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ZONDAG 1 MEI , AGNESKERK:
VOCALGROUP CHORAL
over het leven en de dagboeken van ETTY HILLESUM

Vocalgroup CHORAL brengt het leven en de dagboeken van ETTY HILLESUM met muziek, zang en
schitterend spel ten tonele.
Het leven van Etty Hillesum (1914-1943) kenmerkt zich door haar Joodse afkomst, onstuimigheid,
grilligheid, maar ook door haar geloof in de kracht van de liefde, God en de medemens.
Esther (Etty) Hillesum kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij werd
vermoord in Auschwitz (Polen). In deze dagboeken verwoordde zij haar persoonlijke ontwikkeling te
midden van de Tweede Wereldoorlog. In deze voorstelling wordt schitterend gezongen (een achttal
vocalisten) en geacteerd (foto: Abke Bruins als Etty). De teksten en de muziek zijn aansprekend,
ontroerend en indrukwekkend.
Het verhaal en de uitvoering komen “echt binnen”. Het is de boodschap van liefde en hoop.
Voor kaarten (à € 7,50 + servicekosten) en verdere informatie:
http://www.gerardrinsma.nl/cvt
https://www.facebook.com/CVTgoutum

www.agneskerkgoutum.nl
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Meerdere exemplaren van deze brief zijn gedurende de hele maand verkrijgbaar voor in de hal van de kerk.
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OVER DE LEZINGEN
Zondag 24 april, 5e van Pasen

Zondag 8 mei, 7e van Pasen

Deuteronomium 6,1-9
Psalm 145,1-12
Openbaring 19,1-9
Johannes 13,31-35

1 Samuël 12,19b-24
Psalm 31,1-9 (Psalm 97)
Openbaring 22,12-21
Johannes 14,15-21

Openbaring 19,8: Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede
dat gedaan is door de heiligen.

Openbaring 22,20: 'Ja, ik kom spoedig!' Amen.
Kom, Heer Jezus!

Niets is er hier dat niet een deuk opliep.
Al zuchtend gaan ze voort, de kerken,
gelovigen weten maar half of het wel goed is zo,
is wat ze doen wel echt?
Maar als Johannes schouwt in dat wat telt voor God
ziet hij het stralend wit van de verheerlijking,
en zoveel schoons en moois dat hem verrast.
God, help me zien, U, blij om alle goeds.
Zondag 1 mei, 6e van Pasen
Joël 2,21-27
Psalm 67
Openbaring 21,10-12.22-27
Johannes 14,23-29

Een afscheid. Weggaan, en een laatste kus.
Een groet, verzekering dat dit het eind niet is.
De mens die gaat is, blijft, present,
elk 'amen' brengt zijn tegenwoordigheid teweeg,
roept beelden op, van hoe het was, en hoe het
worden zal.
Kom!, roept de wachtende, - en daarmee komt ze
zelf,
en gaat ze, onderweg naar hem die haar vooruitsnelde.
God, laat mijn 'amen' klinken als een lied van liefde.
Zondag 15 mei, 50e Paasdag, Pinksteren

Openbaring 21,25: De poorten zullen overdag nooit
gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn.
Een stad met poorten, en die nooit meer dicht?
Dat zijn de poorten met de hoofden hoog,
de wijde boog waardoor de koning binnenkomt,
nu, steeds opnieuw, bij dag en nacht is hij er welkom.
Dan is er ook geen nacht meer nodig,
niemand zoekt nog een plek om weg te kruipen,
geen mens is grimmig onderweg,
moet stilgezet door muren, tralies, hout.
God, open mij de poort naar deze droom van leven.

Joël 2,28-32/3,1-5
Psalm 104,25-35
Handelingen 2,1-11
Johannes 20,19-23
Joël 3,1: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat
leeft.
'Uitgieten' klinkt als water op een dorstig land,
als goede woorden in een smachtend hart,
als handen die met tederheid, zacht, raken,
als ogen die me dwingen op te staan,
me op te richten naar wat leven geeft en licht.
Gods geest vernieuwt wat oud was, toekomstloos.
God, schenk uw aarde geest, stromend, vol levenslust,
een toekomst voor de dorre grond van ons bestaan.

VLUCHTELINGEN IN HELICONSTATE
27 maart 2016
De afgelopen twee weken was het een komen en
gaan van bewoners in de noodopvang. Vertrek naar
Ter Apel of Gilze en Reijen. De komst van bewoners
uit een noodopvang die binnenkort gaat sluiten.
Veel onrust dus!
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Ondanks de blijdschap van de mensen die nu eindelijk in aanmerking komen voor de asielprocedure treft me telkens weer het verdriet bij het
afscheid nemen. Er zijn in de maanden van
wachten en onzekerheid vriendschappen
ontstaan. Ook is het voor de vrijwilligers
vaak moeilijk te verteren dat binnen zeer
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korte tijd mensen zijn vertrokken.
Momenteel is er een grote groep jongeren in de leeftijd van 18 t/m 22 jaar. Zij vallen, behalve dan de
taallessen, buiten elke vorm van onderwijs.
Het is voor ons een uitdaging om deze jongeren een
zinvolle dagbesteding te bieden. Wilt u iets betekenen voor deze groep? Beweging en contact is welkom. Gezien de omvang van de noodopvang willen
we graag werken met concrete, panklare, activiteiten. Heeft u zo'n idee? Vul dan het contactformulier
in! info@wewillenwatdoen.nl.
Wat is er verder nodig?
Fietsen, waarvan zadel en stuur te verstellen is. Ook
voorkeur voor handremmen. Deze zijn voor de kinderen van 12-18 jaar, zodat ze naar school kunnen
fietsen.
Naaimachines, wol/garen, schildersdoeken, verf en
kwasten.

Voetbalschoenen in diverse maten.
Gelieve contact op te nemen via het invulformulier
voor het leveren van goederen.
Met spoed: Vrijwilligers die willen begeleiden bij
sport
Ook kunt u 23 april weer meedoen met Meet and
Eat. U kunt zich hiervoor opgeven via de website
van Stichting Present of We Willen Wat Doen.
Aanmelden voor 14 april!
Namens het coördinatieteam WEWILLENWATDOEN.NL
Jenny Mink

OVER DE KERKDIENSTEN
Allereerst wil ik de liturgiewerkgroep en de kerkenraad en alle andere mensen bedanken, die zich ingezet
hebben om de paascyclus mogelijk te maken. Uit de reacties kon ik opmaken dat veel mensen de vieringen
als inspirerend en bemoedigend hebben ervaren.
Pinksterwensen
Op zondag 15 mei vieren we Pinkster en gedenken dan de uitstorting van de Heilige Geest; of anders gezegd: de verjaardag van de kerk, want met Pinkster traden de leerlingen van Jezus met nieuw elan in de
openbaarheid. In deze dienst is er voor gasten gelegenheid om een pinksterwens in ontvangst te nemen en
die mee te nemen naar de eigen plek thuis. In de dienst op zondag 8 mei worden dan groeten uitgereikt
aan eigen gemeenteleden, die met Pinkster elders ter kerke gaan.
Afscheid Martha Kroes
In deze dienst zullen we als gemeente ook afscheid nemen van mevr. Martha Kroes, die hiermee dan officieel haar stage als gemeentepredikant zal beëindigen. Er zal na afloop gelegenheid zijn om persoonlijk afscheid van haar te nemen en haar te bedanken, maar nu al vanaf deze plek zou ik haar willen bedanken
voor de enorme inzet, ideëenrijkdom en enthousiaste trouw, waarmee ze binnen onze gemeente haar stage heeft vervuld.
En dan is er op zondag 12 juni als afsluiting van de diensten in Màrkant van dit seizoen een heuse Bob
Dylan dienst gepland.
Thema: Knockin’ on heaven’s door m.m.v. ds. Siebe Sijtsema uit Meppel en Piet Kok en Roelof Reineman
(gitaar en zang)
Bob Dylan is één van de grootste singer-songwriters uit de popgeschiedenis. Hij heeft honderden songs
geschreven. Naast maatschappijkritiek speelt in veel van zijn nummers geloof een grote rol. Op zich is dat
niet zo vreemd want Dylan is joods van geboorte en bekeerde zich in de jaren ’70 tot het christendom.
Uit de ‘born again christian’-tijd stammen gospelachtige nummers met een soms extreme boodschap. Dat extreme heeft Dylan inmiddels losgelaten maar in zijn songs blijven geloof en bijbel
een grote rol spelen.

Agnesbrief

Blad 3 van 6

In de Bob Dylandienst zal aan de hand van het leven en de songs van Bob Dylan die bijbelse boodschap
klinken.
In de dienst spelen en zingen Piet Kok en Roelof Reineman live een groot aantal Dylan nummers maar ook
via videobeelden zien en horen we Dylan zelf. Daarnaast is er samenzang van bekende Dylan-hits’.
STARTZONDAG 25 september
Het is pas over vijf maanden, maar omdat we weten hoe lang van te voren de agenda’s van sommige mensen bezet raken, adviseren we nu alvast om zondag 25 september vrij te houden. Want op die zondag willen wij met een feestelijke, vrolijke en aanstekelijke startzondag de aftrap geven van het winterwerkseizoen. Voor alle leeftijden zal er dan een heel gevarieerd programma worden aangeboden met als afsluiting
om 13.00 uur een levensgrote poppenvoorstelling van poppenspeler Peter Vermaat.

DIENSTENROOSTER
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld).
Voorganger
Bijzonderheden
1 mei
Ds. G. Knol
Doel v/d collecten: diaconie/PKN missionair werk
8 mei
Dhr. S. van der Meulen
Doel v/d collecten: Exodus/kerk.
15 mei
Ds. G. Rinsma
Pinksteren
Doel v/d collecten: Kerk in Actie zending/kerk.
22 mei
Ds. G. Rinsma
Viering avondmaal.
Doel v/d collecten: diaconie/kerk.
29 mei
Ds. J.T.D. Wassenaar
Doel v/d collecten: ZWO Colombia/kerk
Dienst in MFC Markant (Zuiderburen), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld).
Voorganger
Bijzonderheden
8 mei
Dhr. S. van der Meulen
Doel v/d collecten: Exodus/kerk.
Diensten in Martinuskerk (Hempens), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld).
Voorganger
Bijzonderheden
22 mei
Ds. G. Rinsma
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 “De Geandewei”.
OPPASDIENST
Er zijn momenteel maar drie mensen die meedraaien in de oppasdienst tijdens de kerkdiensten. Het zou
fijn zijn als meer mensen bereid zijn daaraan mee te doen.
Zolang die er niet zijn willen we graag het volgende:
Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag vóór 20.00 uur melden bij
Mirjam Talma. Dit kan via e-mail en telefonisch (sms of whatsapp).
Contactgegevens: mstalma@tele2.nl en 06-38541917.

EO-JONGERENDAG
Hoi allemaal,
Ben je (bijna) 12 of ouder en nog nooit bij de EO-jongerendag geweest? Dan is dit je kans!!!!
Ook als je vorig jaar mee was en het dit jaar NIET wil missen, let dan op:
Want ook dit jaar willen we weer met de tieners en jongeren van heel (kerkelijk) Leeuwarden
naar de EO-jongerendag in het Gelredome op zaterdag 4 juni. Wil je deze bijzondere en supergezellige dag (weer) een keer meemaken, geef je dan snel op bij
marjabakkertjepkema@gmail.com Dit i.v.m. het reserveren van de bussen.
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Net als vorig jaar willen we met 2 bussen vol met tieners en jongeren uit Leeuwarden van de verschillende
kerken gaan, dus de kans dat je bekenden van je school tegenkomt is best groot. Op de site van de EOjongerendag vind je meer informatie over wat er allemaal te doen is. (Www.eojongerendag.nl) En dit is
meer dan je denkt! Ook moet je via die site een kaart voor jezelf reserveren, dit kan niet meer per kerk of
groep. We hopen op weer een hele gezellige dag, net als vorig jaar!
Namens de voorbereidingsgroep van GELOVEN058, maar natuurlijk ook van de jeugdraad van de
Agneskerk, tot de 4de juni, Marjolein en Marja

GEMEENTEAVOND
GEMEENTEAVOND WOENSDAG 25 MEI 2016
Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 25 mei 2016.
Deze wordt, zoals gebruikelijk, gehouden in de Agneskerk. Aanvang 19:30 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
- analyse van aktie kerkbalans 2016;
- uitleg van een voorstel voor hulp aan vluchtelingen, opgesteld door het college van kerkrentmeesters;
- presentatie jaarplan 2016.
Tot slot zullen Cocky en Leo den Hollander vertellen over hun reis naar Israël met Pasen van dit jaar. Ook
laten zij foto’s zien van deze bijzondere reis.
Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad
Annette Brandenburg
scriba

VAN DE DIACONIE
Paasgroetenactie
Wij willen u hartelijk danken voor uw medewerking aan de Paasgroetenactie. Het is fijn dat we met elkaar
door deze paasgroet de boodschap van Pasen door kunnen geven. Uit reacties blijkt dat dit gewaardeerd
wordt en de mensen goed doet.
Befrijdingsontbijt
Wij kregen een bericht van het Befrijdingsfestival Fryslan, bestemd voor ouderen uit Friesland en het betreft
een bijzonder ontbijt t.g.v. 71 jaar vrijheid. Dit Befrijdingsontbijt is in het leven geroepen om de doelgroep
75+ te betrekken bij het vieren van de vrijheid. Bevrijdingsdag is juist voor deze groep mensen van onschatbare waarde, maar doordat deze groep niet altijd even mobiel meer is, is het voor hen vaak lastig om het
festivalterrein te bezoeken. Om die reden staat er dit jaar op de ochtend van 5 mei een heerlijk ontbijt klaar
voor deze doelgroep.
Locatie: Friesland College, tijd 9.30 u ontvangst. U kunt u opgeven via tel. 06-24226648 of
ontbijt@befrijdingsfestivalfryslan.nl
Wilt u meer informatie, u kunt ten alle tijde contact opnemen met één van de diakenen.
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Opbrengst diaconiecollecten van maart 2016
13-03-2016 KIA Binnenlandsdiac. Goutum € 80,75
20-03-2016 KIA Werelddiaconaat
€ 149,05
24-03-2016 ZWO Colombia
€ 108,55
27-03-2016 Aanloophuis
Goutum € 192,56
27-03-2016 idem
Hempens € 70,96
Opbrengst sobere maaltijden
€ 118,01
Via ds. Rinsma ontving de diaconie van een anonieme
gever een gift van € 50.--.
Goede gevers, hartelijk dank voor uw gaven.
Janny Willemsen

VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
Opbrengst collectes van en voor de kerk
06-03-16
13-03-16
20-03-16
27-03-16

77,27
59,25
78,49
142,37
54,39

kerk
kerk
kerk
JOP
JOP (Hempens)

Hartelijk dank voor uw gaven.
Groet, Jan de Graaf

FRITS
Was ik laatst alleen thuis. Nou, ja opa en Vera waren er ook, maar die
sliepen. Ik niet. Ik hield m’n ogen open en lette op. Bewoog daar iemand op straat? Stond daar iemand onder de lantaarnpaal? Hoorde ik
daar een vreemd geluid bij de achterdeur? Elk uur stond ik op en liep
van onder naar boven: waren alle ramen dicht? Alle deuren op slot?
Ik had zelfs een zaklantaarn mee en scheen daarmee in alle donkere
hoeken. Zat er wat achter die prullenbak? Verstopte zich daar iemand achter de kast? Klom daar iemand bij de regenpijp omhoog? Zo
deed ik m’n ronde en als ik dan weer beneden was, ging ik naast opa en Vera zitten. Die
sliepen de hele tijd rustig door. Konden ze ook doen: ik hield de wacht! Zou er voor zorgen dat inbrekers geen kans kregen.
Zo werd het laat en later en ik moest wel de hele tijd heel erg gapen. Werd zelfs een
beetje soezerig. Maar plotseling hoorde ik iets op het dak! Het leek wel of er iemand op
heel voorzichtig overheen kroop. Oe, dit was wel heel eng. Zou ik naar buiten gaan? Of
toch maar opa wakker maken? Maar die sliep zo vast. Vera? Nee, die zou vast gaan gillen.
Dan maar alleen er op af. Via de trap naar boven, en via het raam naar het dak. Adem inhouden en turen in het donker. Zat daar wat aan het einde van de dakgoot? Ik durfde
niet uit het raam te klimmen. Maar wacht: ik had nog een knikker in mijn broekzak: als ik
die nu eens die kant uit gooide? Miauw, hoorde ik en zag de donkere vlek nu dichterbij
komen. Miauw. Over de dakgoot kwam het naar me toe. Een poes. Een zwarte. En zomaar
sprong ze daarna door het raam naar binnen.
Miauw, hoorde ik en voelde haar tegen mijn been schuren. Nou, toen wist ik
het wel, ze had trek. Nou ja, zulke inbrekers jaag je niet weg, maar geef je te
drinken. Maar alle andere, die zijn nog niet jarig.
FRITS !!!!!
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