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Pinksteren 2022
In de komende periode vallen een aantal bijzondere vieringen met mooie muzikale bijdragen.
En er staat weer een interessante prekenserie op stapel!

VIERINGEN IN DE

RUÏNEKERK

22 mei 10.00 uur ds. Engele Wijnsma
Taizéviering
muziek: Zanggroep Ruïnekerk
o.l.v. Maria Delver
26 mei 10.00 uur Hemelvaartsdag
ds. Willemijn Jonkers (Muiden)
29 mei 10.00 uur pastor Marc van de Giessen
(Bergen)
muziek: Zanggroep Ruïnekerk
5 juni 10.00 uur Pinksteren
ds. Engele Wijnsma
muziek: Wiebe-Pier Cnossen
12 juni 10.00 uur ds. Jan van Aller (Haarlem)
19 juni 10.00 uur ds. Engele Wijnsma
muziek: Britta Maria &
Maurits Fondse
26 juni 10.00 uur ds. Engele Wijnsma
muziek:
Gebroeders Schimscheimer

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 zondagsvieringen): voor Oekraïense mensen uit de regio en
hun gastgezinnen.

‘HET BESTE MEDICIJN TEGEN
KLAGEN IS DE HEILIGE GEEST’

Deze prachtige zin las ik in een preek van
collega Kees Smit, dovenpastor in Overijssel.
Zo had ik het nog nooit bekeken, maar het leek
me een mooie invalshoek voor het komende
feest van Pinksteren. Ik was me aan het voorbereiden op een nieuwe prekenserie over het Bijbelboek Numeri en deze pakkende zin maakte mij nieuwsgierig. Ik bedoel: we klagen toch allemaal
wel eens? Ik betrap me er zelf in elk geval best wel eens op.
Smit schrijft: ‘In Numeri 11 vers 1 staat dat het volk de Heer hun nood begon te klagen. Dat klagen
deden ze niet maar even. Het staat er zo dat gezegd wordt: ze deden het steeds. Dag in, dag uit
was het volk aan het klagen. Klagen werkt aanstekelijk. Ga maar eens klagen in je familie. Of in
de kerk. Je zult zien dat je anderen aansteekt.’ Zo had ik het nog nooit bekeken.
In Numeri valt te lezen dat het volk veel en vaak klaagt, onder meer omdat ze geen vlees te eten
krijgen. Ze hebben genoeg van het hemels manna dat dagelijks als brood uit de hemel komt
vallen. Hun leider Mozes weet niet met dat klagen om te gaan en gaat tenslotte zelf klagen tegen
G’D. G’D op zijn beurt wordt ook boos en herinnert Mozes eraan dat het volk onderweg is om te
leren. Die reis door de woestijn is een voorbereiding op het leven in het beloofde land. Daarop
besluit G’D dat het kennelijk nodig is dat Zijn Geest niet alleen op Mozes rust, maar ook op zeventig
anderen. Het lijkt wel Pinksteren. En het bijzondere is dat die geest niet kleiner wordt, maar heel
simpel vereenvoudigt. Net zoals de vlam van een kaars niet kleiner wordt wanneer je diezelfde
vlam over zeventig kaarsen verdeelt. Die ervaring brengt een ommekeer in het verhaal.
De conclusie van Smit is even prachtig. Hij schrijft: ‘Kijk, wij kunnen klagen over wat we missen.
We kunnen allerlei wensen hebben. We kunnen ons klagen zelfs een vrome kleur geven. Maar
elk klagen waarin we op onszelf gericht zijn en alleen vanuit onszelf denken, is een onheilzaam
klagen. G’D wordt terecht boos in Numeri 11’, zegt Smit, G’D wil dat we ons richten op het dienstwerk
van zijn gemeenschap en op het durven vertrouwen op G’D’s leiding. En natuurlijk op het openstaan
voor zijn geest van liefde die verzoening en verbinding brengt.
Ds. Engele Wijnsma
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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

22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

Diaconie – Hospice Egmond a/d Hoef
KiA – Jong protestant, diaconaat ook voor jongeren
KiA – Zending Zuid-Afrika: de bijbel brengt arme boeren in actie
Diaconie – Hulp aan Oekraïense vluchtelingen
Diaconie – Stichting De Zwaan (inloophuis Alkmaar)
KiA – Binnenlands diaconaat, hulp aan mensen zonder papieren

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

COLLECTEOPBRENGSTEN
3 apr
10 apr
17 apr
24 apr
1 mei
8 mei

Diaconie
Diaconie– Kledingbank Egmond a/d Hoef
€531
Diaconie – Dienaressen van de Heer, reis Egypte
€239
Diaconie – Voedselbank Alkmaar e.o.
€310
Diaconie – Kerken solidair, Arme kant van Bergen
€201
Diaconie – Werkgroep ZWO
€141
Diaconie – Kleding- en voedseltransport naar Charkov €400

Past. & eredienst
€486
€149
€251
€140
€80
€164

CULTURELE KERK IN MEI

In mei kun je nog drie mooie muzikale evenementen bezoeken in de Ruïnekerk! Kijk
voor het bestellen van tickets op ruinekerk.nl.
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)
Donderdag 26 mei 20.00 uur – Tim Kliphuis &
Friends. De veelzijdige violist Kliphuis wordt
vergezeld door 10 muzikale vrienden. Naast
eigen nieuwe composities wordt ook de virtuoze vioolsolo ‘Capriccio’ van Simeon Ten
Holt uitgevoerd.
Zaterdag 28 mei 20.00 uur – Uniek ligconcert.
Ontspannen genieten van meditatieve muziek in de hartfrequentie 432Hz ,met viool
(Martine Nijenhuis), saxofoon (Peter Goes),
piano (Heleen Nijenhuis), harp (Buvana Gerlach), gitaar en zang (Jolanda Traarbach).
Vervolgens word je ondergedompeld in een
bad van klankmuziek (Anne van der Horst en
Jacinta Burgsteden). • Foto Ruïnekerk: Werner Kirsch

KERKTAXI
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

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.
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

2

Dirk Roorda
Ebelien Waanders
Wim Wiersema
Ton v.d. Dijssel
Jan Scholten
Ebelien Waanders

072-5897753
072-5899457
072-5817551
072-5111270
072-5897773
072-5899457
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MET PINKSTEREN BEGINT EEN NIEUWE SERIE

In 2021 hebben veel mensen genoten van onze prekenserie over het Bijbelboek Leviticus. Zelden
kreeg ik als predikant zo veel respons. Natuurlijk met dank aan de exegese van de Joodse rabbijn
Jonathan Sacks, die zulke mooie boeken schreef over het Oude Testament. Hij overleed in 2020,
maar zijn laatste boek is deze maand alsnog in vertaling gepubliceerd. Numeri is geen populair
Bijbelboek, maar met hulp van Jonathan Sacks zal er weer een wereld opengaan voor wie interesse
heeft in de Bijbel. Ik heb het boek van Sacks nog niet binnen, maar ga me er snel in verdiepen. De
volgende recensie is overal te lezen op internet: ‘Wat is vrijheid en hoe bereik je het? In Numeri
draait het om lessen in vrijheid en politiek leiderschap, en daarmee is Numeri ook vandaag een
sleuteltekst. Individuele vrijheid is een groot goed in de Tora; hoe kan die bestaan naast samenleven en landsbelang? Het volk is op weg naar de vrijheid van het beloofde land. Numeri laat
zien dat de reis langer duurt dan gedacht: het volk moet nog oefenen in vertrouwen hebben én
betrouwbaar zijn. Numeri hecht veel waarde aan leiderschap, ook al is iedereen gelijk. Welk
soort leider is nodig? Hoe om te gaan met geklaag, interne conflicten, en lieden die ontevredenheid
opstoken om zelf de macht te kunnen grijpen?’ Gezien de toestand in de wereld lijkt me dit een
bron voor zeer actuele preken bij de actualiteit van nu. •
Ds. Engele Wijnsma

BLIK OP DE TOEKOMST

De laatste weken komen mij alarmerende signalen ter ore. Er leeft veel onvrede binnen de
gemeente. Er zijn mensen die het vertrouwen
in de kerkenraad en predikant verloren zijn,
mensen die vinden dat we teveel doen voor onverwachte gasten, mensen die zich gepasseerd
voelen of niet serieus voelen genomen. Door
corona hebben we ontdekt dat het thuis voor
de buis, dankzij studio Ruinekerk, ook aangenaam is, dus we komen minder vaak. Alles bij
elkaar zorgt het ervoor dat we elkaar beginnen
kwijt te raken. De kerkenraad betreurt dit ten
zeerste.

Landelijk

De landelijke PKN heeft een visienota geschreven getiteld ‘Van u is de toekomst’. Niet alleen
onze kerk heeft een vergrijsde gemeente, dit
is een landelijke tendens. Het rapport roept
ons op om over nieuwe vormen van geloofsuiting na te denken. Nieuwe verbindingen te
zoeken met andere groepen binnen de samenleving. Voor wie meer wil weten heb ik hier de
link naar een filmpje
https://youtu.be/kjF7sUrFRSI.

Wat heeft het een nu met het ander te maken?
Een visienota schrijven is niet zo moeilijk.
Je schetst een prachtig beeld waar je naar toe
wilt groeien en droomt dat je daar al bent. De
werkelijkheid is echter veel weerbarstiger. Verandering roept weerstand op, verandering
roept op dat je het oude en vertrouwde los moet
laten. Dat je zekerheden los moet laten voor
een sprong in het diepe, waar je soms zelf helemaal niet het nut noch de noodzaak van inziet. Op het snijvlak van een nieuwe toekomst
en het oude vertrouwde beweegt zich de kerkenraad. We moeten gewoon over onze toekomst als kerk nadenken. Ook onze gemeente
vergrijst, sterker nog, er zijn op dit moment vier
gezinnen van rond de vijftig jaar. Zij leveren
de penningmeester, scriba, voorzitter, kinderkerk, Studio Ruïnekerk en de predikant. Hoewel
rond de 50 jaar, zijn zij de jongsten.

Appèl

Er wordt een appèl gedaan op onze initiatiefkracht en vindingrijkheid om een verbinding
te creëren met de wereld die een negatieve associatie heeft met de kerk. Dit betekent dat we
op zoek moeten, binnen de context waar we
voor staan: vergrijzing in combinatie met ver3

Jullie weten waarschijnlijk dat in deze tijd weer erg getornd
wordt aan het recht op abortus.. Vrouwenrechten staan blijkbaar nog steeds niet buiten discussie. Ook in Polen zijn de
regels tegen een abortus extreem streng. Wij sympathisanten van Amnesty begrijpen dat niet en wij willen dat laten
merken. Als je dat ook vindt, kun je op de site van Amnesty
International de petitie over vrouwenrechtenactivist en geboortecoach Justyna Wydrzyńska opzoeken en tekenen. We
hopen dat de tegenstanders van het huidige standpunt van
de Poolse regering zich hierdoor gesteund voelen. Justyna
Wydrzyńska is aangeklaagd omdat ze een vrouw hielp die
een abortus wilde. Ze gaf haar een abortuspil. Wydrzyńska
wordt alleen maar gestraft omdat ze zich hard maakt voor
toegang tot een veilige en legale abortus. Ze kan een celstraf
van 3 jaar krijgen. •
Voor meer informatie: Rob Kofman

nieuwing. Hoop, Vertrouwen en Liefde blijven
de kernwoorden waarop we nieuwe vormen
van vertrouwen/geloven zullen bouwen binnen
een geseculariseerde samenleving. Dit proces
zal met vallen en opstaan gepaard gaan. Maar
we hebben er alle vertrouwen in dat de samenleving op zoek is naar dezelfde waarden waar
de kerk al eeuwen voor staat. Zorg dragen voor
onze aarde, zorg dragen voor elkaar, ondersteunen waar mogelijk is, erop vertrouwend
dat we dit niet alleen hoeven te doen, maar geholpen worden door de Liefde die ons altijd
omringt.
De kerkenraad vraagt van jullie ons te steunen
en te helpen bij onze opdracht. Ook al is het
soms op een manier die niet de jouwe is. Het
doel is hetzelfde, maar de weg kan er soms anders uitzien dan ieder van ons gewend is. Neem
alsjeblieft contact met een van ons op als je
ideeën of aanbevelingen hebt. Ook als je merkt
dat veranderingen te snel of ongewenst zijn, is
het fijn als we dat horen. De kerkenraad heeft
dan beter de gelegenheid om hierop te anticiperen. •
Herma Kan, voorzitter van de kerkenraad
06-18562856, voorzitter@kerkinbergen.nl

KERKBRIEF XL RUÏNEKERK BERGEN MEI 2022

DIT KWAM AAN DE ORDE…

… in de kerkenraadsvergadering
van 21 maart
Voorzitter Herma Kan opende de vergadering
en heette Conny Bakhuis, Nico Broer en Peter
Verhoeff welkom. Zij waren vanwege enkele
specifieke agendapunten uitgenodigd. Nico
deed het openingswoord door het lezen van
een gedeelte uit Filippenzen 2 (het voorbeeld
van Christus’ lijden en dienstbaarheid) en lied
557 uit het Liedboek, geschreven door Willem
Barnard.
De agenda werd, met twee kleine aanpassingen, vastgesteld en verder gevolgd als aangegeven. Via het bestuur van de Stichting Ruïnekerk werd het verzoek behandeld om de

‘kerktuin’ weer, onder dezelfde voorwaarden
als vorig jaar, aan de omliggende horeca te
verhuren. De kerkenraad ging hiermee
akkoord. Hierna werden de notulen van de vergadering van februari goedgekeurd en vastgesteld.
Conny Bakhuis, Nico Broer (de twee leden van
de visitatiecommissie) en Peter Verhoeff (onze
classis-predikant) waren uitgenodigd vanwege
de communicatie rond de visitatie en vooral
ter voorbereiding op de gemeenteavond van
31 maart. Een ander belangrijk punt waarvoor
het drietal aanwezig was, betrof de opvolging
van de adviezen uit het verslag van de visitatiecommissie. Besproken werd wat er ondertussen is opgepakt. Tevens werd behandeld of
we nog vragen hebben bij het oppakken van

de adviezen en of wij ondertussen tegen
belemmeringen zijn aangelopen. Hierbij zijn
de adviezen opnieuw doorgelopen. De binnengekomen vraag hoe wij als kerkenraad de opvolging van de adviezen gaan monitoren, werd
goed ontvangen. Vanuit de PKN bestaat er namelijk niet een soort kwaliteitscontrole. Naast
berichten over de voortgang en adviezen in de
praktijk brengen, heeft de kerkenraad ervoor
gekozen om twee onafhankelijke personen de
voortgang te laten checken en de vinger aan
de pols te houden. Hiervoor zullen we twee
mensen gaan vragen. Dit is inmiddels ook
tijdens de gemeenteavond toegezegd. •
Met hartelijke groet,
ook namens de kerkenraad,
Wim Wiersema

BERICHT VAN DE WERKGROEP ZWO
Komend najaar wil de ZWO weer een voedselactie
bij de plaatselijke supermarkten organiseren.
We hebben aan de Petrus & Paulusparochie gevraagd ons te helpen bij dit project. Wij hopen
dat het lukt en dat we weer vele dozen voedsel
naar Roemenië kunnen sturen. De armoede is
daar echt nog steeds schrijnend. Ook gebruikte
kleding, in goede staat en schoon, is van harte
welkom.
Verder heeft een gemeentelid twee kledingkasten aangeboden. Deze gaan met het volgende transport naar Cozia in Roemenië, waar

ze een mooie nieuwe bestemming krijgen in
de gemeenschapsruimte van de kerk.
Doe je mee met de voedselactie? Bel dan met
Joop van der Flier (06-53536490).
Voor ophalen kleding: bel met Lex Pannekoek
(072-5818186) of Dirk Roorda (072-5897753)•
\
Hartelijke groet namens de ZWO werkgroep,
Ineke Cramer

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

GEDRUK

T OP

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:
Erna van Spaandonk, 06-23106643
gastpredikant@kerkinbergen.nl

Studio Ruïnekerk:
Cor Dekker, 06-54216449

Werkgroep eredienst:
Frank Boddendijk, 072-5818211
eredienst@kerkinbergen.nl
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CO 2
NEUTRA
A
PAPIER L
GOED OM TE WETEN
Veruit de meeste lezers
ontvangen de Kerkbrief
XL via e-mail. Voor de
kleine groep die liever
van papier leest, drukken
we de XL op CO2-neutraal
papier. Dit is een van de
keuzes die we als Groene
kerk hebben gemaakt.

ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp):
Lex Pannekoek, 072-5818186
zwo@kerkinbergen.nl

Vertrouwenspersonen:
Brigitta Oudega & Wytze Vonder
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl
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Door corona en vergrijzing zijn er misschien minder vrijwilligers. Graag doen we daarom nu al
een oproep om ons daarbij te helpen!
We zoeken mensen die bij de ingang van de
supermarkt aan de bezoekers een lijst met
gewenste boodschappen willen overhandigen.
Je staat er met zijn tweeën. Hiervoor hebben we
minimaal 50 personen nodig. Daarnaast pakken
we met 30 mensen de ontvangen goederen in dozen, klaar voor transport naar Oost-Roemenië.

