
GEDACHTENISDIENST OP 20 NOVEMBER  
Ieder jaar gedenken wij tijdens een speciale viering aan het eind van november alle mensen uit 
onze kring die in het afgelopen jaar zijn overleden. Op die dag mogen overigens ook alle andere 
aanwezigen een kaars aansteken voor een dierbare die eerder of elders is overleden. We staan 
bij dat onderdeel van de dienst in een grote kring, schouder aan schouder. Het thema van die vie-
ring luidt dit jaar ‘Nu lig ik wakker in de nacht’. We noemen dan de namen van de mensen die in 
het afgelopen jaar zijn overleden: 

17 november  -  Johanna de Vries-Knibbe  
14 februari  -  Joan Bernard Jannink 

22 mei  -  Hielke de Vries 
7 juni  -  Piet Pouwels 
13 juni  -  Leon de Glas  

17 juni  -  Jo Bollen-Koningsveld 
25 juli  -  Dick van Doorm 

26 augustus  -  Nicolien van Rhijn-van Roosendaal  
19 september  -  Annie Mulder-de Vries 

23 september  -  Joop van der Flier 
5 oktober  -  Jo Sloff-van Klaveren 
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20 nov     10.00 uur      Gedachtenisdienst 
                                                      ds. Engele Wijnsma 
                                                         muziek: Zanggroep Ruïnekerk 
                                                      o.l.v. Maria Delver 
                                                            Bert van der Zee (zang & gitaar) 
27 nov     10.00 uur      1e Adventszondag  
                                                      Fred Toetenel 
4 dec        10.00 uur      2e Adventszondag 
                                                      ds. Engele Wijnsma 
                                                      muziek: Robert Valter 
                                                       (zang & piano) 
11 dec     10.00 uur      3e Adventszondag  
                                                      ds. Engele Wijnsma 
                                                      muziek: Jip de Graaf  
                                                      (zang & gitaar) 
18 dec     10.00 uur      4e Adventszondag 
                                                      ds. Engele Wijnsma 
                                                      muziek: Valentijn de Wolf 
                                                       (viool) 

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 zondags -

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

 

ADVENTSTIJD 2022  
De Adventstijd staat voor de deur. Voor we aan die verwachtingsvolle periode beginnen – én aan het nieuwe  

kerkelijk jaar – staan we eerst stil bij onze overledenen, van het afgelopen jaar en (ver) daarvoor.

Kun je niet bij de Gedachtenis-
dienst aanwezig zijn en wil je 
wel graag dat er een kaars 
wordt aangestoken voor jouw 
dierbare gestorvene? Stuur dan 
een mail met de naam van  
degene die je graag genoemd 
wilt hebben naar:  
gedenken@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 
 nov                Bregthoeve Schoorl – hospice voor palliatieve zorg 
27 nov         KiA – Pastoraat: samen gedenken in dorp of wijk 
4 dec             KiA – Banen voor jongeren in Irak, Libanon en Jordanië 
11 dec         KiA – Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
18 dec         KiA – Jong protestant: ontdekken wat Kerst betekent 

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

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
16 okt            Werkgroep ZWO                                                                                                          €1.634                          €361 
23 okt            Kerken Solidair: Arme kant van Bergen                                                   €298                          €195 
30 okt            Vredeskerkje: restauratie muren                                                                   €727                          €164 
6 nov              KiA – Zambia: uitzending Thijs en Marike Blok                                €123                          €128  

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

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. 

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

Foto Ruïnekerk: Werner Kirsch

CULTURELE KERK IN NOVEMBER  
Op zondagmiddag 27 november treden cellist 
Dmitry Ferschtman en pianiste Mila Baslaws-
kaja op, met onder meer werk van hun fonkel-
nieuwe cd. En bijzonder: hun 18-jarige klein-
dochter Mara Mostert, een talent op viool, 
speelt een van de stukken mee.  
En dan, op zondag 11 december: de Rotary 
Kerstmarkt. Fijn dat dit weer wordt georgani-
seerd! De goede doelen van dit jaar: Stichting 
Het Vergeten Kind én de Stichting Ruïnekerk! 
Ook weer terug na twee jaar: de Mariosingers! 
Een muzikaal begrip in Bergen. Zij geven een 
concert op woensdagavond 14 december. 
En gevarieerd programma met Songfestival-
nummers, Italiaans repertoire en natuurlijk 
Kerstliederen! 
Informatie over concerten en andere activi -
teiten vind je op www.ruinekerk.nl/ agenda. • 

Voor verdere informatie:  
Ada Bergsma, 072-5895303. 
20 nov     Cor de Ruiter                    072-5899374 
27 nov     Dirk Roorda                      072-5897753 
4 dec         Cor de Ruiter                    072-5899374 
11 dec.    Jan Scholten                    072-5897773 
18 dec.    Dirk Roorda                      072-5897753

GEEN ZING-IN OP DE ZONDAG VOOR KERST 
Voor corona organiseerden we op de zondag voor Kerst een aantal jaren een Zing-In met 
bekende kerstliederen. Aanleiding was toen de korte tijd tussen de vierde adventszondag 
en Kerst zelf. Dit jaar zit er een week tussen. Op verzoek van de kinderkerk is daarom be-
sloten dit jaar een normale viering te houden.  •

mailto:pastor@kerkinbergen.nl
mailto:pastor@kerkinbergen.nl
http://bezoekteam@kerkinbergen.nl
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DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
  van 18 oktober 
 
Onze vicevoorzitter Engele Wijnsma opende 
de vergadering, waarna Wim Wiersema het 
openingswoord deed door het lezen van een 
bij de herfst passend, maar niet somber ge-
dicht. Een zonnebloem als gebedsinspiratie 
(Sander Funcke). 
De stukkenlijst bevatte een verzoek van ds. Pe-
ter Verhoeff om een aantal data door te geven 
voor zijn gemeentebezoek in 2023.Eens per vier 
jaar bezoekt hij elke gemeente en volgend jaar 
zijn wij weer aan de beurt. Bij de mededelingen 
van het moderamen werd onder andere het 
winterwerk besproken; er zijn veel ideeën die 
nog nader uitgewerkt moeten worden. Verder 
is besloten om onze kopij-aanleverprocedure 
voor de Kerkbrief XL aan te passen, zodat de 
kerkenraad in staat is actuelere info te ver-
strekken. Het artikel ‘Dit kwam aan de orde…’ 
was tot nu toe gebaseerd op goedgekeurde en 

vastgestelde kerkenraadsnotulen. Dat bete-
kent dat we in de praktijk altijd een maand ach-
terlopen. Als dan ook nog de kopijdeadline net 
niet kan worden gehaald… De scriba schrijft 
dir artikel nu zo snel mogelijk en vraagt dan 
akkoord aan de gehele kerkenraad. We zullen 
zien of dit gaat lukken! Daarnaast is ook be-
sloten de voorbereidingswerkwijze voor de vol-
gende vergadering aan te passen. Praktischer 
en efficiënter. 
Hierna werd veel tijd gestoken in de voorbe-
reiding van de Gemeenteavond van 21 novem-
ber. Vervolgens aandacht voor twee roosters: 
het dienstenrooster 2023 (preekbeurten), 
waarin nog enkele zondagen moeten worden 
ingevuld, en het collecterooster voor het 
nieuwe jaar. Dat rooster is een levend docu-
ment waarin de doelen in grote lijnen zijn aan-
gegeven. Het is ‘levend’ om flexibel ruimte te 
bieden aan een actueel noodzakelijk doel. De 
begrotingen 2023 van kerk en diaconie werden 
besproken en zullen ook op de gemeenteavond 
aan bod komen. Als volgend agendapunt werd 

vieringen van Advent te vragen hoe zij naar Kerst toeleven. Maar ook 
andere kerkgangers worden uitgenodigd erover te vertellen. De kun-
stenaar Timothy Schmalz (Canada, 1969) zegt hierover: ‘Elk mens moet 
noodgedwongen het eigen veilige verleden achterlaten om op weg te 
gaan naar een onzekere toekomst.’ Recent zag ik van deze kunstenaar 
een sculptuur uit 2019, op het plein van het Vaticaan. Het heet ‘Angels 
Unawares’ (Onbewust Engelen). De sculptuur bestaat uit een te kleine 
boot vol mensen die je op het eerste gezicht associeert met vluchte-
lingen. Bij nadere bestudering herken je echter vanzelf een persoon 
die op jou lijkt. ‘We zijn allemaal op reis, net als Jozef en Maria.’  
Dat besef geeft misschien een nieuwe persoonlijke dimensie aan Kerst 
2022. Het kunstwerk van Timothy Schmalz komt dan ook op een  
prominente plek terug in de vieringen van Kerst.  •   Ds. Engele Wijnsma

het concept Pastoraal Zorgplan besproken, ook 
hierover later meer. 
Hierna werd verslag gedaan van het overleg 
tussen het Stichtingsbestuur Ruïnekerk en de 
PGB. Het was een constructief gesprek. Er zijn 
nieuwe inzichten en er is ruimte voor vernieu-
wing/verfrissing. Ook werd tijdens het gesprek 
het nieuwe beamerscherm en de nieuwe  
gordijnen besproken. Met name bij diensten in 
de middag (huwelijk en uitvaart) valt er te veel 
licht op het scherm. Het schuine scherm levert 
met name kwaliteitsverlies op bij filmpjes. Dat 
vormt een afbreukrisico bij vooral uitvaarten 
(uitvaartondernemers zouden kunnen uitwij-
ken naar andere locaties). Voordeel is wel dat 
de predikant vanaf de preekstoel het scherm 
in de gaten kan houden. De situatie wordt  
gevolgd. Na dit punt volgde ter afsluiting de 
rondvraag. • 
 
Ik wens jullie namens de kerkenraad sterkte 
en gezondheid. 
Wim Wiersema, scriba kerkenraad

BERICHT VAN DE WERKGROEP ZWO 
Oh, wat hartverwarmend dat de mensen van 
onze gemeente zo gul hebben gereageerd op 
de oproep van de ZWO om geld te schenken 
voor de voedselactie in Roemenië. Ruim 1630 
euro hebben we ontvangen om ter plaatse 
voedselpakketten te kunnen samenstellen. 
Inmiddels is de ingepakte kleding in Cozia en 

Costuleni aangekomen en verdeeld; op 13 november is de eerste maaltijd 
voor ouderen en eenzame mensen georganiseerd. 
Ook het transport met dekbedden en meubelen heeft het einddoel bereikt: 
het kindertehuis in Moldavië. Dit dankzij de goede samenwerking met 
Roemenen en Moldaviërs. Kortom, door de hulp van velen kunnen wij 
wat beteken voor mensen die het hard nodig hebben! • 
Namens de ZWO-werkgroep ZWO, Emmy Bangert 
 
 
MET REMBRANDT EN ENGELEN OP WEG NAAR KERST  
Nederlands beroemdste schilder heeft veel schilderijen en tekeningen 
gemaakt van Bijbelse verhalen. Rembrandt van Rhijn  (1606-1669) was 
echter geen schilder die alleen maar brave plaatjes schilderde. Aan veel 
van zijn werk geeft deze kunstenaar een eigen inzicht of een persoonlijke 
kleur. Dat maakt zijn werk altijd weer extra boeiend. Tijdens de zondagen 
van Advent vertellen we daarom niet alleen de klassieke verhalen voor 
deze periode, maar bespreken we ook de interpretatie van die verhalen 
door Rembrandt zelf.  
Ieder van ons kijkt in deze periode verschillend vooruit naar Kerst. Er zijn 
families die dan elk jaar samenkomen. Anderen voelen zich juist met 
Kerst alleen. De een verheugt zich op dit feest, een ander ziet ertegenop. 
En de vraag die bij mij zelf bovenkomt is deze: hoe ervaren vluchtelingen 
Kerst in Nederland? Het lijkt me boeiend om onze Oekraïners tijdens de 
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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.  

 
 
 
 
 
KERKMEDIA: JE GIFT WAARD 
Ook nu de coronaperiode (hopelijk) volledig achter ons ligt, 
blijven onze kerkmedia van groot belang. De diensten worden 
op zeer professionele wijze elke week weer verzorgd door 
Cor, Robert, Meinoud en Pieter, die met hun regisseursvaar-
digheden ervoor zorgen dat je bijna echt in de kerk zit. Ook 
merken wij dat de diensten trouw gevolgd worden door steeds 
mensen buiten de grenzen van de gemeente Bergen. Ook de 
Kerkbrief XL die onder leiding van Anita en Valentin elke twee 
maanden in de (elektronische) bus valt, is elke keer weer een 
feestje om te lezen. Verder houden we ook onze website ker-
kinbergen.nl draaiend. Al deze media zorgen voor verbon-
denheid binnen de gemeente en wij zijn er dan ook erg trots 
op dit op zo’n professionele wijze te kunnen doen.  
Natuurlijk brengt dit ook (onderhouds)kosten met zich mee 
en daarom vragen wij een bijdrage van €25 (meer of minder 
mag natuurlijk ook). Krijg je de Kerkbrief XL op papier in de 
bus, dan rekenen we €10 extra aan bezorgkosten. Vorig jaar 
hebben we maar liefst €4.945 opgehaald voor de kerkmedia! 
Wij hopen uiteraard dit bedrag in 2022 weer te halen en  
misschien wel de €5.000 te overschrijden.  
Je kunt je gift overmaken op rekening NL19INGB0000230829 
van de Protestantse Gemeente Bergen o.v.v. Kerkmedia. 
Alvast van harte bedankt voor jullie gift!!  • 
 
Mariska de Kraker, penningmeester 

GEMEENTEAVOND  
MAANDAG 21 NOVEMBER 
Ook dit najaar nodigt de kerkenraad alle leden en belangstellenden uit om ie-
dereen te informeren over de lopende zaken. Er zal volop aandacht zijn voor 
het verslag van de commissie TAV (= Toetsing Adviezen Visitatiecommissie).  
Ebelien Waanders en Peter Wiggers zullen hun bevindingen en ideeën graag 
met ons allemaal delen. 
Verder staan de begrotingen voor 2023 van de kerk en de diaconie op de agenda. 
Deze kunnen na bespreking op de gemeenteavond hopelijk door de kerkenraad 
worden goedgekeurd. Ook presenteert de kerkenraad haar Concept Zorgplan 
Pastoraat. We stoppen om 22.00 uur, omdat de gemeenteavond ook bedoeld is 
voor informeel bijpraten met een hapje en een drankje. De stukken zijn in de 
week van zondag 13 november verstuurd naar alle lezers van de kerkbrief. 
Hierin stonden ook de mailadressen voor vragen die schriftelijk kunnen worden 
gestuurd. We proberen alle vragen - zo mogelijk - te beantwoorden tijdens de 
gemeenteavond. Lukt dat niet, dan volgt binnen een week een persoonlijk  
antwoord via e-mail of telefoon. • 
 
Met vriendelijke groet, Wim Wiersema, scriba


