk ontdek je het antwoord op de vraag van Milou:
Waar is God in al het lijden van deze wereld?

Escaperoom voor thuis
De Kerst Challenge 2020 speel je vanuit je eigen huis, maar wel samen met je
hele groep. Het is een escaperoom spel, maar dan zonder “room”. Los binnen
een uur de puzzels op en ontdek het geheim van het ikoon.
Vanwege de coronamaatregelen speel je dit spel vanuit huis achter je
computer. Mocht er verandering in de komen in de coronamaatregelen vanuit
de overheid dan proberen we het spel zo te veranderen dat je het alsnog in een
groep kunt spelen.

