
‘ONBEWUST ENGELEN’ 
Heb je de tekst op onze kerstkaart gelezen? Bovenaan stond ‘Onbewust zijn we soms allemaal 
een engel’. Dat is een vrije vertaling van de naam van een Canadees kunstwerk op het plein van 
het Vaticaan. Officieel heet deze sculptuur ‘Angels Unawares’. Met Kerst zal dit thema centraal 
staan in de vieringen. De sculptuur bestaat uit een te kleine boot vol mensen, die je op het eerste 
gezicht meteen associeert met vluchtelingen. Bij nadere bestudering herken je echter vanzelf 
een persoon die op jou lijkt. De maker van het kunstwerk, Timothy Schmalz (Canada 1969) zegt 
daarover: ‘Elk mens moet op een dag noodgedwongen het eigen veilige verleden achterlaten 
om op weg te gaan naar een onzekere toekomst.’ In die zin zijn wij net als Jozef en Maria allemaal 
vol verwachting op reis. In Bethlehem wacht hen een nieuwe toekomst die begon na hun ont-
moeting met een engel. 
De beroemde humanistische dominee Gisbertus Voetius (1589-1676) zei ooit: ‘Al was Jezus 1000 
keer geboren in die stal, maar niet in jouw hart, die komst zou jou niet baten.’ Daarmee gaf hij 
aan dat de betekenis van Kerst niet in het verleden ligt, maar in ons persoonlijk leven. Kerst gaat 
niet over een geboorte lang geleden, maar over het in contact komen met het (Christus)kind in 
jezelf. Vaak is dat kind ondergesneeuwd door moeilijke ervaringen. Geregeld zijn we als het ware 
verhard en komen we maar moeilijk bij de pure liefde die in ons woont. We varen dan op ons 
grote EGO, dat met zogenaamd gezond verstand de wereld ordent: ‘Die zijn dit en die is zo!’ Lastige 
ervaringen maken het voor ons moeilijk om onbevangen te zijn. We hebben ons oordeel maar al 
te vaak klaar. 
Het kunstwerk ‘Angels unawares’ daagt ons uit om na te denken over de vraag: hoe kunnen wij 
een engel zijn voor een ander? En welke engelen in menselijke gedaante proberen jou en mij de 
weg naar de stal te wijzen? De stal staat dan symbool voor een schier onmogelijke plek waar 
onze goddelijke vonk opnieuw geboren kan worden. Het Kerstevangelie van Lukas mikt erop dat 
wij op reis gaan, los uit onze  
bekende denk- en doekaders. 
Opnieuw je ware zelf vinden en 
– ondanks wat dan ook: verdriet, 
boosheid, teleurstelling – weer 
of meer een licht worden op de 
donkere plaatsen in ons  
bestaan. 
Ds. Engele Wijnsma 
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     (Toelichting Kerst en Nieuwjaar op p.2) 
18 dec      10.00 uur       4e Adventszondag 
                                                        ds. Engele Wijnsma 
                                                        muziek: Valentijn de Wolf (viool) 
24 dec      19.00 uur       Kinderkerstfeest 
24 dec      22.00 uur       Kerstnachtdienst 
                                                        ds. Engele Wijnsma  
25 dec      10.00 uur       Kerstmorgen 
                                                        ds. Engele Wijnsma 
1 jan           10.00 uur       Nieuwjaar & Nieuwjaarsreceptie 
                                                        ds. Engele Wijnsma 
8 jan           10.00 uur       ds. Rudi Oranje 
15 jan       10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
                                                        muziek: Marianne Hoek (fluit) 
22 jan       10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
                                                        muziek: Bodhi Geerlings & 
                                                        Titus Kraakman 
29 jan       10.00 uur       Fred Toetenel 
5 feb           10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
                                                        muziek: Victor Posch (saxofoon) 
 

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen  
altijd 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 viering:  
voor Oekraïense mensen uit de regio en  

hun gastgezinnen.  

KERSTMIS 2022 
Kerst komt met rasse schreden op ons toe. Voor de één een tijd om naar uit te kijken, voor een ander een periode van 

stress en weer een ander ziet ertegenop. Toch mogen we dit lichtfeest samen vieren in de Ruïnekerk.  
En als we dat samen doen, dan zullen het gezegende dagen zijn.  



DE VIERINGEN VAN KERST 
 
In alle onderstaande vieringen gaat ds. Engele Wijnsma voor. Met uitzondering van het 
Kinderkerstfeest houdt onze predikant dezelfde preek. De muziek en de entourage geven elke 
viering echter een eigen dimensie. Toelichting Kerst en Nieuwjaar 
 
Ruïnekerk: 
Kerstavond 24 dec om 19.00 uur         Kinderkerstfeest 
Kerstavond 24 dec om 22.00 uur         Marianne Selleger, dochter Vita Hooglandt (zang) 
                                                                                               & Dirk Hooglandt (saxofoon) 
Kerstmorgen 25 dec om 10.00 uur     Zanggroep Ruïnekerk  o.l.v. Maria Delver  
Er liggen dan cadeautjes voor alle kinderen onder de Kerstboom 
 
Vredeskerkje Bergen aan Zee: 
Kerstmiddag 25 dec om 16.00 uur     Marianne Selleger & Vita Hooglandt (zang) 
 
NIEUWJAARSVIERING  MET NIEUWJAARSRECEPTIE 
Het gebeurt maar eens in de zeven jaar, maar 2023 begint op zondag 1 januari. Het nieuwe jaar 
begint op eerste dag van de eerste week. Daarom gaat onze eigen predikant die ochtend voor. 
Na de viering zijn er dan ook oliebollen bij de koffie en heffen we daarna het glas op 2023.  
Heb je nog bubbels of ander lekkers over van het oudejaar, neem het alsjeblieft mee. Hoe mooi 
en duurzaam is het om dit deze ochtend feestelijk met elkaar te delen.  
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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 
18 dec         Houd Oekraïne warm! 
24 dec         Kinderkerstfeest: zelfgekozen goed doel 
24 dec         Kerstnachtdienst: Stichting TOP Kenia 
25 dec         Kerstmorgen: Stichting TOP Kenia 
1 jan              Stichting Present 
8 jan              Houd Oekraïne warm! 
15 jan          PKN – Gemeenten goed toegerust aan de slag 
22 jan          PKN – Missionair werk, een kerk van betekenis 
5 feb             Hulp voor helden, diaconaal fonds voor militairen 

 
 

COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
13 nov           Bijbelverhalen in de Golfstaten                                                                       €219                          €123 
20 nov           Bregthoeve Schoorl – hospice palliatieve zorg                          €1.455                          €541 
27 nov           Orange Trust Fund                                                                                                          €124                          €261 
4 dec               Orange Trust Fund                                                                                                          €317                          €263 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

ONZE PREDIKANT OF  
IEMAND ANDERS SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma, 
bel dan 06-28737837. Spreek je liever iemand an-
ders? Neem dan contact op met pastor Marc van 
de Giessen (06-34995089) en pastor@kerkinber-
gen.nl) of met een van de leden van ons bezoek-
team 
Nienke Hermanides         072-5898277 
Loes Hoogcarspel               072-5812743 
Jim Neidig                                  072-5895027 
Cobie Pannekoek                072-5818186 
Christien Roorda                  072-5897753  
bezoekteam@kerkinbergen.nl

CULTURELE KERK IN de WINTER  
Een aantal prachtige concerten in december 
en januari! Op 26 december, Tweede Kerstdag 
om 15.00 uur, kamermuziek in Italiaanse stijl: 
‘La Sfera Armoniosa’ door Stelle Lucenti.  
Woensdagavond 4 januari om 20.30 uur treedt 
het Merz Trio op (piano, viool en cello), met een 
programma in Weens, Russisch en Frans  
perspectief. En tenslotte start op zondag  
22 januari de nationale viering van de 100e  
geboortedag van Bergenaar Simeon ten Holt. 
Natuurlijk met zijn meesterwerk Canto  
Ostinato op vier vleugels. Twee concerten,  
om 15.00 uur en om 19.30 uur. 
Informatie over concerten en andere activi -
teiten vind je op www.ruinekerk.nl/ agenda. • 

mailto:pastor@kerkinbergen.nl
mailto:pastor@kerkinbergen.nl
http://bezoekteam@kerkinbergen.nl
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KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. Graag op zaterdag 
tussen 18.00 en 19.00 uur. 

DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
  van 25 november. 
 
Vicevoorzitter Henriëtte Doeve opende de vergade-
ring en heette vooral Anky Knoops welkom, die eens 
kwam eens meekijken in de kerkenraad. Hierna 
deed dominee Engele Wijnsma, zoals gebruikelijk 
bij de laatste vergadering van het kalenderjaar, het 
openingswoord door het uitspreken van een gebed.  
De kerkrentmeesters vroegen om toestemming voor 
een onderzoek naar de haalbaarheid van zonnepa-
nelen voor de pastorie. De kerkrentmeesters gaan 
uit van een investering van maximaal €10.000. Dit 
bedrag is niet begroot, waardoor toestemming van 
de kerkenraad nodig is. Deze werd gegeven. Verder 
willen de kerkrentmeesters – uit praktisch oogpunt 
en om kosten te besparen – graag een extra brie-
venbus bij de pastorie op de Kerkedijk plaatsen. 
Deze bus krijgt huisnummer 52A. Hiermee vervalt 
het oude postbusnummer 123 . In deze periode wor-
den ook de functioneringsgesprekken gehouden 
met koster en organist. Vanuit het overleg met het 
bezoekteam en het onderwerp hoe wij kerk willen 

zijn (waarbij ook mooie ervaringen gedeeld werden), 
kwam het idee naar voren om gesprekstafels op te 
zetten. Dit wordt verder uitgewerkt. Ook werd te-
ruggeblikt op het bezoek van burgemeester Lars 
Voskuil, waarin hij ons bedankte voor de inzet voor 
de Oekraïners. Hierna werd gesproken over de sa-
menstelling en bezetting van de kerkenraad het ko-
mende jaar. Versterking is nodig. Als volgend agen-
dapunt stond de agenda en indeling van de 
Gemeenteavond van 21 november op het pro-
gramma. Deze zou, naast de gebruikelijke financiële 
onderwerpen, voor het grootste deel in het teken 
staan van de presentatie van de Commissie Toetsing 
Adviezen Visitatiecommissie (TAV). In dit verlengde 
werd ook gesproken over ons dankwoord en attentie 
aan en voor Ebelien Waanders en Peter Wiggers voor 
hun tijd en inzet.  
Hierna werd het idee van het plaatsen van voedsel-
kastjes besproken. Een mooi initiatief, maar we zien 
ook zeker een aantal aandachtspunten. Afgespro-
ken werd Rob Kofman te vragen het idee toe te  
lichten op de Gemeenteavond en daarvan de  
reacties af te wachten. Bij de Rotary Kerstmarkt op 
11 december zijn we sponsor van het goede doel: 

Voor verdere informatie:  
Ada Bergsma, 072-5895303. 
18 dec     Dirk Roorda                         072-5897753 
25 dec     Wim Wiersema                072-5817551  
1 jan                -                                                       -  
8 jan          Ebelien Waanders        072-5899457 
15 jan      Ton v.d. Dijssel                  072-5111270 
22 jan      Dirk Roorda                         072-5897753 
29 jan      Wim Wiersema                072-5817551 
5 feb         Jan Scholten                       072-5897773

Stichting Help een Kind. Hiermee worden we, net als 
enkele jaren geleden, partner van de Kerstmarkt. 
Een deel van de opbrengst van de kerstmarkt is ove-
rigens bestemd voor de Stichting Ruïnekerk. Als het 
lukt, wordt het concept van het Pastoraal Zorgplan 
bij de uitnodiging van de Gemeentevond meege-
stuurd. Vanuit het bezoekteam zijn hierop ter ver-
betering goede reacties gegeven. De voorzitters van 
het Stichtingsbestuur Ruïnekerk en de PGB hebben 
eens per maand overleg. Engele heeft dit nu, als één 
van onze vicevoorzitters, tijdelijk van Herma Kan 
overgenomen. Tijdens de rondvraag bedankte Marc 
van de Giessen voor de mooie dienst waarin hij  
gepresenteerd werd. Hij kreeg al veel leuke en 
warme reacties. Dat is leuk! Anky Knoops gaf aan 
dat ze het fijn vond hier geweest te zijn, ze komt 
graag nog eens terug. De vergadering eindigde met 
het gezamenlijk uitspreken van het ‘Onze Vader’  
en werd afgesloten door Henriëtte Doeve. • 
 
Ik wens jullie, ook namens de kerkenraad,  
gezegende Kerstdagen en een voorspoedig  
en gezond 2023! 
Wim Wiersema, scriba 

VERSLAG VAN DE WERKGROEP ZWO OVER 2022 
Ons bestuur werd dit jaar versterkt met Joop van de Flier, die ons eerder al hielp aan een contact in 
Moldavië. Zijn plotselinge overlijden in november, tijdens zijn vakantie in Turkije, was een grote schok. 
De voedselactie, waarover Joop de regie had, hebben we daardoor moeten afblazen. 
 
Hulp in Moldavië. We hebben van het familiehuis 
in Alkmaar 15 bedden met matrassen en dekbed-
den, 7 kledingkasten, diverse bedtafels en een 
hoge ronde tafel gekregen. Via Suzanne Vonk zijn 
we in contact gekomen met Inge Smelik van de 
stichting Ancora Salvarii in Roemenië en Molda-
vië. Inge ontwikkelt in Moldavië bij de plaats Balti 
een kinderkamp met huisvesting. De bouw is 
bijna klaar en ze kan de bedden en kasten goed 
gebruiken. Inge heeft een sponsor voor het trans-
port. Wij hebben de kasten en bedden gedemon-
teerd opgehaald in Alkmaar en opgeslagen bij Elly Swaen. Daar hebben we gekeken hoe de 
kasten gemonteerd moeten worden en dit beschreven in een handleiding. Deze is samen met de 
vele verbindingsmiddelen in een aparte doos bij de grote onderdelen gevoegd. Het transport 
naar Moldavië is verzorgd door GAIN in Sleeuwijk. Van Inge hebben we foto’s ontvangen van de 
in de kamers gemonteerde bedden en kasten.      
De ZWO-kerkdienst is weer opgepakt om de ge-
meenteleden te informeren over ons werk. We 
vertelden hierin dat we door het overlijden van 
Joop geen voedselactie hebben kunnen houden 
en vroegen ons financieel te helpen om de bewo-
ners van Costuleni en Cozia voedselpakketten te 
geven. De opbrengst van de collecte was het  
onvoorstelbare bedrag van  €1.634. Dit bedrag 
heeft de ZWO zelf verhoogd tot €2.134, waarvoor 
in Cozia 60 gezinnen een voedselpakket hebben  

lees verder op de volgende pagina ➜

Deelnemers aan het kamp

Ontvanger voedselpakket
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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 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
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: 
•   vicevoorzitters: Henriëtte Doeve, 06-20236832 
     & ds. Engele Wijnsma 
     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: 
Jim Neidig, 072-5895027 
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 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Maaltijd in de kerk: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
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.  

 
 
EINDEJAARSTIP VAN DE PENNINGMEESTER 
Het leven wordt er niet goedkoper op deze tijd, dus bij deze 
een eindejaarstip om belasting te besparen. Als je de bijdrage 
voor 2023 al in 2022 stort, mag dit bedrag ook meegenomen 
worden als aftrekpost voor aangifte inkomstenbelasting in 
2022. Het voordeel hiervan is dat je dan wellicht over de 
drempel komt en je dus over een deel belastingvoordeel 
hebt. Stort je bijvoorbeeld in januari 2022 €500 voor het jaar 
2022 en in december €500 voor het jaar 2023, en je drempel 
is €500, dan heb  je over €1.000 (giften) - €500 (drempel) = 
€500 een belastingvoordeel. Stort je de €500 elk jaar in  
januari 2022, dan kom je misschien in zowel 2022 als in 2023 
niet over de drempel en heb je nooit een belastingvoordeel. 
Kies je voor deze optie, dan vragen wij je vriendelijk bij het 
overboeken te melden dat het om een gift voor 2023 gaat. 
Dit is voor onze eigen administratie. Ik heb nu voor een  
fictieve drempel gekozen. De drempel bedraagt 1% van het 
verzamelinkomen en is minimaal €60. Het maximum is 10% 
van het verzamelinkomen. Let op: heb je deze actie in 2021 
ook al gedaan, dan moet je dit uiteraard in 2022 niet weer 
doen.  
Heb je hier vragen over? Dan kan je altijd even contact met 
mij opnemen. Mariska de Kraker 06- 14184819 (bereikbaar 
in de avond en woensdag ook overdag) of kerkrentmees-
ters@kerkinbergen.nl  
Let op: Actie Kerkbalans 2023 gaat op zaterdag 14 januari 
van start. Hou tegen die tijd je brievenbus in de gaten, want 
er komt weer een mooie folder aan! • 
 
Mariska de Kraker, penningmeester 

gekregen van onze contactper-
soon. In Costuleni wordt het uit-
delen van de voedselpakketten 
verzorgd door Suzanne Vonk, die 
dit doet met haar vriendin Chris-
tina en de sociale verpleegkun-
dige van de gemeente. De stich-
ting Sansa waarvan Suzanne 
bestuurslid is, verzorgt ook voed-
selpakketten in de dorpen Cova-
sna en Hilita.   
Kledinginzameling. Na het over-
lijden van transporteur Dirk Luin-
stra hebben chauffeurs die voor Dirk transporten reden, besloten het werk van 
zijn Stichting Noord-Nederland voor Roemenië voort te zetten. Zij hebben voor 
ons het kledingtransport in november verzorgd. Ondanks de vele kleding die 
aan de Oekraïners gegeven is, hebben we nog 12m3 kleding, matrassen, dek-
bedden en een kledingkast kunnen zenden naar Cozia en Costuleni.  
Gemeenschappelijke maaltijden Cozia. Ook dit jaar hebben we aan Christina in 
Cozia gevraagd maaltijden te maken voor eenzame ouderen. De maaltijden wor-
den opgediend in het gemeenschapshuis van de orthodoxe kerk en het bereiden 
van de maaltijden wordt gedaan door vrijwilligers. Zo vindt er regelmatig een 
ontmoeting plaats tussen ouderen en heeft men weer een voedzame maaltijd.   
En verder. In Verveghiu maakt de dominee kerstpakketten met voedsel voor  
50 bewoners. Hierbij helpen we hem financieel met een gift. Ook dit jaar hebben 
we de Stichting straatkinderen Kathmandu geholpen met een gift voor het in 
de lucht houden van de kinderhuizen en scholen. 
We bedanken alle gulle gevers en de diaconie die ons werk voor de minder  
bedeelden mogelijk maken! • 
 
  Namens de ZWO werkgroep, Lex Pannekoek

Maaltijd in verenigingsgebouw

mailto:kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl
mailto:kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl

