
DE KERK GAAT WEER OPEN!
Vanaf zondag 9, Hemelvaartsdag 13 of zondag 16  meiwil de kerkenraad weer mensen toelaten
bij de viering, met een maximum van 30 personen. Natuurlijk is dit afhankelijk van de situatie in
de ziekenhuizen. Waarom doen we dit:
             

              ●   Het aantal gevaccineerden onder veel vaste kerkgangers is inmiddels hoog.
              ●    We mochten de hele winter al 30 mensen toelaten, maar dat deden we
                           bewust niet. Nu zien we die ruimte wel op basis van de overheidsbesluiten. 
              ●    Wij kunnen een onderlinge afstand garanderen van 2 meter tussen de zitplaatsen. 

In het najaar hebben we hier al veel ervaring mee opgedaan, dus we hebben een duidelijk protocol.
Daalt het aantal bezette ziekenhuisbedden deze week niet t.o.v. een week geleden, dan gaat de
kerk een week later open. Wil je je aanmelden voor een viering in mei, geef dan door welke 
zondag(en) je graag zou komen. De kans bestaat dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen.
Ook hoor je of het die zondag doorgaat en ontvang je een triageformulier plus de regels die
gelden in de kerk. Opgave uiterlijk vrijdags via: reserveren@kerkinbergen.nl of telefonisch bij
de koster:06-2756 1116.

ONZE KERK KOMT OP TV
Zaterdag 22 meiom 17.10 uur staat onze kerkgemeente centraal in het tv-programma ‘Petrus in
het land’ van KRO-NCRV. Het gaat dan een halfuur over wat wij doen en over waar wij voor staan.
Een aantal betrokken mensen zal geïnterviewd worden over hun activiteiten. Ds. Engele Wijnsma
zal een meditatie doen en iets vertellen over de kerk als community.  Frank van Wijk, Britta Maria
en Maurits Fondse brengen o.a. het lied ‘Houd moed.’ De opnames hebben plaats op 11 en 17 mei.
We zijn nog op zoek naar andere mensen die mogen
vertellen wat ze hopen te doen met de energie die
vrij komt bij het Pinksterfeest. Waartoe hoop je geïn-
spireerd te worden? Je mag dat in twee of drie zin-
nen doen en daarna een rode pioenroos in
een reeds gevulde vaas steken. Lijkt jou
dat leuk? Mail dan naar:
dedominee@kerkinbergen.nl
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(ONLINE) VIERINGEN
IN DE RUÏNEKERK

2 mei                    10.00 uur      ds. Engele Wijnsma

9 mei                    10.00 uur      ds. Engele Wijnsma

13 mei                10.00 uur      Hemelvaartsdag

                                                                 ds. Pieter Oussoren

16 mei                10.00 uur     ds. Niels Gillebaard

23 mei                10.00 uur      Pinksteren

                                                                 ds. Engele Wijnsma

30 mei                10.00 uur      ds. Engele Wijnsma

6 jun                     10.00 uur      ds. Engele Wijnsma

13 jun                  10.00 uur      ds. Saskia Ossewaarde

                                                                 kanselruil BES

20 jun                  10.00 uur      ds. Engele Wijnsma

27 jun                  10.00 uur      ds. Engele Wijnsma

De tijd van Hemelvaart en Pinksteren! Nog geen extra activiteiten, 
maar hopelijk wel een voorzichtige verschuiving van online naar ontmoeting!

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. 

www.youtube.com/channel/UCfwnyIX-
BZJbzfmEJU0DHrg

dedominee@kerkinbergen.nl
https://www.youtube.com/channel/UCfwnyIX-BZJbzfmEJU0DHrg
https://www.youtube.com/channel/UCfwnyIX-BZJbzfmEJU0DHrg


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
2 mei            PKN Jong Protestant: Kerk als thuisplek voor jongeren
9 mei            KIA Noodhulp in Libanon/Jordanië: Lichtpuntje voor Syrische vluchteling 
16 mei         Diaconie: Inloophuis Stichting De Zwaan (Alkmaar)
23 mei         KIA Zending: Egypte, bijbelcompetitie stimuleert bijbel lezen
30 mei         PKN: Jong in Actie, kennismaken met diaconaat
6 jun              Werelddiaconaat: Oeganda, kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken
13 jun          PKN Missionair werk: Kerk voor het dorp
20 jun          KIA Noodhulp in Griekenland: Opvang gestrande vluchtelingen
27 jun          Diaconie: Werkgroep ZWO

COLLECTEOPBRENGSTEN 
                                                                              Diaconie        Past. & eredienst
7 mrt              Tientjesboom: Kerken Solidair Bergen                     €568                       €279
14 mrt          Tientjesboom: Kerken Solidair Bergen                     €409                       €238
21 mrt          Tientjesboom: Kerken Solidair Bergen                     €653                       €448
28 mrt          Tientjesboom: Kerken Solidair Bergen                     €569                       €430
4 apr              Paascollecte voor TopKenia                                                 €530                       €407
11 apr           Pastoraal-diaconaal centrum De Herberg            €156                       €173
18 apr           Noodhulp Kerk in Actie: Coronahulp Nepal         €313                       €309
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ACTIE KERKBALANS 2021
Zoals beloofd een volgende Kerkbalans-update! We zeiden het al eerder: door de coronapandemie hebben wij zaken anders moet uitvoeren
dan voorheen. Zo hebben we meer gebruik gemaakt van e-mail en hebben we de bij ons bekende mailadressen gebruikt om jullie te benaderen
met het verzoek aan te geven wat je in 2021 aan de kerkgemeente/ community zou willen bijdragen.
Tot nu toe hebben wij 25% minder toezeggingen mogen ontvangen dan voorgaande jaren. Natuurlijk vragen we ons af hoe dit zou kunnen
komen. Een reden kan zijn dat wij niet iedereen digitaal hebben kunnen bereiken, waar dit in voorgaande jaren door het persoonlijk bezorgen
van de kerkbalansformulieren wel is gelukt. Of onze e-mails zijn gewoon opgegaan in vele andere mailberichten en verdwenen; een papieren
uitgave blijft langer  zichtbaar aanwezig. Fouten in de (verouderde?) e-mailadressering zullen zeker ook toe hebben bijgedragen, getuige
reacties als ‘dat mailadres kijk ik nooit naar’. 
Aan de bereidwilligheid van onze kerkgemeente om financieel bij te dragen, ligt het niet. De penningmeester van de diaconie heeft dit kunnen
afleiden uit de opbrengsten van de zondagse collecten. Deze brengen voor zowel de diaconie als de eigen kerkgemeente soms wel dubbel zo
veel op als in de pre-coronaperiode. 
Jullie financiële bijdrage is van essentieel belang voor het in stand houden van onze Protestantse Gemeente Bergen. Wij hopen dan ook dat
jullie alsnog je toezegging voor 2021 willen doorgeven aan penningmeester Albert van Meulen via kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl. Of
nog directer: je bijdrage overmaken via rekeningnummer NL19 INGB 00002308 29, onder vermelding  van ‘Bijdrage Kerkbalans 2021’. Ook
voor vragen kun je bovenstaand mailadres gebruiken. Liever telefonisch contact? Bel dan met 06-37281933.
Onze mooie kerkgemeente/community rekent op jullie. En iedereen die al heeft toegezegd en/of heeft bijgedragen, willen we natuurlijk
hartelijk bedanken! 

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

Geef om vrijheid! Zeker in deze betekenis-
volle tijd van het jaar.
Op 13 januari 2021 ging de Saharaanse 
activist Mohamed Lamine Haddi in de gevan-
genis in hongerstaking. Hij protesteert 
hiermee tegen zijn eenzame opsluiting.
Haddi heeft dwangvoeding toegediend ge-
kregen en injecties met een onbekende vloei-
stof. Zijn gezondheid is erg achteruit gegaan.
Er is niet een keer een arts naar hem komen
kijken. Haddi kreeg in 2017 een gevangenis-
straf van 25 jaar voor ‘deelname aan een 
criminele organisatie.’ Met andere Sahara-
nen had hij geprotesteerd tegen de bezetting
van de Westelijke Sahara, dat in 1975 door
Marokko werd geannexeerd.
Roep Marokko via deze linkop om een einde
te maken aan de eenzame opsluiting van 
Mohamed Lamine Haddien hem de medische
zorg te geven die hij nodig heeft. 
Dank voor jullie betrokkenheid! •

www.amnesty.nl/forms/urgentaction-marokko-haddi
www.amnesty.nl/forms/urgentaction-marokko-haddi
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DIT KWAM AAN DE ORDE…
… in de kerkenraadsvergadering van

16 maart

Bij de mededelingen van het moderamen aandacht
voor het aangekondigde vertrek van Albert van Meu-
len als penningmeester. Albert heeft een tijdspad
aangegeven om zijn opvolger te kunnen inwerken.
Mariska de Kraker bleek bereid hem op te volgen.
Op dit moment is zij al actief binnen de kerkrent-
meesters, omdat zij de inboekingen doet. Het voor-
stel was dan ook of we haar gaan benoemen, wat
kon rekenen op een volmondig ‘ja’. We zijn blij dat
zij deze taak op zich wil nemen! 
Erna van Spaandonk en Herma Kan vertelden over
een zeer inspirerende vergadering van de BUCH-ge-
meenten over de kerkenvisie. Die kerkenvisie is een
landelijk project. Het gaat om dialoog, behoeften
in kaart brengen en om kerken en gemeente binnen
de BUCH dichter bij elkaar te brengen. Vanuit de
Stichting Ruïnekerk waren Tineke de Lange en Ruud
Holstvoogd aanwezig, en Erna en Herma vanuit de
PGB. Ze zijn gevraagd om in deze groep te blijven
deelnemen. Dit kan ook nog breder in Noord-Hol-
land worden uitgerold. Waar leggen we onze ziel
in? Het is een zeer geanimeerd gesprek geweest. Wij
kwamen niet over als in ‘zak en as’. Er is gesproken
over zorg, angst en waar we trots op zijn. Vierde
vraag was: Welke erfenis/betekenis wil je nalaten?
Naast stenen (van het gebouw) is er ook de bezieling
die er is. Vragen die betekenis geven aan de moge-
lijkheden die het gebouw heeft/geeft.
Hierna stond de Tientjesboom op de agenda, en
vooral het idee om al in het begin van de dienst hier
extra aandacht voor te vragen. Er volgde een korte
discussie over deze extra aandacht, de boom zelf of
het doel stond niet ter discussie. Het gaat niet om
gewoon collecteren. Engele Wijnsma gaf aan dat
het een 40-dagentijdgebonden, religieus gebeuren
is, vanuit de vastentijd. Daarbij gaat het om aalmoe-
zen, een ‘doe-ding’, een ervaring. Deze mooie toe-
lichting geeft Engele ook in de eerste Kerkbrief na
deze vergadering. De ouderling/ambtsdrager van
dienst mag bepalen hoe met dit onderwerp om te
gaan.
Hierna werden de documenten voor het nieuwe
Stichting Ruïnekerk besproken. Er zijn grote stappen
gezet in het herschrijven en aanpassen van de be-
nodigde documenten. De Kerkenraad stemt in met
deze definitieve concept-statuten en de beheerover-
eenkomsten ‘Beheer en onderhoud’ en ‘Exploitatie’.
Hierdoor kunnen de stukken begin april bij de no-
taris passeren. Groot compliment aan degenen die
zich bezig hebben gehouden met de samenstelling
van de teksten. 
Hierna kwam de Paaskaarten 2021 aan bod. Op de
kaart een afbeelding van onze kerk te midden van
voorjaarsbloemen en voorzien van een zakje met
bloemenzaad. Deze actie worden betaald vanuit het
gesponsorde budget ‘Ondernemende kerk’. Deze
brede pastorale-actie is een grote logistieke opgave,
omdat de kaarten (7000 stuks) in Bergen huis-aan-
huis moeten worden bezorgd, alleen mogelijk door
de inzet van zo’n 45 vrijwilligers. Het resultaat heeft
u ondertussen kunnen zien.
Vervolgens werd de Jaarrekening 2020 van de Dia-
conie besproken en goedgekeurd.
Na de jaarrekening werd het agendapunt ‘Wat is

kerkelijke muziek?’ behandeld. Hierbij konden de
aanwezigen hun (uiteenlopende) mening toelichten.
Goed om uit te spreken. Voor ieder wat wils, maar
niet voor iedereen altijd even passend geacht. Er
zijn aan de andere kant ook gevarieerde vieringen
die door de kijkers over het algemeen zeer gewaar-
deerd worden. Een toelichting op de keuze van de
muziek kan helpen de link met de viering te leggen.

… en in de kerkenraadsvergadering van
20 april

Afgesproken wordt om ds. Oussoren met Hemelvaart
extra in het zonnetje te zetten. Hij heeft recent be-
sloten te stoppen met preken en gaat dan voor de
laatste keer bij ons voor. De bijzondere tweetalige
(NL-D) viering die hij bij ons in 2022 met Hemelvaart
had willen houden, gaat dus niet meer door. 
Bij de mededelingen van het moderamen onder an-
dere aandacht voor de regisseurs van Studio Ruïne-
kerk. Leo van Breugel heeft aangegeven te willen
onderzoeken of hij dit werk zou kunnen doen. Jürgen
Agne heeft juist aangegeven te gaan stoppen, al
blijft hij wel voor noodgevallen oproepbaar. Voor
de continuïteit (vakanties en ziekte) moeten we ei-
genlijk naar een vijfde regisseur toe. Misschien zijn
er gegadigden onder onze lezers? 
Mariska de Kraker wordt in mei geïnstalleerd als
kerkrentmeester en benoemd tot onze nieuwe pen-
ningmeester.
Het volgende agendapunt betrof de aanvraag voor
een kunstfair (Artfair) in onze kerk, van 18 tot 22 mei
2022, inclusief één zondag. Dit evenement levert
een flink bedrag op voor de Stichting Ruïnekerk. Die
zondag moeten we dan dus uitwijken naar een an-
dere locatie. Ideeën hiervoor worden uitgewerkt.
Drie leden van de werkgroep Kerkbalans – Albert
van Meulen, Gre Boorsma en Christien Roorda – heb-
ben besloten te stoppen met hun deelname. Zij wor-
den hartelijk bedankt voor hun grote inzet voor Actie
Kerkbalans! Anita van Prooijen en Cor de Ruiter gaan
door, maar kunnen versterking gebruiken. Daar-
naast werd gesproken over de lopende Actie Kerk-
balans (zie elders in deze Kerkbrief XL), de Stichting
en Vrienden van de Ruïnekerk. 
Het volgende agendapunt was het Beleidsplan 2018-

2022. Elk gremium neemt dit document door en dan
kan het bijgewerkt op onze site worden geplaatst.
Verder aandacht voor de Jaarcijfers 2020. Deze zijn
ter goedkeuring, ook werd aangeven hoe de cijfers
aan de leden kenbaar gemaakt worden. De cijfers
werden in principe goedgekeurd. Er zullen waar-
schijnlijk nog een paar kleine aanpassingen plaats-
vinden tijdens het gesprek van Herma Kan en Karel
Otto met penningmeester Albert van Meulen. De
deadline is om de stukken aan te leveren is 15 juni.
Hierna werd het onderwerp ‘De toekomst van de
kerk’ uitgediept en werden leuke en originele ideeën
besproken over hoe we meer mensen naar de kerk
kunnen trekken. Deze worden uitgewerkt, waarna
we dit zullen delen. Vervolgens werd de Paaskaar-
tenactie besproken. Deze is als zeer succesvol erva-
ren, nu nog het vervolg met de resultaten van de
zaadjes. In 2022 hopen we weer een Kerkreis aan te
kunnen bieden. Ondertussen hebben jullie daar al
meer over kunnen lezen. Voldoende belangstellen-
den!
Dan het NCRV-KRO tv-programma ‘Petrus in het
land’, over Pinksteren als feest van hoop. Er zijn ge-
sprekken met de redactie geweest. Deelname van
Britta Maria is zo goed als zeker. Engele Wijnsma is
op zoek naar mensen die iets willen vertellen. Waar
wil jij je vanuit de geest van Pinsteren voor inzetten?
Wat wil je bereiken in je leven? Waar ga je de Pink-
stergeest voor gebruiken? Er komt hiervoor een op-
roep in de Kerkbrief van 25 april. 
Hierna gesproken over de manier waarop we de col-
lecten gaan organiseren. Er moet wel gelegenheid
blijven om contant giften te doen, maar besloten is
dat digitaal toch echt de toekomst is.
Donderdag 22 april was er nog een aanvullende ver-
gadering in verband met de hierboven al genoemde
Jaarrekening 2020. Naast een akkoord ten behoeve
van een betere interpretatie van de cijfers werd de
komende bijeenkomst tussen de Stichting en het
Breed Moderamen voorbereid. Verder werd vermeld
dat de Jaarrekening 2020 inmiddels is goedgekeurd
na het genoemde gesprek met de penningmeester!
Tot zover dit verslag van deze vergadering. 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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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

LAATSTE KEER DOMINEE PIETER OUSSOREN
Hij ging heel wat keren voor in de Ruïnekerk, vooral op Hemelvaartsdag: Pieter Oussoren, predikant en bij-
belvertaler. Op 13 mei doet hij dat voor de allerlaatste keer, want hij stopt met preken in het land, bijna vijftig
jaar na zijn afstuderen als theoloog. De meeste van zijn werkzame jaren woonde en werkte Pieter Oussoren
in Utrecht, ook nog als interimmer na zijn emeritaat. Naast zijn predikantschap is zijn naam verbonden aan
een enorm project: de Naardense Bijbel. Aan deze Bijbelvertaling – die in 2004 in complete vorm werd uitge-
bracht – werkte Oussoren in totaal maar liefst 34 jaar. In onze vieringen wordt er regelmatig uit gelezen! We
bedanken Pieter Oussoren – en zijn partner/cantor Theo van Willigenburg – voor hun memorabele vieringen!
En fijn dat deze laatste Hemelvaartsviering ook wordt uitgezonden via de regionale tv-zender RTV80.

ONZE PREDIKANT OF 
IEMAND ANDERS SPREKEN?
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma,
bel dan 06-28737837. 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

10 zomervieringen in het Vredeskerkje
Vanaf zondag 27 juni kunnen hopelijk weer oecumenische kerkdiensten worden gehouden in
Bergen aan Zee. Hier is het ‘kerkje voor allen’ voor gebouwd. Bij de bouw van dit godshuis in
1918 stond het verbinden van mensen -van welke gezindte of nationaliteit dan ook- voorop. Het
jaarthema van 2021 luidt: ‘Duivelse dilemma’s en verhalen’. Elke week komt een Bijbelse vertelling
ter sprake waarin mensen voor een duivels dilemma komen te staan. Hoe gaan zij daar mee om
en hoe zouden wij daar zelf een weg in kunnen vinden? Ook dit jaar is er weer een keur aan smaak-
makende predikanten en pastores. 

●     Tim Vreugdenhil is de nieuwe stadspredikant van Amsterdam.
       Uit die stad komt ook voormalig Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman. 
●     Marinepastoor Thom van der Woude maakte als debutant in 2019 grote indruk,
       net als prof. dr. Bart Koet, hoogleraar in Tilburg. 
●     Nieuw voor het Vredeskerkje zijn radiopresentator Elsbeth Gruteke, Marc van de Giessen,
       voorganger van o.a. De Duif in Amsterdam en Willemien van Berkum, kerkpionier in IJmuiden. 
●     Deze gasten worden gecompleteerd door Ferdinand van Melle, kerkvader van het Vredeskerkje, 
       Stefan Dijkhuizen, inspirator boven en onder water en ondergetekende. 

Bert Huibers is inmiddels begonnen musici te vragen om de vieringen extra schwung te geven.
Na een jaar gesloten te zijn geweest hoopt Stichting Marie Amelie Dorothea (MAD) dit jaar weer
een mooie en boeiende serie vieringen te organiseren met bekende en nu nog minder bekende
gezichten.  - Ds. Engele Wijnsma

bezoekteam@kerkinbergen.nl

