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De eerste Kerkbrief XL van 2022!
De eerste Kerkbrief XL van 2022! We wensen elkaar een jaar toe met mooie ontmoetingen.
Lukas laat ons zien hoe we daar zelf aan kunnen bijdragen. En graag tot ziens op de gemeenteavond!

VIERINGEN IN DE

RUÏNEKERK

23 jan

10.00 uur

ds. Engele Wijnsma

30 jan

10.00 uur

ds. Pieter Terpstra

6 feb

10.00 uur

ds. Engele Wijnsma

13 feb

10.00 uur

ds. Engele Wijnsma

20 feb

10.00 uur

ds. Mariëtte Pullen

27 feb

10.00 uur

pastor Marc van de Giessen

6 mrt

10.00 uur

1e zondag 40-dagentijd
ds. Engele Wijnsma

13 mrt

10.00 uur

2e zondag 40-dagentijd
ds. Engele Wijnsma

Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen
LIVE of LATER te volgen via
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484.
Meestal zijn ze ook in heel Noord-Holland LIVE
te zien via de lokale tv-zender RTV80
(op jouw tv via Ziggokanaal 44
en KPN-kanaal 1493).

WE MOGEN WEER NAAR DE KERK!

Vanaf 23 januari mogen we weer 50 kerkgangers toelaten. Dat is heel mooi nieuws. Helaas werkt
dit voorlopig alleen nog via een reservering. Hopelijk durf jij het weer aan. Wil je komen, mail
dan naar reserveren@kerkinbergen.nl. Je aanmelding wordt binnen 24 uur bevestigd. Geef wel
aan of je alleen komt of met meerdere mensen.

LEZING MIRAKEL VAN BERGEN

Een werkgroep met vertegenwoordigers van
de Petrus en Paulus Kerk, de Ruïnekerk, het
Erfgoedplatform en de Historische Vereniging
Bergen, is druk bezig een programma te maken
over het Mirakel van Bergen, dit jaar 600 jaar
geleden.
Tijdens de Sint Elisabethsvloed van november
1421 verzwolg de zee de kerk van Petten. Een
kistje met daarin heilige hosties spoelde aan
in Bergen, zover kwam de vloed toen. Het zeewater waarin die hosties zaten werd in een kom
in de kerk van Bergen bewaard. Na een half
jaar, vlak voor Pinksteren 1422, werd de kom
tevoorschijn gehaald. In plaats van water vond
men rood poeder, dat direct werd gezien als
bloed van Christus. Sinds die tijd was Bergen
een pelgrimsoord, totdat de Reformatie daar
een eind aan maakte.
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Een van de eerste activiteiten in dit herdenkingsjaar is een lezing van waterschapshistoricus Diederik Aten over de geschiedenis van
de Hondsbossche Zeewering en de Sint Elisabethsvloed. Deze is gepland op 14 februari, om
20.00 uur in de Ruïnekerk. Meer informatie:
Joop Bekius, j.c.bekius@quicknet.nl,
06 19618987.

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
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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. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE

Wil je meedoen met de
collecte? Scan de QR-code

23 jan
30 jan
6 feb
13 feb
20 feb
27 feb
6 mrt

13 mrt

KiA – Kerk in, van en voor het dorp
Kerken solidair – Arme kant van Bergen
KiA – Oeganda: goed boeren in lastig klimaat
KiA – Noodhulp Nepal: meer werkgelegenheid voor jongeren
KiA – Rwanda: met zusters werken aan gezonde voeding
KiA – Kerk zijn doe je met elkaar
Tientjesboom 2022 – Stichting Kinderen Karuna Jabalpur:
huis voor kinderen met geestelijke/lichamelijke beperking
Tientjesboom 2022 – SKKJ

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland

COLLECTEOPBRENGSTEN
14 nov
21 nov

Bloemengroet op zondag
7 werken van barmhartigheid
Hospice Egmond a/Zee
28 nov
Werkgroep ZWO
5 dec
Vluchtelingen Wit-Rusland/Polen
12 dec
KiA – Een stabiel huis voor kinderen
19 dec
Studio Ruïnekerk
24 dec
Kinderkerstfeest – Kinderziekenhuizen voor Oranje
24/25 dec Kerstvieringen – TOP Kenia
2 jan
Werkgroep ZWO
9 jan
Hulp voor helden – Diaconaal fonds voor militairen

DIT KWAM AAN DE ORDE…

… in de kerkenraadsvergadering
van 16 november
Het College van Kerkrentmeesters steunt het verzoek van de werkgroep ‘Het Mirakel van Bergen’ om
een bedrag van €750 beschikbaar te stellen; de kerkenraad gaat hiermee akkoord. Ook onze Ruïnekerk
komt hierbij goed onder de aandacht. Het is 600 jaar
geleden dat het mirakel plaatsvond, een gebeurtenis
die Bergen ‘op de kaart zette’. Hierna werd een verzoek behandeld voor het houden van een neutraal
maatschappelijk/theologisch debat rond het coronabeleid. Besloten is dit niet te doen. Het is nu een
te gevoelig thema. Bovendien kon het vanwege de
aangescherpte maatregelen voorlopig ook niet
plaatsvinden. Daarna werd toestemming verleend
voor de doopaanvraag van de familie Van Reeuwijk.
De vader van de dopelingen is een zoon van de vroegere predikant van Alkmaar. Opa gaat dan vijf kleinkinderen dopen. Het gezin woont zelf in Bergen.
Hierna werd besloten vanaf 1 januari voorlopig tijdens de vieringen te blijven functioneren met één
ambtsdrager en één lector. Voorlopig dus nog geen
uitbreiding van het aantal ambtsdragers. De Gemeenteavond die gepland stond voor 18 november

Diaconie
€340
€1000

Past. & eredienst
€335
€800

€551
€266
€119
€746
€108
€594
€323
€142

€390
€223
€204
€196
--€467
€238
€102

en werd gecanceld vanwege corona kan hopelijk
plaatsvinden op 3 februari! Besloten is wel iedereen
alvast over een aantal zaken te informeren, waaronder de begrotingen. Dat moest doorgaan.
Als volgend punt stond ‘Vertrouwenspersonen’ op
de agenda. Brigitta Oudega kwam online in de vergadering om zich voor te stelen. Hierna werden zij
en Wytze Vonder als vertrouwenspersonen benoemd. Hierover hebben jullie in de Kerkbrief al
kunnen lezen. Vervolgens werden de begrotingen
van kerk en diaconie behandeld en goedgekeurd.
Aansluitend werd de kerkenraad bijgepraat over de
personele situatie rond onze koster. Susanne pakt
al zaken op en we hopen dat ze in staat zal zijn verder te integreren.
Wat betreft het Beleidsplan 2022-2026 zullen de teksten per gremium op elkaar afgestemd worden en
in de volgende vergadering aan de orde komen. Met
de Stichting Ruïnekerk zijn afspraken gemaakt om
in contact te treden met een aantal sponsoren. Via
ds. Peter Verhoeff kwam, voor alle kerken, het verzoek een reactie te geven op ‘Als de kerk kleiner
wordt’, over de toekomst van de kerk. Mogelijk komt
dit op de agenda van de/een gemeenteavond. Besloten is voor 2022 een gesprek te agenderen met
onze kerkenraad en die van Schoorl. Hierna werd
het onderwerp ‘lectoren’ besproken. Het zou goed
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Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid,
gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder jouw
steun is deze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken de petities, stuur direct
online een brief naar de autoriteiten en/
of schrijf een kaartje aan een gevangene.
Op de site van Amnesty staan adressen en
verzendmogelijkheden aangegeven:
www.amnesty.nl , doorklikken op
‘Kom in Actie!’ Je kunt dan kiezen uit het sturen van mail, een brief of een kaartje.
Het verleden heeft bewezen dat deze acties
werken! Voor meer informatie:
Rob Kofman, 0226-393337. •

GEMEENTEAVOND 3 FEBRUARI

Hopelijk kan de gemeenteavond deze keer wel
doorgaan! Hou de datum alvast vrij. We beginnen om 20.00 uur. De gespreksonderwerpen
volgen later in een van de wekelijkse kerkbrieven. Aanmelden is volgens de huidige
coronaregels verplicht.
Dat kan via: gemeenteavond@kerkinbergen.nl.

zijn als er geoefende lectoren komen. Nies Wouters
heeft aangegeven weer trainingen te willen geven.
Engele zal contact opnemen met de lectoren en een
plan opstellen. Hierna werd het concept Collecterooster 2022 besproken. Er zijn veel doelen vastgelegd, maar er is ook weer ruimte voor actuele invulling. Ook zal de Tientjesboom in 2022 terugkeren.
Het project ‘kaarsen’ is door Susanne Ooms en Erna
van Spaandonk afgerond. De abdijkaarsen komen
binnenkort beschikbaar, ook voor verkoop. Erna liet
daarna een schilderij zien van Bergen met daarop
ook onze kerk, gemaakt door Harry Roekens. Het is
naïef en met felle kleuren. Zou ook erg geschikt zijn
voor ons nieuwe logo. Dit viel erg in de smaak bij de
kerkenraad en wordt verder uitgewerkt.
Op 20 en 22 december zijn twee ingelaste kerkenraadsvergaderingen gehouden. Hierin werd onder
andere de invulling van de diensten rond kerst besproken. Nadat we de Kerstnachtviering eerst wel
met bezoekers zouden laten plaatsvinden, werd
deze beslissing een paar dagen later alsnog aangepast. Die beslissing was moeilijk en vervelend, maar
er werd wel meegevoeld met elkaars standpunten.
Ik wens jullie, mede namens de kerkenraad,
opnieuw veel sterkte en gezondheid.
Hartelijke groeten, Wim Wiersema •
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Wat kenmerkt Lukas?
• maatschappijkritisch
• arts van beroep
• vrouwvriendelijk
• poëtisch
• geen blad voor zijn mond
• psychologische diepgang
• briljant verhalenverteller

FILOSOFEREN MET LUKAS

Sinds Advent lezen we elke zondag uit het Evangelie naar Lukas. Mij wordt steeds duidelijker
dat deze auteur zich richt tot een Grieks (dus
niet-Joods) publiek. In de ogen van Lukas is
Jezus vooral een mens die wijsheid omarmt.
Jezus als filosoof. Dat woord betekent letterlijk
‘Ik houd van wijsheid.’ Geloven bij Lukas is dan
ook vooral een levenshouding of een spirituele
manier van kijken naar de wereld.
Toch kostte het mij wel even tijd om met een
nieuwe bril naar dit evangelie te kijken. Net
als vele anderen ben ik gewend om Bijbelverhalen vanuit de traditionele kaders van het
Christendom te lezen. Een mens is snel geneigd
om in zulke teksten een bevestiging te zien van
wat je al in je hoofd hebt zitten. Daarbij speelt
mee dat eigenlijk alle Bijbelvertalingen ook
vertaald zijn vanuit dat traditionele kader. Een
mooi voorbeeld zagen we zondag 16 januari
bij het verhaal over de genezing van een krom-

NIEUW IN ONZE KERK

Een nieuwe rubriek? Dat zou leuk zijn! Nu we
elkaar minder vaak zien, is het fijn om toch
nieuwe mensen te leren kennen. Onze nieuwe
correspondent trapt zelf af.
Naam: Leo Spruijt
Geboren: Alkmaar, 8 oktober 1951
Beroep: journalist NHD
Ik heet Leo, maar in sommige kringen word ik
Lennard genoemd. Ik woon al 50 jaar in Bergen,
maar ben geboren in de Lyceumstraat in
Alkmaar. Op mijn geboortedag werd ik meteen
gedoopt in de Laurentiusparochie aldaar. Toen
ik 18 jaar was deden in de St Josephparochie,
waar we tegenover woonden, de zogenaamde
Beatmissen hun intrede. Ik was fan van ‘The
Beatles’ en ‘The Rolling Stones’ en verloor alle
belangstelling voor de R.K. erediensten. In 1974
kwam ik op ’t Woud bij Bergen wonen in een
zelf verbouwde koeienstal in een eeuwenoude
stolpboerderij.

gebogen vrouw. Het leven had haar letterlijk
terneergedrukt. In het Grieks staat er dan dat
Jezus haar aanspreekt, terwijl in veel vertalingen staat: ‘Jezus riep haar bij zich.’ Die vertaling miste totaal de kern van het verhaal. Jezus
was juist misschien wel de eerste mens die haar
eens níet bij zich riep.
Alsof ze ook bij hem op het matje moest komen.
Nee, Jezus sprak haar aan, hij begroette haar
als een soeverein mens, als een Ander met een
hoofdletter. En dat is precies wat we nodig hebben in ons leven. Mensen op waarde schatten
en in hun waarde laten.

Wie negatief over een ander spreekt, doet
vooral zichzelf te kort, zou je kunnen zeggen.

Mijn geloof
in G’D (de
ENE) heeft
zelden of
nooit gewankeld,
maar kerkbezoek was
er niet bij.
Wat ik wel deed in het leven? Nogal wat verschillende beroepen heb ik uitgeoefend. Sinds
september 1979, toen ik mijn diploma Pedagogische Academie aan de Loudelsweg behaalde,
was ik invalleerkracht op alle Bergense basisscholen. Daarnaast werd ik vaste correspondent van het Noordhollands Dagblad. Dat vond
ik erg leuk. Ik schrijf nog steeds incidenteel
voor hen, want ik doe niet aan pensioen.
In 1993 deed ik een timmeropleiding en
bouwde zo alsnog een klein bouwpensioentje
op. Ik heb tien jaar non-stop getimmerd en ben
dus allround.

De Ruïnekerk ken ik als Bergenaar al jaren,
van binnen en van buiten. Ik herinner me een
interview dat ik mocht houden met Kees van
Kooten van ruim een uur, één op één, in een
verder lege Ruïnekerk. Het publiek werd pas
na ons mooie gesprek binnengelaten om te genieten van een voorleesavond met Kees, die
zijn uitgever De Bezige Bij had georganiseerd.
Een kerkdienst in deze kerk had ik nimmer bezocht. De eerste keer in de maand juli van 2021
zal ik nooit vergeten. Ik ben dol op J.S. Bach en
de organist Frank van Wijk ‘knocked me out’
om het maar eens in een andere taal te formuleren. De toespraken en lezingen met ds. Engele
Wijnsma deden de rest: we werden vrienden.
Wat mij betreft voor het leven. Ik werd lid. Mijn
mede-kerkbezoekers mocht ik vanaf het begin
– en nog steeds – erg graag. •
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Nederland kenmerkt zich bij het begin van
2022 door verkettering, elkaar niet serieus
nemen en polarisatie.
Dat kunnen wij niet oplossen. Wat we wel kunnen is dit: onze kerk een plek laten zijn waar
we de wijsheid liefhebben (filo-sofia) en waar
mensen in hun waarde worden gelaten. Laten
we er een mooi en liefdevol jaar van maken! •
Ds. Engele Wijnsma
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NIEUWS VAN DE ZWO

In oktober konden we weer aan de slag en werd
een grote hoeveelheid kleding gecontroleerd
op vlekken en andere ongeregeldheden. Tientallen dozen werden uiteindelijk naar Roemenië getransporteerd. Ter compensatie van de
voedselactie zijn bedragen overgemaakt naar
de zusterkerken in Cozia, Costuleni, en Verveghiu, en aan de stichtingen Antipas en ‘Max
maakt mogelijk’ in Moldavië. Hiervoor werden
ter plaatse voedselpakketten samengesteld en
maaltijden voor ouderen verzorgd.
Op verzoek van Christina, onze drijvende
kracht in Cozia, hebben we een eenmalige gift
gedaan aan een alleenstaande vader met twee
jonge kinderen. Van dit bedrag heeft hij inmiddels zijn keuken gerestaureerd en een paar
kerstcadeautjes gekocht voor
zijn kindjes.
We hebben de
ene na de andere dankbare
mail uit Roemenië ontvangen,
want door corona is de hulp
extra noodzakelijk. Op foto’s is bijvoorbeeld goed te
zien dat er nog
steeds behoefte is
aan kleding.

Daarom zijn we weer begonnen met het inzamelen van goede, schone kleding voor bewoners van Costuleni en Cozia. Bel Lex Pannekoek
(072-5818186) om een ophaal- of afleverafspraak te maken, of Dirk Roorda (072-5897753)
bij geen gehoor.
Naast het geven van kleding kun je ons werk
ook financieel steunen via de rekening van de
diaconie NL04 RABO 0358 5154 75 t.n.v. ZWO.
De ZWO-werkgroep is kleiner geworden, maar
gelukkig is Ruth de Lorme van Rossem ons team
inmiddels komen versterken! Wij zijn dankbaar
voor jullie steun en hopen dat het nieuwe jaar
minder beperkingen oplevert. •
Namens de ZWO dank voor de steun,
Lex Pannekoek en Emmy Bangert

GELDWERVING VIA ACTIE
KERKBALANS

Onze jaarlijkse geldwervingsactie is van start
gegaan! Fijn dat de eerste aanmeldingen en
donaties al binnen zijn. Ook mooi om te merken
dat de Kerkbalansknop op de website ook goed
gevonden wordt!
In onze mooie Kerkbalansfolder ontbreekt het
bankrekeningnummer waarop je je gift aan de
kerkgemeente/community kan overmaken.
Voor wie dit zelf niet paraat heeft:
NL19 INGB 0000 2308 29 t.n.v. Protestantse
Gemeente Bergen.
Nog niet gereageerd? Doe het alsnog, onder
het motto: houd elkaar vast, geef aan je kerk.
Voor alle vragen over giften, legaten en schenkingsovereenkomsten:
penningmeester
Mariska de Kraker, 06-14184819. •
Meer info: kerkinbergen.nl/kerkbalans

CONTACTPERSONEN

Ook te vinden op kerkinbergen.nl, onder ‘Contact’

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
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
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
Kerkrentmeesters / Financiën:
penningmeester/administratie uitgaven:
Mariska de Kraker, 06-14184819
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl

Administratie inkomsten:
Gre Boorsma, 072-5615725
Kerkbalans/donaties:
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen

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:
Lex Pannekoek, 072-5818186
Dirk Roorda, 072-5897753

Kinderkerk:
Alberta Eppinga, 072-5817551
kinderen@kerkinbergen.nl

Kerkbrief XL en website:
Anita van Prooijen, 06-16204594
website@kerkinbergen.nl

Relatiebeheer gastpredikanten:
Heleen van Meulen, 06-19430065
gastpredikant@kerkinbergen.nl

Studio Ruïnekerk:
Cor Dekker, 06-54216449

Werkgroep eredienst:
Frank Boddendijk, 072-5818211
eredienst@kerkinbergen.nl
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ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp):
Lex Pannekoek, 072-5818186
zwo@kerkinbergen.nl

Vertrouwenspersonen:
Brigitta Oudega & Wytze Vonder
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl
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