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De zomer is begonnen, de kerk gaat steeds verder open!
Een periode – zoals gebruikelijk – met veel gastpredikanten; oude bekenden en nieuwere gezichten.
En daarnaast zijn er ook de zomervieringen in het Vredeskerkje.

(ONLINE) VIERINGEN
IN DE RUÏNEKERK
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 aug
8 aug
15 aug
22 aug
29 aug

10.00 uur ds. Edward Kooiman
(Heiloo)
10.00 uur ds. Engele Wijnsma
10.00 uur ds. Willemien van Berkum
(Velserbroek)
10.00 uur ds. Wessel Stoker
(Amsterdam)
10.00 uur ds. Rudi Oranje (Alkmaar)
10.00 uur ds. Annerien Groenendijk
(Bergen)
10.00 uur ds. Ferdinand van Melle
(Oudorp)
10.00 uur ds. Engele Wijnsma
10.00 uur ds. Willemijn Jonkers
(Muiderberg)

Onze vieringen zijn te volgen via
Studio Ruïnekerk, YouTube en ook bijna
altijd via RTV80 (Ziggokanaal 44).
Sinds kort zendt ook KPN onze vieringen om
10.00 uur uit via kanaal 1493. Hierdoor kunnen
nog meer mensen onze vieringen thuis bekijken.
Kijk voor actuele informatie in de wekelijkse
kerkbrief.
www.youtube.com/channel/UCfwnyIXBZJbzfmEJU0DHrg

WEER EENS NAAR DE KERK? NIET RESERVEREN, WEL 1,5 METER!

In de zomerperiode is het altijd wat rustiger in de kerk en zullen we verrast worden door toeristen.
Daarom heeft de kerkenraad besloten te stoppen met het verplicht reserveren. Je kunt dus gewoon
komen, zonder mondkapje, maar wordt wel door Team Ontvangst naar een passende zitplek
begeleid op 1,5 meter. Mensen uit één huishouden kunnen natuurlijk naast elkaar zitten
Let op, zo houden we de juiste afstand:
• Neem plaats op een stoel waar een kerkbrief ligt
• Ga niet zitten op een stoel met een kussen
• Kussens kunnen eventueel verplaatst worden
in overleg met de koster

HAGENPREEK OP 11 JULI

Afgelopen najaar hebben we twee keer geëxperimenteerd met een viering in de tuin van de kerk.
Dat bleek een groot succes. Zondag 11 juli doen we dat weer, als het droog blijkt te zijn.
Meer informatie volgt in de reguliere kerkbrief

VIERINGEN IN HET VREDESKERKJE

Margreet Zandbergen, humanistisch predikant uit Amsterdam beet zondag 27 juni het spits af.
Dat werd een prachtviering, maar ons rest deze zomer nog veel meer in deze mooie serie. Het
jaarthema luidt in 2021: ‘Duivelse dilemma’s’. Bij het woord ‘duivel’ denken we niet aan wezens
van vlees en bloed. De duvel en zijn ouwe moer staan voor de tegenkrachten in dit bestaan.
Voortdurend worden wij geconfronteerd met lastige keuzes, die van invloed zijn op het
leven van anderen en van onszelf. Elke week is er LIVE muziek. Een overzicht tref je
aan op www.vredeskerkje.nl/diensten. Alle vieringen beginnen om 10.30 uur.
Hieronder de voorgangers en het sub-thema van de viering:
4 jul Engele Wijnsma
‘De duvel die verlamt’
11 jul Janneke Stegeman
‘Vrouwen en de duvel’
18 jul Stefan Dijkhuizen
‘Mannen en de duvel’
25 jul Thom van der Woude
‘De duvel in ons eten’
1 aug Willemien van Berkum ‘De duvel in de eenzaamheid’
8 aug Ferdinand van Melle
‘God of het lot’
15 aug Elsbeth Gruteke
‘De duvel en de vreemdeling’
22 aug Marc van de Giessen
‘Een jongen ontmoet de duvel’
29 aug Bart Koet
‘De duvel
uitgedrukt
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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!

Wij krijgen ons gevoel van vrijheid terug.

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE
4 jul
11 jul
18 jul
25 jul
1 aug
8 aug
15 aug
22 aug
29 aug

Binnenlands diaconaat: vakantietas, zomerpret voor kwetsbare kinderen
Eigen diaconie: Bezoekteam Ruinekerk
Stichting De Zwaan Alkmaar: inloophuis oecumenisch centrum
Diaconie: Bloemengroet op zondag
Hulp voor helden, diaconaal fonds voor militairen
Diaconie, Onze eigen Zanggroep
Zending: Pakistan, christenen staan sterker in hun geloof
Diaconie, Koffiedrinken op zondag
Diaconie: Werkgroep ZWO
Wil je meedoen met de
collecte? Scan de QR-code

COLLECTEOPBRENGSTEN
25 apr
2 mei
9 mei
13 mei
16 mei
23 mei
30 mei
6 jun
13 jun
20 jun

Diaconie
Compassion Ieder kind telt
€566
Kerk als thuisplek voor jongeren
€165
Libanon/Jordanië: Lichtpuntje Syrische vluchteling €237
Stichting De Zwaan Alkmaar inloophuis
€10
Pauluskerk Rotterdam
€132
Egypte, bijbelcompetitie stimuleert bijbel lezen
€415
Jong in Actie, kennismaken met diaconaat
€230
Taizé noodhulp
€517
Missionair werk, kerk voor het dorp
€85
Griekenland, opvang gestrande vluchtelingen
€268

NIEUWS VAN INLIA

We houden weleens een collecte voor de Stichting INLIA. Vooral onze oud-diaken Martijn Zoll
was altijd een groot supporter van deze kerkelijke organisatie, die vluchtelingen en asielzoekers in Nederland ondersteunt. Mooi om
hier eens een verhaal uit de praktijk over te publiceren.
Ergens tijdens het proces geeft de Palestijnse
Amir de moed bijna op. Want er komt steeds
weer een nieuwe eis om in aanmerking te komen voor ‘buiten schuld’: een verblijfsvergunning op grond van het feit dat je alles geprobeerd hebt om Nederland te verlaten en daar
niet in geslaagd bent. Maar opgeven ligt niet
in zijn aard en ook de begeleider van INLIA kent
het woord niet. Ze zetten door, met succes.
Amir en zijn 9 jaar jongere broer Rayan zijn geboren in Saoedi-Arabië. Hun ouders zijn Palestijnse vluchtelingen, die in de Golfstaat een
mooi leven hebben opgebouwd. Genoeg om
Amir financieel te steunen als die eerst in

Past. & eredienst
€306
€173
€188
€10
€73
€491
€233
€301
€96
€261

Egypte en vervolgens in Maleisië architectuur
studeert. Hij start daar een restaurant om zelf
in de kost te voorzien en laat zijn broertje overkomen.
Maar in Maleisië gaat de economie in 2014
plots hard achteruit en slaat de inflatie toe.
Amirs spaarpotje is niks meer waard, zijn visum
verloopt en de sfeer keert zich tegen buitenlanders. In paniek denkt Amir: naar Europa!
Want Europa, daar heersen wetten, geen willekeur. Daar zijn mensenrechten en rechtsbescherming.
In Nederland worden ze niet met open armen
ontvangen. Het asielverzoek wordt afgewezen,
de broers moeten Nederland verlaten. Maar
als staatloze Palestijn kun je nergens legaal
heen. De eerste keer dat ze naar de DT&V moeten, vervult alleen al de naam van de Dienst
Terugkeer en Vertrek hen met angst. “Echt eng!
Wat zullen ze met ons doen? En dan kom je daar
en geloven ze je niet.”

2

Dat geldt voorlopig zeker niet voor de Wit-Russische journalist Raman Pratasevich. Hij werd
op 23 mei 2021 onwettig gearresteerd na een
brutale vliegtuigkaping van staatswege, samen
met zijn Russische vriendin Sofia Sapega.
Pratasevich wordt onder meer beschuldigd van
het ‘organiseren van massale rellen’. Inmiddels
zijn beiden uit de cel, maar onder huisarrest
geplaatst. Roep de Belarussische procureurgeneraal via deze link op om Raman Pratasevich en Sofia Sapega onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Hun arrestatie en
detentie lijken wraak voor Ramans kritische
journalistieke werk. Er is geen bewijs dat
Raman een misdaad heeft begaan. Dank voor
jullie betrokkenheid! •
Meer informatie via deze link :
https://www.amnesty.nl/forms/
spoedactie-belarus-pratasevich

Jaren van stress volgen. “De tijd vloog en er gebeurde niets.” Hij begint de DT&V op de hielen
te zitten. “Wanneer krijgen we een afspraak,
wat doen jullie intussen, wat willen jullie dat
we nog meer doen: kom op, actie!”
Na een jaar of 4-5 volhouden en volharden met
hulp van INLIA, is het zover. Ook de DT&V trekt
de conclusie dat de broers onmogelijk terug
kunnen naar Saoedi-Arabië. ”We hadden niet
gelogen.” Amir is blij dat dat nu vaststaat. Nu
hebben ze hun vergunning en kunnen ze plannen maken. Ze willen allebei verder met studie.
Eerst beter Nederlands leren, en dan: door!
Meer lezen over INLIA? https://www.inlia.nl/nl
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DIT KWAM AAN DE ORDE…
… in de kerkenraadsvergadering van
18 mei
Na het vaststellen van de agenda, werden de
notulen van de vergaderingen van april akkoord bevonden en goedgekeurd.
Bij de actielijst werd besloten het punt ‘opruimen van het archief’ over de zomer heen te tillen en in oktober op te pakken. Ook vanwege
corona was het niet handig eerder te doen. Bij
de mededelingen van het moderamen werd het
voorstel de gemeenteavond naar het najaar te
verplaatsen geaccordeerd. Hierna aandacht
voor het agendapunt Petrus in het land’. De opnames zijn geweest en Engele geeft een toelichting op de items die aan bod zouden kunnen
komen. Ondertussen hebben jullie het resultaat kunnen zien.
Na dit punt stond de Werkgroep Kerkbalans op
de agenda. Enkele tientallen mensen hadden
nog niet gereageerd op de mail om hun toezegging te melden. Er zijn deze keer geen brieven gestuurd, mogelijk dat de e-mail aan de
aandacht is ontsnapt. Het heeft de voorkeur
deze mensen met een brief met uitleg te benaderen. Dit zal verder worden uitgewerkt. Er is
een prima vergadering geweest met de Stich-

ting Ruïnekerk, iedereen staat er fris in. Er is
voorzichtig begonnen met het werven van bestuursleden. Als volgend agendapunt stond het
Beleidsplan 2018-2022 genoemd. Ter voorbereiding van de nieuwe versie (start augustus)
is gevraagd het huidige Beleidsplan door te nemen. Bepaal wat je core business (kerntaak) is.
Wat wil je toevoegen aan wat er staat? En wat
zijn je plannen in 2021-2022? Ook zijn de kerkrentmeesters en diakenen gevraagd de financiële paragraaf door te nemen. Hierna zijn er
afspraken gemaakt voor het jaargesprek met
koster, organist en predikant 2021. Dan het
agendapunt Kerkbrief en ondertiteling zomerperiode. Bij de diensten, ook bij gastpredikanten, zijn we afhankelijk van Engele om de ondertiteling (op het beamerscherm voor de
opnames) te kunnen maken. Voor de Kerkbrief
geldt hetzelfde. Als hij op vakantie is, gaat en
kan hij geen ondertiteling maken (eventueel
wel als hij thuis is) en ook de Kerkbrief niet.
Daarom wil hij graag mensen zoeken die dat
naast hem kunnen doen. Voorstel is om de ondertiteling in de vakantie te stoppen. Hij zal
eerst met een paar mensen contact opnemen
om te kijken wat er geregeld kan worden.
Hierna werd de viering van Moederdag geëvalueerd. De filmpjes met het aanbieden van

bloemen werden zeer gewaardeerd. De kerkquizjes werden door de meerderheid van de
kerkenraad gewaardeerd, niet iedereen vond
dat een succes. Ze zijn bedoeld om de online
vieringen interactiever te maken en te zorgen
dat de kijkers langer blijven hangen. Hierna is
gesproken over het startweekeinde van 18/19
september. Er zijn een aantal mogelijkheden
met betrekking tot de invulling van het programma besproken die uitgewerkt gaan worden. Alles zal ook afhangen van de ontwikkeling rond corona. Wat kan er tegen die tijd wel
en wat nog niet?
Tot zover dit verslag van deze vergadering. Vanwege het grote aantal kerkenraadsleden dat
in juni met vakantie was, is besloten 15 juni
geen reguliere/volledige vergadering te houden. Om de jaarcijfers 2020 toch tijdig te kunnen goedkeuren is alleen dat agendapunt behandeld. In die kerkenraadvergadering zijn de
jaarcijfers 2020 goedgekeurd.
Ik wens jullie, mede namens de kerkenraad
veel sterkte en gezondheid. Blijf gezond en
houd moed, heb lief! En natuurlijk… een mooie
zomerperiode! •
- Hartelijke groeten, Wim Wiersema

HOE GAAT HET MET JOUW BLOEMENZAAD?

Bij de Paasgroet vanuit de Ruïnekerk kreeg je een zakje bloemzaad voor de zomer. Heb jij al
bloemen? En hoe hoog staat het groen inmiddels? In de pastorietuin kleurt er heel voorzichtig
iets wits, rozigs en oranje. Maar zo mooi als in de tuin van Ineke van der Kraan zijn ze nog niet.
Misschien leuk als je binnenkort een foto stuurt, het liefst met jou er ook op. Mail ons via: kerkbrief@kerkinbergen.nl. Mocht je nog niet gezaaid hebben: dat kan nog net! •

PREDIKANT MET VAKANTIE

Ineke van der Kraan en haar zomerbloeiers

Van donderdag 22 juli t/m maandag 16 augustus is ds. Engele Wijnsma niet in Bergen.
Eerst gaan Kathleen en hij tien dagen naar
Putten om te relaxen en enkele etappes te
lopen van het Trekvogelpad. We starten nabij Loenen op de Veluwe en hopen minimaal
100 km te doen en Amerongen te halen. Aansluitend vertrekken we voor twee weken met
de vijf kinderen naar een camping in ZuidFrankrijk nabij de Middellandse Zee. Mocht
je in die periode een predikant nodig hebben, bel dan met Joke Scheffer, 072-5895450.
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We mogen elkaar weer ontmoeten!

STUUR OOK EEN VAKANTIEGROET!

Het reisseizoen is weer begonnen. De een gaat
lang en ver, de ander houdt het bij een dagje
uit. Wat zou het leuk zijn als we af en toe een
kaartje kregen! Natuurlijk drukken we deze af
in de kerkbrief. Dan hoef je maar één kaartje
te sturen met een groot bereik. Dat is pas duurzaam! Een vakantiefoto mag natuurlijk ook.
Nog duurzamer! Stuur je kaart of foto naar:
kerkbrief@kerkinbergen.nl of Kerk in Bergen,
p/a Joke Scheffer, Wetering 8, 1862 HS Bergen.

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

CONTACTPERSONEN

e-mail algemeen: info@kerkinbergen.nl

Administratie inkomsten:
Gre Boorsma, 072-5615725

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

Kerkbalans en andere giften:
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29
t.n.v. Protestantse Gemeente 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: Herma Kan, 06-18562856
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

Zondagse bloemengroet:
Sonja Hartwich, 072-5812360
bloemen@kerkinbergen.nl
Autorijdienst:
Ada Bergsma, 072-5895303

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

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

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

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

Kleding ophalen:
Dirk Roorda, 072-5897753

Kinderkerk:
Alberta Eppinga, 072-5817551
kinderen@kerkinbergen.nl
Relatiebeheer gastpredikanten:
Heleen van Meulen, 06-19430065
gastpredikant@kerkinbergen.nl

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

Kerkbrief XL en website:
Anita van Prooijen, 06-16204594
website@kerkinbergen.nl
Studio Ruïnekerk:
Cor Dekker, 06-54216449

Werkgroep eredienst:
Frank Boddendijk, 072-5818211
eredienst@kerkinbergen.nl
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Ook te vinden op kerkinbergen.nl, onder ‘Contact’

