Van de redactie
Kopij voor de volgende Agnesbrief graag voor donderdag 15 oktober
2020 naar agnesbrief@gmail.com.

Van de Kerkenraad
Benoeming interim-predikant
De Protestantse Kerk in Nederland kent de zogenaamde ‘interim-predikant’.
Deze interim-predikanten zijn in dienst van de landelijke kerk, ze zijn dus niet
aan één gemeente verbonden, en kunnen voor een beperkte tijd worden ingezet
in een gemeente die zich in een ‘tussentijd’ bevindt. Soms is dat een
vacaturetijd waarin er geen eigen predikant in de gemeente werkzaam is.
Belangrijk kenmerk van de tussentijd is dat er ‘huiswerk’ moet worden gedaan.
Dit kan een bezinningsproces zijn op de toekomst van de gemeente, het
omgaan met een crisissituatie of het verwerken van rouw of verlies. Een interimpredikant kan gemeenteleden bezoeken en ook voorgaan in kerkdiensten, maar
dit is niet zijn eerste taak. De eerste taak van deze predikant is om de
kerkenraad en de gemeente te begeleiden in de ‘tussentijd’.

De kerkenraad heeft het wenselijk geacht dat er, in de huidige situatie, een
interim-predikant wordt aangesteld in onze gemeente en heeft bij het
mobiliteitsbureau van de kerk (het kantoor dat de inzet van predikanten regelt)
een overeenkomend verzoek gedaan. Dit bureau heeft de kerkenraad
vervolgens het aanbod gedaan om de interim-predikant ds. J. van Holten uit
Nunspeet voor een bepaalde periode in onze gemeente werkzaam te laten zijn.
Hij is een ervaren interim-predikant die al vele gemeenten heeft begeleid in
vergelijkbare situaties. Op 14 september heeft de kerkenraad deze predikant
ontmoet en ingestemd met dit aanbod. Binnenkort gaat de kerkenraad met hem
in gesprek om te komen tot een werkplan. Wanneer dit gesprek heeft
plaatsgevonden, informeren wij de gemeente verder over ds. Van Holten, over
dit werkplan en over de start van zijn werkzaamheden.

Adviseurs en consulent
Sinds juli 2019 zijn de volgende ambtsdragers ‘van buiten’ betrokken bij onze
kerkenraad: de heer Henk Boersma, de heer Hans Karper en ds. Harmen
Engelsma. Henk Boersma en Hans Karper nemen per 30 september a.s.
afscheid van de kerkenraad. Ds. Harmen Engelsma is gevraagd om voorlopig
nog aan te blijven als consulent en ook als voorzitter. Hij heeft hierin
toegestemd.

Kerkenraadsverkiezingen
In de vorige Agnesbrief werd de gemeente in de gelegenheid gesteld om
aanbevelingen te doen voor kandidaten in de beide vacatures voor diaken. Er
zijn geen aanbevelingen binnengekomen, zodat de heren J. Brandsma en A. de
Vries de enige kandidaten bleven. In de kerkenraadsvergadering van 14
september zijn zij verkozen verklaard. Zij hebben inmiddels hun verkiezing
aanvaard. De gemeente heeft nu tot en met 1 oktober 2020 de gelegenheid om
bezwaar te maken tegen de procedure en/of de bevestiging van de gekozenen,
bij de scriba, mevrouw E. van der Zwaag, De Pôlle 20, 9084 BT Goutum.
Wanneer goedkeuring van de gemeente is verkregen, zullen zij zo spoedig
mogelijk worden bevestigd.

Benoeming kerkrentmeesters
In dezelfde vergadering heeft de kerkenraad de heer C.B. Vlaanderen (De Nije
Oanliz 17) benoemd tot kerkrentmeester in de vacature van de heer J. de Graaf.
Bovendien heeft de kerkenraad de heer H. Kuiper (De Lauwers 6) benoemd
voor een nieuwe periode als kerkrentmeester. Zij hebben hun benoeming
aanvaard. Ook hierbij heeft de gemeente tot en met 1 oktober 2020 de
gelegenheid om bezwaar te maken tegen de procedure en/of de benoeming bij
de scriba van de kerkenraad.

Benoeming coördinator voorgangers (preekvoorziener)
Mevrouw G. Fennema bekleedt op dit moment deze functie. Zij heeft te kennen
gegeven hiermee te willen stoppen. De kerkenraad heeft op 14 september

besloten in haar plaats te benoemen mevrouw M. Wielinga.

Afscheid ambtsdragers en taakdragers
In de afgelopen tijd is een aantal gemeenteleden ontheven van een ambt of
taak, zonder dat dit in een kerkdienst werd gememoreerd. Op dit moment, met
de beperkte mogelijkheden in de kerkdiensten, kan dit ook niet. Uiteraard wordt
dit niet vergeten en zien we uit naar het moment dat de mogelijkheden verruimd
worden en wij de verrichte diensten van deze gemeenteleden in het midden van
de gemeente kunnen noemen.

Voortgang diensten
De kerkenraad volgt ook de komende tijd de richtlijnen van het RIVM en de
actuele voorschriften van de PKN. In dat kader is een gebruiksplan opgesteld
en een logboek aangelegd. Om de 2 maanden vindt er een evaluatie van het
gebruiksplan plaats en worden er door de commissie aanbevelingen gedaan
aan de kerkenraad. In deze evaluatie wordt het gebruiksplan van de Agneskerk
naast de actuele richtlijnen gelegd. De kerkenraad heeft de aanbevelingen
besproken en stemt in met de aanbevelingen die de commissie gedaan heeft:
voorlopig weinig versoepeling van de maatregelen die tot nu toe genomen zijn.
Hier en daar zal een kleine aanpassing en verandering mogelijk zijn. In het
kader hiervan wordt de komende tijd de mogelijkheid bekeken om het aantal
voorzangers uit te breiden. Hierin passen ook plannen van de
kindernevendienst en de ontdekkerk om hun activiteiten, voorzichtig en met in
acht neming van alle maatregelen, weer op te starten.

De kerkenraad heeft overlegd over het toelaten van gasten tijdens de
vergadering. De leden zijn unaniem van mening dat dit bezoek, in het kader van
de coronamaatregelen, zéér beperkt moet zijn. De gemeenteleden worden
verzocht ten alle tijde ruim van te voren en met omschrijving van redenen
schriftelijk contact op te nemen met de scriba en de voorzitter indien men een
gedeelte van de vergadering wil bijwonen.

Dienstenrooster
Het dienstrooster vindt u op de website.

Als u de komende tijd een kerkdienst wilt bezoeken dient u rekening te houden
met de volgende maatregelen: Voor ELKE dienst moet u zich vooraf aanmelden
tot uiterlijk 12:00 uur op de vrijdagmorgen voorafgaand aan de zondag waarop
de dienst gehouden wordt op een van deze twee manieren:
a. bij voorkeur via het e-mailadres agnesheetuwelkom@gmail.com
b. eventueel ook via telefoonnummer 06-53735578 - Tjeerd Bakker; op
maandag t/m donderdag uitsluitend tussen 17:00 en 18:00 uur
Via deze link kunt u de dienst live online luisteren.

Martinuskerk (Hempens) en MFC MÀRKANT (Zuiderburen
In verband met de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het Coronavirus
te voorkomen heeft de kerkenraad besloten geen diensten te houden in
Hempens en Màrkant. Dit zal in ieder geval zijn t/m 31 december. 2020.

Het is jammer dat deze diensten niet gehouden kunnen worden. Voor elke
dienst zou dan voor beide kerken/zaal een gebruiksplan én een
reserveringsplan gemaakt moeten worden. Dat is bijna ondoenlijk. De
kerkenraad vraagt voor dit standpunt begrip, en hoopt dat de trouwe
kerkgangers van Màrkant en/of Martinuskerk, de komende weken willen
“uitwijken” naar de Agneskerk, waar met de nodige maatregelen volgens een
gebruiksplan wel elke week een dienst wordt gehouden. Van harte welkom!

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 Kerkrentmeesters

door Pieter Postma

Afronding renovatie voormalige kosterij Buorren 19 - Stand van zaken.
Het bouwkundige- en installatiewerk aan de woning is nagenoeg afgerond. Op
28 augustus jl. is samen met de vertegenwoordiger van het architectenbureau,
de aannemer en de installateur een rondgang door de woning gemaakt en is
een vooroplevering gehouden. Dit heeft geresulteerd in een aantal punten dat
nog moest worden verwerkt. Het meeste nog resterende werk betreft het
kerkgedeelte in de woning (o.a. herstel van de schouw c.a. in de ‘huiskamer’ en
herstel/ herplaatsen van luiken, behangen en schilderwerk). Naar alle
waarschijnlijkheid zullen aannemer en installateur hun werkzaamheden in het
huurgedeelte hebben afgerond omstreeks week 38/ 39.
Aansluitend wordt in laatstgenoemde week in het huurgedeelte de houten vloer
gelegd en de keuken geplaatst. Het schilderwerk binnen is in volle gang en zal
grotendeels (voor het huurgedeelte c.a.) omstreeks week 39 gereed zijn. Het
schilderwerk van het kerkelijk gedeelte zal dan iets later gereedkomen. Voor de
herinrichting van de tuin (grondaanvulling, terras en toegangstrap en behoud/
snoei van bomen en struiken en gras inzaai) is door een hoveniersbedrijf een
voorstel gemaakt. Ook dit zal binnenkort ter hand worden genomen.

Na voltooiing van het kerkgedeelte komt de voorgenomen functie en daarbij
passende inrichting aan de orde. Vanwege de relatief beperkte ruimte (gang,
toilet, pantry en kamer) van het kerkgedeelte is dit redelijkerwijs alleen geschikt
voor kleinschalig en informeel gebruik in een huiskamerachtige setting. Dit
betekent dat hier ongeveer 8 á 10 mensen bijeen kunnen komen. Te denken
valt aan een kleine gesprekskring of een commissievergadering bestaande uit
een beperkt aantal mensen, maar ook een pastoraal overleg of een
predikantsgesprek met één of meer gemeenteleden en zeker ook een gezellige
koffiebijeenkomst o.i.d. Daarnaast moet in beperkte zin rekening worden
gehouden met de mogelijkheid tot kinderopvang tijdens kerkdiensten. Inrichting
en meubilair zou hierop afgestemd moeten worden. Dus geen kantoorachtige
uitstraling maar uitgaan van een huiskameridee met bijvoorbeeld een grote tafel

met daaromheen een aantal stoelen en bijv. een zitje bestaande uit twee
gezellige fauteuils en wellicht een passend vloerkleed. Verder zal de inrichting
van de pantry en de wenselijkheid van een passende werkplek (bureautje en
apparatuur) worden overlegd met de koster. De kerkrentmeesters hebben de
ingestelde inrichtingscommissie gevraagd op basis van deze uitgangspunten
met voorstellen te komen. Voor de grotere en officiële vergaderingen hebben
we de mogelijkheden in het kerkgebouw.

Open dag
De kerkrentmeesters kunnen zich goed voorstellen dat er vanuit de gemeente
belangstelling bestaat om met eigen ogen te bekijken hoe fraai de woning is
gerenoveerd. Daarom is afgesproken, dat er een ‘open dag’ zal worden
georganiseerd. Bedoeling is deze dag te houden op het moment, dat de
verbouwing c.a. zo ver mogelijk is gevorderd zodat een goed beeld wordt
verkregen, maar (uiteraard) vóór het tijdstip waarop de huurder de woning
betrekt. Vooralsnog wordt (een dagdeel van) zaterdag 10 oktober a.s. hiervoor
een geschikt tijdstip gevonden.
Uiteraard zal deze kijkdag georganiseerd moeten worden op een wijze die
voldoet aan de corona-eisen. Belangstellenden wordt daarom gevraagd zich per
email of telefonisch uiterlijk op maandag 5 oktober 2020 aan te melden (email
p.postma51@upcmail.nl, telefoon 06 15344754). Aan de hand van uw aanmelding
zal dan een indeling naar tijd en aantal mensen worden gemaakt, waarvan u op
de hoogte zult worden gesteld.

Verhuur woning Buorren 19
Zoals bekend is besloten de woning te verhuren. Makelaardij Schoonhoven bv
te Leeuwarden is gevraagd hiervoor potentiële huurders te werven en aan de
kerkrentmeesters een voorstel te doen voor een gegadigde voor de huur. De
maandhuur voor de woning is in overleg met de makelaar op basis van
marktconforme huurprijzen voor dergelijke woningen bepaald. De richtprijs is €
1.000,00 huur per maand. Belangstellende gemeenteleden hebben voorrang. Zij
kunnen zich melden tot uiterlijk begin oktober bij makelaardij Schoonhoven (dhr.
Donker), email info@schoonhoven.biz, telefoon 058 21229200.

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

Mevrouw T. de Vries is thuis herstellende van een schouderoperatie. Een
bemoediging

in

de

vorm

van

een

kaart

is

welkom.

Wetterkrite 40, 9084 DM Goutum

Jongerennieuws
Kindernevendienst
Als kindernevendienstcommissie hebben we in overleg met de kerkenraad het
plan opgevat om 1x per maand een kindernevendienst te gaan verzorgen in de
Agneskerk. Dit doen we op de laatste zondag van de maand:

27 sept
25 okt
29 nov
25 dec (1e kerstdag)

Binnen de geldende coronamaatregelen is het mogelijk om met een groep
kinderen in de koffieruimte te zitten.

Voor het bezoeken van de kerkdienst is opgave noodzakelijk. Meld uiterlijk op
de vrijdag voorafgaande aan bovengenoemde zondagen vóór 12 uur of jullie
komen en met hoeveel personen via: agnesheetuwelkom@gmail.com

We hopen jullie snel weer te zien!

Hartelijke groet van de kindernevendienstcommissie,
Minke, Marja, Jelle, Ina, Janet en Sieta

Zuiderjoos

Afgelopen zondag 20 september is een groep van ongeveer 20 jongeren, in de
leeftijd van 12-20 vanuit Zuiderjoos een middag gaan suppen. Qua weer
hadden ze het niet beter kunnen treffen, alhoewel sommigen ervaren hebben
hoe koud het water al weer was. Na enige oefening zijn de meesten er toch in
geslaagd op de plank te blijven, en trokken ze in het rondje door de stad
behoorlijk wat bekijks!

