
TIEN ZOMERVIERINGEN IN BERGEN AAN ZEE 
 
Ook dit jaar heeft de Stichting Marie Amelie Dorothea weer een kerk aan goede voorgangers en 
uitstekende musici weten te vergaren. Elke zondag kan het zo weer een bijzondere viering worden 
in het Vredeskerkje. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest, maar er zijn nog negen vieringen 
te gaan. Het thema van dit jaar luidt ‘Oorlog & Vrede’. Elke voorganger kiest zelf een Bijbeltekst 
bij dit onderwerp. De vieringen in het ‘kerkje voor allen’ zijn al ruim een eeuw oecumenisch.  
Aanvang 10.30 uur. 
 
3 jul                             Marriëtte Pullen – Haagse predikant met Bergense passie 
                                         Bert Huibers (orgel), Henriëtte Hessken (fluit)   
10 jul                          Ferdinand van Melle - kerkvader Vredeskerkje 
                                         Bert Huibers (orgel), Marja Dignum (zang)  
17 jul                          Engele Wijnsma - dorpsdominee 
                                         Bert Huibers (orgel), Loukian & Illona (piano)  
24 jul                           Janneke Stegeman - theologisch auteur 
                                         Bert Huibers (orgel), Liesbeth Brinkman (zang)  
31 jul                           Thom van der Woude – marine-pastor 
                                         Bert Huibers (orgel), Karin ten Cate (zang)  
7 aug                           Margreet Zandbergen - humanistisch predikant 
                                         Inge Rijn (orgel), Karin ten Cate (zang)  
14 aug                       Wessel Stoker - hoogleraar esthetica 
                                         Gert Jan Mosterd (orgel), Martijn Koene (fluit)  
21 aug                       Justine Aalders - predikant in Amsterdam-Zuidoost 
                                         Pieter Rijnja (orgel), Joke Stieltjes (dwarsfluit)  
28 aug                       Marc van de Giessen – pastor bij de GGZ 
                                         Hans Boorsma (piano), Guido Lamm (zang)  
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3 jul           10.00 uur      ds. Lettie Oosterhof  
                                                      (Schoorl) 
                       Kanselruil met gemeente Schoorl 
10 jul        10.00 uur      ds. Engele Wijnsma 
                                                      Heilig Avondmaal 
17 jul        10.00 uur      ds. Annerien Groenendijk 
                                                      (Bergen) 
24 jul        10.00 uur      ds. Robert Blaauw (Heiloo) 
31 jul        10.00 uur      ds. Marriëtte Pullen 
                                                      (Voorschoten) 
7 aug        10.00 uur      ds. Ferdinand van Melle  
                                                      (Oudorp) 
14 aug    10.00 uur      ds. Marriëtte Pullen 
                                                       (Voorschoten) 
21 aug     10.00 uur      ds. Engele Wijnsma 
28 aug     10.00 uur      ds. Lettie Oosterhof (Schoorl) 
4 sep         10.00 uur      kandidaat Fred Toetenel  
 

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

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.  

 

ZOMER 2022  
De zomer is begonnen! En dat betekent: wisselende gezichten op de kansel van onze Ruïnekerk én de traditionele 

zomervieringen in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Goed voor het vakantiegevoel in eigen dorp! 
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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 
3 jul                 KiA – Werelddiaconaat, India geeft kansarme kinderen toekomst 
10 jul              Eigen diaconaal werk, financiële noodhulp 
17 jul              Bijdrage voor onze Zanggroep Ruïnekerk 
24 jul              Bijdrage voor Studio Ruïnekerk 
31 jul              Bijdrage voor de Werkgroep ZWO 
7 aug              Kerken solidair – Arme kant van gemeente Bergen 
14 aug           KiA – Egypte, de kerk staat op tegen armoede in het dorp 
21 aug           Bezoekteam Ruinekerk 
28 aug           Koffiedrinken op zondag 

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

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                               Diaconie           Past. & eredienst     
3 apr                Diaconie– Kledingbank Egmond a/d Hoef                                     €531                                  €486 
15 mei            KiA – Binnenlands diaconaat: op adem komen in De Glind          €176                                  €155 
22 mei            Hospice Egmond a/d Hoef                                                                                €195                                  €134 
29 mei            Jong protestant, diaconaat ook voor jongeren                          €168                                  €157 
5 jun                 Hulp Oekraïense Egor Kravtsov in Marioepol                        €1.106                                  €349 
12 jun             KiA – Zuid Afrika, Bijbel brengt arboeren in actie                   €190                                  €121 
19 jun             Inloophuis Stichting De Zwaan Alkmaar                                          €169                                  €188
                               

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

KERKTAXI 
De planning voor de kerktaxi in de zomermaan-
den was nog niet rond bij het uitkomen van 
deze Kerkbrief XL. Informatie over de chauffeur 
van de zondag vind je de komende weken 
daarom in de reguliere kerkbrief! 

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

Foto Ruïnekerk: Werner Kirsch

 
JONG MUZIKAAL TALENT 
IN DE RUÏNEKERK  
Van maandag 1 augustus tot en met zaterdag 
20 augustus vindt in de Ruïnekerk het 33ste Zo-
merfestival van de International Holland Music 
Sessions plaats. Dit betekent weer drie weken 
lang genieten van jonge muzikale talenten van 
over de hele wereld! De programmering van 
de avond-, familie- en matineeconcerten is op 
dit moment nog niet bekend. Hou hiervoor de 
website van de Stichting Ruïnekerk dus goed 
in de gaten: www.ruinekerk.nl. • 

PREDIKANT MET VAKANTIE 
 

Van 21 juli t/m 14 augustus is 
ds. Engele Wijnsma op reis. 

Heb je in die periode een predikant nodig, 
dan kun je contact opnemen met 

ouderling-kerkrentmeester 
Erna van Spaandonk: 06-23106643. 

http://bezoekteam@kerkinbergen.nl
http://www.ruinekerk.nl
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NIEUW(ER) IN ONZE KERK (2) 
 
 - Joop van der Flier en de boom die alles zag -   
 
Ach ja, die boom… Welke boom dat was? Dat kan er maar één zijn: die kastanjeboom in de bin-
nentuin van het Achterhuis, waarin het jonge Joodse meisje ‘Anne, de wereld is niet mooi’, in haar 
dagboek schreef. In de sixties studeerde Joop aan de UvA aan de Oudemanhuispoort. Met een 
aantal medestudenten verbleef hij enige jaren in en rond het Achterhuis, zo vertelt hij mij in dit 
gesprek dat bij mij thuis plaatsvond.  
Dat onze Joop een echte wereldreiziger was in zijn werkzame levensjaren wisten wij al uit een 
stuk van Engele Wijnsma in de XL. En ja, Joop is een echte man van de wereld, zo blijkt nu. Ruim 
een week geleden bleek hij plots ‘ergens in Moldavië’ te zitten. Wat hij daar deed? Vraag het hem 
gerust zelf.  
Ik zocht hem op een zaterdagmiddag eens op. Bleek hij uitstekend op de hoogte van de Neder-
landse Literatuur in het algemeen en de nieuwste literaire werken waarin ik hem lezend aan-
trof. Het is zo iemand over wie je je blijft verbazen. Dit lijkt me een mooie serie te gaan worden. 
Ik ben de redactie van de XL dankbaar. Het was jullie idee. En ik schrijf nu eenmaal graag.  
 
En Joop van der Flier? Hem bewonder ik. Het is niet om jou te prijzen, want prijzen doen wij als 
gelovigen natuurlijk alleen de Heer.  
 
Leonard Spruijt 
 
Noot van de redactie: Amsterdam kent nóg een ‘boom die alles zag’. Deze grauwe abeel in Zuidoost is het 
levende monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Bijlmerramp in 1992. 

DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergaderingen 
van 19 april en 17 mei 
 
Allereerst een verslag van de kerkenraadsvergade-
ring van 19 april. Voorzitter Herma Kan heette in 
het bijzonder Marc van de Giessen welkom.  
Hij is zich aan het oriënteren om te zien wat hij in 
onze gemeente zou kunnen doen. Erna opende met  
‘Allemaal mooie mensen’, een gedicht van Hans  
Bertien. 
Bij de stukken en de actielijst werd vastgesteld dat 
de welkomstmap in productie kan gaan nu er foto’s 
van de Zanggroep gemaakt zijn. Verder werd afge-
stemd wie de Inspiratiedag van de PKN zou kunnen 
bezoeken (hiervoor werd ook een oproep in de Kerk-
brief gedaan) en de Oecumenische ontmoetingsdag. 
Daarna werd de Gemeenteavond van eind maart ge-
ëvalueerd en werd besproken hoe we elk advies van 
de commissie kunnen invullen, opvolgen, borgen én 
toezicht op de voortgang kunnen houden. Voor dat 
toezicht is, zoals u heeft kunnen lezen, de commissie 
Toetsing Adviezen Visitatierapport (commissie TAV) 
gestart. Hierbij werd ook een aanzet gegeven tot 
het ontwikkelen van een teambuilding-dag (na de 
zomer te plannen). Hierna volgde de terugblik op 
Pasen 2022. Er was veel georganiseerd. Daarbij ging 
veel goed, maar we hebben wel een aantal verbe-
terpunten genoteerd voor volgend jaar. Stabat Ma-
ter ging heel mooi. Het Festival van Donker naar 
Licht van zaterdag verliep stroef in de organisatie. 

Het was fantastische avond, maar liep te veel uit. 
Mogelijk een begin als aanpak om deze diensten 
toekomstbestendig te maken. Ook een kwestie van 
uitproberen. Er blijkt zeker draagvlak te zijn voor 
dit soort diensten. Als volgend agendapunt stond 
Meetingpoint Oekraïne-Ruïnekerk op de agenda. 
We proberen ook de Oekraïners in ons midden zich 
welkom en thuis te laten voelen. Ook hebben jullie 
kunnen ervaren dat we hierbij een goede mix en op-
lossing proberen te vinden voor o.a. de noodzake-
lijke tweetaligheid. Besproken is ook het idee om 
de thermostaat in de kerk twee graden lager te zet-
ten, als signaal van het omgaan met het klimaat (en 
het niet spekken van de Russische overheidskas). Dit 
voorstel werd unaniem goedgekeurd, wel met een 
voorbehoud voor het orgel. [Na contact met Frank 
van Wijk blijkt dat deze temperatuurdaling voor het 
orgel geen probleem is, sterker nog, het is zelfs be-
ter!] Bij Groene kerk kwam de vraag naar een betere 
isolatie (bijvoorbeeld de Noorderkapel) naar voren. 
Deze vraag wordt aan de Stichting voorgelegd. De 
jaarrekening 2021 van de diaconie liet een positief 
resultaat zien, vooral veroorzaakt door koerswin-
sten. Uiteraard is dit een momentopname, deze be-
leggingen kunnen fluctueren. De inkomsten uit lan-
derijen, dividenduitkeringen en giften zijn in 2021 
geheel aan goede doelen uitgekeerd, volgens het 
collecterooster en aan projecten zoals met de Tien-
tjesboom voor Kerken solidair in de gemeente Ber-
gen (Arme kant van Bergen). Bij de update Kerkba-
lans de vermelding dat Mariska de Kraker en Cor de 

Ruiter een online workshop van de PKN hebben  
gevolgd. Hoe kun je mensen die niet bijdragen  
benaderen? De ideeën hieruit worden uitgewerkt.  
 
Vervolgens het verslag van de kerkenraadsverga-
dering van 17 mei. Deze keer een bijzonder welkom 
aan Peter Wiggers, uitgenodigd als beoogd lid van 
de commissie TAV (zie boven). Rob Kofman deed het 
openingswoord door het lezen van ‘De moeder de 
vrouw’ van Martinus Nijhoff. Na de gebruikelijke 
agendapunten werd de hulpverlening aan de Oe-
kraïners door de diaconie besproken. Het is onvoor-
stelbaar wat er allemaal geregeld is en gedaan 
wordt. De Rotary gaf de kerk hier een groot compli-
ment voor. Op dit moment is de afnemende beschik-
baarheid van zomerhuizen een probleem voor het 
onderbrengen van de vluchtelingen. Daarna het 
agendapunt commissie Toetsing Adviezen Visitatie-
rapport (commissie TAV). Gesproken werd over wat 
wij als kerkenraad van deze commissie verwachten. 
Naast Peter Wiggers was er op dat moment nog geen 
tweede persoon bekend die van deze commissie deel 
gaat uitmaken. Wel had de kerkenraad Ebelien 
Waanders op het oog. [Inmiddels is de commissie 
voorgesteld in Kerkbrief nr. 573 van 29 mei, en  
bestaat dus uit Ebelien en Peter. We zijn blij dat zij 
deze taak hebben aanvaard voor onze gemeente.] 
Hierna werden er voorbereidingen gedaan voor het 
komende overleg tussen Stichting Ruïnekerk en het 
moderamen, voor een werkbare toekomst. Als vol-
gende agendapunt ‘nut en noodzaak powerpoint-
presentaties bij gastpredikanten’. Voor de uitzen-
dingen is een powerpoint-presentatie noodzakelijk. 
In de vakanties kan Engele Wijnsma dit echter niet 
voor de gastpredikanten verzorgen. Het presenteren 
van de teksten van de liederen wordt wel op prijs 
gesteld (en heeft de voorkeur), maar is niet strikt 
noodzakelijk. Een herhaalde oproep in de Kerkbrief 
heeft toch een vrijwilliger opgeleverd om (vooral 
gast)predikanten hierbij te helpen. Joop van der 
Flier heeft aangeboden de ppt-presentaties te  
maken. Engele gaat hem instrueren. Over het ‘mee-
tingpoint Oekraïne’ werd besproken in welke mate 
deze mogelijkheid in een behoefte voorziet. Elke 
week zijn er aansluitend aan de dienst nog altijd  
Oekraïners die hiervan gebruik maken. Besloten is 
dan ook hiermee voorlopig door te gaan. Voor de  
ontwikkeling van het Pastoraal Zorgplan wordt een 
overleg met het bezoekteam gepland. Vanuit het 
College van Kerkrentmeesters onder andere het plan 
voor een try-out in september met een belteam in 
relatie tot de Kerkbalans. 

 
Ik wens jullie, mede namens de kerkenraad,  

opnieuw veel sterkte en gezondheid. Blijf gezond, 
houd moed en heb lief! Daarnaast ook een fijne  

zomerperiode gewenst. Geniet en recreëer!  
 

Hartelijke groeten, Wim Wiersema
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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: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
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

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

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.  

Er is besloten om onze contactpersoon Cristina in Costica (Roemenië) financieel te helpen met 
maaltijden voor de ouderen en eenzame mensen in de dorpen Cozia en Costuleni. Ook gaat er 
een geldbedrag naar straatkinderen in Kathmandu voor hun verdere opleiding. 
De kasten die we hebben gekregen van het familiehuis in Alkmaar krijgen een tweede leven in 
Cozia en Costuleni. Verder gaan er bedden naar onder andere Moldavië, kleding naar Roemenië 
en worden er regelmatig financiële giften gedaan. 
In oktober staat er weer een kledingtransport gepland voor de bewoners van Costuleni. Schone 
en goede kleding wordt hiervoor bij jullie opgehaald. Hiervoor even bellen naar Lex Pannekoek! 
Zaterdag 15 oktober wordt er weer een voedselactie gehouden bij Dekamarkt en AH, waarbij 
ook mensen van de Petrus en Pauluskerk gaan meehelpen. Toch zijn vrijwilligers uit onze eigen 
kring nog steeds van harte welkom! Je wordt op die dag per uur afgelost. 
Inlichtingen bij Lex Pannekoek: 072-5818186. • 
 
Namens de werkgroep ZWO, Ruth de Lorme van Rossem

BERICHT VAN DE WERKGROEP ZWO

Journalisten wordt het wereldwijd steeds moei-
lijker gemaakt om hun werk te doen. Zo ook in 
Jemen. Vier Jemenitische journalisten die in 
april 2020 tot de dood zijn veroordeeld na een 
oneerlijk proces wachten op de uitslag van hun 
hoger beroep. Akram al-Walidi, Abdelkhaleq 
Amran, Hareth Hamid en Tawfiq al-Mansouri 
werden in 2015 gearresteerd door Huthi-auto-
riteiten. Ze zaten drie jaar zonder aanklacht 
vast en werden geslagen en op een onmense-
lijke manier behandeld. Volgens de Huthi- 
autoriteiten zouden ze spioneren voor Saudi-
Arabië.  
Roep de Huthi-autoriteiten in Jemen op om de 
doodvonnissen van de vier journalisten te  
vernietigen en hen onmiddellijk vrij te laten. 
Op de actiepagina van amnesty.nl kun je deze 
petitie ondertekenen. • 
 
Voor meer informatie: Rob Kofman 


