
DE 40-DAGENTIJD KLEURT BLAUW EN GEEL IN ONZE HARTEN 
 

De periode tussen carnaval en Pasen beslaat 40 dagen, als je de zes zondagen niet 
meetelt. En die tellen we niet mee, want elke zondag is immers zelf een herinnering 
aan Pasen. Deze Veertigdagentijd werd vroeger ook wel de ‘Lijdenstijd’ genoemd. 
Eigenlijk dit jaar misschien wel weer een toepasselijke naam, nu er weer oorlog 
woedt op het Europese continent.  De harten van velen gaan uit naar het volk van 

Oekraïne. Ze hebben zo hard gewerkt aan democratisering. Er zijn al twee generaties opgegroeid 
in vrijheid. En toch dreigt nu weer dood en dictatuur. We zouden Oekraïne zo graag een vrij en 
vreedzaam Pasen wensen. Juist daarom kan het christelijke geloof ook zo’n grote bron van in-
spiratie zijn. Ik denk dan aan Jezus’ moed en vertrouwen bij het idee dat dood en duisternis nooit 
het laatste woord zullen hebben. Ik zou willen dat ik dat zelf ook vaker zou hebben, maar ik gun 
het vooral de inwoners van Oekraïne. En ook de jonge Russische soldaten die geen besef lijken te 
hebben waarvoor ze eigenlijk vechten. Hopelijk zijn ze met Pasen weer thuis.  
Pasen wordt vaak uitgelegd als een lentefeest. En dat is het ook. En toch steekt de christelijke 
spiritualiteit een spade dieper. Het wordt geen Pasen in onze ziel omdat er lammetjes geboren 
worden of omdat er narcissen bloeien. Het wordt pas Pasen als we de weg van Jezus durven te 
gaan. De oorlog in Oekraïne maakt pijnlijk duidelijk dat de ervaring van Pasen geen vanzelf-
sprekendheid is. Wij zelf kunnen kloven overbruggen door te kiezen voor liefde en begrip; zelfs 
als dat pijn doet. En ook door ons in te zetten voor vrede en verdraag-
zaamheid. De weg van Jezus kende vele 
eenzaamheden en aanvechtingen, maar 
zijn leven liep niet dood in een graf.  
De ENE stond niet toe dat de duisternis 
het laatste woord zou hebben. Ik wens 
iedereen toe met dat vertrouwen te 
leven, want Pasen is het feest van 
leven in alle kleuren. En dit jaar  
zeker in geel en blauw.  • 
 
Ds. Engele Wijnsma 
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6 mrt         10.00 uur       1e zondag  40-dagentijd 
                                                       viering voor Oekraïne  
                                                       ds. Engele Wijnsma 
                                                       muziek: Zanggroep 
                                                       Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver 
13 mrt     10.00 uur       2e zondag 40-dagentijd
                                                       ds. Engele Wijnsma 
                                                       muziek: Valentin Ocheda & 
                                                       Elina Stam 
20 mrt     10.00 uur       3e zondag  40-dagentijd 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
27 mrt     10.00 uur       4e zondag  40-dagentijd 
                                                       ds. Rudi Oranje (Alkmaar) 
3 apr         10.00 uur       5e zondag  40-dagentijd 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
                                                       muziek: Maarten Min & 
                                                       Leo Spruijt 
10 apr      10.00 uur       Palmpasen 
                                                       ds. Engele Wijnsma 

(ONLINE)VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

Veertigdagentijd 
Terwijl onze gedachten ongetwijfeld bij het lijden van de mensen in Oekraïne zijn,  

maken wij ons op voor de Veertigdagentijd. We gaan op weg naar Pasen. 

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).  
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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 
6 mrt               Tientjesboom – Stichting Open Door Ukraine 
13 mrt            Tientjesboom – Stichting Open Door Ukraine 
20 mrt            Tientjesboom – Stichting Open Door Ukraine 
27 mrt            Tientjesboom – Stichting Open Door Ukraine 
3 apr                KiA – Moldavië: kinderen en ouderen worden gezien 
10 apr            Jong-protestant: inleven in het paasverhaal 
 

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland  
 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                               Diaconie           Past. & eredienst     
16 jan      KiA – Ondersteuning kerkgemeenten: toerusting werkers   €154                                  €139 
23 jan      KiA – Kerk in, van en voor het dorp                                                                  €100                                  €105 
30 jan      Kerken solidair – Arme kant van Bergen                                                  €454                                  €323 
6 feb         KiA – Oeganda: goed boeren in lastig klimaat                                   €204                                  €175 
13 feb      Eigen diaconaal werk: aardigheidje van bezoekteam              €247                                  €202 
20 feb      KiA – Rwanda: met zusters werken aan gezonde voeding         €93                                     €86 
27 feb      KiA – Noodhulp Oekraïne (tussenstand 1/3)                                         €828                                  €284 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code Laat zeker nu je stem horen! De Russische Lilia 
Chanysheva kan 10 jaar cel krijgen omdat ze 
voor de gevangengezette oppositieleider Alek-
sei Navalny werkte. Ze werd in november 2021 
gearresteerd en beschuldigd van ‘het oprichten 
of leiden van een extremistische vereniging’. 
Dit is een valse beschuldiging; Chanysheva 
heeft geen enkel misdrijf gepleegd. Roep de 
Russische autoriteiten op om haar vrij te laten 
en alle aanklachten tegen haar in te trekken. 
Teken hiervoor de petitie op amnesty.nl 
 
Elke maand acties zoals mails naar gevange-
nen en mails naar de ‘cipiers’. We hopen dat dit 
werkt als een Chinese marteling: druppels die 
op de langere duur onhoudbaar worden voor 
de daders… Voor meer informatie:  
Rob Kofman, 0226-393337.  •

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

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. Graag op zaterdag 
tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
Ada Bergsma, 072-5895303. 
 
6 mrt        Cor de Ruiter                            072-5899374 
13 mrt    Wim Wiersema                      072-5817551 
20 mrt    Ebelien Waanders              072-5899457 
27 mrt    Jan Scholten                            072-5897773 
3 apr        Dirk Roorda                              072-5897753 
10 apr     Cor de Ruiter                            072-5899374 
17 apr     Wim Wiersema                      072-5817551 

We zien dat veel mensen meedoen aan onze collecten, maar niet elke week. Echter, als we 
meedoen geven we een groter of veel groter bedrag. Per zondag zijn dat gemiddeld zo’n 20 
personen (families). Ondanks die wisselende deelname zijn de totale giften gemiddeld hoger 
zijn dan bij de oude fysieke collecten. De diaconie is dan ook dankbaar voor de betrokkenheid 
van onze leden bij de gekozen doelen. Voor meer diversiteit stellen we aanbevelingen door 
gemeenteleden op prijs! – Vriendelijke groet, Cor de Ruiter (penningmeester diaconie) 

https://www.amnesty.nl/forms/pet-rusland-chanysheva
https://www.amnesty.nl/forms/pet-rusland-chanysheva
http://bezoekteam@kerkinbergen.nl
https://www.amnesty.nl/forms/pet-rusland-chanysheva
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UITGESTELDE BOEKPRESENTATIE 
GERARD VAN DER LEEDEN 
Zondag 13 maart presenteren we alsnog de  
biografie van deze Bergense kunstenaar, die 
ook in onze vieringen heeft verteld over zijn 
werk. Zijn beeldhouwwerken zijn op meer 
plaatsen in de wereld te zien. Van der Leeden 
werd onlangs 86 jaar, wat alle reden was om 
samen met hemzelf een boek uit te brengen 
over zijn leven en zijn werk. De presentatie  
van Ja, en daar sta je dan . . .  heeft plaats om 
15.00 uur in de Ruïnekerk.  
Gerard bleek al op jonge leeftijd zeer creatief 
en kunstzinnig. Hij volgde opleidingen aan de 
Academie voor Kunst en Industrie in Enschede 
en de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten 
in Amsterdam, en verdiepte zich daarbij vooral 
in de Italiaanse beeldhouwkunst. Hij ontwik-
kelde een eigen stijl en werd in 1968 beroemd 
door zijn Vissersmonument, dat pontificaal in 

zien: ‘Meisje met de blauwe Vogel’ bij zwembad 
De Beeck (nu tijdens de bouwwerkzaamheden 
in depot) en ‘Gaande over het water’ in de tuin 
van Zorgcentrum Oudtburgh.  • 
 

de haven van Urk staat. Een ontroerend beeld 
van een vrouw die nog één keer achterom kijk 
om te zien waar haar geliefden op zee blijven.  
Ook in Bergen zijn twee beelden van hem te 

TIENTJESBOOM VOOR OEKRAÏNE 
Elk jaar op weg naar Pasen torent zondags een 
grote witte berk boven de kansel van onze kerk 
uit. Kijkers en kerkgangers kunnen daarin tien-
tjes laten bloeien door geld over te maken naar 
NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protes-
tantse Gemeente Bergen. Natuurlijk mogen dat 
ook halve tientjes en dubbele tientjes zijn.  
Eigenlijk is elk bedrag mogelijk. De zondag na 
de gift zijn de tientjes in de boom te zien.  
Dit jaar gaat de opbrengst volledig naar Stich-
ting Open Door Ukraine, de organisatie die 
wordt aangeraden door Robert Serry, oud-am-
bassadeur van dat land en nu veelvuldig op tv.  
Zie ook: https://opendoorukraine.nl/.  
Zo hopen we op weg naar Pasen samen een 
mooi bedrag bijeen te brengen om de mensen 
in nood daar te helpen. Onze giften worden 
meteen doorgestuurd, zodat het geld direct be-
schikbaar is voor humanitaire hulp. 
De Stichting ODU heeft een ANBI-status. • 
 

LEZING MIRAKEL VAN BERGEN 
De Sint-Elisabethvloed van 1421 zette grote delen van Nederland onder water. Het water kwam 
via Petten zelfs tot in Bergen terecht. Een vreselijke ramp, maar met bijzondere gevolgen voor 
Bergen: de kerkschatten uit Petten werden ten oosten van ons dorp terug gevonden. Deze ver-
huisden tijdelijk naar de Ruïnekerk.  Een halfjaar later bleek een restje zeewater in een miskelk 
veranderd in geronnen bloed van Christus. Een wonder, nee een mirakel! Zo werd de Ruïnekerk 
precies 600 jaar geleden een bedevaartkerk. Hoe moet je nou tegen zulke dingen aankijken? 
Wat dachten de mensen toen? Hoe verhield hun geloof zich in die tijd met de rede? Zeker is, dat 
het Mirakel van Bergen past in een lange rij sacramentswonderen van de 15e eeuw.  
Charles Caspers, specialist middeleeuwse wonderen van de Universiteit van Nijmegen, komt 
maandag 28 maart om 20.00 uur vertellen over de achtergronden van de geloofsbeleving in die 
tijd. De bijeenkomst heeft plaats in de RK Petrus en Pauluskerk. Iedereen is welkom. Helaas 
beschikt de katholieke kerk niet over de mogelijkheden om de lezing uit te zenden.  • 
  

https://opendoorukraine.nl/


4 K E R K B R I E F  X L  R U Ï N E K E R K  B E R G E N  M A A R T  2 0 2 2

G
ra

fis
ch

 o
nt

w
er

p:
 ©

20
22

 V
al

en
tin

 O
ch

ed
a

CONTACTPERSONEN  
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 
 
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 
 
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: 
Frank Boddendijk, 072-5818211 
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: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersonen: 
Brigitta Oudega & Wytze Vonder 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

GEMEENTEAVOND 
3 februari jongstleden vond de gemeenteavond plaats.  

Helaas liep het gedeelte over het visitatierapport uit, waar-
door andere onderwerpen in de knel kwamen. Achteraf 

bleek dat de kerkenraad er onterecht vanuit ging dat de in-
dividuele gesprekken die zij had gevoerd met een aantal 

mensen, voldoende was geweest om de gemoederen tot rust 
te brengen. Ook tijdens de gemeenteavond bleek de kerken-

raad niet in staat het vertrouwen te winnen van een aantal 
gemeenteleden. Hoewel de indruk werd gewekt dat de  

kerkenraad belangrijke informatie achterhoudt, is dit absoluut 
niet aan de orde. De conclusies die de visitatiecommissie met 

de gemeente heeft gedeeld zijn het belangrijkste waar de kerkenraad zich mee uiteen heeft te zetten.  
Het visitatierapport is een vertrouwelijk rapport, wat vanuit de regels van de AVG niet gedeeld kan worden. 
Helaas kwam deze boodschap niet voldoende aan bij een aantal gemeenteleden. De kerkenraad is dan 
ook voornemens om een extra informatieavond te organiseren in samenwerking met de visitatiecommissie.  
Verder hielpen Mariska de Kraker en Cor de Ruiter de gemeente door de jaarrekening heen.  Zij deden dit 
kort en bondig en ter zake kundig. Lex Pannekoek informeerde de zaal over het indrukwekkende werk van 
de Werkgroep ZWO. Helaas is het onderwerp ‘de groene kerk’ erg ingekort. De bewogen avond werd echter 
gemoedelijk afgesloten met een aantal discussievragen betreffende de toekomst van de kerk.  •  

DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
van 18 januari 
Bij de opening van de eerste vergadering van het 
kalenderjaar is het gebruikelijk dat de predikant 
voorzit, tot aan de verkiezing van het moderamen. 
Engele opende met een gedicht van Dietrich Bon-
hoeffer: ‘Als je van iemand houdt’. Na het vaststellen 
van de agenda werd het moderamen, de scriba en 
de voorzitter van de kerkenraad gekozen.  
Op de voorgestelde personen waren geen tegen -
kandidaten gemeld. 
 

De kerkenraadsnotulen van november en die van 
de twee extra vergaderingen van december werden 
goedgekeurd.  Nies Wouters gaat nieuwe lectoren 
trainen, Ebelien Waanders vult als kartrekker de 
roosters voor de lectoren in. Het Beleidsplan 2022-
2027 wordt in februari verder behandeld.   
De functie van preekvoorziener is met het stoppen 
van Heleen van Meulen vacant geworden. Erna van 
Spaandonk is gevraagd ad-interim preekvoorziener 
te zijn. Zij start binnenkort met het vullen van het 
rooster voor 2023, in overleg met Heleen en Engele. 
Er is wel iemand nodig die deze mooie taak ‘echt’ 
gaat oppakken! 
Tiny Church Floriade: het geld dat aan dit project 
geleend wordt, is uitgekeerd, en de bouw loopt voor-
spoedig. Er zijn ook al biedingen om het kerkje na 
afloop van de Floriade over te nemen. Het geld  
rendeert nu. We zijn van plan een kerkuitje naar de  
Floriade te plannen. Op het terrein van de Floriade 
worden 12 kunstwerken gezet (12 apostelen). Wij 
(en de andere vijf kerken die meedoen) worden door 
de organisatie overladen met complimenten.  
Rob Kofman gaat hierover in de wekelijkse kerkbrief 
een stukje plaatsen. 
Actie Kerkbalans. Penningmeester Mariska de  
Kraker houdt bij hoe de toezeggingen binnenkomen. 
Ook de nieuwe Kerkbalansknop op de website wordt 
hiervoor goed gebruikt. Aan het eind van de officiële 
actieperiode wordt geëvalueerd en een tussenba-
lans opgemaakt. Hierna werd de agenda voor de  
gemeenteavond van donderdag 3 februari bespro-
ken en definitief vastgesteld. Vervolgens werd Kerst 
2021 geëvalueerd. Jammer dat de dienst niet vol 
kon zitten door de beperkingen rond corona. Mede 
daardoor was het toch minder ‘kerstig’! • 
 
Hartelijke groeten, mede namens de andere  
kerkenraadsleden, Wim Wiersema 

Moderamen:  
voorzitter: Herma Kan 
diaken: Rob Kofman 
ouderling-kerkrentmeester: Erna van Spaandonk 
predikant: Engele Wijnsma 
ouderling-scriba: Wim Wiersema 
 
Kerkenraad: voorzitter Herma Kan, vicevoorzitter 
Engele Wijnsma 
 
Bovenstaande kandidaten werden mondeling en 
unaniem gekozen voor de genoemde functies in  
moderamen en kerkenraad 2022. Hierna werd de 
samenstelling van de colleges doorlopen a.d.h.v. het 
rooster van aftreden. In een volgende kerkbrief volgt 
een oproep voor aspirant-kerkenraadsleden! 


