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Het is Veertigdagentijd, nog een paar weken en de Stille Week begint.
We zijn onderweg naar het licht van Pasen!

(ONLINE) VIERINGEN
IN DE RUÏNEKERK
14 mrt

28 mrt

10.00 uur
muziek:
10.00 uur
muziek:
10.00 uur

1 apr.

muziek:
19.30 uur

2 apr.

16.00 uur

4 apr.

10.00 uur

11 apr.
18 apr.

muziek:
10.00 uur
10.00 uur
muziek:

25 apr.

10.00 uur

21 mrt

ds. Engele Wijnsma
Martine Nijenhuis
ds. Engele Wijnsma
Jannemien Cnossen
Palmpasen ds. Engele Wijnsma
Jennifer Terwel
Witte Donderdag ds. Engele Wijnsma
Goede Vrijdag Stabat Mater
Pasen ds. Engele Wijnsma
Wiebe Pier Cnossen
ds. Rob Visser
ds. Engele Wijnsma
Martine Nijenhuis &
Peter Goes
ds. Engele Wijnsma

VIERINGEN NAAR EN VOORBIJ DE STILLE WEEK

Op dit moment kunnen we nog niks zeggen over de vraag: wanneer gaat de kerk weer open?
We hopen natuurlijk dat we in elk geval Palmpasen en Pasen kunnen vieren met bezoekers.
Maar of dat ook zo zal zijn? Wel zijn we op alles voorbereid. De samenkomst met narcissenceremonie op Paasmorgen om 8.30 uur zo goed als zeker doorgaan op de begraafplaats.
De uitzendingen lopen ook gewoon door en hopelijk maken we het extra feestelijk als er mensen
kunnen komen. Via de website en de reguliere kerkbrief volgt t.z.t. meer informatie. •

TIENTJESBOOM 2021: KERKEN SOLIDAIR

Ook dit jaar wordt er in de Veertigdagentijd een Tientjesboom in de kerk gepland, voor een bijzonder goed doel.
Deze keer dicht bij huis, maar vaak onzichtbaar: armoede
in onze eigen burgerlijke gemeente Bergen.
Kerken Solidair, een samenwerkingsverband van de
kerken in Bergen, zorgt dat onze giften terechtkomen
waar ze nodig zijn! •

Onze vieringen zijn te volgen via
Studio Ruïnekerk, YouTube en ook bijna altijd via
RTV80 (Ziggokanaal 44).
Kijk voor actuele informatie
in de wekelijkse kerkbrief.
YOUTUBE: www.youtube.com/
channel/UCfwnyIX-BZJbzfmEJU0DHrg

→
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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
14 mrt
21 mrt
28 mrt
4 apr.
11 apr.
18 apr.
25 apr.

COLLECTEOPBRENGSTEN
3 jan.
10 jan.
17 jan.
24 jan.
31 jan.
7 feb.
14 feb.
21 feb.
28 feb.

UPDATE ACTIE KERKBALANS

Tientjesboom: Kerken Solidair Bergen
Tientjesboom: Kerken Solidair Bergen
Tientjesboom: Kerken Solidair Bergen
TopKenia (Pasen)
Pastoraal/diaconaal centrum ‘De Herberg’
Kerk in Actie – Ondersteuning arme regio’s in Nederland
Compassion.nl: ieder kind telt

Onze kinderkerk
Bloemengroet op zondag
PKN-Ondersteuning gemeenten
PKN-Missionair werk
PKN-Jong Protestant
Kerk in Actie
Onze eigen zanggroep
Kerk in Actie-Moldavië
PKN-Missionair werk

Hartelijk dank aan iedereen die heeft
gereageerd op onze Actie Kerkbalans, zowel
leden als sympathisanten van onze kerkgemeente/community!
Om dit jaar de begroting goed rond te krijgen
moet er nog wel een en ander gebeuren!
Mochten jullie de uitnodiging per mail of
brief hebben gemist, geen nood. Toezeggen
en/of overmaken mag het hele jaar.
Reageren of vragen is altijd mogelijk via
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl. Overmaken van een bijdrage – klein of groter –
kan op NL19 INGB 0000 2308 29.
De werkgroep Actie Kerkbalans
Albert van Meulen, Gre Boorsma, Christien
Roorda, Cor de Ruiter en Anita van Prooijen

Diaconie Past. & eredienst
€207
€398
€125
€165
€105
€98,50
€177,50
€278,50 *
€117,50
€298,50 *
€310
€971 *
€305
€495 *
€165
€166
€145
€221 **

ONZE PREDIKANT OF
IEMAND ANDERS SPREKEN?

*Aanpassen Studio Ruïnekerk
** €21 sparen voor extra camera

NIEUWS VAN DE
ZWO

Door corona hebben
onze werkzaamheden
grotendeels stil gelegen.
Zo hebben we in het najaar geen kleding en
voedsel naar Roemenië
kunnen zenden. Als alternatief hebben we via Suzanne Vonk drie dorpen
Aankoop in winkel voor 80 Lei
Iinhoud maaltijd
in de gemeente Costuleni
geld gegeven voor voedsel. De meest hulpbehoevende bewoners kunnen in de kleine winkels van de dorpen voor een
bedrag van 80 lei boodschappen kopen. We hebben 90 gezinnen kunnen helpen en ook de lokale
winkels hebben we met de actie aan omzet geholpen.
Cozia, het vierde dorp van de gemeente Costuleni, hebben we met een financiële gift geholpen
om maaltijden te maken en voedselpakketten uit te delen. Christina heeft samen met Robert, de
priester, warme maaltijden rondgebracht. Daarnaast werden er voedselpakketten uitgedeeld.
We zijn blij dat de orthodoxe kerkgemeente op deze wijze zorgt voor de mensen in het dorp die
deze hulp hard nodig hebben.
Twee leden hebben de ZWO verlaten: Cor de Ruiter na vele jaren trouwe dienst en Jan Hink die
recentelijk is overleden. We zijn blij dat Ruth de Lorme van Rossem belangstelling heeft getoond
voor ons werk en ons wil helpen. Ze zal onze eerste vergadering bezoeken als we weer samen
kunnen komen. - Namens de ZWO, Lex Pannekoek
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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

Ontvangster van de maaltijd
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EEN NIEUWE KIJK OP HET
EVANGELIE VAN JOHANNES

In 2016 verscheen een boeiend commentaar op het
4e evangelie. De auteurs werpen hierin een verrassend nieuw licht op dit Bijbelboek en op Jezus zelf.
Zij laten zien dat het eigenlijk gecodeerde verzetsliteratuur is tegen de Romeinse bezetter. In de vieringen op weg naar Pasen ga ik uitgebreid in op dit
boek. Maar liefst 26 mensen uit onze community hebben via Zoom een hoofdstuk uit het evangelie, of een
deel daarvan, voorgelezen. Deze voorleesmarathon
is terug te zien:
Deel 1 : www.youtube.com/watch?v=YpzwGCG3Kow
Deel 2: www.youtube.com/watch?v=ECfb7QdTRNs
Deel 3: www.youtube.com/watch?v=0HsLwqknu98
De Bijbel kent vier evangeliën. Er zijn er veel meer,
maar die hebben geen plek gekregen in de Bijbel, mede omdat ze veel later zijn geschreven en te
ver afstonden van de heersende kerkvisies in de 2e tot de 5e eeuw na Christus. Evangeliën waren
overigens een populair genre in die tijd. Over Romeinse keizers werden ook evangeliën geschreven
als aankondiging van een nieuwe heerser en een nieuwe tijd. In de Bijbel gelden vier evangeliën
als canoniek: Mattheus, Markus, Lukas en Johannes. De eerste drie hebben veel gemeen. Het
Evangelie naar Johannes in vele opzichten anders, al heeft dat ook een biografische uitstraling.
Dat is het echter niet. Integendeel. Johannes gaat over de problematiek van de jonge christelijke
gemeenschappen aan het einde van de eerste eeuw.
Na de eerste Joods-Romeinse oorlog (66-73) is de staat Israël zo goed als verwoest. De tempel
ligt in puin en daarmee ook het hart van de Joodse religie en politiek. De hele priesterkaste verdwijnt van het toneel en de farizeeën/wetgeleerden worden met hun synagogen de prominente
voortzetting van het jodendom. Er zijn ook Joodse rebellen (Zeloten), die via guerrillatechnieken
proberen de Romeinen te verjagen. Zij worden wreed vervolgd door de Romeinen. Denk maar
aan Massada. En er ontstaan ook communities van mensen die de weg van Jezus willen volgen.
Dit zijn nog geen kerken, maar gemeenschappen van joden en niet-joden. Alle drie staan ze
alleen. De synagogen worden als voortzetting van het Jodendom door de Romeinen gedoogd.
Mede daarom sluiten de farizeeën zich op in een eigen bastion. Ze nemen afstand van alles wat
niet puur Joods is. Ook distantiëren ze zich van de Zeloten, al was het maar uit lijfsbehoud. Dat
laatste geldt ook voor de christelijke communities, die sowieso een pacifistische inslag hebben.
Johannes schrijft voor die laatste groep.
In zijn evangelie beschrijft hij zichzelf als ‘de leerling’ die Jezus liefhad. Hij vertelt eigenlijk dat
hij Jezus zo goed kent dat hij precies kan vertellen wat Jezus zou zeggen over de problemen van
die nieuwe gemeenschappen. En dat doet hij ook. Johannes beschrijft niet het leven van Jezus,
maar de problemen van de christenen die 60 jaar na Jezus’ kruisiging leven. En hij projecteert
die problemen op de tijd waarin Jezus leefde, een bekende ‘truc’ om verzetsliteratuur te schrijven.
Je noemt zogenaamd niet iets wat nu speelt, maar doet of het 60 jaar eerder plaats heeft gehad.
Kortom Johannes schrijft niet wat Jezus deed, maar wat hij ‘nu’ zou doen, in de tijd van zijn eerste
lezers. Daarom lezen we bij Johannes geen gelijkenissen van Jezus en geen genezingsverhalen.
In plaats daarvan verhalen over hoe Jezus zich verhoudt met andere groepen in Israël: Romeinen,
farizeeën, Samaritanen en priesters. We lezen lange monologen die Johannes Jezus in de mond
legt. Dat kan hij, want hij was immers Jezus’ beste vriend, de leerling die Jezus liefhad.

maar bedoeld wordt: Judeeërs. Zowel Jezus als
Johannes kwamen uit Galilea en tussen Galileeërs en Judeeërs boterde het vaak niet.
Laatstgenoemden waren vaak elitair en keken
daarom neer op die boeren en vissers uit het
noorden. Galileeërs vonden daarentegen dat
de Judeeërs heulden met de Romeinse bezetter
die het land in een ijzer greep hield. Het echte
verhaal van Johannes gaat dus over de vraag:
Wat betekent het om in zulke donkere tijden
te geloven in Christus’ weg van vrede en solidariteit? En hoe houden wij stand onder dit Romeinse regiem, dat ons niet erkent? Deze manier van lezen van het evangelie zal ons
hopelijk een nieuwe blik op Pasen geven.
- Engele Wijnsma
De Messias en de Macht van Rome
(ISBN 9789492183248) € 29,95.

STABAT MATER

Goede Vrijdag 2 april om 16.00 uur organiseren
we weer het ‘Stabat Mater’ van Pergolesi met
strijkers. Dit zal online zijn, maar hopelijk toch
ook met een aantal bezoekers, als het dan weer
mag. Via de website en de reguliere kerkbrief
zal meer informatie volgen.
De crew voor dit jaar bestaat uit:
Anke Hillier (sopraan)
Ingrid Stijsiger (mezzo)
Gregor Overtoom (viool)
Erna Sommer (viool)
Jorien van Tuinen (altviool)
Irene van den Heuvel (cello) •

Om alle verhalen te begrijpen, moet je goed thuis zijn in het Joods-Bijbelse denken. Johannes
was een Jood. Het feit dat zijn evangelie als antisemitisch wordt gezien, is misschien wel begrijpelijk, maar klopt niet. In veel Bijbelvertalingen zien we Jezus wel eens fulmineren tegen de
joden, maar dat is niet wat er staat. Het Griekse woord IUDAIOI kun je wel vertalen met Joden,
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DIT KWAM AAN DE ORDE…
… in de kerkenraadsvergadering van 20 januari

Moderamen
Voorzitter: Herma Kan
Diaken: Rob Kofman
Ouderling: Erna van Spaandonk
Predikant: Engele Wijnsma
Scriba: Wim Wiersema
Kerkenraad
Voorzitter: Herma Kan
Vicevoorzitter: Engele Wijnsma
Niemand stemde tegen de genoemde samenstelling. Hierdoor werd Herma Kan, nadat ze eind vorig jaar
interim-voorzitter was geweest, verkozen tot voorzitter van onze kerkenraad.
Op verzoek van Albert van Meulen werd zijn brief gelezen waarin hij laat weten dat hij per 1 juli 2021 stopt
als penningmeester van de PGB. We zullen hem als persoon en door zijn kennis, kunde en inzet als penningmeester zeker gaan missen. We zijn blij dat hij doorgaat met het opstellen van de jaarrekeningen en ook
dat hij tijd geeft om een opvolger te vinden.
Bij de mededelingen van het moderamen werd vooral gesproken over het voortzetten/organiseren van
onze ‘diensten in coronatijd’. Voorlopig wordt er niet gezongen en wordt gebruik gemaakt van muzikaal
archiefmateriaal. Hierna werden de belrondes geëvalueerd. Door het verminderd contact had de kerkenraad
besloten al onze leden te gaan bellen. Dit werd erg gewaardeerd en is voor herhaling vatbaar.
De preambule voor de nieuwe Stichting Ruïnekerk/PGB werd bij dezen, in dank vastgesteld. Een mooi stuk
werk geleverd!

… en in de kerkenraadsvergadering van 16 februari

Bij de notulen van de vorige maand kwam Cor de Ruiter terug op het onderwerp Tientjesboom. Er wordt
gezegd dat die boom ten koste gaat van de PGB-inkomsten. Dat beeld kon Cor ontzenuwen. De kerkrentmeesters zijn geen inkomsten misgelopen. De ene collecte trekt de andere mee omhoog!
Bij de actielijst werd het idee om weer een Paaskaart te doen besproken. Besloten is dat dit jaar weer te
doen, zeker vanwege de coronatijd. Het project ‘Johannes’ als voorleesmarathon start 17 februari, Aswoensdag. Engele Wijnsma start elke keer met een korte uitleg.
Dan het brievenschrijven voor Amnesty International. Het schrijven in de kerk, zoals we vroeger deden,
zal niet meer plaatsvinden. Wel zullen we in elke Kerkbrief XL aandacht vragen voor een specifieke case,
met de oproep aan de lezers om hiervoor digitaal in de pen te klimmen: Deze keer schrijven we voor…
Besloten is om de Taizé-viering op te schuiven, die stond in de 40-dagentijd gepland. We mogen immers
nog niet zingen in de kerk. De keuze voor de Paaskaars van de Werkgroep Eredienst werd goedgekeurd.
Ook werd besloten, op advies van de kerkrentmeesters de benaming van onze rekeningen te wijzigen.
Deze worden nu (dus zonder ‘te’ en ‘NH’):
• Kerkbalans – Protestantse Gemeente Bergen
• Betalen – Protestantse Gemeente Bergen
• Community Ruïnekerk Bergen

Het was een goede gewoonte in onze kerk: regelmatige schrijfsessies voor Amnesty International na een kerkdienst. Dat doen we al een
tijdje niet meer, maar omdat we het doel – zeker in deze tijd! – een warm hart toedragen,
willen we in elke komende Kerkbrief XL één urgente case belichten, met de oproep hiervoor
een mail of brief te schrijven. De eerste actie
waarvoor we aandacht vragen, is voor de vrijlating van de Egyptische journaliste Solafa
Magdy, die ten onrechte wordt beschuldigd van
terrorisme. Volg de link, reageer en alvast dank
voor jullie betrokkenheid! •
www.amnesty.nl/forms/urgentactionegypte-solafa

PAASKAART:
EEN BLOEIEND TEKEN VAN HOOP

Een (bijna) jaarlijkse traditie: onze paaskaart!
Zeker nu we elkaar zoveel minder zien, is het
een zinvol teken van verbinding. En juist
daarom verspreiden we deze boodschap van
hoop dit jaar niet alleen onder onze eigen
leden en relaties, maar door het hele dorp.
Het idee is van Fred Toetenel, onze stagiair:
een kaart mét een zakje bloemenzaad, en daarbij het verzoek om van het bloeiende resultaat
een foto op te sturen. Daarvan maken we dan
in de zomer een fototentoonstelling. En natuurlijk hopen we dat er op 29, 30 en 31 maart
vrijwilligers zijn die de kaarten willen rondbrengen! •

Een groot gedeelte van de vergadering ging over de voorbereide mstukken voor de Stichting Ruïnekerk,
de Beheerovereenkomsten 1 & 2 en de Statuten 2021. Hiervoor is door de Commissie Teksten veel werk
verzet, waarvoor dank. De op- en aanmerkingen zullen worden verwerkt, waarna de stukken weer een stap
verder naar de uiteindelijk definitieve versie gaan.
Tot zover dit verslag van deze vergaderingen. Ik wens jullie, mede namens de kerkenraad veel sterkte
en gezondheid. Blijf gezond en houd moed, heb lief! •
- Hartelijke groeten, Wim Wiersema
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Onze predikant Engele Wijnsma opende de eerste (online) vergadering van 2021. Zoals gebruikelijk bij de
start van een nieuw jaar treedt de dominee op als voorzitter. De nieuwe voorzitter van de kerkenraad wordt
altijd tijdens deze eerste vergadering gekozen. Het moderamen deed onderstaand voorstel voor de samenstelling van het moderamen 2021, de voorzitter en de vicevoorzitter van de kerkenraad:

