ontwerp: Valentin Ocheda

ACTIVITEITEN

voorjaar 2020
In de Ruïnekerk

KERK IN BERGEN
www.kerkinbergen.nl

Digitaal concert Werken Sjostakovitsj

May Verheyen, scenarioschrijver,
publiceert poëzie, verhalen en romans. Was documentairemaker
en vertaalster van boeken. Maakt
digitale huisconcerten in Bergen
(en elders) inclusief inleiding en
legt het accent op de twintigsteeeuwse muziek en enkele van de
meest opvallende avonturiers en
vernieuwers uit die tijd.
Haar favoriet is de 20e-eeuwse componist Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975)! Deze geniale Rus had een moeizame relatie met het steeds totalitairder wordend
Sovjetregime; de ene keer werd hij de hemel in geprezen,
de andere keer legde men hem het vuur na aan de schenen. Dit laatste maakt hem nog steeds tot een meester in
het muzikaal verhullen van wat hem ten diepste beweegt.
Of hij zich nu van overdreven pathos of een burleske bedient, daaronder liggen afschuw, wanhoop en hoop. Hij
schrijft niet maar spreekt via de muziek! Bijna vijfenveertig jaar na zijn dood overdondert Sjostakovitsj’ werk nog
altijd, omdat het raakt aan de diepste emoties van de
mens.
Maandag 20 januari, Ruïnekerk, 20.00 uur.
Info: Pieter de Bruijne, 06 50 67 29 91.

Elke maand een kerkdiner!
In principe houden we elke laatste woensdag van de
maand (nog 5x) een smakelijk diner in de Ruïnekerk,
vanaf 18.00 uur. Op 29 januari is de vierde van het
seizoen. Nog nooit deelgenomen? Voor de kosten
hoeft u het niet te laten: € 10,- inclusief een drankje.
(25 maart vervalt). Laatste maal 24 juni.
Info & aanmelding: Annemien van den Dijssel,
(072) 511 12 70.
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Meer weten over onze kerkgemeente?
Ds. Engele Wijnsma
Predikant
(072) 888 92 58

Susanne Ooms
Koster
06 27 56 11 16
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Leerhuis Zeven
hoofdzonden
Ds. Lettie Oosterhof (predikant protestantse kerk
Schoorl) trekt een kast
open
vol
spannende
onderwerpen. In de kunsten waren (en zijn) de zeven
zonden een geliefd onderwerp. In een viertal cursusochtenden komen die dan ook ruimschoots aan bod.
Het doek van Jeroen Bosch is het bekendst en vormt een
mooi uitgangspunt. Daarnaast zijn er films, documentaires,
muziektheater (Ellen ten Damme, Gerrit Komrij, de films
Se7en en Zeven Zonden enz.).
Tegenwoordig is het ook helemaal in om gedrag van
bedrijven (Google), sociale media, beroepsgroepen
(advocaten) te beoordelen aan de hand van het beroemde
lijstje. Maar ook bieden de zeven zonden inzicht in je eigen
zwakheden. Hoewel, zwakheid? Wie erover gaat nadenken, verlaat al gauw het gemakkelijke moralisme en komt
uit bij de psychologie van menselijk gedrag. Kortom op:
woede, hebzucht, vraatzucht, luiheid, jaloezie, ijdelheid en
wellust raak je niet snel uitgekeken.
Vrijdag 7, 14, 21 en 28 februari,
Ruïnekerk, 10.00 uur. Info en aanmelding:
Pieter de Bruijne, 06 506 729 91.

Viering in de

stijl van Taizé

Radio zonder beeld
In het programma 'Radio zonder beeld'
wordt de Ruïnekerk een huiskamer waarin
we ons om de luidsprekers scharen als liefhebbers van kwaliteitsmuziek. Elk programma heeft een eigen muzikaal thema,
waarbij de muziekstukken kort worden toegelicht met
luistertips. De muziek varieert van klassiek tot jazz, van
Nederlandse liedjes tot Franse chansons.
Zondag 16 februari en 26 april. Ruïnekerk, 15.3017.00 uur. Presentatie en info: Ruud Holstvoogd,
(072) 589 82 77.

Autodienst van en
naar de kerk
Wil je opgehaald worden om
naar de kerkdienst te gaan? Je
vindt het telefoonnummer van
de chauffeur van de betreffende
zondag in de meest recente Kerkbrief XL. Graag bellen op zaterdag tussen 18.00 en
19.00 uur. Voor verdere informatie: Ada Bergsma,
(072) 589 53 03.

Wat kost deelname aan
de activiteiten?
Voor bijna alle activiteiten in de Ruïnekerk geldt dat er
geen entree wordt geheven. Wel staat er altijd een mandje
voor vrijwillige bijdragen, bedoeld voor vergoeding van
sprekers, verwarming en consumpties. Als er wél toegang
moet worden betaald, wordt dat duidelijk vermeld.

Vredesmissies
Mark Abbes groeide op in Bergen en koos voor een zeewaardig bestaan bij de Koninklijke Marine.
Op maandagavond 24 februari vertelt hij in de Ruïnekerk
over zijn bijdrage aan verschillende vredesmissies en de
manier waarop hij dit ervaren heeft. Mark was o.a. betrokken bij drie ernstmissies EU Atalanta voor de kust van
Oost-Afrika. Tijdens deze missies was Mark hoofd Logistieke Dienst, Public Affairs Officer en boarding officier. Zijn
huidige functie bij de marine is stafofficier nieuwbouw,
waarin hij de instroom van nieuwe schepen mogelijk
maakt. Hierdoor is hij vooral gericht op het hedendaagse
wereldbeeld, de personeelsproblematiek bij de Koninklijke Marine, maar ook op de toekomst van jonge mensen
in dienst van Nederland. Wij zijn uitermate blij dat Mark
ons wil komen vertellen over hoe hij dit werk ervaart en
hoe hij aankijkt tegen zijn eigen rol en de dualiteit die hij
ervaart tijdens vredesmissies.
Maandag 24 februari, Ruïnekerk, 20.00 uur.
Info: Engele Wijnsma, 06 28 73 78 37.

