
WELKOM IN DE RUÏNEKERK!
Voorlopig word je nog 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 

AFSTAND HOUDEN OF NIET?
De overheid overweegt om de anderhalve meter afstand te schrappen. Hoe gaan wij daarmee
om in de kerk? Bij het koffiedrinken is het natuurlijk prettig als het wat minder strikt wordt. Verder
waren we gewend veel handen te schudden in de kerk. Gaan we dat weer doen of zijn we wel blij
met een knikje plus glimlach als vorm van groeten in de kerk? Van vrouwen hoor ik vaak dat ze
blij waren niet iedereen meer te hoeven zoenen. En over de zitplaatsen: Gaan we vakken maken,
waarin mensen die dat willen op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten? Of doen we dat niet? 
Voor de kerkenraad is het prettig te weten hoe jullie hierover denken. Mail je gedachten en over-
wegingen alsjeblieft aan ons: scriba@kerkinbergen.nl . •

STARTWEEKEND NOG ONZEKER
Er is en komt veel meer ruimte voor activiteiten, 
maar het lijkt onverstandig om een activiteit
te starten waarvan zo goed als zeker is dat de
anderhalve meter niet te waarborgen valt. 
Bovendien nemen we hiermee een groot finan-
cieel risico.
De komende weken zal duidelijk worden wat
er haalbaar is en op grond daarvan wordt vast
nog iets feestelijks georganiseerd. •
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R U Ï N E K E R K  B E R G E N

(ONLINE) VIERINGEN
IN DE RUÏNEKERK

29 aug                10.00 uur     ds. Willemijn Jonkers 
                                                                 (Muiderberg)
5 sep                     10.00 uur     Marc van de Giessen – 
                                  voorganger De Duif Amsterdam
                                                                 (Bergen)
12 sep                 10.00 uur     ds. Peter Verhoeff
                                                                 (Alkmaar)
19 sep                 10.00 uur     ds. Engele Wijnsma – 
                                                                 Startzondag 
26 sep                 10.00 uur     ds. Lettie Oosterhof 
                                                                 (Schoorl) – kanselruil BES
3 okt                     10.00 uur     ds. Engele Wijnsma
10 okt                  10.00 uur     ds. Engele Wijnsma
17 okt                  10.00 uur     ds. Engele Wijnsma

Een nieuw kerkseizoen staat te beginnen,
waarvan we nu nog niet weten hoe het eruit komt te zien. Eén ding is wel duidelijk: we trappen af op 19 september met

Startzondag! Deze Kerkbrief XL is ook een uitstekende gelegenheid om aandacht te vragen voor broodnodige 
versterking van een aantal (werk)groepen. Zó veel keuzemogelijkheden, daar moet vast iets voor je bij zijn! 

Onze vieringen zijn te volgen via 
Studio Ruïnekerk, YouTube en ook vaak 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/UCfwnyIX-

BZJbzfmEJU0DHrg

https://www.youtube.com/channel/UCfwnyIX-BZJbzfmEJU0DHrg
https://www.youtube.com/channel/UCfwnyIX-BZJbzfmEJU0DHrg
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NIEUWE FUNCTIE
DIACONIE
Sinds kort is het mogelijk

om binnen de diaconie een rol te vervullen zon-
der toe te treden tot de kerkenraad. In de meest
recente versie van de kerkorde heeft de PKN
hiervoor een regeling geformuleerd. De eerste
die op deze basis in onze gemeente met de dia-
conie gaat meewerken, is Henny Buit. Eerst een
jaar als proef, daarna zou ze geïnstalleerd kun-
nen worden als ‘diaken-rentmeester’. Henny
gaat volledig meedraaien in de werkzaamhe-
den die bij de rol van diaken horen en deelne-
men aan de bijeenkomsten van de diaconie. We
wensen haar hierbij veel succes en plezier!

Wekt dit jouw interesse, neem dan contact op
met diaconie-voorzitter Rob Kofman, 
0226-393337. •

INSPIRATIE ONDERWEG 
Je loopt door een stad, je eigen dorp of de na-
tuur, en je ziet iets waarvan je denkt: wat inspi-
rerend, opvrolijkend, blikverruimend. Een
flardje Heilige Geest misschien zelfs. De XL-re-
dactie vraagt je om er een foto van te maken
en met een korte toelichting (waar, wat en
waarom) te sturen naar kerkbrief@kerkinber-
gen.nl. 
Zo wandelde ik twee weken geleden door het
prachtige Duitse Saarland (onder meer rond
het dorp Bergen, geloof het of niet!) en stuitte
ik in een bos op een blotevoetenpad, begeleid
door teksten die me tot nadenken stemden.
Eéntje ervoer ik als een regelrechte aan -
sporing:hoe (stress)vol het leven ook is, probeer
altijd oog te houden voor de tussenruimte en
het licht!  •

Groet, Anita van Prooijen

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
29 aug Eigen diaconie: Werkgroep ZWO
5 sep Ghana, een sterke kerk op een zwakke plek
12 sep Jong en oud ontdekken de kliederkerk
19 sep Syrië, de kerk als plek van hoop en herstel
26 sep Onze eigen diaconale kosten
3 okt Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting
10 okt Geloofsopvoeding, door ouders en kerk samen

COLLECTEOPBRENGSTEN 
                                                                              Diaconie        Past. & eredienst
27 jun           Werkgroep ZWO                                                                               €177                       €236
4 jul                Vakantietas, zomerpret voor kwetsbare kinderen     €112                       €168
11 jul             Bezoekteam Ruïnekerk                                                            €174                       €174
18 jul             Stichting De Zwaan Alkmaar inloophuis                 €87                          €102
25 jul             Bloemengroet op zondag                                                        €137                       €97
1 aug             Diaconaal fonds voor militairen                                     €193                       €192
8 aug             Onze eigen Zanggroep Ruïnekerk Bergen            €150                       €80
15 aug          Pakistan, christenen staan sterker in hun geloof        €145                       €145

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

Deze keer geen oproep om een specifieke
case te ondersteunen, maar aandacht voor
een initiatief van een aantal Noord-Hol-
landse Amnesty-groepen. 
Van 6 t/m 25 september organiseren zij een
fototentoonstelling met als thema
‘Vrijheid en mensenrechten’. 
Locatie: bibliotheek Alkmaar-Centrum,
Gasthuisstraat 2
(tijdens openingsuren). 
Voor meer informatie:
https://alkmaar.amnesty.nl/.

En wil je wél graag voor iemand op de barri-
caden klimmen, kijk dan op de site van 
Amnesty voor de lopende petities en acties:
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie .

Dank! •
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DE ZEVEN WERKEN 
VAN BARMHARTIGHEID
Op initiatief van de culturele stichting ‘De Roos
van Culemborg’ doen veel kerken in Nederland
de komende maanden mee met het project ‘De
Zeven werken van Barmhartigheid’. Wij doen
dit door een serie van 7 vieringen, waarin onze
eigen predikant voorgaat. Centraal staat een
zevenluik van schilderijen van Meester van Alk-
maar van ca. 1500. Daarin zijn de zeven deug-
den te zien:  

I.                    De hongerigen te eten geven
II.                  De dorstigen te drinken geven
III.                De naakten kleden
IV.                De vreemdelingen herbergen
V.                  De zieken verzorgen
VI.                De gevangenen bezoeken
VII.              De doden begraven

Het schilderij hing ooit in de Grote Kerk van
Alkmaar, maar is nu deel van de collectie van
het Rijksmuseum. De zeven deugden zijn eeu-
wenlang een inspiratiebron geweest voor het
dagelijks leven van velen. Veel kunstenaars lie-
ten zich erdoor inspireren. In zeven vieringen
gaan we kijken waar en hoe deze zeven levens-
wegen ook nu nog mensen weten te begeeste-
ren. Wil je meelezen bij de leidraad uit Culem-
borg? Kijk dan op: www.zevenwerken.nl

MARIA DELVER & FRIENDS IN
HET ZONNETJE!
Ruim een jaar hebben ze de samen-
zang ondersteund in tijden van co-
rona. Doordeweeks oefenen, waarbij
Maria sommige liederen ook in moest
zingen op MP3, zodat mensen thuis
konden oefenen, en elke zondag was
een afgepast aantal zangers bereid
om te komen zingen. Met de zomerva-
kantie van Maria is hun bijdrage ge-
stopt. Dat kon ook, want we mochten
weer kerkgangers toe laten sinds juli.
Tijdens Startzondag 19 september ko-
men ze nog één keer terug en zullen
we hen officieel bedanken. 

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

HULP NODIG VOOR ONZE PR
Onze werkgroep communicatie is al lange tijd een eenmensfractie.
Dat is onhandig, maar vooral ook onwenselijk. Want het is niet
goed dat één persoon de inhoud van de website en de Kerkbrief
XL bepaalt. Bovendien halen we er zo niet uit wat erin zit en dat is
jammer. Daarom zoek ik mannen en vrouwen die dit zinvolle werk
met mij willen delen én meer inhoud geven. Hiervoor hoef je geen
digitaal wonderkind te zijn en ook geen officieel lid van onze kerk-
gemeente. Wil je er meer van weten, bel me dan gerust: 06-
16204594. 
- Anita van Prooijen

Foto: Rijksmuseum

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

STUUR EEN VAKANTIEGROET!
De (na)zomer is nog niet voorbij! Ga je op pad,
al is het ‘maar’ een dagje, stuur ons gerust een
kaartje en als het even kan, drukken we deze
af in de kerkbrief. Een digitale vakantiefoto
mag natuurlijk ook. Stuur je kaart of foto naar:
kerkbrief@kerkinbergen.nl of Kerk in Bergen,
p/a Joke Scheffer, Wetering 8, 1862 HS Bergen.

NIEUWS VAN DE ZWO
Wie komt ons helpen?
We zoeken nog deelnemers voor onze werk-
groep! Onze werkzaamheden bestaan in hoofd-
zaak uit het inzamelen van kleding en  voedsel
voor de inwoners van de twee dorpen Cozia en
Costuleni in het oosten van Roemenië, aan de
grens van Moldavië. 
Met elkaar hebben we afspraken gemaakt hoe
en welke activiteiten we met de huidige bezet-
ting kunnen uitvoeren. Besloten is te starten
met het inzamelen van onder andere kleding.
Het houden van een voedselactie is, in de nog
onzekere tijd vanwege corona, nog niet haal-
baar. We hopen dat volgend jaar weer te kun-
nen doen. 
Wil je eens in gesprek met (iemand van) onze
werkgroep? Pak dan de telefoon. We maken
graag kennis!

Inzamelen van schone,
goede kleding
Het inzamelen van kleding, schoenen, bedden-
goed en speelgoed gaat weer beginnen! We
vragen jullie om de kleding tot 11 oktober nog
even thuis te bewaren. Daarna kun je bellen
met Lex Pannekoek om een ophaalafspraak te
maken. 
Namens de ZWO, 
Lex Pannekoek, 072-5818186

WERKGROEP KERKBALANS:
IETS VOOR JOU?

De werkgroep Kerkbalans is naarstig op zoek
naar vrijwilligers die willen meewerken aan
de organisatie van de Actie Kerkbalans 2022.
Onze (dubbele) doelstelling: Hoe maken we
onze gemeente- en communityleden enthou-
siast om financieel bij te dragen aan onze kerk-
gemeenschap en hoe zetten we dit op?
De Actie Kerkbalans wordt ieder jaar in januari
gelanceerd om geld te werven voor onze ker-
kelijke activiteiten. Denk daarbij aan de kosten
die we maken voor het houden van de weke-
lijkse kerkdiensten, het salaris van predikant,
koster en organist, en nog veel meer.

De werkgroep houdt zich bezig met de voorbe-
reiding en uitvoering vanaf september tot on-
geveer maart. Een overzichtelijke periode dus.
We vergaderen in die maanden een keer of acht
en doen daarnaast praktische klussen. De tijds-
besteding waar je rekening mee moet houden,

hangt af van de rol die je oppakt, maar het is
natuurlijk geen dagtaak. Moet je een financieel
meesterbrein zijn? Dat hoeft zeker niet, daar
hebben we gelukkig de kerkrentmeesters voor!
Wat we wél zoeken, zijn mensen die creatief of
juist heel gestructureerd zijn. Zo krijgen we een
gezonde mix van kwaliteiten in de groep!

Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Wil
je meer informatie? Neem dan contact op met
Cor de Ruiter


