
ADVENT EN KERST VOLGENS LUKAS 
Alle beroemde verhalen deze periode kennen we uitsluitend uit het Evangelie naar Lukas.  
De andere evangelisten vertellen niets over Maria en de engel, over de tocht naar Bethlehem en 
de engelen op het veld. De komende weken gaan we deze klassieke verhalen lezen en proberen 
we hier met nieuwe ogen naar te kijken. Daarbij is misschien de vraag belangrijk: wie was Lukas 
eigenlijk? En voor wie schreef hij zijn boekje? Ook na Kerst lezen we verder uit dit evangelie en 
hopelijk ontdekken we zo nog beter wat Lukas ons wil vertellen. Wat is de kern van zijn theologie 
en waarin verschilt hij van Mattheus, Markus en Johannes? • 
 
GEDACHTENISDIENST 2021 
Zondag 21 november noemen we de namen van hen die ons ontvielen in het afgelopen jaar.  
15 van de 18 families hebben aangegeven aanwezig te willen zijn. Zij worden uitgenodigd  
om een kaars aan te steken voor hun geliefde gestorvene. Voor de andere drie wordt ook een 
kaars ontstoken.  • 
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R U Ï N E K E R K  B E R G E N

(ONLINE) VIERINGEN 
IN DE RUÏNEKERK 
Voorganger in de vieringen: ds. Engele Wijnsma 
(geen voorganger bij het Kinderkerstfeest) 

 
21 nov       10.00 uur     Gedachtenisdienst 
                                                       Zanggroep Ruïnekerk 
28 nov       10.00 uur     1e zondag van Advent  
                                                       Bert Rootmensen Kwartet 
5 dec          10.00 uur     2e zondag van Advent  
                                                       Sterre van Boxtel 
12 dec       10.00 uur     3e zondag van Advent
                                                       Elina Stam & Valentin Ocheda 
19 dec       10.00 uur     4e zondag van Advent  
                                                       Linda  Kroon & Maria Delver 
24 dec       19.00 uur     Kinderkerstfeest 
                        22.00 uur     Kerstnachtdienst 
                                                       Britta Maria & Maurits Fondse 
25 dec       10.00 uur     Eerste Kerstdag 
                                                       Kerstmorgenviering 
                                                       Zanggroep Ruïnekerk 
                                                       o.l.v. Maria Delver 
                        16.00 uur     Kerstviering Vredeskerkje   
                                                       Linda Kroon & Maria Delver 
Op zondag 26 december is er geen viering! 
2 jan           10.00 uur     Epifanie 
                                                       Nieuwjaarsreceptie

We gaan de feestelijke tijd van Advent en Kerstmis tegemoet! 
 En die luiden we traditiegetrouw in met het herdenken van de geliefden die we zo missen.  
Verdriet en blijde verwachting liggen in deze Kerkbrief (zoals zo vaak) dus naast elkaar. 

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).  

20 oktober           Hans Waanders  
10 november      Jan Veldhuijzen van Zanten 
11 december      Wim Mol  
2 januari                Rien Bustraan 
15 februari           Jan Hink  
23 april                    Ankie van Delft-Haytema  
27 mei                       Aleid Coehoorn-van Arragon  
7 juni                          Klaas Westerdijk 
15 juni                       Wim van Tiel 
24 juni                       Chris Blokzijl 
30 juni                       Maria Bech-van der Kleij 
26 augustus         Pieter Hoogcarspel 
2 september        Robert Eduardo Hoogcarspel 
29 augustus         Bas Kat  
19 september    Annelies Kuijs-Boogert 
29 september    Jolanda Bijvoet-Kaandorp 
22 oktober            Uta Schmidt 
6 november         Cor van den Akker

Vanwege corona is er daarom geen plaats voor 
andere kerkgangers. Dat vinden we heel verdrie-
tig.  Wil je dat de naam van een dierbare wel 
wordt genoemd en dat voor diegene een kaars 
wordt aangestoken? Mail die naam dan naar dit 
mailadres: gedenken@kerkinbergen.nl. 
Tijdens de viering zelf kun je ook een naam appen 
naar het telefoonnummer van onze predikant: 
06-28737837. Alles wordt die ochtend in beeld 
gebracht via Studio Ruïnekerk. 

mailto:gedenken@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. Geef in de omschrijving aan hoe je je donatie wilt 
verdelen. En natuurlijk is elk bedrag welkom!  
 
 
 

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
21 nov            7 werken van Barmhartigheid: 
                             De doden begraven 
28 nov            Werkgroep ZWO 
5 dec               KiA – Rwanda, opvang en scholing van kinderen 
12 dec            KiA – De Glind, een stabiel thuis voor kinderen 
19 dec            PKN jeugdwerk – Jongeren doorleven het verhaal van Kerst 
24 dec            Kinderkerstfeest: de kinderkerk bepaalt zelf het doel 
                             Kerstnachtdienst: Stichting TOP Kenia 
25 dec            Koffiedrinken op zondag 
2 jan                Werkgroep ZWO 
 
KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland  

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                          Diaconie               Past. & eredienst 
10 okt          De naakten kleden – Kledingbank Egmond a/Zee    €657 €600 
17 okt          De vreemdeling herbergen – 
                          Bestemmingsfonds Vluchtelingen                                           €663 €470 
24 okt          Stichting De Zwaan Alkmaar                                                          €400 €116 
31 okt          De zieken verzorgen – Cliniclowns                                            €463 €333 
7 nov             De gevangenen bezoeken – Stichting Epafras              €515 €430 
 
NB. Het geld dat in de glazen kubus achterin de kerk is gedoneerd, is hierbij nog niet opgeteld! 
Deze giften worden toegevoegd aan ons Orgelfonds. • 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

 
Een van de 7 werken van Barmhartigheid: het 
steunen van gevangenen. We hebben er pas 
over gesproken en voor gecollecteerd. En 
daarom supporten we ook graag het werk van 
Amnesty International! 
De bekende Iraanse activiste Narges Moham-
madi kreeg in mei 2021 een celstraf van 2,5 jaar 
en 80 zweepslagen opgelegd voor het ‘versprei-
den van propaganda’. Ze kreeg deze straf om-
dat ze een klacht indiende over marteling en 
mishandeling in de beruchte Evin-gevangenis, 
waar ze eerder vastzat. Ze weigert zich te mel-
den om haar gevangenisstraf uit te zitten. Roep 
de Iraanse autoriteiten op om te stoppen met 
het intimideren van Narges Mohammadi en 
haar straf te vernietigen. Dit doe je door een 
petitie te ondertekenen op de site van Amnesty: 
https://www.amnesty.nl/forms/pet-iran-
mohammadi. 
En als je daar kan toch bent, kijk dan ook welke 
andere acties je kunt ondersteunen met een 
simpele handtekening!  • 

(URGENT) NIEUWS VAN DE ZWO 
Na 1½ jaar stilstand door corona heeft de werk-
groep ZWO de kledinginzameling weer opge-
start. We willen jullie bedanken voor alle kle-
ding die we in zeer korte tijd ontvingen. Deze 
is ingepakt voor het najaarstransport naar Co-
zia, maar liefst 120 dozen, plus een kinderbed. 

Op 10 november vertrok de 
vrachtwagen en inmiddels heb-
ben we bericht gekregen dat ze al 
in Roemenië zijn. We gaan verder 
met onze kledingactie en zoeken 
goede en schone (gebruikte) kle-
ding! 
Ook dit jaar kunnen we geen voed-
selactie houden bij de Bergense su-
permarkten. Daarom hebben we de 
bewoners van Cozia en Costuleni 
ondersteund met een financiële gift 
voor het aankopen van voedselpak-

ketten. Onze lokale contactpersonen Cristina 
en Suzanne zorgen dat de pakketten terecht-
komen waar ze het hardst nodig zijn! 
 
Opslagruimte gezocht!  
De werkgroep ZWO heeft 2x per jaar voor 
maximaal 4 weken opslagruimte nodig voor 
in dozen verpakte kleding, bestemd voor de 
bewoners van Cozia en Costuleni, twee dor-
pen in het oosten van Roemenië tegen de 

grens met Moldavië. Onze huidige opslag-
ruimte – bij drankenhandel Scholten – is bin-
nenkort niet meer beschikbaar. De kleding 
wordt gedurende het jaar verzameld in plas-
tic zakken en opgeslagen bij Elly Zwaan. Er 
zijn twee transporten per jaar. Een maand 
voor elk transport wordt de kleding in de Ruï-
nekerk door vrijwilligers geïnspecteerd, ge-
sorteerd en in dozen verpakt. Voor de tijde-
lijke opslag van deze dozen (ongeveer 2 tot 4 
weken per transport) zoeken we een nieuwe 
ruimte van ongeveer 10 m3. Help ons bij deze 
zoektocht! 
  
Namens de ZWO,  
Lex Pannekoek, 072-5818186 of 06-33735863

De chauffeurs voor de vrachtwagen in Costuleni

https://www.amnesty.nl/forms/pet-iran-mohammadi
https://www.amnesty.nl/forms/pet-iran-mohammadi
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GEEN ZING-IN DIT JAAR 
We weten niet wat corona ons brengt,  
maar nog belangrijker is dit: de vierde zondag 
van Advent valt een volle week voor Kerst. 
Daarom kiezen we dit jaar voor een normale 
Adventsviering. Als er gemeenteleden zijn die 
heel graag een doordeweekse Zing-In willen 
organiseren, staat de kerkenraad daar natuur-
lijk open voor. Aanmelden kan via:  
scriba@kerkinbergen.nl.

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

PREDIKANT AFWEZIG 
Van donderdag 27 t/m zondag 30 januari viert 
ds. Engele Wijnsma, samen met Kathleen, zijn 
verjaardag in Napels. Gelukkig weet hij dat het 
gezegde ‘Napels zien en dan sterven’ berust op 
een vertaalfout. In het middeleeuwse Latijn 
klonk de uitspraak zo: ‘Videre Neapolim et 
Mori’. Bedoeld werd: als je Napels hebt gezien 
en je trekt zuidelijker, dan stuit je op de Moren 
(lees: moslims) die daar toen woonden. Bij nood 
is hij die dagen -Deo volente- dan ook gewoon 
telefonisch bereikbaar op 06-28737837.  • 

KERKTAXI 
We rijden weer! Wil je opgehaald worden om 
naar de kerkdienst 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. 
Denk eraan om in de kerktaxi een mondkapje 
te dragen! 

21 nov              Dirk Roorda                    072-5897753 
28 nov              Jan Scholten                  072-5897773 
5 dec                  Ebelien Waanders   072-5899457 
12 dec              Wim Wiersema           072-5817551 
19 dec              Cor de Ruiter                  072-5899374 
25 dec              Ton v.d. Dijssel             072-5111270 
2 jan                   Ebelien Waanders   072-5899457 
9 jan                   Jan Scholten                  072-5897773 

ONS KERSTPAKKET VAN 2021 
 
Vr.24 dec  
19.00 uur         Kinderkerstfeest 
22.00 uur         Kerstnachtviering  
                                  met Linda Kroon en Maria Delver  
 
Za. 25 dec 
10.00 uur         Kerstmorgenviering met  
                                  Zanggroep Ruïnekerk 
                                  o.l.v. Maria Delver 
16.00 uur         Kerstviering in het Vredeskerkje  
                                  met Maria Delver, Linda Kroon 
                                  & Pieter Rynja (orgel)  
Tenzij anders aangegeven is Frank van Wijk de 
organist en Engele Wijnsma de predikant.  
Kinderkerstfeest heeft een eigen thema.  
In de overige drie vieringen houdt onze predi-
kant steeds dezelfde preek, al zal de sfeer in 
alle drie diensten totaal anders zijn.  
Ook het thema blijft hetzelfde: ‘Met de keizer-
snee geboren’.  • 
 

GEEN VIERING OP 
ZONDAG 26 JANUARI 
Er bleek geen predikant te vinden op 2e Kerst-
dag, maar de kerkenraad denkt ook dat veruit 
de meeste kerkgangers het wel mooi genoeg 
vinden na Kerstnacht en 1e Kerstdag. Daarom 
heeft de kerkenraad besloten geen kerkdienst 
te houden op zondag 26 december. • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
Zondag 2 januari houden we een iets kortere, 
maar wel vrolijke viering. Na afloop hopen we 
dan het glas te heffen op een gezegend 2022. 
Heb je nog bubbels of lekkers over van de jaar-
wisseling? Neem dat dan gerust mee. Hoe mooi 
is het om het nieuwe jaar te beginnen met het 
delen van wat we hebben. •

EINDEJAARACTIE 2021 KERKEN 
SOLIDAIR 
In de maand december verstrekt de werk-
groep Kerken Solidair weer een eindejaar-
gift aan mensen in de bijstand in de ge-
meente Bergen. Jan Hink, de grote man 
achter deze jaarlijkse actie, is in februari 
van dit jaar helaas overleden. Het was zijn 
wens om met deze actie door te gaan. Vol-
gens opgave van de sociale dienst gaat het 
nog steeds om ongeveer 300 huishoudens 
die van een kleine tot zeer kleine uitkering 
moeten rondkomen. Vooral in de feest-
maand december maakt een kleine extra 
bijdrage dus een groot verschil. Het nodige 
geld hiervoor hopen we met uw steun en die 
van de kerken bij elkaar te brengen. Wij blij-
ven als kerken graag het signaal geven dat 
deze mensen erbij horen! U kunt doneren 
via NL43INGB0000223801 t.n.v. Actiecomité  
Arme kant van Nederland Bergen NH. Har-
telijk dank voor uw steun! • 
 
Monique van Schagen-Lurvink, 06-13120116

mailto:scriba@kerkinbergen.nl
http://bezoekteam@kerkinbergen.nl
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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

DONATIE KERKMEDIA  
Tijdens de coronaperiode, die helaas voorlopig 
nog niet voorbij lijkt, is het gebruik van onze 
kerkmedia steeds belangrijker geworden. Veel 
kerkbezoekers genieten al anderhalf jaar thuis 
van de diensten die steeds professioneler aan-
gepakt worden en inmiddels tot heel ver over 
de gemeentegrenzen bekeken worden. Ook de 
Kerkbrieven XL zijn een krachtig middel om de 
verbondenheid binnen de kerk te behouden en 
iedereen op de hoogte te houden van wat er 
reilt en zeilt. Om dit alles mogelijk te maken, 
vragen wij een bijdrage van €25 (meer of min-
der mag natuurlijk ook). Krijg je elke maand 
de Kerkbrief XL op papier in de bus, dan reke-
nen we op € 10 extra aan bezorgkosten. Dit zo-
dat we ook in 2022 op deze professionele ma-
nier door kunnen gaan met de uitzendingen en 
de Kerkbrief XL elke twee maanden met de 
 (digitale) post komt. Je kunt je gift overmaken 
op rekening NL19INGB0000230829 van de Pro-
testantse Gemeente Bergen o.v.v. Kerkmedia.  
Alvast van harte bedankt voor jullie gift!! • 
 
Mariska de Kraker, penningmeester 
Bij vragen kun je natuurlijk altijd mailen naar 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl. 

DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering van 12 oktober 
Na het vaststellen van de agenda werden de notulen van de vergadering van september akkoord bevonden 
en goedgekeurd. Er wordt een protocol opgesteld hoe we met de ‘collecte-kubus’ om gaan, de plexiglazen 
box waarin nog fysiek geld kan worden gedoneerd.  
We gaan op zoek naar kaarsen om bijvoorbeeld bij uitvaarten aan te steken. Die kaarsen (met afbeelding 
van de Ruïnekerk) kunnen ook als cadeau worden verkocht. Bij de ingekomen stukken vooral aandacht 
voor het document ‘Als de kerk kleiner wordt…’ Ds. Peter Verhoeff vraagt ons daarin om een terugkoppeling. 
In november gaan we daar op in. Verder is er gesproken over de diensten rond Kerst; besloten is dat er 26 de-
cember geen dienst zal zijn. Daarna is de stand van zaken besproken over het aanstellen van één of meer 
vertrouwenspersonen. Rob Kofman vertelde over het jaarverslag (verantwoording voor besteding geld) en 
jaarrapport van de diaconie. De ZWO heeft een erg mooi en goed rapport opgesteld. Hierna aandacht voor 
de organisatie, vorm en inhoud van de Gemeenteavond van donderdag 18 november. Ons beleidsplan heeft 
weer een update nodig. Het aangepaste ‘oude beleidsplan’ is aangevuld en voorzien van kleuren. Het is de 
bedoeling dat elk gremium ‘zijn/haar’ kleur bespreekt en indien gewenst aanvult. Dit dient dan als basis 
voor het Beleidsplan 2022-2026. Binnenkort is er weer een vergadering met de Stichting Ruïnekerk en het 
breed moderamen. Als volgend punt werd besproken hoe we mensen registreren die geen lid, maar wel be-
trokken zijn. De mogelijkheden in het LRP-systeem zullen worden onderzocht.  
Er moet een nieuwe, wervende folder komen voor de welkomstmap. De kinderen gaan binnenkort op excursie 
naar beeldend kunstenaar Gerard van der Leeden (Kerkedijk). Een mooie eerste gelegenheid voor het maken 
van nieuwe foto’s voor dit doel. Als de map gereed is, zullen we deze zeker tonen! Vervolgens aandacht voor 
het Heilig Avondmaal. De laatste keer klopte de routing niet. Dat gaan we volgende keer anders doen. 
Gezien de ontwikkelingen rond corona hebben we de vraag of we verwachten in de toekomt weer samen te 
drinken uit één beker of worden kleine bekertjes de nieuwe standaard? Wij verwachten het laatste. Besloten 
is de aanschaf van een glazen avondmaalsset te onderzoeken, met de afbeelding van de Ruïnekerk.  
Hoewel het nog lang geen 40-dagentijd is, is er al gesproken over een doel voor de tientjesboom. Daarover 
later meer. Daarna is de kerkenraad bijgepraat over de gedachtenisdienst, voorbereid door de werkgroep 
Gedenken (Henny Buit en Engele Wijnsma). De uitnodigingsbrief gaat dit jaar vroeg de deur uit. Zo krijgen 
we in beeld hoeveel ‘gasten’ er willen komen. Op basis daarvan kan bepaald worden hoeveel plekken er 
zullen zijn voor gewone kerkgangers. Frank Boddendijk en Engele Wijnsma zitten namens de PGB in Mirakels 
Bergen (met de RK parochie en de Historische Vereniging). Hiervoor worden activiteiten ontwikkeld, onder 
andere lezingen. Ook de PGB zal hiervoor taken op zich nemen. Als laatste punt werd gevraagd na te denken 
hoe om te gaan met de dia’s tijdens de dienst waarop alle medewerkers worden getoond. Blijven we dat 
doen? Op een andere manier? Het resultaat gaan jullie ongetwijfeld zien. 
Ik wens jullie, mede namens de kerkenraad, opnieuw veel sterkte en gezondheid. Blijf gezond en houd 
moed, heb lief! Die wens blijft, gezien de ontwikkelingen rond corona, nog altijd zeer actueel. • 
 
Hartelijke groeten, Wim Wiersema 

Cor Dekker Studio Ruïnekerk


