
GEDENKEN VAN ONZE OVERLEDENEN
Normaal gedenken wij eind november, tijdens een

speciale viering, alle mensen uit onze kerkelijke

kring die in het afgelopen jaar zijn overleden. Op

die dag mogen dan ook alle andere aanwezigen

een kaars aansteken voor een dierbare die eer-

der of elders is overleden. Gezien de richtlijnen

rond corona, willen we deze twee onderdelen van de bijeenkomst spreiden over twee verschillende

vieringen. Zondag 1 november is het vanouds Allerheiligen. Dat leek ons een passend moment

om de mensen uit ons midden te gedenken die in het voorbije jaar zijn overleden. We noemen hun

namen en de familie mag een kaars aansteken. Met muzikale medewerking van Marianne Hoek

(fluit), Maria Delver & Friends (zang) en Frank van Wijk (orgel).

Zondag 22 november, op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, gedenken we mensen die

eerder of elders zijn overleden. Wie dan aanwezig is in de kerk, kan een kaarsje aansteken en

eventueel zelf de naam noemen van degene(n) die je wilt gedenken. Wie niet in de kerk is, mag

een naam doorgeven via gedenken@kerkinbergen.nl.  Die naam zal die zondag genoemd worden

in de viering en voor diegene(n) wordt een kaars aangestoken. 

Ds. 
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R U Ï N E K E R K  B E R G E N

(ONLINE) VIERINGEN
IN DE RUÏNEKERK

18 okt                  10.00 uur ds. Engele Wijnsma
25 okt.                 10.00 uur ds. Klaas Henk Ubels
                                  (Den Helder)
1 nov.                  10.00 uur ds. Engele Wijnsma
8 nov.                   10.00 uur ds. Engele Wijnsma
15 nov.               10.00 uur ds. Engele Wijnsma
22 nov.               10.00 uur ds. Engele Wijnsma
                                  en  stagiaire Fred Toetenel
                                  Gedachtenisdienst
29 nov.               10.00 uur ds. Rudi Oranje
                                  1e zondag advent

Wil je er bij zijn? Mail dan naar 
reserveren@kerkinbergen.nl

We kunnen elkaar nog niet werkelijk omarmen,
en dus doen we het zo goed mogelijk op andere manieren, zoals via deze Kerkbrief XL. 

We blikken hierin onder andere vooruit op twee Gedachtenisdiensten. 

De vieringen zijn met beeld en/of geluid 
te volgen via Studio Ruïnekerk, YouTube en soms
ook via RTV80 (Ziggokanaal 44). Kijk voor actuele
informatie op kerkinbergen.nl of in de wekelijkse

kerkbrief. Ook kan een beperkt aantal 
kerkgangers live aanwezig zijn. 

Wél eerst even (voor zaterdag 12.00 uur) een
plekje boeken via reserveren@kerkinbergen.nl! 

Wil je graag komen, maar is vervoer een 
probleem? Bel dan met Ada Bergsma en dan 
wordt er een oplossing gezocht: 072-5895303.



COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Geef in de omschrijving aan hoe je je donatie wilt
verdelen. En natuurlijk is elk bedrag welkom! 

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE
18 okt:         KiA – Met zusters werken aan voldoende eten (Rwanda)
                          Vanwege Wereldvoedseldag!
25 okt:         Eigen diaconaal werk
1 nov:           KiA – Kerk met vrouwen in de hoofdrol (Papua)
8 nov:           PKN jeugd – Opvoeden doe je niet alleen (Nederland)
15 nov:       Diaconie – Werkgroep ZWO
                          Onze eigen groep harde werkers voor Roemenië en Moldavië!
22 nov:       PKN – Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 

COLLECTEOPBRENGSTEN 
                                                                              Diaconie                                    Past. & eredienst
23 aug          Stichting De Zwaan Alkmaar       €146                                                    €175
30 aug          Marokko-Steun jonge kerk             €134                                                    €170
6 sep              Ghana-Versterk de kerk                     €230                                                    €481
13 sep           PKN/Kliederkerk geeft hoop        €53                                                       €49
20 sep           Versterk de kerk wereldwijd         €267                                                    €266
27 sep           PKN/Verlangen naar vrede            €190                                                    €189
4 okt               PKN/Kerk en Israël                                 €170                                                    €197
11 okt           Voedselbank Kop van NH                 €277                                                    €186

OPROEP KERSTACTIE 2020
In de maand december gaat de werkgroep Kerken Solidair weer een eindejaarsgift verstrekken
aan mensen in de bijstand in de gemeente Bergen. Volgens opgave van de sociale dienst gaat
het nog steeds om ongeveer 300 mensen die van een (zeer) kleine uitkering moeten zien rond te
komen. Vooral in de feestmaand december is een extra bijdrage dan ook buitengewoon welkom.
Wij hopen daarom met uw steun en die van de kerken de nodige gelden weer bijeen te brengen.
Wij blijven als kerken graag een signaal geven dat deze mensen erbij horen. U kunt uw gift over-
maken op onze rekening NL43INGB0000223801 t.n.v. Actiecomité  Arme kant van Nederland Ber-
gen NH. Namens Kerken Solidair onze hartelijke dank.

Rudolf Scheltinga (Egmond aan Zee), 072-5061206
Jos Frumau (Schoorl), 072-5091895
Monique van Schagen (Bergen), 072-5897576

KERKMEDIA IN CORONATIJD!
In deze tijd hebben de kerkmedia een extra belangrijke functie voor ons allemaal. Zo blijven we
op de hoogte van wat er leeft in onze gemeente, bij jong en oud. Wie door coronamaatregelen
niet naar de kerk kan of wil komen en via de Kerkbrief, Kerkbrief XL en Studio Ruïnekerk toch
contact kan houden, heeft de afgelopen maanden ervaren hoe belangrijk dat is! Daarom vragen
we jullie om een bijdrage om de kerkmedia mogelijk te blijven maken.
Naast de bestaande kosten brengt de verhoogde activiteit als gevolg van corona nu ook extra
kosten met zich mee. Het gaat onder meer om het volgende: onderhoud kopieermachine, papier,
inkt, wekelijkse kerkbrief in kleur, Kerkbrief XL en de opmaakkosten, postzegels voor wie de Kerk-
brief thuis krijgt, Ziggo-abonnementen om de kerkuitzendingen mogelijk te maken, ondertite-
lingen en uitzendrechten. Veel leden ontvangen de Kerkbrief en Kerkbrief XL via de mail. Voor
deze kosten doen we de oproep om in ieder geval €20 over te maken. Aan de leden die de papieren
Kerkbrief XL thuisbezorgd krijgen, vragen we 10 euro extra, dus totaal €30. 
Je bijdrage, onder vermelding ‘kerkmedia’ kan worden overgemaakt op rekening 
NL12 INGB 0004180698 van de Protestantse Gemeente Bergen.
Alvast bedankt voor jullie gift!  - Albert van Meulen, penningmeester
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GERAAKT DOOR DÍT GEDICHT
Deze keer de keuze van Gerda van der Waal
voor een lied, dat natuurlijk óók een gedicht
is. Met haar eigen bijzondere toelichting:
‘Op 17 juli was het precies 6 jaar geleden dat
onze jongste zoon Laurens , zijn vriendin 
Karlijn en 296 andere passagiers om het leven
kwamen bij de aanslag op de MH17. Elk jaar
wordt deze vreselijke catastrofe herdacht bij
het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen,
met als belangrijkste onderdeel het lezen van
de namen van de slachtoffers en hun leeftijd. 
Dit jaar was het vanwege corona niet toege-
staan om met een grote groep mensen aan-
wezig te zijn en konden we de herdenking via
een livestream volgen. Desalniettemin heb-
ben wij, als enige nabestaanden, zittend on-
der Laurens’ boom, de plechtigheid live bij-
gewoond. Onze zoon zou trots op ons geweest
zijn, zoals wij daar zaten op twee klapstoel-
tjes, onder een rode paraplu, in een miezerig
regentje, luisterend naar een toespraak, naar
alle namen, naar de Last Post en de twee mi-
nuten stilte, precies zes jaar nadat vlucht
MH17 van de radar verdween.
Diezelfde avond gaf Stef Bos een concert in
De Vest in Alkmaar, voor het eerst na de lock-
down. Wim had hem in een handgeschreven
brief verteld waarom wij juist op deze memo-
rabele dag naar het theater kwamen. Omdat
hij geraakt was door ons verhaal en hij het
zo’n bijzondere avond vond, bracht hij voor
ons het lied ‘En dan opeens staat alles stil’
ten gehore, terwijl hij ervan overtuigd was
dat zijn vader en Laurens ergens ver weg mee
zaten te luisteren. Vooral de zin ‘Je bent niet
gemaakt om op te geven’ sprak ons aan en
maakte deze verdrietige dag toch weer tot
een bijzondere dag. Daarmee konden we 
verder met ons leven, dankbaar voor alles
wat was.’
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DIT KWAM AAN DE ORDE…
… in de kerkenraadsvergadering van 15 september

Een verslag van de eerste kerkenraadsvergadering na de zomerperiode. Voor het eerst na en
aantal online vergaderingen kwam de kerkenraad weer fysiek bij elkaar. Vanwege het relatief
kleine aantal aanwezigen, en tóch volgens de coronarichtlijnen, vond de vergadering in de
pastorie plaats. Ieder op ruim 1,5 meter afstand én met ramen en deuren open. Margriet van Urk
maakte gebruik van technische middelen om vanuit eigen huis aanwezig te zijn.
Na het vaststellen van de agenda werden de notulen van juni besproken en goedgekeurd. 
De Open Kerkdagen zijn goed bezocht geweest met gemiddeld circa 15 bezoekers per dag. 
Op de actielijst stond het punt ‘verjaardagskaart’ open. Deze kaarten zijn bestemd voor doopleden
die 18 jaar worden, vanwege het keuzemoment: willen ze wel of niet lid blijven van onze gemeen-
schap. Die keuze moeten we hen vanuit de nieuwe regels van de overheid/PKN voorleggen. 
Onze predikant pakt dat op.
Hierna presenteerde de penningmeester de begroting, die in eerste lezing werd goedgekeurd.
Met dank aan Albert van Meulen.
Vervolgens werd een brief besproken van Frank Boddendijk. Hij liet hierin de kerkenraad weten
niet langer voorzitter van onze kerkenraad en daarmee van het moderamen te willen zijn. Het
afgelopen jaar verliep de samenwerking tussen voorzitter en predikant op onderdelen niet zonder
spanning. Beiden hadden en hebben hier last van en daar is niemand bij gebaat, zeker niet de
PGB zelf. Het siert Frank dat hij het werk van de kerkenraad daarmee niet langer wil belasten.
Na zijn verzoek heeft de kerkenraad Frank eervol ontheven van al zijn huidige taken. Zijn kun-
digheid als voorzitter zal node worden gemist. Frank heeft overigens aangegeven wel lid van de
kerkenraad te blijven. Daar zijn we natuurlijk buitengewoon blij mee.
Henriëtte Doeve heeft als onze ‘groene diaken’ enkele ideeën. In overleg met Susanne Ooms
gaat ze in kaart brengen wat we als kerk al hebben bereikt. Ook wordt het scheiden van afval
weer opgepakt. De vraag, ontvangen via Anita van Prooijen, of we het contact met Amnesty In-
ternational weer gaan aanhalen of niet, wordt in de diaconie besproken. Er worden al geruime
tijd geen brieven meer geschreven na de dienst. 
In het geval dat onze predikant vanwege corona in quarantaine moet, zal de dienst/bijdrage van
Engele Wijnsma worden opgenomen. Hij moet daar dan natuurlijk wel fysiek toe in staat zijn,
anders moet een gastpredikant worden gezocht. 
Op 1 september is een brainstormsessie gehouden, onder meer over de mogelijkheden om als
gemeenschap toch meer contact met onze leden te houden. Hierover lezen jullie later meer.

Tot zover deze samenvatting van het nieuws uit de kerkenraad. Ik wens jullie, mede namens de
kerkenraad sterkte en gezondheid. Houd moed, heb lief!

Hartelijke groeten, 
Wim Wiersema

En dan opeens staat alles stil
Je wordt geboren
op een dag
Je ziet het licht
Je krijgt een naam
En je moeder houdt je vast
En zingt voor jou    totdat je slaapt.
Je leert lopen   leert een taal
Je gaat naar school    je leert je les 
Ze vragen jou  wat je wilt worden
Je weet het niet   maar kiest een weg.
Zo dans je door de dagen heen
Soms ben je samen soms alleen
Je vindt de liefde van je leven
En je denkt dit is de Hemel.
Je wordt de vader van een zoon
Je ziet opeens de grote lijnen
Je ziet in hem jezelf
Het lijkt een achtbaan zonder einde.
En dan opeens staat alles stil
Terwijl de wereld verder draait
Niets is nog vanzelfsprekend
Alles aan een zijden draad
Opeens staat alles stil
En toch blijf je bewegen 
Want wat ook in de sterren staat
Je bent niet gemaakt  om op te geven

Je ziet jezelf in de spiegel
Gedachten vliegen uit de bocht
En je komt niet uit je woorden
Want elke zin die schiet te kort

Zoveel vragen zonder antwoord 
En de tijd die haalt je in
Je denkt alleen
Waarom?
Waarom nu?
En waarom ik? 
Staat weer op   En gaat weer door
Niet gemaakt om op geven
Ook al dans je op een koord.

De bel gaat voor een nieuwe ronde
Je staat nog altijd in de ring
Vechtend met een tegenstander
Die zich meestal niet laat zien.

KINDERKERK OP EXCURSIE
In een tijd dat de gewone kinderkerk niet gehouden kan worden, heeft
de leiding bedacht om excursies te organiseren tijdens de kerkdienst.
Er wordt gedacht aan een kunst- en religiewandeling, een bezoek aan
een atelier of de brandweerkazerne, steeds in combinatie met een 
Bijbels thema. Deze bijzondere Kinderkerkbijeenkomsten zijn gepland
tijdens de viering van zondag 18 oktoberenzondag 15 november; ijs en
weder dienende. Graag komt de leiding in contact met (groot)ouders
die het leuk vinden om hun kinderen of kleinkinderen dan mee te nemen
naar de kerk. Stuur gerust een mail naar:  kinderkerk@kerkinbergen.nl 

- Alberta Eppinga & Mariska de Kraker



4 k e r k b r i e f  x l  r u ï n e k e r k  b e r g e n O k T  /  n O V  2 0 2 0

WIL JE IEMAND VAN ONS
BEZOEKTEAM SPREKEN?

Neem dan contact op met één van
de coördinatoren.
Nienke Hermanides         072-5898277
Loes Hoogcarspel               072-5812743
Jim Neidig                                   072-5895027
Cobie Pannekoek                072-5818186
Christien Roorda                  072-5897753
bezoekteam@kerkinbergen.nl

GEMEENTEAVOND OF -MIDDAG
Ondanks corona wil de kerkenraad gemeente-
leden toch in staat stellen om de kerkenraad
te bevragen op haar dienstwerk. Ook willen de
ambtsdragers op hun beurt uitleggen waarmee
ze bezig zijn. Dat kan alleen in een klein gezel-
schap. Daartoe is gelegenheid op woensdag 18 
november.Op de agenda staan in elk geval de
begrotingen 2021 van kerk en diaconie. 
Deze zullen binnenkort op de website geplaatst
worden. 

Graag hoort de kerkenraad uiterlijk 10 novem-
ber wie voornemens is om naar de gemeente -
avond of -middag te komen. Dit kan door een
mail te sturen naar scriba@kerkinbergen.nl
Graag aangeven: a) voorkeur middag, b) voor-
keur avond, c) geen voorkeur. Afhankelijk van
de aanmeldingen wordt die informatiebijeen-
komst één of twee keer gehouden: ’s middags
om 13.30 uur en/of ’s avonds 20.00 uur. Bijeen-
komsten gaan alleen door bij minimaal 7 
aanmeldingen. Bij minder mensen gebruiken
we de telefoon. 
Vragen over de begrotingen 2021 kunnen ook
telefonisch worden gesteld bij de penning-
meesters: Cor de Ruiter (diaconie), 072-5899374
en Albert van Meulen (kerk), 06-37281933.

ANSICHTKAART VAN VERBINDING
In de tweede helft van oktober sturen we een ‘houd-moed-kaart’ naar
al onze leden en betrokkenen. Iedereen krijgt twee exemplaren, zodat
je ook een kopie van de kaart kunt sturen naar iemand waarvan je denkt:
die vindt dat ook leuk! Op deze manier houden we contact met elkaar.
Verder zijn we op zoek naar iemand die een wijkje zou willen lopen,
zodat we hoge portokosten vermijden. Wie zou een stapeltje rond willen
brengen? Dat horen we graag via: dedominee@kerkinbergen.nl

KERKREIS 2021 GAAT 
DEFINITIEF NIET DOOR
Het zit er gewoon nog niet in…die kerkreis naar
Israël in het voorjaar van 2021. Het is te hopen
dat we geen 40 jaar hoeven te wachten voordat
we het beloofde land binnen kunnen gaan. Er
zijn geen kosten gemaakt voor 2021, dus dat is
een troost.
Ds. Engele Wijnsma

INTERVIEW TIJDENS DE VIERING OP ZONDAG
Het was een idee van Gerrie de Jong. Deze week zijn Cor Dekker en Engele Wijnsma begonnen
met opnames van korte interviews met mensen uit ons midden. Elke keer zal het gaan over drie
onderwerpen: geloof, hoop en liefde. Deze 4-minutengesprekken zijn te zien tijdens de viering-
online. Ook wordt dan het favo-lied van de geïnterviewde gezongen. Op 18 oktober is dat Nies
Wouters, op 25 oktober Jan Hink. Lijkt het jou ook leuk om geïnterviewd te worden, 
mail dan naar: vraagmijmaar@kerkinbergen.nl.
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Foto: Robert de Kraker


