Agnesbrief
Van de redactie
Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 12 april naar agnesbrief@gmail.com.

Persoonlijk
Zo vlak voor Pasen lezen we in de bijbel de verhalen die vertellen van de noodlottige gebeurtenissen in Jeruzalem.
Een heel bedenkelijke rol wordt daarbij gespeeld door Judas, die - zoals we meestal lezen - Jezus heeft verraden.
Maar juist dát woord dat wij doorgaans vertalen met ‘verraden’ blijkt meerduidig te zijn en daarom wijken de
bijbelvertalingen ook van elkaar af. Hoewel de meeste bijbelvertalingen het griekse woord ‘paradidoomi’ vertalen
met verraden, vertaalt een handvol dit woord met ‘overleveren.’ De NBV volgt het voetspoor van de meerderheid
en vertaalt:
Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde:
'Waarachtig, ik verzeker jullie: éen van jullie zal mij verraden.' (Joh. 13:21)
De Naardense Bijbel blijft dichter bij het grondwoord en vertaalt:
Als Jezus dat zegt raakt zijn geest in verwarring en betuigt hij openlijk en zegt hij: vast en zeker is het, zeg ik
u, dat één van u mij zal prijsgeven. (Joh. 13:21)
De vraag is nu wie er juist vertaald heeft. De NBV of de Naardense Bijbel? Het Griekse werkwoord dat vaak met
'verraden' wordt vertaald, betekent 'overgeven', 'prijsgeven', 'overleveren'. Talloze teksten in het Griekse 'Oude
Testament' bevestigen dat. Ook God kan iemand ‘overleveren’ (Jes. 53:6). In Romeinen 8:32 staat zelfs dat God Zijn
eigen Zoon heeft overgeleverd.
'Verraden' heeft in modern Nederlands de emotionele bijklank van sluwheid en bedrog. Die ontbreekt in de bijbel.
Je kunt moeilijk zeggen dat God Jezus heeft 'verraden'. Zelfs Jezus gebruikt het woord en dan wordt het weer
neutraal vertaald. In de veldrede waarschuwt hij zijn volgelingen:
Als je met je tegenstander op weg bent naar een hoge autoriteit, doe dan moeite om nog onderweg tot een
vergelijk met hem te komen, anders sleept hij je voor de rechter, en de rechter zal je uitleveren aan de
gerechtsdienaar, en die zal je in de gevangenis gooien. (Luc. 12:58)
Ook is het misleidend het 'overleveren' te beperken tot Judas. Johannes noemt een rij van Jezus' 'overleveraars':
onder anderen Judas (Joh. 12:4, namens de twaalf leerlingen), de joodse clerus (Joh. 18:35) en Pilatus (Joh. 19:16).
Wat heeft Judas gedaan? Jezus uitgeleverd aan de gerechtsdienaren (zie boven), maar zij weer aan Pilatus en
Pilatus om hem te laten kruisigen. En dat wil zeggen: allen hebben Hem overgeleverd. Of wij begrip moeten hebben
voor de daad van Judas is een andere kwestie. Maar dat antisemitische vooroordelen van Judas een gemene
'verrader' hebben gemaakt staat wel vast.

Over de kerkdiensten
Zondag 25 maart
Palmpasen
In deze dienst vieren we Palmpasen waarbij de kinderen met versierde stokken de kerk zullen binnengaan. Er is na
de kerkdienst in de Agneskerk om 11.30 een tweede dienst in MfC Màrkant (waarbij geen kindernevendienst is).
Witte Donderdag 29 maart
19.30 uur
Viering met heilig avondmaal m.m.v. het Godeharduskoor
Deze dienst is een dienst van Schrift en Tafel. Aan de vooravond van zijn dood en opstanding vierde Jezus met zijn
leerlingen de joodse pascha-maaltijd. Door de viering van deze maaltijd beleeft het joodse volk steeds weer
opnieuw de bevrijding uit de slavernij van Egypte.
Goede vrijdag 30 maart
19.30 uur
Viering waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken.
Getooid met de titel Messias, Christus, Gezalfde is het de grootste gotspe, skandalon, wat de wereld ooit heeft
gezien. We lezen het lijdensverhaal uit het Johannes-evangelie, afgewisseld met passende liederen. We luisteren
ook naar een bewerking van het uit de achtste eeuw daterende 'Beklag Gods', waarin God vraagt waarom de
mensheid Christus zo laat lijden en waarom nog steeds mensen elkaar onderdrukken en leed aandoen.
Stille zaterdag 31 maart
20.30 uur
Wake
Viering, waarin we waken bij het graf en luisteren naar Bijbelverhalen over overwinning op het water (= dood): het
scheppingsverhaal, waarbij het water van de oervloed moet wijken voor land, de doortocht van het volk Israël door
de Schelf zee en andere verhalen uit de slavernij en uit de ballingschap. Zij plaatsen het door de dood heengaan van
Jezus Christus in het grotere verband van Gods geschiedenis met zijn volk en met de hele mensheid. Tenslotte
horen we het begin van het opstandingverhaal.
Pasen in de Agneskerk Zondag 1 april 9.30 uur
Paasmorgendienst m.m.v. de cantorij in de Agneskerk van Goutum met o.a. afronding van het veertigdagenproject.

Over de lezingen
Zondag 25 maart
6e van de 40 dagen
Mar 11,1-11 (Joh 12,1-24); Ps 118,1-2.19-29; Jes 50,47 (Jes 52,12-53,12); Ps 73,13-20; Fil 2,5-11; Mar 14,115,47

Donderdag 29 maart
Ex 12,1-20; Ps 81
Joh 13,1-15
Joh 14,15-31

Jesaja 50,4: God, de HEER, gaf mij een vaardige tong,
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.

Psalm 81,17 Ja, jou zou ik spijzigen met honing uit de rots.

De tong, vandaag, roept luid 'Hosanna',
zingt Gode toe, prijst hem de hemel in.
De tong, al evenzeer, maakt zijn naam klein,
en eist zijn dood.
Waarom kan ze niet zwijgen? Stil zijn,
nu even niets meer zeggen, is dat beter, soms?
Of zien of er dan toch wel wat gezegd kan zijn,
dat optilt, groot maakt, hart en moed versterkt?
God, help me zwijgen, help me spreken,
geef gij mijn tong die vaardigheid.

Witte Donderdag

Uit de sterke komt zoetheid voort,
uit de steen komt het zachte dat streelt,
dat geurt naar een voorjaar vol bloesem.
Zo, steeds weer opnieuw als een raadsel,
breekt uit de hardheid van heden
de zachtheid van uw geduld,
van uw weg, uw pad met de mensen.
Zo opent de weg door de nacht,
daar waar mensen de lofzang zingen,
en waar Jezus zijn kleed aflegt.
God, help me te gaan in de nacht.
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Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag Zaterdag 31 maart
Ex 12,(1)21-28; Hos 6,1-6 (Jes 52,13-53,12)
Gen 1,1-2,3; Ps 33,6-9
Ps 22; Heb 9,11-15; Joh 18,1-19,42
Mar 16,1-8
Psalm 22,2: U blijft ver weg en redt mij niet, ook al
schreeuw ik het uit.

Psalm 33,7 Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,

Een zwarte vlek; verloren in de tijd.
Geen mens die hem hier ziet zoals hij zelf de tijd
ervaart.
Niets dan een nare droom. Niemand nabij,
de stilte ademt dood, rumoer klinkt naar geweld,
gepraat is loos en vaag, en wat men zingt is strijd.
Alleen de psalm blijft over, dan.
God, u bent zo ver heen,
God, hij is zelf zo ver van alles wat nog leeft.
Als dit al 'dood' is: weg te zijn, voor niemand nog een
mens,
waar bent u dan, dat uur?
Zondag 1 april
Jes 25,6-9; Ps 118,15-24
Kol 3,1-4; Joh 20,1-18

1e van Pasen

Jesaja 25,7: vernietigt hij ... de sluier waarmee alle
volken omhuld zijn.

hij bergt de oceanen in schatkamers weg.
Verzamelen is vasthouden,
een schat bewaren die je niet kwijt wilt.
Maar vasthouden, dat lukt niet lang,
het water vloeit voorbij, het leven loopt gauw weg.
Of houdt God in een grote schaal,
twee open, wijde handen,
het water van het leven op, en tilt het aan het licht,
zo, dat het stroomt en toch niet meer verloren gaat?
Verstaat u, God, de kunst om toch te schenken
als onze beker droog is komen staan?

Zondag 8 april
Jes 26,1-13; Ps 111 (Ps 133)
1 Joh 5,1-6; Joh 20, (19)24-31

2e van Pasen

Jesaja 26,13: ... maar alleen uw naam zullen wij prijzen.

Daar liggen dan de doeken.
Als sluiers die het leven en de dood verdelen,
dit hier, dat daar, en niemand die daarover twist.
Die grens is onuitroeibaar, onbetwist.
Maar nu: sluiers, vaarwel, weg met het waas,
het leven is te sterk voor grenzen?
God, in een klein detail blijkt uw geloof
in toekomst, in wat mensen zijn,
ten diepste grenzenloos, ontsluierd en door u onthult.
Onthul ons zo uw leven. Ga ons voor.
Zondag 15 april
Mi 4,1-5; Ps 98 (Ps 4)
1 Joh 1,1-7; Joh 21,15-24

Paaswake

Mijn Heer, mijn God, gij koning van 't heelal,
als ik hier sta, met lege handen, en een leeg verstand,
niet wetend wat te denken van wat is gebeurd help me dan zien: de poort die u ontsloot,
laat me dan horen: mensen die in vrijheid zingen,
doe me dan ruiken: geur van leven,
morgen die ontwaakt,
en kansen die gegeven zijn aan wie verloren liep.
Als ik hier sta, een wereld achter me,
laten uw wonden dan mijn heelheid zijn,
u, Kyrie, mijn gloria. Uw naam zij lof en prijs!

3e van Pasen

Micha 4,4: ... door niemand opgeschrikt.
Hij weet niet waar hij heen zal gaan,
ze zullen met hem doen, hem leiden op een weg die
hij niet kiest.
Wég van de berg waar volken samenkomen
zal Petrus gaan, naar waar een keizer troont,
naar waar het woord van vissers niet echt telt.

Schrik van rondom en schrik van binnen,
radeloos, reddeloos verloren?
Of blijft hij ademen, en leven op de Geest,
de liefde Gods?
Heer, opgeschrikt en toch in vrede help me zo leven, opgestaan voorgoed.
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Dienstenrooster
Overzicht van diensten in maart en april.
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Datum
25 maart
29 maart

Voorganger
Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma

30 maart

Ds. G. Rinsma

31 maart

Ds. G. Rinsma

1 april

Ds. G. Rinsma

8 april
15 april
22 april
29 april

Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma
Da. H. Hoving
Da. A. Buizer

Bijzonderheden
Palmpasen
Witte Donderdag - aanvang 19.30,
viering avondmaal m.m.v.
Godeharduskoor
Goede Vrijdag - aanvang 19.30,
m.m.v. de cantorij
Stille Zaterdag - aanvang 20.30,
m.m.v. Broer de Witte, organist
Pasen
m.m.v. de cantorij
m.m.v. de cantorij

Doel v/d collecten
Kerk in Actie: Palmzondag/kerk
Aanloophuis/kerk

Diaconie/kerk
Diaconie/kerk
Diaconie/kerk
Diaconie/ KIA Eredienst/Kerkmuziek
Diaconie/kerk

Diensten in MFC Màrkant, Zuiderburen, aanvang 11.30 uur
Datum
25 maart
8 april
22 april

Voorganger
Ds. G. Rinsma
Mw. M. Kroes
Da. A. Buizer

Bijzonderheden

Doel v/d collecten
Kerk in Actie: Palmzondag/kerk

Ontdekkerkviering
Diaconie/kerk

Diensten in Martinuskerk – Hempens, aanvang 11.30 uur
Datum
8 april

Voorganger
Ds. G. Rinsma

Bijzonderheden

Doel v/d collecten
Diaconie/kerk

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht op
onze website www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad “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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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
negen. In dit boek laat hij zien dat wat men modern
geloof noemt, even diepgeworteld 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:

3 april 2018
inloop vanaf 9:15 uur
9:30 - 11:30 uur
Agneskerk

Theologie op maandag

De laatste van drie maandagavonden over 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. Hans Snoek gaat in dit boek 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. Het boek 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 verkrijgbaar bij bol.com voor € 11,99.
Data:
Tijd:
Plaats:

maandag 16 april
inloop vanaf 19:30 uur,
aanvang 20:00 uur tot 22:00 uur
De Oase, Weideflora 142

Meer informatie:

dreudec@gmail.com
gerard.rinsma@hetnet.nl
ds.vroonland@kpnmail.nl

Fondsenwerving Soup Kitchen Port Alfred, Zuid-Afrika
In april ga ik voor mijn werkgever NHL Stenden naar een conferentie in Zuid-Afrika. NHL Stenden heeft zich
gecommitteerd aan Universities Fighting World Hunger. Deze organisatie probeert door onderwijs en
geldinzamelingsactiviteiten honger de wereld uit helpen.
Studenten van NHL Stenden, die nu in Zuid-Afrika studeren en de conferentie organiseren, hebben alle deelnemers
aan de conferentie uitgedaagd om geld in te zamelen voor een lokaal project, de Soup Kitchen van Port Alfred. De
Soup Kitchen is in 1998 gestart als een initiatief van de christelijke gemeenschap om kinderen te voeden, die op
school papier aten om de honger te stillen. De vrijwilligersorganisatie verzorgt tegenwoordig 3000 maaltijden per
week. De maaltijden gaan naar mensen die op de vuilnisbelt wonen, en families die het hard nodig hebben. Door
teruglopende donateursbijdragen kunnen ze nog in plaats van drie keer, nog maar twee keer per week maaltijden
uitdelen, en hebben ze ook moeten korten op het uitdelen van brood.
Ik ben met veel enthousiasme de uitdaging aangegaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Soup Kitchen,
zodat de mensen die dat hard nodig hebben in ieder geval twee keer per week een voedzame maaltijd blijven
ontvangen. Ik hoop daarbij van harte op uw steun. Mocht u een donatie willen doen dan kunt u een bedrag
overmaken naar NL12INGB0008941846 t.n.v. J.J. Dieters, o.v.v. Donatie Soup Kitchen, bij voorkeur voor 7 april as.
Ik zorg dan dat het op de juiste plek terecht komt.
Met hartelijke groet,
Anja Brandsma
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Van het college van de kerkrentmeesters

Door Boukje van Koningsveld

Bestemming kosterij

De kerkenraad heeft onlangs het besluit van het College van Kerkrentmeesters (CvK) bekrachtigd voor wat betreft
de bestemming van de kosterij. De kosterij zal worden gesplitst in enerzijds een woning die wordt verhuurd aan
derden en anderzijds een lokaal voor gebruik door de gemeente. Nadat het CvK verschillende mogelijkheden in
beeld had gebracht is unaniem voor deze bestemming gekozen. De bestemming sluit aan bij de meningen en
opmerkingen die op de gemeente-avond zijn gemaakt.

Renovatieplan

De renovatie van de woning en het lokaal kan nu worden aangepakt. Er zijn verschillende ideeën uitgewisseld over
welke indeling de woning aantrekkelijk maakt voor verhuur. Het is de bedoeling om het lokaal in te richten als een
gezellige, warme plek die door de gemeente voor meerdere doelen gebruikt kan worden. Energiebesparende
maatregelingen en het gebruik van duurzame materialen zullen in het renovatieplan de volle aandacht krijgen. Het
CvK zal met de architect overleggen wat mogelijk en haalbaar is. Een bouwcommissie zal de renovatie begeleiden.
Hiervoor zijn vooralsnog enkele leden van het CvK, een gemeentelid en een kerkenraadslid beschikbaar.
Wij zullen u verder informeren zodra de plannen meer vorm krijgen en concreter worden.
De opbrengst collecten van en voor de kerk in de januari 2018 was 276,81 EUR. Hartelijk dank voor uw gaven.

Van de Kerkenraad

Door Annette Brandenburg

In de Agnesbrief van januari kreeg u voor het laatst een update vanuit de kerkenraad. Inmiddels is er in onze
gemeente weer veel gebeurd waarover ik u graag bijpraat.
Op woensdag 14 februari was er een gemeenteavond. Voor de pauze gaf Willy van Dijk uitleg over de liturgisch
bloemschikking in de 40-dagenperiode en vertelde Johan Snijder over de diaconale doelen. Vervolgens vertelde
Olchert Clevering over de achtergronden van een aantal liederen uit het liedboek. Uiteraard werden de liederen
ook gezongen. Na de pauze schoven meer gemeenteleden aan (totaal ± 20 personen). Door het College van
Kerkrentmeesters werd de gemeente onder andere bijgepraat over de verbouwing van de kosterij en mogelijke
bestemmingen hiervoor. Boukje van Koningsveld, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, gaf informatie
over de voorgenomen naamswijziging van onze gemeente. Na stemming bleek de voorkeur uit te gaan naar
Protestantse Gemeente Goutum/Leeuwarden-Zuid. De Kerkenraad zal nu bekijken of dit kerkrechtelijk voldoet aan
de regels en verder actie ondernemen.
Het jaarplan 2018 is inmiddels vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 11 februari. U vindt deze op de
website en in de hal van de Agneskerk. In het jaarplan staan onze plannen voor 2018 en hoe de kerkenraad hieraan
uitvoering wil gaan geven. Zo wil de diaconie voor en na de zomervakantie een koffie-ochtend voor iedereen die
daar behoefte aan heeft; leest u meer over de ontdekkerk en de plannen van de pastoraal medewerkers.
Het redactiestatuut/privacyreglement neemt iets meer tijd om tot een hamerstuk te komen. Dit heeft ook te
maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. De AVG
heeft als hoofddoel het beschermen van persoonsgegevens. Deze wetgeving legt een grotere verantwoordelijkheid
bij de verwerkers van persoonsgegevens. Kerken zijn verantwoordelijk voor en verwerkers van persoonsgegevens,
met name NAW-gegevens voor kerklidmaatschappen. Daarbij werken zij ook met bijzondere persoonsgegevens,
bijvoorbeeld bij welke kerkgenootschap men hoort.
In de kerkenraadsvergadering van 12 maart hebben wij Ettie Hartholt met een mooie bos bloemen en een
cadeaubon bedankt voor haar jarenlange inzet als copy-verzamelaar voor de Geandewei. Gerda Kleefstra heeft dit
van haar overgenomen. Wij zijn erg blij dat Gerda deze taak op zich heeft willen nemen.
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‘Het heilige hert van Cambuur’.
Tot slot meer over het project dat in het kader van Under de toer/KH 2018 in juni in Goutum zal plaatsvinden.
Tijdens de startzondag in 2017 werd hierover al kort iets verteld. Voor hen die daar niet bij waren: Een kind van de
nabijgelegen basisschool wees de dominee op de aanwezigheid van het Cambuurlogo in de kerk. Het jongetje kreeg
een rondleiding door de kerk en herkende in het familiewapen van de Cammingha’s, de stichters van Leeuwarden,
meteen het rode liggende hert in goud en riep enthousiast: ‘zijn jullie ook al fan?!’ Het vertrekpunt van een
theatrale zoektocht naar meer mogelijke verbanden tussen de Agneskerk en SC Cambuur, dwars door de kosterij en
de Agneskerk!
Inmiddels zijn we een half jaar verder. Door de mensen van Skoft & Skiep wordt hard gewerkt aan het verhaal en
de uitvoering ervan. Een aantal mensen uit onze gemeente is hierbij nauw betrokken en uiteraard heeft onze
voorganger ook een rol in het verhaal. Vanaf mei zal er elke weekend geoefend worden in de kerk. De première
vindt plaats op woensdag 13 juni. Naast dit theaterspektakel vinden er ook andere activiteiten plaats. Aan de
leerlingen van IKC Wiarda worden workshops gegeven, waarbij zij onder andere een eigen familiewapen gaan
maken. Op vrijdag 20 april is de kick-off van dit theaterspektakel. ’s Middags in de Agneskerk, waarbij het werk van
de leerlingen van IKC Wiarda tentoongesteld zal worden en ’s avonds in het stadion van FC Cambuur, voorafgaand
aan de voetbalwedstrijd.
Houdt de website van Under de Toer/het heilige hert van Cambuur en onze kerk goed in de gaten voor meer
informatie over dit spektakel.

Van de diaconie
Opbrengst collecten diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.
Februari
Diaconie
Aanloophuis
Kerk in Actie - Noodhulp
Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
Gerlande Bertin

EUR
176,89
25,30
105,45
108,65
35,50

Van het pastoraat

Door Jenny Mink

Om als gemeente te kunnen omzien naar elkaar starten we met deze rubriek Pastoraat in Geandewei, de
Agnesbrief en op de website. De predikant schrijft de geboorteberichten en in memoriam.
Berichten over het wel en wee kunnen doorgegeven worden aan Jenny Mink, telefonisch (06-55946166) of per
email (jennymink@outlook.com). Berichten worden uiteraard alleen geplaatst als de betrokkene ermee instemt dat
zijn/haar naam en verblijfplaats genoemd wordt.
Mevrouw A. van der Wal- Bruinsma (Tilbarten) verblijft tijdelijk in Noorderbreedte revalidatie, Borniastraat 40,
8934 AD Leeuwarden, Afdeling 5, kamer B 42.

Pagina 7 van 8

Ter nagedachtenis

Door Gerard Rinsma

Duco Willem Schreuder

12 maart 1940 – 13 februari 2018

Op dinsdag 13 februari overleed in de leeftijd van 77 jaar Duco Willem Schreuder. Duco werd geboren in Malang op
Java op 13 maart 1940 en kwam na de oorlog met zijn ouders terug in Nederland. Hij groeide op in het naoorlogse
Apeldoorn en trok als student naar Utrecht. Spoedig daarna leerde hij zijn eerste vrouw kennen. Samen kregen ze
drie kinderen. Maar toen zijn vrouw op 46-jarige leeftijd stierf, kwam Duco alleen te staan.
Aangespoord door zijn dochter besloot hij zich open te stellen voor een nieuwe relatie en kort daarna leerde hij
Marja kennen. Samen beleefden ze 25 intense en gelukkige jaren, waarin hun huwelijk gezegend werd met tien
wederzijdse kleinkinderen.
Toen er in het najaar van 2017 bij Duco een levensbedreigende ziekte werd geconstateerd, bleven hij en zijn vrouw
hopen en vertrouwen op genezing. Helaas bleken zijn krachten daartoe uiteindelijk ontoereikend.
In de afscheidsdienst op maandag 19 februari vertelde dochter Annemarie over de vroegere jaren met haar vader.
Schoondochter Carina Vinke zong ‘Lob des Leidens’ van Richard Strauss, begeleid door haar man, tevens zoon Jelle.
Jelle speelde daarna de Impromptu in As, opus 142, nr. 2 van Franz Schubert. De dienst werd besloten met het lied ‘
‘Hear wês mei ús oant in oare keer’.
In Duco Schreuder verliest niet alleen zijn familie, maar ook onze gemeente een zachtmoedig en aimabel mens. En
daarom wens ik iedereen die Duco gekend heeft en hem mist- in het bijzonder zijn vrouw Marja en hun beider
kinderen en kleinkinderen troost en houvast toe om een weg te vinden om met dit verlies verder te leven.

Jongerennieuws
Palmpasen

Op zondag 25 maart is het Palmpasen. Zoals je misschien wel weet, mag je dan tijdens de ochtenddienst in de
Agneskerk met een kruis, versierd met gekleurd crêpepapier en snoep in de kerk komen. Voor het versieren van het
kruis ben je op zaterdag 24 maart om 13.30u van harte welkom in de Agneskerk. Als je thuis nog een kruis hebt
staan van vorig jaar, wil je deze dan zo snel mogelijk bij de Agneskerk inleveren? Let op, vanwege Palmpasen is er
op 25 maart er geen kindernevendienst in Màrkant, we hopen jullie allemaal te zien bij de dienst in de Agneskerk.
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Meerdere exemplaren van deze brief zijn gedurende de hele maand verkrijgbaar in het voorportaal
van de kerk
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