
PASEN OPENT EEN NIEUWE TOEKOMST 
Sinds kort hebben we dankzij koster Susanne Ooms een nieuw logo voor met name onze kerkbrief. 
En het leuke is onder andere dat de verschillende tinten mee kunnen kleuren met de verschillende 
periodes van het kerkelijk jaar. Het logo is er in het groen, paars, rozerood en nu zelfs in het 
blauw en geel van Oekraïne. We hebben het logo gebruikt als kerstkaart en nu ook als paaskaart. 
Veel mensen zij er blij mee. Toch kwam een aantal mensen met een goed advies. ‘De deuren van 
het hek zijn dicht. Die moeten toch open? Dat is pas gastvrij!’ Ze hadden gelijk en hun opmerkingen 
hebben geleid tot een geopend hek op de paaskaart. Met Pasen vieren we immers het openen 
van een nieuwe toekomst. Niet de dood van het verleden, maar het open staan voor G’D’s  toekomst 
is immers het credo van de kerk. Natuurlijk is het waardevol om dat wat goed was te koesteren, 
maar we zijn als kerk geroepen om de verwachting van een nieuwe tijd vorm te geven. Dat vraagt 
vertrouwen, inzet en geloof.  
 
Ook de visitatiecommissie heeft dat ons op het hart gedrukt. En al die Oekraïners en mensen die 
hen willen helpen, zijn misschien wel een teken aan de wand. De afgelopen jaren waren we be-
stuurlijk druk met zaken rond Stichting Ruïnekerk en was er soms onenigheid over de koers van 
onze gemeente/community. Sommige mensen hebben zich daar op integere gronden in vast 
gebeten. Maar nu komen ineens die vluchtelingen 
massaal op ons pad, alsof de Ene gelooft dat wij 
iets voor hen kunnen betekenen met ons Meeting-
point Ruïnekerk. En het lijkt wel of iedereen in en 
rond ons midden dat aanvoelt. De bijdragen voor 
de diaconale collecten waren nog nooit zo hoog. 
De ontmoetingen bij de koffie na de viering waren 
nog nooit zo opgetogen. Ik hoop dat wij met Pasen 
nog opener zullen worden dan we al waren. Laat 
dat geopende hek op ons logo en de paaskaart daar 
een symbool van zijn.  En een teken van hoop voor 
Oekraïne. 
 
Ds. Engele Wijnsma
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10 apr      10.00 uur       Palmpasen + doopviering 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
14 apr      19.30 uur       Witte Donderdag 
                                                       Heilig Avondmaal 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
15 apr      16.00 uur       Goede Vrijdag – Stabat Mater 
16 apr      20.30 uur       Stille Zaterdag –  
                       Benefietfestival Van donker naar licht 
17 apr      8.30 uur         Paasgroet begraafplaats 
                                                       Kerkedijk 
                       10.00 uur      Paasmorgenviering 
                                                       ds. Engele Wijnsma  
24 apr      10.00 uur       ds. Peter Verhoeff (Alkmaar) 
1 mei         10.00 uur       ds. Rob Visser (Rhenen) 
8 mei         10.00 uur       ds. Wessel Stoker (A’dam) 
15 mei     10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
22 mei     10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

Pasen 2022!  
Nog een ruime week tot Pasen! Fijn dat we dit jaar in de Stille Week weer een aantal mooie 

vieringen kunnen houden. En dat de Stichting Ruïnekerk weer culturele activiteiten kan organiseren! 

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).  
Meetingpoint Oekraïne (na de zondagsvierin-
gen): voor Oekraïense mensen uit de regio en 

hun gastgezinnen.  
 

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

Palmpasen

http://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 
10 apr          KiA – Jong Protestant: PaasChallenge 202 
                          2 (inleven in het paasverhaal) 
17 apr          KiA – Werelddiaconaat Libanon: kansen voor jongeren 
                          in achterstandswijken 
24 apr          Kerken solidair –  Arme kant van Bergen 
1 mei            Diaconie – Werkgroep ZWO 
8 mei            KiA – Nigeria: noodhulp en werken aan vrede  
15 mei         KiA – Binnenlands diaconaat: op adem komen in  
                          Jeugddorp De Glind 
22 mei         Diaconie – Hospice Egmond a/d Hoef 

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

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                               Diaconie           Past. & eredienst     
27 feb            KiA – Noodhulp Oekraïne                                                                                  €828                                  €300 
6 mrt               Tientjesboom – Stichting Open Door Ukraine                         €4.151                                  €746 
13 mrt           Tientjesboom – Stichting Open Door Ukraine                         €3.491                                  €354 
20 mrt           Tientjesboom – Stichting Open Door Ukraine                         €3.367                                  €552 
27 mrt           Tientjesboom – Stichting Open Door Ukraine                         €3.080                                  €360 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

CULTURELE KERK IN APRIL EN MEI  
Gelukkig zijn de culturele activiteiten in onze 
kerk – georganiseerd door de Stichting Ruï-
nekerk – ook weer opgestart! Kijk voor de vol-
ledige agenda en het bestellen van tickets 
op ruinekerk.nl. Hier alvast een grvarieerde 
selectie. 
Woensdag 20 april 20.30 uur 
New Masters on Tour  
(International Holland Music Sessions) 
 
Zondag 24 april 15.00 uur –  Jubileumconcert 
Het Bergens Koor: Dichter bij muziek 
 
Woensdag 4 mei 21.00 uur  
Concert na de Dodenherdenking 
 
Zaterdag 21 mei 20.15 uur – Aznavour mon 
amour, een ode aan de muziek en het leven 
van Charles Aznavour, door Britta Maria en 
Maurits Fondse (ons welbekend), Oleg Fateev 
(accordeon) en Simone Sou (percussie)• 

UPDATE  
De actieve periode van de Actie Kerkbalans ligt inmiddels alweer ach-
ter ons. Als projectgroep zijn wij tevreden over hoe de actie is verlopen. 
We kregen veel complimenten over de kerkbalansfolder en ook de 
knop op de website bleek een uitkomst die veelvuldig is gebruikt. Tij-
den de evaluatie van de actie hebben we natuurlijk ook gesproken 
over de verbeterpunten, zoals het ontbreken van het rekeningnummer 
in de folder. Ook hebben we het uitgebreid gehad over het feit dat 
toch 54% van onze leden niet gereageerd heeft op de actie. Voor vol-
gend jaar staat dan ook hoog op de agenda: hoe gaan wij deze mensen 
bereiken en is er wellicht een reden waarom deze mensen niet geven? 
 
Ben je er ook nog niet aan toegekomen of wellicht gewoon vergeten 
te reageren: geen probleem. De knop op de website is er nog steeds 
en een mailtje naar kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl kan ook altijd. 
En nog een keer het rekeningnummer: NL19INGB 0000 2308 29.• 
 
Hartelijke groet, Mariska de Kraker 
(penningmeester college van kerkrentmeesters)

KERKTAXI 
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. 
 
10 apr                        Cor de Ruiter 072-5899374 
17 apr                        Wim Wiersema 072-5817551  
24 apr                        Cor de Ruiter 072-5899374 
1 mei                           Ton v.d. Dijssel 072-5111270  
8 mei                           Jan  Scholten 072-5897773 
15 mei                       Cor de Ruiter 072-5899374 
22 mei                       Dirk Roorda 072-5897753

mailto:kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl
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Witte Donderdag 14 april, 19.30 uur 
We zitten deze avond aan een witgedekte tafel in het midden van de kerk. 
Met verschillende stemmen lezen we de Lukaspassie, de verhalen uit de 
laatste 24 uur van Jezus’ leven. Net als Jezus met zijn vrienden deed, 
delen we brood en wijn. Het is misschien wel de intiemste viering van het 
jaar. We zijn uitermate blij dat de crew van het ‘Stabat Mater’ van 
Pergolesi deze viering wil ondersteunen met muziek uit dat ‘Stabat Mater’.  
 
Goede Vrijdag 15 april, 16.00 uur 
Al meer dan 25 jaar een traditie in onze kerk: de uitvoering van het 
Stabat Mater als viering op de dag waarop we Jezus’ sterven gedenken. 
‘Daar staat zij… de moeder van die jongen aan het kruis!’ Ds. Engele 
Wijnsma houdt een korte inleiding. Daarna volgt 40 minuten lang de 
ontroerende muziek van Giovanni Pergolesi (1710-1736). 
De uitvoerenden: Sabine Kirsten (sopraan), Ingrid Stijsiger (mezzo), 
Gregor Overtoom (viool), Erna Sommer (viool), Jorien van Tuinen 
(altviool) en Irene van den Heuvel (cello).  
 
Stille Zaterdag 16 april, 20.30 uur  
In de jaren vijftig ontstond een liturgische beweging binnen de protes-
tantse kerken om een Paaswake te houden, in navolging van de RK-
Kerk. Ook in Bergen leidde dat tot volle kerken, waarin we kaarsjes 
aanstaken aan de nieuwe Paaskaars die door een diaken werd binnen 
gedragen. Hoogliturgie in de Ruïnekerk! Net als in andere kerken nam 
de belangstelling voor die Paaswake langzaam af en verschoof de in-
teresse naar Paasmorgen. Dankzij onze Zanggroep Ruïnekerk konden 
we deze Paaswakes nog behoorlijk levend houden, zodat we inclusief 
de leden van dit koor nog altijd op zo’n 40 kerkgangers konden rekenen.  

 
De Zanggroep ziet dat echter niet meer zitten, gezien de gevorderde 
leeftijd van veel van hun leden. Daarom is het roer dit jaar omgegooid 
en organiseren we dit jaar het benefietfestival ‘Van donker naar licht’. 
Zie elders in deze XL.  
 
Paasmorgen, 17 april, 8.30 uur  
Traditiegetrouw beginnen we deze ochtend met een Paasgroet op de 
begraafplaats. De aanwezigen vormen samen een kring. We lezen het 
paasevangelie en zingen twee liederen. Lies Koorn begeleidt de korte 
samenkomst muzikaal op fluit. Daarna krijgt iedereen enkele bloemen 
om op graven van geliefden te leggen. De afgelopen twee jaar waren 
daar ook klankschalen bij. Een aantal mensen voelde zich daar niet 
prettig bij. Dit keer organiseren we het weer als voorheen, maar we 
staan wel voor de uitdaging: gaan we hier in de toekomst mee door of 
niet. En zo ja, hoe. Het aantal bezoekers ligt inmiddels onder de tien.  
 
Paasmorgen, 17 april, 10.00 uur  
Dit jaar vieren we ‘Pasen met Lukas’. Het zal niet het slot zijn van onze 
serie over deze evangelist, maar wel een voor-finale. We lezen natuur-
lijk uit het Paasevangelie naar Lukas, maar nemen ons startpunt toch 
op Goede Vrijdag. Na Jezus’ dood lezen we bij Markus en Mattheus dat 
een Romeinse centurio de woorden uitsprak: ‘Dit was waarlijk G’D’s 
Zoon’. Lukas legt die legerleider andere woorden in de mond: 
‘Dit was waarlijk een rechtvaardige’. Voor wie onze serie over Lukas 
gevolgd heeft, zal dat mogelijk geen verrassing zijn. We zullen Pasen - 
in de lijn van Lukas -  vieren als een geloof in het overwinnen van dat 
wat rechtvaardig is. •

ONZE VIERINGEN ROND PASEN 

BENEFIETFESTIVAL ‘VAN DONKER NAAR LICHT’ IN DE PAASNACHT  
 
Dit jaar geen Paaswake maar een festival. Dat klinkt misschien gek, maar die benaming heeft goede papieren.  Je kunt dat woord zien als een 
samentrekking van de woorden Feest en Revival (= herleven). Vanouds vieren we die avond of nacht de terugkeer van het licht van Christus, 
dat zetelt op onze nieuwe Paaskaars. We lazen dan altijd Bijbelse verhalen over de ervaring van mensen die licht ervoeren in de duisternis. De 
Paaswake was een vorm van gedenken in combinatie met het hooghouden van onze hoop.  
Al deze elementen komen dit jaar samen in een actuele vormgeving met video, muziek en verhalen van mensen die spreken over hoop in onze 
tijd. De duisternis die nu over de wereld ligt, bestaat uit oorlog in Oekraïne, woningnood, klimaatproblemen en ons persoonlijk leed. Hierover 

zullen de volgende mensen spreken: Just Bart en Hillebrand 
Breuker (opvang Oekraïners), Marc Buiter (voedselbossen), 
Mieke Elzenga (woningnood & huisvesting), Kathleen Anderson 
(oorlogskinderen), Jeroen Klooster (onderwijs Oekraïners) en 
onze predikant die een klassiek Bijbelverhaal uit de Paasnacht 
vertelt. Tussendoor is er muziek en choreografie van o.a. Frank 
van Wijk, Wiebe Pier Cnossen, Jyoti Verhoeff, Angela Vriend, 
Maria Delver, David van der Zee, Linda Kroon, Emile van den 
Bergh en Irene Min. Natuurlijk zal het kaarsenritueel van de 
Paasnacht niet ontbreken. Je zou het een hybride viering kunnen 
noemen, waarin we samen met de verse organisatie ‘Bergen 
helpt’ een benefiet houden voor de Oekraïense vluchtelingen.• 
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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 
 
Vertrouwenspersonen: 
Brigitta Oudega & Wytze Vonder 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

BERICHT VAN DE WERKGROEP ZWO 
Kasten en bedden naar Moldavië 
 
Het familiehuis in Alkmaar heeft nieuw meu-
bilair aangeschaft voor de gastenkamers. De 
ZWO heeft 14 oude bedden en 7 kasten gekre-
gen. We hebben het gedeeltelijk gedemon-
teerde meubilair opgehaald in Alkmaar en op-
geslagen bij Elly Swaan. Daar zijn de kasten 
verder uit elkaar gehaald en gereed gemaakt 
voor het transport naar Bălți in Moldavië.  
De Stichting Ancora Salvării uit Iași is werk-
zaam in Roemenië en Moldavië. In Bălți  wordt 
een kamphuis gerenoveerd waar ouders en kin-
deren met beperkingen therapie krijgen. De 
ouders leren hier om te gaan met de beperkin-
gen van hun kind en met de afwijzingen die ze 
krijgen van hun omgeving. Ook kunnen de ou-
ders en kinderen er uitrusten. Het aangekochte 
gebouw wordt gerenoveerd en als het klaar is, 

krijgen de bedden en kasten hier een plek. Op 
1 maart is met verschillende vrijwilligers een 
royale bestelwagen van 12 m3 volgeladen met 
het gedemonteerd meubilair en  naar Global 
Aid Network in Sleeuwijk gebracht. Dit is een 
groep vrijwilligers die goederen inzamelen en 
onder andere naar Roemenië en Moldavië 
brengen. Het transport van de bedden en kas-
ten is gesponsord door iemand die het werk 
van  Ancora Salvării ondersteunt. 
 
Namens de ZWO werkgroep, Jaap Hartwich 

 
BERICHT VAN DE KINDERKERK 
Gelukkig is de kerk weer open en kunnen de 
kinderdiensten ook gewoon doorgaan. Afgelo-
pen weken zijn we met de kinderen lekker naar 
buiten gegaan of hebben we druk geknutseld. 
Zo gingen we snel door de knutselspullen heen, 
maar gelukkig hebben we van diverse mensen 
nieuw knutselmateriaal gekregen. Hier zijn we 
erg dankbaar voor!  
 
Aanstaande zondag is het Palmpasen en de 
stokken staan er (bijna) klaar voor. Druk gaat 
het zeker worden, want inmiddels weten we 
dat er rond de 30 kinderen komen.  
Eerste Paasdag wordt het ook supergezellig! 
Natuurlijk gaan we weer Paasknutselen en  
eieren zoeken in en rond de kerk. 
Kom je dan ook?  
 
Hartelijke groeten van Alberta en Mariska   

DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
van 16 februari 
 
Henriëtte Doeve deed, als groene-diaken, het openings-
woord. Het thema van de PKN is dit jaar ‘Van u is de toe-
komst’, aansluitend op de Groene Kerk. De notulen van de 
vergadering van januari werden goedgekeurd en vastge-
steld. Bij de mededelingen van het moderamen werd ge-
noemd dat er voor 2022 parkeervergunningen voor de kos-
ters zullen worden aangevraagd. Dit proces is bij de 
gemeente Bergen gewijzigd. Verder zal Gisele Ecury als 
vertegenwoordiger van de lectoren bij de werkgroep  

Eredienst aansluiten. Vervolgens werd ruim de tijd geno-
men voor de vraag ‘Hoe gaat het met je?’ Dit naar aanlei-
ding van de laatste weken rond/na de gemeenteavond en 
de correspondentie die we daarover ontvingen. Hierna 
was de evaluatie van de gemeenteavond van donderdag 
3 februari. Besloten werd een extra gemeenteavond te hou-
den. Ook werden de brieven van gemeenteleden aan de 
kerkenraad beantwoord. Vervolgens volgde de stand van 
zaken rond de Actie Kerkbalans. Het ziet ernaar uit dat we 
een onderzoek gaan instellen naar de oorzaak van het re-
latief hoge percentage leden dat financieel niet bijdraagt. 
Bij ons ligt dit getal significant hoger dan landelijk. Hierna 
werd het Dienstenrooster 2023 besproken. Rond Kerstmis 

doet zich volgend jaar een bijzonder fenomeen voor:  
de vierde Adventszondag en Kerstavond vallen op dezelfde 
dag. Wij lossen dit op door van de ochtendviering een Zing-
in te maken. Tot slot was er aandacht voor het Verander-
plan van Fred Toetenel, dat hij schreef in het kader van zijn 
studie. Delen hieruit kunnen dienen als input voor het  
beleidsplan. Het schrijven van zo’n plan is voor Fred een 
onderdeel om zijn studie met succes te kunnen afronden.• 
 
Ik wens jullie, mede namens de kerkenraad, veel sterkte 
en gezondheid! Wim Wiersema


