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

Persoonlijk
Op de drempel van het nieuwe jaar zou ik allereerst alle mensen willen bedanken die ons kerstgroeten en
kerstwensen hebben gestuurd. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken; daarom doe ik het bij
dezen. En bij het doorlezen van alle wensen werd ik getroffen door de vele meer of minder diepzinnige gedachten
en gedichten. Een vriend, die ons al jarenlang een kaart met een regenboog stuurt, schreef ons dit gedicht:
Vluchtelingkind, straaltje van hoop,
voor allen op weg op hun vlucht voor de dood.
Nog steeds geen plaats in een huis vol met brood
met leeftocht voor allen, om samen te delen?
Herkennen we jou niet als brengen van vrede?
van hoop en van liefde? Het laatste het meest?
Vluchtelingkind, brenger van hoop,
je ligt in een voerbak, als voer voor de mensen
die vol zijn van vragen, op zoek naar een plek
om in vrede te leven, in het licht van de ster,
die brekend het duister de nacht op de vlucht jaagt.
Vluchtelingkind, neem ons bij de hand,
leid ons naar de toekomst, met een plaats in de zon
die ieder gegund wordt die ademt als wij,
op zoek naar geluk, net als wij allen
in het komende jaar, de tijd die ons toevalt
Oh happy day
Ik heb het verschillende keren op bijeenkomsten van verenigingen verteld: hoe in 1969 een zwart gospelkoor uit
Amerika de hitlijsten binnenstormde en daar de eerste plaats bereikte. Indirect veranderde het plaatje het gezicht
van de popmuziek en heeft achteraf gezien ook van mijn leven beïnvloedt. Want vanaf het allereerste piano-intro
(Bes mineur zeven, Es) werd ik gegrepen door dit opzwepende koor, dat vol overtuiging zong over een gelukkige
dag, waarop Jezus de zonden had weg gewassen en hen geleerd had te vechten en te bidden. Afgelopen week werd
bekend dat Edwin Hawkins, de dirigent, oprichter, pianist en naamgever van het koor op 74-jarige leeftijd
overleden is. Maar ‘oh happy day’ is niet meer weg te denken uit het muzikaal universum van de popmuziek. Het
bleek het begin van een heuse gospel-rage en overal in het land schoten in het begin van de zeventiger jaren
gospelkoren als paddenstoelen uit de grond. Friesland bleek een bijzonder goede voedingsbodem; en toen een van
de meesters van de basisschool met het idee kwam om ook in het rode Gorredijk een gospelkoor op te richten,
duurde het niet lang, totdat we deze aanstekelijke gospel op het repertoire hadden staan. Natuurlijk konden we
niet tippen aan het enthousiasme, energie en soul van het zwarte origineel, maar voor mij ontsloot het de wereld
van gospel, soul, blues en jazz. En dat allemaal dankzij deze creatie van Edwin Hawkins en zijn Edwin Hawkins
Singers.

Over de kerkdiensten
In 2018 zullen de kerkdiensten van Màrkant en Hempens stuivertje wisselen; niet langer zal de kerkdienst in
Hempens op de vierde zondag van de maand worden gehouden, maar op de tweede zondag. En de kerkdienst in
Màrkant zal verhuizen naar de vierde zondag van de maand. De diensten in Màrkant zullen dan niet meer
onderbroken worden door de ontdekkerkvieringen; deze vieringen blijven plaatsvinden op de tweede zondag van
de maand in Màrkant eens per twee maanden.
Op deze wijze hopen we een maximaal aanbod van verschillende kerkdiensten te kunnen bereiken; degenen die
contemplatieve meditatieve viering zoekt, is van harte welkom in het kerkje van Hempens; anderen, die zich
prettiger voelen in een informele setting kunnen dan in de diensten in Màrkant terecht en voor kinderen en hun
ouders is het dan eens per twee maand de ontdekkerkviering, eveneens in Màrkant. En natuurlijk is er elke zondag
de hoofddienst in de Agneskerk van Goutum.
Aanstaande zondag 28 januari is iedereen van harte welkom ofwel om 9:30 uur in de Agneskerk, ofwel om 11:30
uur in Màrkant.
Op zondag 11 februari willen we dan in Hempens het heilig avondmaal vieren, waarna op woensdag 14 februari op
Aswoensdag de veertigdagentijd begint en op zondag 18 februari de eerste zondag van de veertigdagentijd.
Geboortenieuws
In de eerste week van januari kwam er een kaartje binnen van de familie Maarten en Aafke Zweers. Het kondigde
de geboorte aan van Julia Dina Geertje, geboren op 3 januari. Op het kaartje schreven de gelukkige ouders: ook al
ben je nog zo klein, het is een wonder dat je bij ons kunt zijn.

Over de lezingen
4e zondag van Epifanie

28 januari

5e zondag van Epifanie

4 februari

Deuteronomium 18,15-20
Psalm 111
Marcus 1,21-28

2 Koningen 4,18-21(22-31)32-37
Psalm 142
Marcus 1,29-39

Marcus 1,24: Ik weet wel wie je bent, de heilige van
God.

Marcus 1,31: Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast
en hielp haar overeind.

'Ik weet wel wie jij bent, jij heilige van God!
Waar ieder mij voorbij kijkt,
mijn ogen mijdt, mijn aanraking negeert,
kom jij dichtbij, je botst met mijn bestaan
en tegelijk neem je me mee, toon je me wie ik ben.'
Is dat pas heiligheid?
Dat hij zó anders is dat ieder bij hem past,
dat hij zó eender is dat niemand hem ontgaat?
Zo heilig dat de meest onheilige geheiligd wordt?
God, deel met ons uw overvloed van heil.

Van hand tot hand, van hart tot hart gaat kracht.
Waar hij, die om te dienen, om te zorgen komt.
zijn tegenbeeld ontdekt, te ziek om op te staan,
daar staat hij stil en knielt hij bij haar bed.
Zo is zijn weg, zo is het goede nieuws:
dat wie terzijde lag nu in het midden staat,
dat wie dat wil de hand kan reiken, kan aannemen,
kan leven als een mens, een man, een vrouw.
God, reikt u mij de hand? Help me om op te staan.
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6e zondag van Epifanie

11 februari

2 Koningen 5,1-3(4-8)9-15b
Psalm 32
Marcus 1,40-45
2 Koningen 5,15: 'Ik wist wel dat er behalve in Israël in
de hele wereld geen God is.'

Alleen in Israël en verder niet,
en daar dan ook alleen nog maar op vreemde plaatsen,
daar waar het eenzaam is,
daar waar die man van Nazareth zich terugtrekt,
alleen maar daar is er een kans op God.
Of niet? Verspreidt zich uit die vreemde eenzaamheid
een geur van reinheid, onbesmet bestaan,
vertrekt van hier een oud, goed nieuws,
en steekt het mensen aan?
´Geen-God´, help me een mens te zijn
die leeft, geheiligd in uw naam.

Dienstenrooster
Overzicht van diensten in februari.
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
04 februari
11 februari
18 februari
25 februari

Voorganger
Ds. J. Bakker
Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma

Bijzonderheden

m.m.v. de cantorij

Doel v/d collecten
Diaconie/kerk
Diaconie/kerk
Kerk in Actie: noodhulp/kerk
Kerk in Actie: binnenlands
diaconaat/kerk

Diensten in Martinuskerk, Hempens, aanvang 11.30 uur
Datum
11 februari

Voorganger
Ds. G. Rinsma

Bijzonderheden
Viering avondmaal

Doel v/d collecten
Aanloophuis Leeuwarden/kerk

Diensten in MFC Màrkant – Zuiderburen, aanvang 11.30 uur
Datum
11 februari
25 februari

Voorganger
Mw. M. Kroes
Ds. G. Rinsma

Bijzonderheden
Ontdekkerk

Doel v/d collecten
Kerk in Actie: binnenlands
diaconaat/kerk

LET OP: Met ingang van januari 2018 is er elke 2e zondag van de maand een dienst in de
Martinuskerk in Hempens; elke 4e zondag van de maand is er een dienst in MFC Màrkant
in Zuiderburen.
Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op
onze website www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad “De Geandewei”.
Oppasdienst
Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag voor 20.00 uur melden bij Trientsje
Wijbenga. Dit kan via e-mail trientsjewijbenga@hotmail.com en telefonisch via sms of WhatsApp op 06 20621807.
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Van de Kerkenraad

Door Annette Brandenburg

Het jaar 2018 is ook voor de kerkenraad van start gegaan. Omdat de vergadering in december vanwege een door
de KNMI afgegeven 'code oranje' niet is doorgegaan, viel er op 8 januari het nodige te bespreken. De opening van
de vergadering werd verzorgd door Els. Zij droeg het gedicht ‘Een jaar de kans’ van Peer Verhoeven voor.
Persoonlijk vond ik de tekst een zéér mooie bezinning voor het nieuwe jaar en wil ik u deze niet onthouden.
Vervolgens keken wij terug op vele mooie vieringen in de laatste maanden van 2017. Zo was daar de Nacht der
Zielen en de viering op 26 november waarin wij gemeenteleden herdachten, van wie wij het afgelopen jaar helaas
afscheid moesten nemen. Ook de kerstvieringen en de twee herdertjestochten waren weer bijzonder én goed
bezocht. Bij deze gelegenheid wil ik graag iedereen die aan deze diensten, in welke vorm dan ook, een bijdrage
heeft geleverd, van harte bedanken. Het is mooi, dat we dit zo met elkaar kunnen beleven.
Door Pieter Miedema werd een toelichting gegeven op de begroting 2018 en vragen beantwoordt. Onder
dankzegging voor zijn inspanningen kon de kerkenraad instemmen met deze begroting en werd deze ondertekend
door de voorzitter en de scriba.
Wellicht heeft u ook de ontwikkelingen rond Kerk2025 gevolgd. Inmiddels buigt de kerkenraad zich over het derde
(en laatste) pakket met wijzigingsvoorstellen. Deze laatste voorstellen hebben onder andere betrekking op de
mobiliteit van voorgangers en de kerkelijke rechtspraak. Over het eerste en tweede pakket kunt u meer vinden op
de website www.protestantsekerk.nl.
Inmiddels ligt er een concept jaarplan 2018 ter bespreking bij het moderamen. Hopelijk kan dit jaarplan na de
kerkenraadsvergadering van februari zijn beslag krijgen. Het jaarplan is een uitwerking van het
meerjarenbeleidsplan 2017-2021. Daarnaast is er een redactiestatuut/privacyreglement opgesteld voor onder
meer de digitale Agnesbrief. Ook deze hopen we in de kerkenraadsvergadering van februari te kunnen bespreken.
Op woensdag 14 februari zal er weer een gemeenteavond gehouden worden. U vindt hierover in deze Agnesbrief
meer informatie. U bent van harte uitgenodigd om op deze avond mee te denken met de kerkenraad!
Tot slot nog het volgende: Ettie Hartholt heeft aangegeven om per 1 maart a.s. te stoppen met het verzamelen &
verwerken van kopij voor de Geandewei. Zij heeft dit ruim 22 jaar voor ons gedaan en vindt het tijd voor een nieuw
gezicht. Ettie, nu alvast onze dank voor jouw trouw en jarenlange inzet. We zullen jou als eindredactie voor al onze
kopij in De Geandewei gaan missen. En wilt u deze taak van haar overnemen? Op onze website is meer te lezen. En
neem bij vragen gerust contact met haar op.
EEN JAAR DE KANS ...
Een jaar de kans krijgen om te jakkeren en te jagen
rusteloos te vlinderen van bloem naar bloem.
Een jaar de tijd om ook eens halt te houden,
rust te nemen, oases te scheppen in de woestijn.
Een jaar de kans om op je recht te staan,
koste wat kost je gelijk te halen.
Een jaar de tijd om vrede te maken,
de minste te kunnen zijn.
Een jaar de kans om ieder voor zich
en God voor ons allen.

Een jaar de tijd om samen te gaan,
in te staan voor elkaar;
voor onmachtigen het meest.
Een jaar de kans om blind te worden,
je diepste grond, hoogste goed
uit het oog te verliezen.
Een jaar de tijd om jezelf te vinden
en God, het hart van je bestaan.
Peer Verhoeven
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Uitnodiging gemeenteavond 14 februari 2018

Door Annette Brandenburg

Woensdag 14 februari 2018 start de 40-dagentijd. Het thema van dit jaar is: onvoorwaardelijke liefde. We beginnen
deze avond in de Agneskerk om 18.00 uur met een sobere maaltijd. De diaconie zorgt voor soep, water en thee. U
dient zelf onbelegd brood mee te nemen.
Vervolgens zal er uitleg gegeven worden over projecten in de 40-dagentijd en zal Olchert Clevering ons informeren
over te zingen liederen in deze 40-dagentijd. Uiteraard gaan we deze ook samen oefenen.
Door kerkenraadsleden is, samen met u, gekeken hoe wij invulling kunnen geven aan wijk- en/of inspiratieavonden.
Dit onderzoek zal op deze avond verder toegelicht worden. Het College van Kerkrentmeesters wil met u de
jaarrekening 2016 doornemen. De staat van Baten en Lasten vindt u op de website onder ‘ANBI gemeente’. En de
verbouwing van de kosterij zal worden besproken. Ook de (eventuele) wijziging van de gemeentenaam zal deze
avond aan de orde komen.
We willen deze avond rond 21.30 uur afsluiten met het zingen van een lied.
De kerkenraad nodigt u van harte uit om deze avond met ons mee te vieren, te praten en te denken.
Programma:
18.00
19.00
20.00-20.30
20.30-21.30

Start sobere maaltijd
Start gemeenteavond
Koffiepauze
Vervolg gemeenteavond

U kunt op elk moment (18 uur, 19 uur of om 20.30 uur) insteken.

Activiteiten
Dinsdagochtend gesprekskring

Dit nieuwe seizoen vervolgen we onze bespreking van
het boek ‘Het hart van het Christendom’ van Marcus
Borg. Inmiddels zijn we aangekomen bij hoofdstuk
zeven. In dit boek laat hij zien dat wat men modern
geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als
wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen
bouwt en steun biedt. Als je de Bijbel niet meer
letterlijk kunt nemen, en twijfelt of Jezus echt opstond
als mens van vlees en bloed, hoe kun je dan nog
christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? Marcus Borg
laat zien dat er een lange traditie is van anders dan
letterlijk geloven, en wat de kern is die blijft staan.
Datum:
Tijd:
Plaats:

6 februari 2018
9.30 – 11.30 uur; inloop vanaf 9:15
Agneskerk

Theologie op maandag

Gedurende drie maandagavonden gaan we in op
thema’s uit het Christelijk geloof, aan de hand van het
boek ‘Van huis uit protestant’ van Hans Snoek. De
afgelopen vijftig jaar hebben honderdduizenden
afscheid genomen van de kerk. In het boek gaat hij na
wat de oorzaken zijn van deze exodus, en hoe het
geloof in God sinds de jaren 1950 veranderd is. Hij doet
dat aan de hand van interviews met Johan Blom en zijn
vijf kinderen, die de vele geloofsveranderingen aan
den lijve hebben ondervonden. ‘Van huis uit
protestant’ gaat in op onderwerpen als de almacht van
God, Jezus, de schepping, het kruis en verzoening.
Persoonlijke geloofservaringen worden zo vervlochten
met een analyse van de secularisatie. Na een inleiding
door ds. Madelon Vroonland en ds. Gerard Rinsma
volgt gesprek. Het is aan te bevelen om het boek te
bestellen. Het is beschikbaar bij bol.com voor € 11,99.
Meer informatie: dreudec@gmail.com,
gerard.rinsma@hetnet.nl of ds.vroonland@kpnmail.nl
Data: maandag 19 februari, 19 maart, 16 april
Tijd:
20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Plaats: De Oase, Weideflora 142
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Oproep
Per 1 maart a.s. stopt Ettie Hartholt met het verwerken van de kopij voor Geandewei. Geandewei verschijnt 23 keer
per jaar. De kopij wordt door de kopijverzamelaar verzameld, verwerkt tot een bestand, gecontroleerd
(tekstredactie), bewerkt (opmaak) en verzonden naar de centrale redactie. Heb jij zin om deze taak over te nemen
of heb je behoefte aan meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ettie Hartholt
(ettiehartholt@chello.nl).

Van het college van de kerkrentmeesters

Door Boukje van Koningsveld

Sleuteluitgifte voor de Agneskerk

Als gevolg van het onverwachte, plotselinge overlijden van Steven Hartkamp hebben wij onvoldoende zicht op
hoeveel sleutels in omloop zijn - en bij wie - voor de toegang tot de Agneskerk. Daarom is besloten om in de
kerkdeur een nieuw, gecertificeerd slot aan te brengen.
De sleuteladministratie is in handen van de koster.
Sytske Aalders start deze maand met de uitgifte van de nieuwe sleutels voor de deur van de Agneskerk. Zij zal
iedereen die bij haar bekend is en daarvoor in aanmerking komt een sleutel van het kerkgebouw aanbieden.
Globaal is de stelregel dat de voorzitter van een geleding, orgaan of commissie in ieder geval een sleutel krijgt.
Zoals bijvoorbeeld de diaconie, kindernevendienst en de cantorij. Daarnaast krijgen personen die in aanmerking
komen vanuit hun functie een sleutel. Denk bijvoorbeeld aan de predikant, organisten, jeugdouderling, de scriba
van de gemeente en enkele leden van het college van kerkrentmeesters. Tegelijk met het overhandigen van de
gecertificeerde sleutel wordt door de ontvanger een zogenoemde ‘verklaring van ontvangst’ getekend.
Reageren en ingangsdatum
Als u vanuit uw rol of functie in de gemeente een sleutel van de Agneskerk nodig hebt en u bent nog niet benaderd,
neem dan contact op met Sytske Aalders. Uiteindelijk gaat het ons om maatwerk. We nemen ruim de tijd om
iedereen die daarvoor in aanmerking komt een nieuwe sleutel te verstrekken. Wij verwachten dat dit in de loop
van februari 2018 het geval zal zijn. Eind februari zal waarschijnlijk het nieuwe gecertificeerde slot in de kerkdeur
worden aangebracht. Let daarom tegen die tijd op de mededeling met ingang van wanneer precies, we het nieuwe
slot in gebruik nemen. Vanaf die datum hebt u immers de nieuwe sleutel nodig. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Actie Kerkbalans
Deze maand gaan onze vrijwilligers weer op pad voor de actie Kerkbalans. Het thema voor 2018 is:
‘Geef voor je kerk’. Jaarlijks halen tientallen vrijwilligers geld op voor hun kerk in Goutum, Hempens/Teerns,
Zuiderburen en De Zuidlanden. Dit maakt het mogelijk om ons als kerk actief te laten zijn.
Geef voor je kerk
‘Laat onze kerk een plek zijn om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten. Een markant gebouw, een plek om te
vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.‘ Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis.
Wij willen een plek zijn waar iedereen terecht kan. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan
mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Zodat uw kerk kan geven aan
anderen.
Uw bijdrage is belangrijk en onmisbaar.
Na een aanzienlijke daling in de voorgaande jaren hebben we in 2017 het streefbedrag gehaald: u zegde in 2017
€ 84.500,- toe. In de begroting van 2018 is aan vrijwillige bijdragen een opbrengst geraamd van € 87.000,-. Wij
denken dat een verhoging van 3% haalbaar is. Dat lukt natuurlijk alleen als u uw hart weer laat spreken vanuit onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Protestantse Gemeente te Goutum, Hempens/Teerns, Zuiderburen en
De Zuidlanden. Kortom: Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. Geef aan actie Kerkbalans.
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In de week van 22 tot 27 januari zullen de brieven bij u thuis worden bezorgd. Uw toezegging wordt in de week
daarna weer opgehaald.
Uw positieve reactie zien we graag tegemoet.
De opbrengst collecten van en voor de kerk in de maand december 2017 was 725,89EUR. Hartelijk dank voor uw
gaven.

Van de diaconie
Opbrengst collecten diaconie in de maand december. Hartelijk dank voor uw gaven.
November
ZWO
St. Driestromenhuis
KIA Kind in de knel
Gerlande Bertin
Diaconie

EUR
165,95
279,52
190,29
28,61
478,20

Van een van onze oudere gemeenteleden, die niet meer in de kerk kan komen, ontving de diaconie een gift van
€ 100,00; heel hartelijk dank hiervoor.

Jongerennieuws
Ontdekkerkviering: Zondag 11 februari 11.30 uur in Markant, Zuiderburen.
Wat kijken we terug op een mooie maand december! En nu is het nieuwe jaar alweer enige tijd een feit. Koude en
zonnige winterdagen wisselen elkaar af met dagen van harde wind en regen.
Er komt een appje vanuit de werkgroep binnen; We mogen weer….wanneer spreken we af… Het is zomaar weer 11
februari. Want dan stroomt de zaal van Markant weer vol met kinderen en grote mensen die naar de
Ontdekkerkviering komen. We moeten het thema nog bedenken, het bijpassende Bijbelverhaal en een mooi
spiegelverhaal zoeken en de kast met knutselspullen nakijken.
Zijn jullie nieuwsgierig geworden naar wat we gaan doen tijdens deze viering? Kom dan samen met de kinderen,
vaders en moeders, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes, vier en ontdek samen met ons deze ochtend. Meer
informatie en foto’s over de Ontdekkerk kun je vinden op de website van de Agneskerk Goutum of op onze
facebookpagina Ontdekkerk-Agneskerk.
We zien jullie graag.
Martha Kroes, Marian Krol, Roelien Linthorst, Alice Romar

Pagina 7 van 8

Ter nagedachtenis
Thea Klompmaker-Post

Door Gerard Rinsma
19 juni 1927 – 1 januari 2018

Op de eerste dag van het nieuwe jaar overleed in de leeftijd van 90 jaar mevrouw Theo Klompmaker-Post.
Mevrouw Klompmaker-Post werd geboren in Leeuwarden-Huizum, en trouwde in het begin van de jaren 50 met
haar man Kier Klompmaker. Samen kregen zij vier kinderen en kwamen in 1976 in Goutum te wonen op De Pôlle en
raakten al snel betrokken bij het knusse kerkje op de terp.
Toen haar man ziek werd, heeft ze lang voor hem gezorgd, totdat hij in 1998 overleed. De jaren daarop werd haar
gezondheid minder en uiteindelijk verhuisde ze naar Erasmushiem, waar ze langzaam weggleed in vergetelheid. In
de afscheidsdienst in de Agneskerk werd haar lievelingslied gezongen: Abba vader, u behoor ik toe.
Langs deze weg wens ik haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe: dat zij de herinnering aan een lieve,
zorgzame en betrouwbare moeder en oma bewaren en koesteren en tot zegen in hun eigen leven laten zijn.

Januari 2018, Jaargang 19, Nr. 5, Oplage 351 (inclusief digitale nieuwsbrief)
Meerdere exemplaren van deze brief zijn gedurende de hele maand verkrijgbaar in het voorportaal
van de kerk
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