Agnesbrief
Van de redactie
Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 20 april 2017 naar agnesbrief@gmail.com.

Over de kerkdiensten
Zondag 26 maart volgt er op de dienst in de Agneskerk om 11.30 een dienst in de Martinuskerk van Hempens.
Zondag 9 april is er na de dienst in de Agneskerk om 11.30 een kerkdienst in MfC Markant. Het thema van de dienst is:
Jesus Christ Superstar? In de evangelielezing op de laatste zondag in veertigdagentijd horen we over Jezus’ glorieuze
intocht in Jeruzalem.
Donderdag 13 april
Witte Donderdag
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.
Vrijdag 14 april
Goede vrijdag
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.
Zaterdag 15 april
Paaswake
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.
Zondag 16 april
Pasen
Feestelijke dienst voor jong en oud, we vieren het Licht van Pasen.

Over de lezingen
Zondag 26 maart: 4de zondag 40 dagen tijd
Laetare
1 Samuël 16,1-13
Psalm 23
Efeziërs 5,8-14
Johannes 9,1-13(14-25)26-39

Donderdag 13 april
Exodus 12, (1) 15-20
Psalm 81

De genezing van de blindgeborene wordt aanleiding tot een
steekspel over blindheid: Was u maar blind,’ zei Jezus tegen
de farizeeën, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert
dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’ Deze lezing is te
zien als een aanleiding voor de doopcatechese en verwijst
zo naar de Paaswake, waarin van oudsher de
geloofsleerlingen gedoopt werden.

Johannes kent geen verhaal over de instelling van het
avondmaal, maar wel van een bijzondere gebeurtenis
tijdens een van de maaltijden met Jezus. De voetwassing.
Ik zou me ‘ta de teannen ut skamme ha’, zoals de Friezen
zeggen, als het mij was overkomen. Iemand, die ik
bewonder en van wie ik wil leren, hurkt voor me neer om
mijn voeten te wassen. Het overkomt Petrus en hij zal
deze les nooit meer vergeten.

Witte Donderdag
Johannes 13, 1-15

Zondag 2 april; 5de zondag 40 dagen tijd
Ezechiël 37, 1-14
Psalm 130
Romeinen 8, 8-11
Johannes 11, 1-4 (5-16) 17-44

Judica

De opwekking van Lazarus is een van de meest spannende
verhalen uit het Johannes-evangelie. Hoe kunnen we dit in
de 21ste eeuw lezen? Als een proloog op Pasen. Maar
tegelijk is het ook het enige verhaal in de bijbel dat vertelt
dat Jezus verdriet heeft gekend. Of beter: gerouwd heeft.
Zo zichtbaar, dat omstanders opmerkten ‘Wat heeft hij veel
van hem gehouden!’ Maar als er ook giftige kritiek klinkt:
‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch
ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ dan wordt
Jezus kwaad en gaat tot actie over. Martha, die hem wil
tegenhouden, wijst hij terecht: ‘Ik heb je toch gezegd dat je
Gods grootheid zult zien als je gelooft.’
Zondag 9 april; 6de zondag 40 dagentijd
Mattheüs 21, 1-11
Psalm 118, 1-2, 19-29
Jesaja 50, 4-7
Psalm 73, 13-20
Filippenzen 2, 5-11
Mattheüs 26, 1-27, 66

Vrijdag 14 april
Goede Vrijdag
Exodus 12, (1) 21-28
Hosea 6, 1-6
Psalm 22
Hebreeën 9, 11-15
Johannes 18, 1-19, 42
Zaterdag 15 april
Stille Zaterdag
Genesis 1, 1-2, 3
Psalm 33, 6-9
Psalm 16, 5-11
Exodus 14, 15-15, 1a;
Jesaja 55, 1-11; 12, 1-6
Ezechiël 36, 24-28
Psalm 51, 9-15
Sefanja 3, 12-20
Psalm 126
Romeinen 6, 3-11
Mattheüs 28, 1-10

Palmarum
Paaszondag 16 april
Exodus 14, 9-14
Psalm 118, 15-24
Kolossenzen 3, 1-4
Johannes 20, 1-18

Het verhaal van Jezus’ intocht zit vol symboliek. Een echte
Messias zou toch zeker voor een paard hebben gekozen? Er
is de evangelist veel aan gelegen om duidelijk te maken dat
in deze ezelberijder de profetieën in vervulling zijn gegaan.
En tegelijk is het de opmaat naar de komende
gebeurtenissen: heden: hosanna, morgen: kruisigt hem.

Pasen

Los van wat je gelooft, behoort het verhaal van Maria
Magdalena in de tuin tot de wereldliteratuur. Liefde, die
door de dood heen breekt. Door talloze renaissancekunstenaars is het afgebeeld en daardoor bekend
geworden onder de Latijnse naam: Noli Me Tangere. Hou
me niet vast. Alsof het te mooi is om waar te zijn. Of
omgekeerd: te waar om mooi te zijn?

Dienstenrooster
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Voorganger
2 april
9 april
13 april

Ds. R. Reitsma
Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma

14 april
15 april
16 april

Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma
Ds. G. Rinsma

23 april
30 april

Ds. F.F. Fink
Ds. J.D.Th. Wassenaar

Bijzonderheden
Doel v/d collecten: Kerk in Actie werelddiaconaat/kerk.
Doel v/d collecten: Kerk in Actie totale werk/kerk.
Witte Donderdag, viering avondmaal, m.m.v. de cantorij.
Doel v/d collecten: Aanloophuis/kerk.
Goede Vrijdag.
Stille Zaterdag, m.m.v. de cantorij
Pasen.
Doel v/d collecten: Aanloophuis/kerk.
Viering avondmaal Doel v/d collecten: diaconie/kerk.
Doel v/d collecten: diaconie/kerk.
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Aanvang 19:00 uur
Aanvang 19:30 uur
Aanvang 21:30 uur
Aanvang 11:00 uur

Dienst in MFC Markant (Zuiderburen), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld).

9 april

Voorganger

Bijzonderheden

Ds. G. Rinsma

Doel v/d collecten: Kerk in Actie totale werk/kerk.

Diensten in Martinuskerk (Hempens), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld).
Voorganger

Bijzonderheden

16 april

Ds. G. Rinsma

23 april

Ds. J. vd Veen

Pasen.
Doel v/d collecten: Aanloophuis/kerk.
Doel v/d collecten: diaconie/kerk.

Aanvang: 09:30 uur

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 Mirjam Talma. Dit kan via e-mail mstalma@tele2.nl en telefonisch via sms of
WhatsApp op 06 38541917

Theologie op maandag

Dinsdag 4 april – gesprekskring

Drie avonden over hedendaagse theologie. In 2016
verscheen de bundel ‘Liberaal Christendom’. Mechteld
Jansen, rector Protestantse Theologische Universiteit
schreef hierover: ‘Wars van conservatisme en
secularisme gaan de schrijvers met de lezer het gesprek
aan over religie en geloof. In korte, stevige teksten raken
zij daarbij ook heikele kwesties. (...) Je proeft de
denkkracht die in elk van de thema’s is geïnvesteerd.’
Gedurende drie laatste maandagavonden van de maand
gaan we in op drie hoofdthema’s uit het Christelijk
geloof: wat zeggen ‘liberale theologen’ hierover? Na een
inleiding door ds. Helmer le Cointre en ds. Gerard Rinsma
volgt gesprek.

De aftrap vond plaats in oktober en voor deze ochtend hebben
we voorgesteld om het vijfde hoofdstuk van het boek ‘Het hart
van het Christendom’ van Marcus Borg te bespreken. 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.

Tijd:
Plaats:
Data

20.00 tot 22.00 uur
De Oase, Weideflora 142
Thema

Om de kring goed te kunnen volgen verdient het aanbeveling
het boek ‘Het hart van het Christendom, modern geloof en de
traditie’ van Marcus Borg aan te schaffen, o.a. te bestellen bij
Kok Kampen € 15,99.
Data:

ma. 27 maart

De Heilige Geest en de kerk

Tijd:
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De kring komt 1 x per maand op dinsdagochtend
bijeen
9.30 tot 11.30 uur.

Solidariteit met Palestijnen en Israëliërs
Inleiding door Jet den Hollander op woensdag 29 maart,
19.30 uur, in de Agneskerk.
Er zijn, gewoon meelopen in het dagelijks leven en
getuige zijn van wat er gebeurt. Dat staat centraal voor de
waarnemers van het Ecumenical Accompaniment
Programme in Palestine and Israel (EAPPI). Het
programma ging in 2002 van start, als antwoord van de
Wereldraad van Kerken op de roep om hulp van de 13
kerkgenootschappen in Palestina en Israël. Tijdens de 2e
Intifada (Palestijnse opstand tegen de Israëlische
bezetting) zijn er honderden doden gevallen. De kerken
vroegen de wereld: Kom en Zie. En Israëlische
vredesactivisten voegden daar aan toe: steun ons als we
met Palestijnen zoeken naar een vreedzame oplossing
van het conflict en een einde aan de illegale bezetting van
Palestina door Israël. Sinds 2002 zijn er al zo’n 1800
“Ecumenical Accompaniers” geweest. Ze komen uit 22
verschillende landen, waaronder Nederland, en
vertegenwoordigen uiteenlopende beroepen.

Na hun 3 maanden in Jeruzalem en de West Bank gaan ze
terug naar huis, om te vertellen wat ze gezien en gehoord
hebben.
Op woensdag 29 maart houdt Jet den Hollander in Goutum
een inleiding over EAPPI. Zij was de afgelopen drie jaar
coördinator van het programma in Jeruzalem. Werk en
wonen daar hebben ook haar nieuw inzicht gegeven in wat de
nu al 50 jaar durende bezetting concreet betekent voor
Palestijnen en Israëliërs.
Na de inleiding en presentatie van Jet is er gelegenheid om
met elkaar van gedachten te wisselen en onze houding te
bepalen in een conflict dat ook een loyaliteitsconflict is in ons
zelf en in onze kerken.
U bent van harte welkom!
Jet den Hollander is uitgenodigd door de Commissie Vorming
en Toerusting, vanuit de wijkgemeente Oase/ Huizum Oost en
de PKN Agneskerk, Goutum

Meditatie-uur op woensdagmorgen in Hempens
Hoe komen we tot stilte, bezinning en bezieling midden in de hectiek
van alle dag? Midden in de week willen wij, een aantal leden van PKN
Goutum c.a., graag een moment inbouwen waarin we tot rust kunnen
komen. Vroeg in de morgen, aan het begin van de dag komen we
samen in de Martinuskerk in Hempens. Tijdens dit meditatie uur zal er
veel stilte zijn wat we afwisselen met het lezen van een tekst en het
luisteren naar muziek, bijvoorbeeld naar liederen uit Taizé. Iedereen
die belangstelling heeft wordt van harte uitgenodigd! Ervaring met
meditatie is niet nodig

Data:

Tijd:

29 maart
12 april
3, 17 en 31 mei
8.45 uur

Plaats: Martinuskerk, Skoalledyk 40, te Hempens
Voor meer informatie kunt u bellen met 0582890014

Van de diaconie
Namens de Diaconie vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Zaterdag 1 april organiseert de diaconie samen met de Voedselbank een supermarktactie bij JUMBO Els Boek in
Zuiderburen. Zo presenteert de kerk zich ook aan het winkelend publiek. Iedereen, die daaraan mee wil werken, kan zich
voor een paar uur inschrijven. Het is belangrijk om deze actie met elkaar te dragen. Deze actie is nuttig werk en eens een
andere en invulling van een paar uur op zaterdag. Vanaf 5 maart liggen er intekenlijsten in de Agneskerk, het kerkje
Hempens en Markant. Van harte aanbevolen, want samen staan we sterk.
Ook dit jaar kunnen er weer paasgroeten verstuurd worden naar gevangenen in Nederland. Volgens de gevangenispastor
doet het gevangenen heel goed wanneer aan hen gedacht wordt, zeker met Pasen. Als u per groet 2 postzegels wilt
plakken, dan betaalt de diaconie de kaarten.
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Zondag 2 april wordt er in Goutum gecollecteerd voor jongeren in Zuid-Afrika (werelddiaconaat). In de sloppenwijken van
Zuid-Afrika is het leven hard. Jongeren worden negatief beïnvloed door misbruik,
criminaliteit en de aanwezigheid van gangsters. In ‘Vrygrond’, een sloppenwijk vlakbij
Kaapstad, heeft de stichting Sozo een jeugdcafé geopend. Een veilige plek waar jongeren
tussen de 16 en 25 jaar toegang krijgen tot internet en leren hoe ze online naar
opleidingen of werk kunnen zoeken. Het café wordt gerund door een echtpaar. Voor
sommige jongeren fungeren zij als rolmodel. Zij leren de jongeren dat ze er toe doen. Dat
is van enorm belang voor de beeldvorming van jongeren over volwassenen en hun eigen
toekomst.
Zondag 9 april is het Palmzondag. Er is dan een dienst in Goutum en Markant. Er wordt dan in beide diensten
gecollecteerd voor mensen met een handicap in Myanmar. In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk
gehandicapt zijn nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. The Leprosy Mission International (TMLI) zet zich naast
lepra ook in voor gehandicapten. TLMI probeert werkplekken te creëren bij bedrijven en biedt medische zorg. Kinderen
met een handicap krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen. Zo
ondersteunt TLMI sterke vrouwen en dappere mannen die vechten voor een betere toekomst! Beide collecten bevelen
wij u van harte aan.
Met vriendelijke groet,
namens de diaconie
Marike van Dijk
Opbrengst collecten diaconie, februari 2017. Hartelijk dank voor uw gaven.
KIA Werelddiaconaat

81,81

EUR

Diaconie

204,50

EUR

Aanloophuis

127,15

EUR

In februari heeft de diaconie een anonieme gift ontvangen van 25 EUR, waarvoor hartelijk dank.

Van de kerkrentmeesters
De opbrengsten van de collectes van en voor de kerk bedroegen 286,26 EUR in januari 2017. Hartelijk dank voor uw
gaven.

Jongerennieuws
Musical Esther

Zondag 26 maart is het (weer) zover! Met 28 jongens en meisjes van onze Agneskerk doen we weer mee aan een musical
van de Vliegende Speeldoos*. Dit jaar voeren we de musical ‘Esther’ op! Het belooft weer een mooie dag en opvoering te
worden. Voor de opvoering hebben we natuurlijk ook publiek nodig, dus: allemaal van harte welkom om 18.30u in de
Schakel, Havingastate 7 in de wijk Camminghaburen. Wij hebben er zin in, jullie ook?

Palmpasen

Op zondag 9 april 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. In verband met Palmpasen viering in de
Agneskerk is er op 9 april geen kindernevendienst in Markant.
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Voor het versieren van het kruis ben je op zaterdag 8 april om 13.30 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?
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst.
*Samen met bijna 100 kinderen van alle PKN-kerken uit Leeuwarden komen we op het podium.

Dag jongens en meisjes,
Zeg, kunnen jullie al zelf lezen of is er iemand die jullie voor wil lezen? Dat zou fijn
zijn, want terwijl ik praat, typt de dominee mijn woorden op. Ja, zo nu en dan kan hij
het niet bijhouden. Dan roept hij: ‘stop, stop, stop. Zou je die laatste zin nog eens
willen herhalen?’ En dan weet ik weer niet wat ik gezegd heb. En dan probeert de
dominee mij te helpen, maar die zegt het altijd net verkeerd. Nee, nee, nee, zeg ik dan, dat heb ik niet
gezegd. Zegt de dominee, het wordt tijd, Frits, dat je zelf leert typen. Nou, en dat moet je tegen mij
zeggen. Ik heb dagenlang geoefend en nu kan ik een beetje typen op zo’n toetsenbord. Qprutshbvl;nbhw
sd,aubdcaskjejbadpo. Zo ben ik begonnen. Maar nu kan ik al echte woordjes typen. Ja, en weet je welk
woord mij het beste lukt: ‘groen’. En daarom dacht ik: laat ik nou eens zoveel mogelijk woorden bedenken,
die eindigen op ‘groen’. Ik hoefde maar naar buiten kijken, naar de tuin en het plantsoen. Het was allemaal
groen.
In de lente, ieder jaar,
spat de kleur groen
uit elkaar
in veertig kleuren groen.
Kijk maar:
lichtgroen
donkergroen
dofgroen
flonkergroen
poepgroen
snoepgroen
krijt op de stoepgroen
mosgroen
bronsgroen
kikkertje plonsgroen
standgroen
zinkgroen
snot aan je pinkgroen

rijtuiggroen
grachtengroen
niet langer wachtengroen
appelgroen
olijfgroen
zeeziek is mijn lijfgroen
ditgroen
datgroen
kroos op de katgroen
slagroen
komkommergroen
stomgroen
nog stommergroen

gekgroen
andijvie met spekgroen
dank u welgroen
alstublieftgroen
ik ben voor het eerst verliefdgroen
blauwgroen
grijsgroen
vinkiegroen
sijsgroen bakken tjaptjoigroen
liters hiep hoigroen
oud monumentengroen
leve de lentegroen.

In de zomer, niets aan te doen,
zijn alle kleuren groen
weer groen.
FRITS!
April 2017, Jaargang 18, Nr. 6, Oplage 466 Meerdere exemplaren van deze brief zijn gedurende
de hele maand verkrijgbaar in het voorportaal van de kerk
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