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De laatste Kerkbrief XL van een bewogen jaar,
met aandacht voor decemberactiviteiten en de eerste informatie over advent en Kerstmis.

(ONLINE) VIERINGEN
IN DE RUÏNEKERK
29 nov.
6 dec.
13 dec.
20 dec.
24 dec.
25 dec.

27 dec.
3 jan.
10 jan.

10.00 uur ds. Rudi Oranje (Alkmaar)
1e advent
10.00 uur Fred Toetenel
2e advent
muziek: Wourick de Boer
10.00 uur ds. Engele Wijnsma
3e advent
muziek: Marianne Selleger
10.00 uur Kerst Zing-in
4e advent
muziek: Maria Delver & Friends
22.00 uur Kerstnachtviering
ds. Engele Wijnsma
muziek: Nico Sevenhuijsen
10.00 uur Kerstviering met het
Vredeskerkje - ds. Engele Wijnsma
muziek: Britta Maria &
Maurits Fondse
geen viering
10.00 uur Nieuwjaarsgebedsviering
ds. Engele Wijnsma
10.00 uur Fred Toetenel

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

KERSTBALLENACTIE
VOOR MUZIEK IN DE KERK

Dinsdag 1 december wordt de kerstboom in de
kerk geplaatst. Deze is op zondag 6 december
nog helemaal leeg, tenzij wij samen beginnen
met ballen ophangen. Heb jij een mooie bal die
dit jaar onze boom mag sieren, dan kun je deze
zelf ophangen op zondag 6, 13 en 20 december
tussen 9.00 en 9.45 uur of op donderdag 3, 10
en 17 december tussen 13.30 en 16.00 uur.
Ceciel Boorsma stelt haar eigen mooie collectie ter leen beschikbaar. Daar mag je ook uit kiezen.
Wij vragen een bijdrage van €10 per bal. Een tweede optie is om €10 per kerstbal te storten tijdens
de zondagse collecte. In dat geval zoeken wij een bal voor jou uit. De opbrengst van deze
kerstballenactie willen we gebruiken om in 2021 voldoende budget te creëren voor muzikale
medewerking tijdens de vieringen.
- Ceciel Boorsma en Susanne Ooms

De vieringen zijn met beeld en/of geluid te volgen via
Studio Ruïnekerk, YouTube en (meestal) via RTV80
(Ziggokanaal 44). Kijk voor actuele informatie op
kerkinbergen.nl of in de wekelijkse kerkbrief. Afhankelijk van de meest actuele coronaregels mag er 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.

→
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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
29 nov
6 dec.
13 dec.
20 dec.
24 dec.
25 dec.
27 dec.
3 jan.
10 jan.

COLLECTEOPBRENGSTEN
11 okt
18 okt
25 okt
1 nov
8 nov
15 nov

KERKMEDIA &
ACTIE KERKBALANS

Diaconie – Werkgroep ZWO: onze groep harde werkers
Kerk in Actie – Kinderen in de knel
Hulp voor helden – diaconaal fonds voor militairen
Kerken Solidair – Arme kant van Bergen
50/50 eigen diaconaal werk en pastoraat & eredienst
50/50 Ruïnekerk en Vredeskerkje
Geen viering, online donaties altijd welkom!
Diaconie – Kinderkerk: onze eigen jeugdactiviteiten
Diaconie – Onze zondagse bloemengroet

Voedselbank Kop van NH
PKN-Werelddiaconaat
World Vision
Indonesië – Vrouwen i/d hoofdrol
PKN-Jeugdwerk JOP
Mobiel hospitaal Moria (Lesbos)

Diaconie
€461
€274
€257
€301
€199
€278

Past. & eredienst
€364
€350
€263
€341
€208
€231

TERUGKIJKEN KERK-INTERVIEWS

Het leek ons makkelijk om de interviews met gemeenteleden samen te brengen op een overzichtelijke plek. Hiervoor kun je kijken op het kanaal Video’s Ruïnekerk :
www.youtube.com/channel/UCiASvaZOX423BDzrOHYUlbg.
Tijdens de uitzending plaatsen we ook eventueel een telefoonnummer, zodat je kunt bellen met
die persoon. Wil jij ook eens bevraagd worden? Mail naar vraagmijmaar@kerkinbergen.nl

Hoe belangrijk is het om juist nu naar elkaar
om te kijken. En wat betekent de kerk daarbij
voor jou?
Kerkbrieven, kerkbrieven in XL-uitvoering,
de wekelijkse uitzending van onze vieringen
met daarbij de teksten in beeld, de prachtige
kaarten die we mochten ontvangen en versturen, dit alles is heel belangrijk geworden.
Wij zijn enorm dankbaar voor de giften voor
de kerkmedia die wij tot nu toe hebben ontvangen. Op de mensen die tot nu toe vergeten zijn een bedrag over te maken, doen we
nog een beroep. We hopen dat je €20 wilt
bijdragen als je de kerkbrieven per e-mail
ontvangt en €30 voor de kerkbrieven per
post. Je kunt dit overmaken op rekening
NL12 INGB 0004 1806 98 van de Protestantse
Gemeente Bergen, onder vermelding van
‘kerkmedia’. Onze hartelijke dank hiervoor!
Ook voor de continuïteit van onze kerkgemeente als geheel hebben we jullie steun
nodig. Daarvoor starten we op 16 januari
met de Actie Kerkbalans, net als alle andere
protestantse en rooms-katholieke kerken in
Nederland. Daarover meer in het nieuwe
jaar!
- Albert van Meulen, penningmeester

san de QR-code
met uw smartphone

WE GAAN JE BELLEN!

BERICHT VAN DE ZWO

Door het coronavirus hebben wij dit voorjaar en deze herfst geen kleding kunnen inpakken. Ook
de voedselactie die wij gewoonlijk in oktober bij de supermarkten houden, ging niet door, dus
dit najaar is er jammer genoeg geen transport met hulpgoederen naar Roemenië en Moldavië
gegaan. Dit alles als gevolg van de pandemie. Het ophalen van kleding is eveneens tijdelijk
gestopt; de opslagruimte bij Elly Swaan is vol. Hopelijk zijn wij komend voorjaar weer in staat de
goederen naar hun bestemming te vervoeren.
Lieve mensen, blijf gezond! Een hartelijke groet van de leden van de ZWO Ineke Cramer
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In de komende weken kan iedereen een telefoontje verwachten van een lid van de kerkenraad. Gewoon om te vragen hoe het met je gaat.
En ook omdat we graag ons contact warmhouden. Nu hebben we niet alle nummers en misschien lukt het om andere redenen niet om jou
te bereiken. Weet dan dat dit geen onwil is. Het
is een groot project, maar we hopen alle nummers die bij ons officieel geregistreerd zijn te
hebben gebeld voor 15 december.
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ZING-IN OP 4E ADVENTSZONDAG

Deze bijzondere viering op 20 december zal dit jaar vooral online
te bezoeken zijn. Toch willen we jullie er graag bij betrekken.
Daarom de volgende twee vragen:
• Wat is jouw favoriete Kerstlied?
• Welk mooi kerstgedicht ken jij?
Stuur je antwoord naar zing-in@kerkinbergen.nl
of bel Frank Boddendijk, 072-5818211.
Wie weet krijgen jouw favorieten een plek in deze viering?
- Maria Delver, Frank van Wijk en Frank Boddendijk

ONZE KERKWINKEL IS OPEN IN DECEMBER

Voor en na elke viering, maar ook op donderdag 3,
10 en 17 december van 13.30 – 16.00 uur kun je leuke
cadeautjes kopen voor Kerst. En natuurlijk sponsor je
daarmee onze kerkgemeente. Wat hebben we in de
aanbieding
• Huub Oosterhuis: verjaardagsbundel
‘Mensen veel geluk’ & ‘Groningen’ (samen €25)
• Rode, witte en roséwijn van de Ruïnekerk
• De Ruïnekerkpuzzel van Jan van Haasteren
• Boeken over de Ruïnekerk
En als je er dan toch bent, kun je natuurlijk een kaarsje
aansteken en wie weet een praatje maken bij de thee
of koffie. Let op: draag wel een mondkapje alsjeblieft!

SAMEN NAAR DE VIERING
KIJKEN?

KINDERKERSTAVOND 2020!

Ook voor de kinderkerk wordt de kerst een enorme uitdaging. Het liefst
zien we natuurlijk de kerk vol met kinderen die van ons prachtige kerstspel
genieten, maar dat zit er dit jaar helaas niet in. Wat dan wel…? We gaan dit
jaar weer het welbekende kerstspel spelen met de kinderen en ook alle
bekende liedjes zullen weer te horen zijn. We hopen dat veel kinderen via
de tv/computer mee kunnen genieten en misschien zelfs wel een paar in
de kerk zelf. Mocht het kerstspel niet door kunnen gaan dan hebben we
een leuk alternatief voor de kerstavond. Wij gaan de komende weken druk
aan de gang om er een mooi coronaproof KinderKerstavond van te maken
voor jong en oud!! •

Onze onderwaterdominee Stefan Dijkhuizen had een geweldig plan. Hij (en
inmiddels ook Mariska de Kraker)
biedt aan af en toe bij iemand op zondag naar de viering
van onze kerk te kijken. Dat is meteen een ontmoeting. Lijkt
jou dat een leuk idee? Mail dan naar samenkijken@kerkinbergen.nl of bel 06-20614700. Inmiddels weten we dat meer
mensen samen zijn gaan kijken. Zo is er een echtpaar dat
elke twee weken iemand daarvoor uitnodigt. Los van deze
initiatieven blijven Stefan en Mariska zich als gast aanbieden. Zo doorbreken we samen het alleen zijn op een veilige
manier en zien we elkaar weer eens. Laat je verrassen! •

- Alberta en Mariska

3

kerkbrief xl ruïnekerk bergen DeC 2020 / Jan 2021

DIT KWAM AAN DE ORDE…
… in de kerkenraadsvergadering van 20 oktober

… in de extra kerkenraadsvergadering van 27 oktober
Er was een extra online vergadering gepland met als onderwerp de nevenfunctie van onze predikant, zijn
commissariaat bij beursfonds Lavide. Tijdens deze vergadering was het mogelijk alle vragen te stellen om
de noodzakelijke duidelijkheid en inzicht te krijgen in deze nevenfunctie. Nadat alle aanwezigen hadden
aangegeven voldoende informatie te hebben gekregen, werden de vragen vanuit de ordonantie besproken,
waar het feitelijk om draait bij dit onderwerp. Die twee vragen zijn: Is een commissariaat verenigbaar met
het ambt en is het niet strijdig met het belang van de gemeente? Deze vragen werden vervolgens uitgebreid
besproken waarbij deze nevenfunctie werd geëvalueerd, met de activiteiten vanaf het begin tot nu. Hierna
werd over deze twee vragen gestemd. Op de eerste vraag ‘Is het commissariaat verenigbaar met het ambt?’
stemde iedereen voor. Op de vraag of het strijdig is met het belang van de gemeente werd door iedereen
met ‘nee’ geantwoord. Hieruit werd geconcludeerd dat Engele door kon gaan met deze nevenfunctie.
…en in de kerkenraadsvergadering van 17 november
De laatste vergadering van 2020, ook weer via Zoom. In deze vergadering werd Herma Kan voorgedragen
als ad interim voorzitter van de kerkenraad. Na het verzoek van Frank Boddendijk om ontheven te worden
van die functie was die taak tijdelijk overgenomen door de vicevoorzitter Engele Wijnsma. Niemand was
tegen deze voordracht waardoor zij tot half januari onze voorzitter zal zijn. Dan wordt het moderamen (dagelijks bestuur) gekozen, waarbij de huidige samenstelling kan wijzigen. We zijn blij dat Herma deze taak
wil oppakken. Hierna werd de lijst met ambtsdragers doorgenomen in verband met mogelijke nieuwe herbevestigingen. Deze zijn pas in 2022 aan de orde.
Bij de mededelingen van het moderamen werd de ‘kerstballenactie’ besproken. De kerkenraad toestemming
verleend voor voortzetting van de terrassen bij de kerk over de periode van 21/3/21 tot 24/10/21. Bij de
Stichting Ruïnekerk treedt Ruud Holsvoogd 1-12-2020 af als penningmeester. Gré Boorsma wordt dan
benoemd tot formeel penningmeester. Ruud is 12 jaar in dienst geweest en dat willen we niet ongemerkt
voorbij laten gaan! Ruud heeft in die jaren namens de PGB heel veel belangrijk werk verricht.
Er is toestemming gegeven voor onderhoudswerkzaamheden aan de kerk. Dekking van het benodigde
bedrag komt uit drie ‘potjes’: de Brim-subsidie 2020, een restant van voorgaande jaren en een bedrag via
Stichting Vrienden. Verder zal het bordje met het gedicht ‘Ruïnekerk’ van Theo Olthuis bij de kerk worden
geplaats (zie ook vorige verslag).
Hierna werd het nieuwe vergaderrooster 2021 besproken en het collecterooster 2021 van de diaconie.
Vanwege corona-perikelen gaat de gemeenteavond/middag niet door. Albert van Meulen zal contact
opnemen met de 5 mensen die zich hadden opgegeven. Hierna werd de ‘Bestemming koorgelden’ besproken.
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In het kort komt het erop neer dat een deel van het
budget zal worden ingezet voor het mogelijk maken
van de zangbegeleiding tijdens onze aangepast
vieringen. Iedereen was daarmee akkoord en is daarmee vastgesteld.
Hierna werd er ruim tijd gestoken in het doornemen
en bespreken van twee concepten van preambules
voor de nieuwe documenten voor de Stichting
Ruïnekerk. Een preambule is een visiedocument
op het doel van (in dit geval) de Stichting en geeft
richting aan het huishoudelijk regelement.
De gemaakte opmerkingen worden meegenomen
in het overleg met de Stichting om gezamenlijk verder te werken aan de nieuwe stukken. Gericht op een
toekomstbestendige Stichting en daarmee het voortbestaan van de Ruïnekerk.
Penningmeester Albert van Meulen heeft een voorstel gedaan om te besparen op de kosten van de vele
bankrekeningen die we als PGB hebben. Besloten is
de speciale rekeningen voor ‘Kerkmedia’ en ‘Kerkreis’ te gaan opheffen. Hiermee wordt jaarlijks bijna
een paar honderd euro bespaard.
De diaconie had vergaderd over het subsidiëren van
het koor en koffiedrinken na de dienst. Ze heeft hierover contact gezocht met het classicale college voor
de behandeling van beheerszaken (CCCB) van de
PKN. Die zijn er mee akkoord, als er toestemming is
van de kerkenraad. Die toestemming werd in deze
vergadering gegeven.
Er is een CO2-apparaat besteld om de hoeveelheid
zuurstof in de kerk te meten. Dit met het oog op een
gezonde samenstelling van de lucht in deze coronatijd. We hopen dat deze meter vlot binnenkomt.
Tot zover de verslagen van deze drie vergaderingen.
Ik wens u – mede namens de kerkenraad – veel
sterkte en gezondheid. En vanaf hier ook gezegende
Kerstdagen en een voorspoedig 2021! Blijf gezond
en houd moed, heb lief!
- Hartelijke groeten, Wim Wiersema

ONZE PREDIKANT OF
IEMAND ANDERS SPREKEN?

Juist in deze coronatijd wil je misschien wel eens
praten met ds. Engele Wijnsma. Dat kan!
Bel 06-28737837. Je kunt hem ook vragen om bij
je langs te komen. Spreek je liever iemand
anders? Neem dan contact op met één van de
coördinatoren van ons bezoekteam:
Nienke Hermanides 072-5898277
Loes Hoogcarspel
072-5812743
Jim Neidig
072-5895027
Cobie Pannekoek
072-5818186
Christien Roorda
072-5897753
bezoekteam@kerkinbergen.nl
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Vanwege corona helaas toch weer een online vergadering via Zoom. Onze stagiaire Fred Toetenel nam
deze keer ook deel. Na het vaststellen van de agenda en de vorige notulen kwam bij de mededelingen van
het moderamen het verzoek aan de orde om een van onze appartement in de Rekere te mogen kopen in
plaats van te blijven huren. Het College van Kerkrentmeesters komt hierop terug. Begin november is er
weer overleg met het bestuur van de Stichting Ruïnekerk over de benodigde documenten.
De mogelijkheid om een eigen ‘kerkapp’ te ontwikkelen met behulp van Donkey Mobile is onderzocht.
Engele Wijnsma was enthousiast over dit idee, Albert van Meulen en Cor de Ruiter wat minder (o.a. qua
kosten en doelgroep). Misschien zijn er andere opties, maar deze app wordt het voorlopig niet. Hierna werd
de status van onze acties besproken om in deze coronatijd toch contact met elkaar te houden. We ontvingen
positieve reacties op het interview met een gemeentelid dat in de dienst werd uitgezonden. Daar gaan we
mee door. De dubbele ‘Houd moed, heb lief’-kaart is en zal volgende week worden verspreid. Na de kaartenactie gaan we als kerkenraad iedereen bellen. Engele heeft het bezoekteam gevraagd om mee te doen.
Vervolgens werden twee voorstellen rond kerst besproken. Het eerste is om het Vredeskerkje ‘mee te laten
doen’ in de viering op Kerstochtend, een mooie kerstgedachte. Het tweede is een overkapping van het
‘ruïnedeel’ van onze kerk. Daarmee kunnen wij ons profileren in de gemeenschap: verhoogde zichtbaarheid
tijdens de kerst en tevens meer mogelijkheden voor de kerstvieringen. Besloten is eerst bij de gemeente
Bergen toestemming te vragen voor dit binnen de kerkenraad zeer positief ontvangen plan. Voorwaarde is
natuurlijk dat het kan en mag. En vooral veilig voor iedereen.
De begroting van de diaconie werd besproken, vaststellen kan pas na het informeren van de gemeente
tijdens de eventuele gemeenteavond/middag. Daarvoor loopt de mogelijkheid van aanmelden nog. De diaconie gaf aan ook twee mogelijke sponsordoelen te onderzoeken: koorgelden en koffiedrinken na de dienst.
Hierna kwam het voorstel plaatsen aan bod om het gedicht ‘De Ruïnekerk’ van Theo Olthuis bij de kerk te.
Deze bekende Bergense dichter treedt ook bij ons in de kerk op. Groet en Schoorl hebben iets dergelijks gedaan. Engele heeft het idee ‘gedropt’ bij Theo, en Theo heeft hiervoor ook een sponsor gevonden. De kerkenraad is voor. Erna neemt dit mee naar de Stichting.

