
EEN SERIE VIERINGEN OVER LEVITICUS

Het is een van de meest ongelezen boeken uit de Bijbel en
ik heb er zelf ook nog nooit over gepreekt. Ik werd echter
uitgedaagd door een artikel in Trouw over wijlen de Britse
Opperrabbijn Jonathan Sacks. Ik ben gaan lezen in het
boek dat deze man schreef en dat recent in het Nederlands
is vertaald. De inleiding boeide me zo zeer dat ik er een
serie vieringen aan wil wijden. Ik heb nog geen idee over
het hoe en het hoe lang, in elk geval vanaf zondag 17 
januari tot aan de Veertigdagentijd die begint op 
21 februari.  
Op zich is het wel te begrijpen waarom we er bijna nooit
uit lezen in de kerk. Wie er snel doorheen bladert, ziet
hoofdstukjes als: Brandoffers, Spijsoffers, Verbod van
vet en bloed, Reine en onreine dieren. Het staat allemaal
ver weg van waar wij mee bezig zijn. Sacks wijst ons de weg naar het diepere verhaal en de bete-
kenis van keuzes van toen voor nu. Of we hem daarin kunnen volgen, zal blijken. Bijzonder is wel
dat het Joods religieus onderricht begint met het bestuderen van juist dit Bijbelboek. Het geeft
wel aan hoe belangrijk het is in de Joodse religie en niet allen op praktische gronden. Enkele
kardinale zinnen uit de Bijbel komen bijvoorbeeld uit Leviticus. Ik noem er een paar:
‘Heb vreemdelingen lief als jezelf, je bent immers zelf ook vreemdeling geweest.’
‘Verkondig vrijheid in heel het land voor iedereen.’
‘Heb je naaste lief als jezelf.’
Volgens Sacks schetst Leviticus op diepgaand niveau een volledige infrastructuur van gerech-
tigheid en rechtvaardigheid voor het politiek en economisch leven. Wil je meelezen tijdens de
serie, koop dan het boek Leviticus.
Boek van het heilige voor €32,50
bij Uitgeverij Skandalon,
ISBN 9789492183934,
jaar van uitgave 2020, 416 pagina’s. 
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R U Ï N E K E R K  B E R G E N

(ONLINE) VIERINGEN
IN DE RUÏNEKERK

17 jan                  10.00 uur     ds. Engele Wijnsma

24 jan                  10.00 uur     ds. Engele Wijnsma

                                                                 Heilig Avondmaal

31 jan                  10.00 uur     ds. Ranfar Kouwijzer

                                                                 (Rotterdam)

7 feb                     10.00 uur     ds. Engele Wijnsma

14 feb                  10.00 uur     ds. Engele Wijnsma

21 feb                  10.00 uur     ds. Peter Verhoeff

                                                                 (Alkmaar)

                                                                 Begin 40-dagentijd

28 feb                  10.00 uur     ds. Dick van Arkel

                                                                 (Castricum)

7 mrt                    10.00 uur     ds. Engele Wijnsma

14 mrt                 10.00 uur     ds. Engele Wijnsma

Een nieuw jaar waarin we het bovenstaande motto nog even nodig hebben! 
In deze Kerkbrief XL berichten van de ZWO, een nieuwe prekenserie met leerhuis, en natuurlijk: Actie Kerkbalans!

Onze vieringen zijn voorlopig alleen met beeld 
en 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. 



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
17 jan          PKN Ondersteuning gemeenten – Goed toegerust aan de slag
24 jan          PKN Missionair werk – Een kerk van betekenis
31 jan          PKN Jong protestant – Sirkelslag, interactief bijbelspel
7 feb             Kerk in Actie – Bangladesh, beter bestand tegen water
14 feb          Diaconie – Onze eigen Zanggroep
21 feb          Kerk in Actie – Moldavië, kerk helpt kwetsbare mensen
28 feb          PKN Missionair werk – Voor iedereen een kerk
7 mrt            Kerk in Actie – Libanon, de vreemdeling onderdak bieden
14 mrt         Kerk in Actie – Ondersteuning diaconaat in arme regio’s in Nederland

COLLECTEOPBRENGSTEN 
                                                                              Diaconie        Past. & eredienst
29 nov          Werkgroep ZWO                                                                      €511                          €434
6 dec             Hulp voor helden                                                                    €216                          €221
13 dec          Stichting Ararat                                                                       €627                          €261
20 dec          Kerken Solidair/Arme kant van Bergen          €221                          €697
24 dec          Kinderkerstfeest- Corona Rode Kruis                €220                          ---
24 dec          Kerstnacht: TOP Kenia                                                       €1.220                     €908
25 dec          Vredeskerkje en Ruïnekerk 50/50                         ---                                  €720
3 jan               Kinderkerk                                                                                    €187                          €378
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ACTIE KERKBALANS VAN START
Het is weer zover! Ook in 2021 wordt in de
tweede helft van januari de Actie Kerkbalans
gehouden. Voor lezers die hiermee niet zo
vertrouwd zijn: Actie Kerkbalans is de jaar-
lijkse geldwervingscampagne van gemeen-
tes en parochies van vier landelijke kerkge-
meenschappen, waaronder de Protestantse
Kerk Nederland. Het is niet zomaar een col-
lecte, maar de belangrijkste inkomstenbron
voor het uitvoeren van al onze activiteiten.
Zonder de opbrengst van Actie Kerkbalans
kunnen we ons geen predikant, geen koster
en geen organist veroorloven. Daarom roe-
pen we ook dit jaar onze leden en communi-
tydeelnemers op om (naar draagkracht)
ruimhartig te doneren. 

In de komende week krijgen onze leden en
vaste supporters een e-mail of enveloppe in
huis met alle informatie. Heb je vragen?
Bel of mail dan gerust met onze penning-
meester Albert van Meulen: 06-37281933
of kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl. 

Ontvang je geen bericht in de mail of brie-
venbus en wil je toch een financiële bijdrage
leveren aan het huishoudboekje van onze
kerkgemeente? Dat kan via bankrekening
NL19 INGB 0000 2308 29 t.n.v. Protestantse
Gemeente Bergen, met vermelding van 
‘Bijdrage 2021’. 
Hartelijk dank en natuurlijk houden we
jullie door het jaar heen op de hoogte van

de actie-opbrengst!

- De werkgroep Actie Kerkbalans
Albert van Meulen, 
Gre Boorsma, Christien Roorda, 
Cor de Ruiter en Anita van Prooijen

P.S. De komende drie vieringen besteden we
op ludieke en coronaproof wijze ook 
aandacht aan de Actie Kerkbalans.
Nóg een reden om live of later te kijken! •

ZIJN ONZE ONLINE VIERINGEN RISKANT?
Na de onwaarschijnlijke uitbraak van corona tijdens de opnames van een viering in Biddinghuizen,
zijn wij natuurlijk ook geschrokken. In de Ruïnekerk geldt een streng protocol tijdens de online
vieringen, maar dat gold ook voor de kerk van Biddinghuizen. Het lijkt erop dat daar die hele
kleine kans op groepsbesmetting toch plaats heeft gehad. Hoe dat kan, weet niemand. Voorlopig
is het voor ons geen reden om te stoppen, maar wel om zeer alert te blijven. •

ONZE VIERINGEN OOK OP TV TE ZIEN IN ALKMAAR
Leuk om te weten dat de lokale tv-zender RTV80 ook in Alkmaar te zien is via Kanaal 44 van Ziggo.
En daarmee ook onze vieringen. Het was in ieder geval een fijne verrassing voor ons gemeentelid
Martijn Zoll! •

MAILADRESSEN VERDWENEN…
Na een computercrash ben ik helaas de namen
en mailadressen kwijt van ongeveer 25 abon-
nees die ooit hebben aangegeven alleen per
mail de Kerkbrief XL te willen ontvangen (dus
niet de reguliere kerkbrief). Mochten jullie 
hierover klachten horen, verwijs ze dan naar
mij: avanp@kpnmail.nl. •
- Anita van Prooijen
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LEERHUIS LEVITICUS ONLINE
Dinsdagavond 9 februari om 20.30 uur wil ik
via een Zoom-meeting met jullie praten over
Leviticus en de twee vieringen die we dan al
hebben gehad over dit boek. Iedereen die mee
wil praten kan zich aanmelden en krijgt dan
een link toegestuurd. Het enige wat je nodig
hebt is een smartphone of een laptop/tablet
met camera. Om te voorkomen dat het misgaat,
komt er een paar dagen eerder een oefenuurtje
voor wie nog nooit heeft gezoomd.
Lijkt jou dat leuk?
Meld je dan aan: 
dedominee@kerkinbergen.nl•

WIE WAS JONATHAN SACKS
(1948 -2020)
Dagblad Trouw omschreef hem als een van de
mensen die veel te vroeg gestorven is, omdat
we nog zo veel van hem hadden te leren. Hij
was een Brits geestelijke, filosoof, theoloog,
auteur en politicus. Sacks was tussen 1 septem-
ber 1991 en 1 september 2013 opperrabbijn
van de Verenigde Hebreeuwse Congregatie 
van het Gemenebest en was van 2009 tot zijn
overlijden lid van het Britse Hogerhuis. In 2016
ontving hij de Templetonprijs voor zijn 
levens beschouwelijke bijdrage aan het
maatschappe lijke debat en zijn rol in de inter-
religieuze dialoog. Bekend is hij onder meer
vanwege zijn reeks commentaren op de vijf
boeken van de Tora: Verbond en dialoog, joodse
lezing van de Tora. •

NIEUWS VAN DE ZWO
Zoals velen van jullie hebben vernomen en ook wel begrijpen, zijn de werkzaamheden van de
ZWO zoals de voedselactie, het inzamelen van kleding, sorteren en inpakken voor 
Roemenië en Moldavië door de pandemie stilgevallen. Omdat er nog lange tijd kleding was 
ingezameld, tot aan de eerste lockdown, was deze partij aangegroeid tot een aanzienlijke hoe-
veelheid. Sommige zakken lagen inmiddels al langer dan een jaar in opslag bij Elly Zwaan aan
de Baakmeerdijk. We waren bang dat de kleding, als de opslag nog veel langer zou duren, niet
meer bruikbaar zou zijn.
De ZWO besloot daarom naar een alternatieve bestemming te zoeken, hier in Nederland. We
hebben onder andere het Rode Kruis en het Leger des Heils benaderd, maar die toonden helaas
geen enkele belangstelling voor deze partij. Zo zijn we uitgekomen bij fa. Burgering uit Alkmaar.
Burgering is een semi-commercieel/charitatief bedrijf dat net als het Leger des Heils en andere
charitatieve instellingen onkosten maakt voor transport en personeel.

Na een bezoek aan de opslag waren zij zeer te
spreken over de locatie van de opslag zelf en
over het aangebodene. Het was duidelijk dat
een langere opslag niet ten goede zou komen
aan de kwaliteit. De vochtigheid van de kleding-
zakken viel gelukkig nog wel mee, maar bij het
opruimen was ons al wel opgevallen dat ook
muizen hun weg naar de opslag hadden gevon-
den. Door de coronaregels bleef het voorlopig
onmogelijk om de kleding op een efficiënte ma-
nier klaar te maken voor transport naar Roeme-
nië/Moldavië. Dit alles heeft erin geresulteerd

dat de door ons ingezamelde kleding op 6 januari door Burgering is opgehaald.
Wij denken dat deze bestemming van de kleding toch nog een positieve wending heeft 
genomen, anders dan afvalverwerking. Het zal jullie duidelijk zijn dat het inzamelen van kleding
voor onze zustergemeenten voorlopig nog niet aan de orde is.  Zodra wij hiermee weer gaan star-
ten, laten we het weten. •

- Namens de werkgroep ZWO, Cor de Ruiter

EEN PLEK VRIJ IN DE WERKGROEP ZWO!
Cor de Ruiter heeft aangegeven dat hij stopt met zijn werkzaamheden in de ZWO-werkgroep. 
Cor was de drijvende kracht van de voedselactie en het ophalen van kleding voor de bewoners
van Verveghiu, Cozia en Costuleni in Roemenië. De werkgroep bedankt Cor voor de zes jaar dat
hij lid is geweest van de ZWO en de vele zaken die hij mogelijk gemaakt heeft.
We zullen hem missen.

Wie helpt ons met het werk dat we samen doen? Dit bestaat in hoofdzaak uit:
•         het verzamelen van goed bruikbare, schone kleding
•         selecteren van de kleding en inpakken in kartonnen dozen
•         helpen bij inladen van de vrachtwagen die onze goederen naar Roemenië vervoert
•         onze jaarlijkse voedselactie bij de supermarkten in Bergen
•         afstemming van de werkzaamheden in enkele vergaderingen
•         het maken van een jaarplan om voor te leggen aan de diaconie

Helaas zijn onze werkzaamheden door covid-19 tijdelijk gestaakt. Zodra we weer starten, kan je
bij ons aanschuiven en kennismaken met de deelnemers van de werkgroep. Heb je interesse?
Dan sturen we je alvast stukken toe waaruit onze werkwijze blijkt.
Bel met Lex Pannekoek: 072-5818186. •

- De ZWO werkgroep
Jaap Hartwich, Jan Hink, Emmy Bangert, Ineke Cramer, Hans Boorsma en Lex Pannekoek
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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
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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

KERKEN SOLIDAIR
Kerken Solidair is een samenwerkingsverband
tussen de verschillende kerken binnen de bur-
gerlijke gemeente Bergen, waaronder de Pro-
testantse gemeentes in Bergen en Schoorl, de
Rooms-Katholieke parochies in de Egmonden,
Bergen en Schoorl en de Oud-Katholieke kerk
in Egmond aan Zee. ‘Kerken Solidair’ wordt bin-
nen de Protestantse Gemeente Bergen vaak
omschreven als ‘de Arme kant van Bergen’. 
Kerken Solidair verstrekte eind november een
eindejaarsbijdrage aan mensen die van een
bijstandsuitkering moeten rondkomen. Vorig
jaar hebben ongeveer 200 mensen van deze
bijdrage gebruik gemaakt en daarnaast heb-
ben wij iets extra’s kunnen doen voor gezinnen
met kinderen. Ook in heel 2020 konden wij
dankzij giften van de diverse kerken, instellin-
gen en particulieren voor veel mensen weer
iets extra’s betekenen waarvoor onze dank! •

OPHEFFEN BANKREKENINGEN
Als kleine, maar slimme bezuiniging laten we
per 1 februari twee rekeningen van de 
Protestantse Gemeente Bergen opheffen:
-  NL12 INGB 0004 1806 98: Voor deze rekening
van de kerkmedia zullen gebruiken we aan het
einde van het jaar een ander rekeningnummer
gebruiken.
- NL41 INGB 0000 2611 82: Deze rekening werd
gebruikt voor onze kerkreizen. Dit zit er voor-
lopig helaas niet in. •

SAMEN NAAR DE VIERING KIJKEN?
Lijkt het jou leuk om met één bezoeker naar
de kerkdienst te kijken? Stefan Dijkhuizen en
Mariska de Kraker bieden aan om bij jou thuis
de online-viering te volgen.
Laat het weten via 
samenkijken@kerkinbergen.nl 
of bel met Stefan via
06-20614700. •


