
STARTZONDAG: HET GOEDE LEVEN
Ja, je leest het goed. De landelijke kerk heeft te midden van corona een verrassend thema bedacht

voor het nieuwe kerkseizoen:Het goede leven. Ik moest er even om lachen, want ik dacht meteen:

We leven in een tijd van angst en pandemie, van ingeperkte vrijheden en gedwongen afstand 

houden. Allemaal dingen die niets met het goede leven van doen hebben. Later besefte ik dat die

conclusie eigenlijk niet klopte. Juist in de kerk weten we immers dat er een andere dimensie

bestaat die het leven zin en betekenis geeft. Dat noemen we G’D of Liefde of Harmonie. Wezenlijker

dan feestgedruis en volle zalen is de intieme beslotenheid van mensen die elkaar in hart en ziel

nabij zijn. Met dat in mijn achterhoofd hoop ik dat we in de maand september toch een startzondag

vieren. Niet met een groots diner op de dag ervoor. Niet met een volle kerk, maar wel een moment

om elkaar hopelijk even kort te kunnen begroeten. Buiten, als de openluchtvieringen

van 30 augustus en 6 september tenminste slagen. Buiten, hopelijk kunnen we Startzondag

20 septemberook een hagenpreek houden, op 1,5 meter en in de Naam van de ENE die liefde is en 

harmonie beoogt. 

De kerkenraad buigt zich op 1 september over de vraag hoe wij kerk willen en kunnen zijn in het

nieuwe seizoen tot aan de volgende zomer. Waarschijnlijk met nog heel lang geen volle kerk en

nauwelijks activiteiten. Wie suggesties heeft kan mij altijd mailen, want het goede leven willen

we blijven vieren.

Ds. Engele Wijnsma
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R U Ï N E K E R K  B E R G E N

ONLINE VIERINGEN
IN DE RUÏNEKERK

30 aug                10.00 uur ds. Engele Wijnsma
                                  (buitenviering)
6 sep                     10.00 uur ds. Engele Wijnsma
                                  (buitenviering)
13 sep                 10.00 uur ds. Pieter van der Woel
                                  (Assendelft)
20 sep                 10.00 uur ds. Engele Wijnsma
                                  (Startzondag)
27 sep                 10.00 uur ds. Engele Wijnsma
4 okt                     10.00 uur ds. Engele Wijnsma
11 okt                  10.00 uur ds. Engele Wijnsma
18 okt                  10.00 uur ds. Engele Wijnsma

De vieringen zijn met beeld en/of geluid te volgen
via Studio Ruïnekerk, YouTube en soms ook via
RTV80 (Ziggokanaal 44). Kijk voor actuele infor-
matie op kerkinbergen.nl of in de wekelijkse kerk-
brief. Ook kan een groeiend aantal kerkgangers

weer live aanwezig zijn. 
Wél eerst even 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.

Nazomeren!  Hopelijk kunnen we dat in de Ruïnekerk doen met drie mooie buitenvieringen.
Er ligt nu noodgedwongen nog veel stil, maar gelukkig is er ook wat leuks te melden.

Zoals een kennismaking en een eerst terugblikje op de openkerkzomer.

Het  Goede Leven



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
30 aug: KiA – Jonge kerk in Marokko
De kerk in Marokko groeit door migranten en studenten uit andere Afrikaanse landen. Lokale
partners van KiA leiden ter plekke (leken)predikanten op en helpen gestrande migranten.
6 sep: KiA – Alfabetisering in Ghana
De kerk in Ghana organiseert alfabetiseringscursussen voor zowel volwassenen als jongeren,
aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk naast de landbouw.
Bovendien investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren.
13 sep: PKN – Kliederkerk geeft hoop
Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van
de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk. Kinderen en (groot)ouders maken dankzij
kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap.
20 sep: KiA – Bouw de kerk in Syrië weer op
De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren
naar Syrië. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst.
Daar helpen we graag aan mee!
27 sep: KiA – Verlangen naar vrede
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Als Protestantse Kerk willen we er
voor hen zijn. Met praktische hulp of een luisterend oor. Door vredesactivisten te ondersteunen
en onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem
aandacht en financiële steun voor.
4 okt: PKN – Kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen
identiteit. Bezinning op onze Joodse wortels, het trekken van lessen uit de joods-christelijke
dialoog en het bestrijden van antisemitisme staan hierin centraal. Op Israëlszondag collecteren
we voor gezamenlijke activiteiten en projecten.
11 okt: KiA – Vakantiepret voor kinderen in armoede
Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet
anders. Daarom ondersteunt de PKN diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, 
met advies en informatie, en via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met
leuke spulletjes. 

COLLECTEOPBRENGSTEN 
                           Diaconie                         Past. & eredienst                         St. Ruïnekerk
5 jul                Vredeskerkje Bergen a/Zee           €492                                                    €442
12 jul             PKN/Jeugdwerk JOP                             €79                                                       €90
19 jul             Arme kant van Bergen                         €260                                                    €204
26 jul             KiA/Straatmeisjes Ghana                 €141                                                    €146
2 aug             Werkgroep ZWO                                        €215                                                    €206
9 aug             Eigen diaconaal werk                          €140                                                    €171
16 aug          Libanon (voedselpakketten          €2.222                                               €281
                           Elia Barsoum)
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GERAAKT DOOR DÍT GEDICHT

We pakken deze rubriek weer op! Onderstaand
gedicht is ingebracht door Anja Kofman. Ze
kwam het tegen op een moment dat ze het no-
dig had: ‘Het gaf me het gevoel dat er altijd
naar me geluisterd wordt en vooral in deze co-
ronatijd, waarin contacten niet zo vanzelfspre-
kend zijn, gaf het mij troost. Dat gevoel wil ik
graag delen.’

Gelukkig zijn we niet alleen op weg
God schiep ons
niet voor eenzaamheid
maar stuurde ons zijn Geest en zei:
                    ik geef je een vriendin of vriend
                    een echo voor je stem
een staf om op te steunen
een klankbord en een troost
een kaart met wegen van liefde erop
                    en paden vol tederheid

En toen sprak God:
                    en wees gerust
                    ik ben er zelfs nog in de mist
                    bij storm en ontij
                    en als de aarde onder je voeten beeft
                    als jij me roept
                    zal ik je zeker horen

(dichter onbekend)
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MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?
Mijn naam is Fred Toetenel (56) en met ingang van september ga ik mijn eindstage voor mijn
studie Master Predikant aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam bij
uw gemeente doen. Ds. Engele Wijnsma zal mijn begeleider zijn. Vroeger heette zo’n eindstage
heel chique ‘vicariaat’ en de student ‘vicaris’. Tegenwoordig is zo’n student predikant-in-opleiding.
Ik hoop met plezier kennis met u te maken en u te zien bij kerkdiensten, pastorale gesprekken en
andere activiteiten. Helaas zijn er door de coronatijd geen culturele activiteiten in uw gemeente,
want in de Ruïnekerk werd daar volop aan gedaan. Mijn benadering van religie en kerk is nogal
breed te noemen. Zelf benader ik veel zaken op religieus gebied op een vrijzinnige manier. 
Ik zoek God niet alleen in de kerk, maar ook in literatuur, in gedichten, in films en in de natuur.
Geloven doe ik zeker, maar niet in beton vastgegoten overtuigingen. (Zelf ben ik lid van de Waalse
Kerk en van de vrijzinnige gemeente Vrijburg, beide in Amsterdam). In mijn masterscriptie, die ik
na mijn stage hier hoop af te schrijven, ga ik in op een verschijnsel dat alleen het hindoeïsme en
het christendom kennen: de incarnatie. Dat God in de mens komt. De NBG-vertaling van het
Johannes-evangelie (1:14) schrijft het zo mooi: “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder
ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid van de eniggeborene
des Vaders, vol van genade en waarheid.”
Vanaf Startzondag hoop ik zo snel mogelijk met u kennis te maken. Mijn stage zal duren tot en
met mei 2021.

Hartelijke groet,
Fred Toetenel,
predikant-in-opleiding
fred@kerkinbergen.nl
06-82553428

WENSENSCHERM OPEN KERK
In de zomermaanden zijn onze openkerkmiddagen door bijzonder veel
mensen bezocht. Dit was natuurlijk alleen mogelijk dankzij de inzet
van een groep vrijwilligers uit de wijde kring van onze community, en
onze kosters. Wie de reacties in het gastenboek leest, ziet een aantal
zaken terugkomen: de schoonheid van het gebouw, de fijne atmosfeer
en de mooie verhalen van onze enthousiaste gidsen. Wat ook merkbaar
wordt gewaardeerd, is de kaars die iedere bezoeker meekrijgt om aan
te steken in het doopvont. Met welke gedachte dat wordt gedaan, blijkt
uit de wenskaartjes die op het kamerscherm naast het doopvont hangen.
Een scherm dat steeds voller en voller werd. Met heel persoonlijke wen-
sen en intenties voor de hele wereld. Een weergave van wat ons de af-
gelopen tijd heeft bezig gehouden, intiem en ontroerend vaak. In deze
XL vind je een aantal van deze kaartjes terug. Een van onze jonge gasten op 12 juli
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CONTACTPERSONEN & ADRESSEN 
Ook te vinden op kerkinbergen.nl, onder ‘Contact’

e-mail algemeen: info@kerkinbergen.nl

Predikant:
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837
dedominee@kerkinbergen.nl
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen

Ruïnekerk:
Raadhuisstraat 1, 1861 KS Bergen / 072-5898383
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116 
     koster@kerkinbergen.nl
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738 
     organist@kerkinbergen.nl

Postadres:
Protestantse Gemeente Bergen, 
Postbus 123, 1860 AC Bergen
(ook voor vakantiekaarten!)

Kerkenraad:
•   voorzitter: Frank Boddendijk, 072-5818211 
     voorzitter@kerkinbergen.nl
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 / 
     scriba@kerkinbergen.nl

Diaconie:
•   voorzitter: Rob Kofman, 0226-393337
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374
     diaconie@kerkinbergen.nl

Kerkrentmeesters / Financiën:
penningmeester/administratie uitgaven:
Albert van Meulen,  06-37281933
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl

Administratie inkomsten:
Gre Boorsma, 072-5615725

Kerkbalans en andere giften:
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen

Ledenadministratie:
Christien Roorda: 072-5897753
ledenadministratie@kerkinbergen.nl

Coördinatoren bezoekteam:
Nienke Hermanides                 072-5898277
Loes Hoogcarspel                       072-5812743
Jim Neidig                                          072-5895027
Cobie Pannekoek                        072-5818186
Christien Roorda                         072-5897753
bezoekteam@kerkinbergen.nl

Zanggroep Ruïnekerk Bergen:
Huub van den Beld, 072-5316171
zanggroep@kerkinbergen.nl

Kinderkerk:
Alberta Eppinga, 072-5817551  
kinderen@kerkinbergen.nl

Relatiebeheer gastpredikanten:
Heleen van Meulen, 06-19430065
gastpredikant@kerkinbergen.nl

Werkgroep eredienst:
Ebelien Waanders, 072-5899457
eredienst@kerkinbergen.nl

Zondagse bloemengroet:
Sonja Hartwich, 072-5812360
bloemen@kerkinbergen.nl

Autorijdienst:
Ada Bergsma, 072-5895303

Maaltijd in de kerk:
Annemien van den Dijssel, 072-5111270
maaltijd@kerkinbergen.nl

Activiteitenprogramma:
Pieter de Bruijne: 06-50672991
activiteiten@kerkinbergen.nl

ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp):
Lex Pannekoek, 072-5818186
zwo@kerkinbergen.nl

Kleding ophalen:
Dirk Roorda, 072-5897753 
Cor de Ruiter, 072-5899374

Kerkbrief XL en website:
Anita van Prooijen, 06-16204594
website@kerkinbergen.nl

Studio Ruïnekerk:
Cor Dekker, 06-54216449

Grafisch ontwerp: ©2020 Valentin Ocheda

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

TWEE BIJEENKOMSTEN OVER HET
LAATSTE BIJBELBOEK: OPENBARING
Het boek Openbaring roept veel op bij mensen.
Ook niet-christenen zijn er vaak door geïntri-
geerd.  Sommigen vinden het prachtig. Anderen
vinden het maar een vreemd boek. Het bijzon-
dere is dat niet alleen Openbaring, maar ook
andere boeken uit de Bijbel verwijzen naar het
eschaton, de eindtijd. Maar wel waar is natuur-
lijk dat Openbaring daarover het meeste te
melden heeft. In twee bijeenkomsten wil ik dit
boek behandelen samen met u!

In de eerste bijeenkomst gaat het vooral om
de inhoud van dit boek plus de plaats van dit
boek in het Nieuwe Testament. In de tweede
bijeenkomst ligt het accent meer op wat ik een
‘praktische toepassing’ noem. Bijvoorbeeld
door te kijken naar videofragmenten waar in
de VS mensen echt intensief bezig zijn met de
eindtijd. Of door te kijken naar wat schilders
hebben verbeeld uit dit bijzondere boek. 
De twee bijeenkomsten zullen in oktober zijn.
U ontvangt nog later informatie hierover.

Met vriendelijke groet,
Fred Toetenel,
predikant-in-opleiding

MARIA DELVER & FRIENDS
Door de coronacrisis moest de Zanggroep Ruï-
nekerk in maart al haar activiteiten staken,
maar gelukkig kon na twee maanden toch
voorzichtig weer iets opgestart worden. De tv-
uitzendingen op zondag kwamen wat onna-
tuurlijk over omdat er niet gezongen werd.
Daarom werd besloten om met een beperkte
groep van zes de wekelijkse diensten muzikaal
te ondersteunen onder de naam Maria Delver
& Friends. Omdat er dan nauwelijks meubilair
in de kerk staat, kunnen we in een grote cirkel
rond een microfoon staan, op meer dan ge-
paste afstand van elkaar. In de loop van de

week krijgen we de teksten van de gekozen lie-
deren toegestuurd en Maria zingt de liederen
voor ons in op de computer, waarna we op vrij-
dagmiddag nog in de kerk repeteren onder be-
geleiding van Frank van Wijk. Regelmatige
deelnemers zijn Ingrid van Elk, Aleida Krijt,
Wim van Muiswinkel, Arend Plug, Evert Spee,
Meinoud Coehoorn, Frank Boddendijk, Huub
van den Beld en natuurlijk Maria Delver. We
hopen natuurlijk dat de Zanggroep spoedig
weer als geheel aan de slag kan.

Huub van den Beld

De vieringen van de afgelopen maanden zijn zo veel levendiger geworden door de zang van de
Friends! Daarom de vraag aan een van hen: vertel hier iets over.


