
31 OKTOBER: HERVORMINGSDAG  
Op die datum in 1517 zou professor Maarten Luther (1483-1546) zijn 95 stellingen op de kerkdeuren 
van Wittenberg hebben getimmerd. Hierin nam hij stelling tegen misstanden in de toenmalige 
Rooms-Katholieke Kerk. Dit moment is achteraf geïnterpreteerd als het begin van de Reformatie, 
een beweging die voor protestanten én katholieken vruchtbaar zou worden. Wat Luther misschien 
wel als eerste goed doorzag, was dat de kerk niet de macht had om te oordelen over wat goed of 
fout was. Het oordeel is alleen aan de ENE. Voor Luther was het doel van de kerk om mensen te 
leren een moreel bewustzijn te ontwikkelen. G’D wil met ieder van ons een eigen weg gaan.  
 
Met Luther begon de democratisering van de kerk. Hij vertaalde de Bijbel in het Duits en hij  
moedigde zowel vrouwen als mannen aan om een eigen visie op godsdienst te ontwikkelen.  
Kerkdiensten werden feestelijk ingericht met veel liederen op toen bekende volksmelodieën.  
Op Hervormingsdag vieren we dan ook al sinds 1517 de geestelijke vrijheid van ieder mens en 
het recht op vrije meningsuiting.  • 
 
Ds. Engele Wijnsma  
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30 okt      10.00 uur      ds. Engele Wijnsma 
                                                      verbintenis pastor 
                                                       Marc van de Giessen 
                                                      m.m.v. Yasmijn Kooren 
6 nov         10.00 uur      ds. Wessel Stoker  
                                                      (Amsterdam/Bergen) 
                                                      m.m.v. Elisa van Dijk 
13 nov.    10.00 uur     ds. Engele Wijnsma 
                                                      Muziek: n.n.b. 
20 nov.    10.00 uur      ds. Engele Wijnsma 
                                                      Gedachtenisdienst 
                                                      m.m.v. Zanggroep  
                                                      Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver

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.  

 

NAJAAR 2022  
In deze Kerkbrief XL valt weer genoeg te lezen. Let zeker op twee punten die extra aandacht verdienen:  

de voortgang van Actie Kerkbalans 2022 en de aankondiging van een gemeenteavond.  
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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 
30 okt          Restauratie muren Vredeskerkje 
6 nov            KiA – Zambia: uitzending Thijs en Marike Blok 
13 nov         KiA – Golfstaten en de kracht van bijbelverhalen 

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

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                               Diaconie           Past. & eredienst     
4 sep                 KiA                                                                                                      €342 €217 
11 sep              KiA – Jong protestant                                                      €91 €86 
18 sep              KiA – Syrië                                                                                   €172 €167 
25 sep              KiA – Colombia                                                                      €180 €180 
2 okt                  Vredeskerkje – restauratie muren                    €608 €255 
9 okt                  Vredeskerkje – restauratie muren                    €528 €135 
16 okt              Werkgroep ZWO                                                                   €1244 €356 

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 zaterdag 29 oktober – last minute, maar 
misschien heb je nog tijd – treedt singer-song-
writer en pianiste Heather Pinkham op. Een ori-
ginele stem in de wereld van de hedendaagse 
minimal music, voor liefhebbers van onder 
meer Pärt en Einaudi. Aanvang 20.30 uur. Iets 
heel anders: op zondag 6 november geeft de 
Stichting Bachcantate Bergen na lange tijd 
weer een concert, met als thema ‘De familie 
Bach’. Dat betekent prachtige muziek van va-
der Johann Sebastian en van drie van zijn zo-
nen. Een optreden van het cantatekoor, solisten 
en het ensemble Camerata Bergen o.l.v. Ellen 
Verburgt. Aanvang 16.00 uur. 
Informatie over deze concerten en andere  
activiteiten, zoals de Vintage & Second-hand 
Market op 12 november, vind je op  
www.ruinekerk.nl/ agenda. • 

ONZE NIEUWE PASTOR LEREN KENNEN! 
Op zondag 30 oktober wordt Marc van de Giessen in onze  
gemeente/community aan ons verbonden als onbezoldigd  
pastor. Hieronder vertelt hij meer over zichzelf en over  
zijn drijfveren. 
 
Als geestelijk verzorger stel ik regelmatig de vraag: ‘Hoe zou 
je herinnerd willen worden?’ Als je vandaag de vraag aan mij 
zou stellen komen de volgende zaken naar voren. Levens-
lustig, gedreven door geloof, betrokken op mens en planeet. 
Ben mens, echtgenoot, zoon, vriend. Theoloog, mystagoog, 
liturgist, pastor. 
 
Pastoraat is als eerste voor mij omzien naar de ander.  
Omdat die ander is zoals ik. Omdat ik nieuwsgierig ben. 
Ik luister graag naar ieders verhaal. In een ontmoeting 

vallen leeftijd, sekse, kerkmuren weg. Het is mooi als je kan spreken van mens tot 
mens, van ziel tot ziel. In iemands verhaal hoor ik regelmatig verhalen die linken met ons religieus 
erfgoed. Ik leg verbindingen met Bijbelverhalen of gedachten en gebeden. 
 
Iedereen heeft recht op een beetje liefde. Daarom ga ik langs bij iedereen die mij vraagt.  
En daar waar iemand zich gehoord, gezien en gekend voelt, daar is God.  •

Voor verdere informatie:  
Ada Bergsma, 072-5895303. 
30 okt     Ebelien Waanders 072-5899457 
6 nov        Ebelien Waanders 072-5899457 
13 nov    Jan Scholten 072-5897773 
20 nov    Cor de Ruiter 072-5899374 

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 20 september 
 
De eerste vergadering na de zomerstop! Voor-
zitter Herma Kan opende de vergadering en 
deed het welkomstwoord. Bij het agendapunt 
Adviezen visitatiecommissie, inmiddels een 
vast onderwerp, evalueerde de kerkenraad de 
stand van zaken en de voortgang. Ook werd de 
presentatie van het rapport van de commissie 
TAV (Toetsing Adviezen Visitatiecommissie) be-
sproken en de daarin gedane adviezen. Er leef-
den wel een aantal vragen bij de adviezen, die 
we aan de commissie TAV als verduidelijking 
willen voorleggen. We slaagden er niet in dit 
tijdens de vergadering af te ronden. Daarom 
is ervoor gekozen dit per gremium nog verder 
uit te werken. Besloten werd om de adviezen 
van de commissie TAV ter harte te nemen en, 

waar nodig, in lijn met de Kerkorde te brengen.  
Bij de mededelingen van het moderamen 
kwam de ontwikkeling van het zorgplan aan 
bod, inclusief de input uit het overleg met het 
bezoekteam eind augustus. Hierbij werd door 
de kerkenraad ook besloten Marc van de Gies-
sen als pastor aan te stellen en zijn aanwezig-
heid/taak in het zorgplan te integreren. Over 
deze mogelijkheid hebben jullie al onder an-
dere in de vorige Kerkbrief XL kunnen lezen.  
De diaconie is benaderd door de Stichting MAD 
(Vredeskerkje) met een verzoek om te helpen 
bij de geldwerving voor het herstel van de bui-
tenmuren. De diaconie wil hieraan meewerken. 
Het Vredeskerkje is immers ‘onze dochter’. De 
kerkenraad steunt dit. Op een aantal zondagen 

BERICHT VAN DE WERKGROEP ZWO 
Tijdens de kerkdienst van 16 oktober heeft de ZWO verteld over haar 
werkzaamheden in 2022. Ook hebben we een oproep gedaan voor: 
•        mensen die ons willen helpen als ZWO-lid 
•        sterke handen die helpen bij het kleding inpakken en dozen tillen   
•        een coördinator voor de voedselactie van 2023 
•        giften voor het aankopen van voedsel voor bewoners 
          van Cozia en Costuleni 
 
We zijn zeer verheugd dat jullie royaal hebben gegeven voor de  
aankoop van voedsel. De tussenstand bedroeg op 20 oktober €1240. 
Dank hiervoor namens de bewoners van Cozia en Costuleni! 
Op vrijdag 21 oktober zijn 140 dozen met kleding, 6 matrassen,  
14 dekbedden, 9 kleine en 3 grote tafels en een kledingkast per vracht-
wagen naar Roemenië vertrokken. Ook worden medische goederen 
gebracht naar een arts in Sibiu. De tafels en dekbedden gaan naar 
Iasi, maar zijn uiteindelijk bestemd voor een vakantiekamp in Balti, 
Moldavië. Inge Smelik, bestuurslid van Fundatia Ancora Salvarii, zorgt 
dat de spullen in Moldavië ingevoerd worden. De meeste spullen gaan 
naar Costuleni en Cozia, 25 km ten zuiden van Iasi. Christina Rambu 
zorgt voor het  verdelen van de kleding onder de bewoners van Cozia 
en Suzanne Vonk zorgt dat dit goed gebeurt in Costuleni. We zijn blij 
met onze contactpersonen daar; zij vertellen ons wat er nodig is en 
zorgen voor de uitgifte ter plaatse. 
 
In de ZWO-vergadering van 28 oktober staan we stil bij het onver-
wachte overlijden van Joop van de Flier, ZWO-lid, en bezinnen we ons 
op de laatste activiteiten van dit jaar en het jaarplan van 2023. • 
 
Namens de ZWO-werkgroep, Lex Pannekoek

Ontvanger  voedselpakket  2021

in oktober is de diaconale collecte aan dit doel 
opgedragen; bestuursleden van de Stichting 
MAD wordt gevraagd in de dienst een toelich-
ting te geven. De opbrengst van de kubus (de 
plexiglazen collectebak bij de deur) komt vanaf 
1 oktober tot advent ten gunste van het herstel 
van de muren van het Vredeskerkje. Daarna, 
tot de kerst, is de opbrengst van de kubus voor 
TopKenia. • 
 
Ik wens jullie namens de kerkenraad sterkte 
en gezondheid. 
Wim Wiersema, scriba kerkenraad
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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: 
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.  

 
 
 
 
 
KERKBALANS 2022: HEB JIJ JE 
GIFT AL OVERGEMAAKT?  
De eerste vergadering voor Actie Kerkbalans 2023 zit er in-
middels alweer op. Intussen vraagt ook de Actie Kerkbalans 
2022 nog de nodige aandacht. Zo is een flink aantal toezeg-
gingen nog niet in een werkelijke gift omgezet. Dit geldt ook 
voor toezeggingen die per maand/kwartaal zouden worden 
gedaan. Inmiddels is een aantal mensen al per mail herin-
nerd aan hun toezegging. Helaas beschik ik niet over ieders 
mailadres dus bij deze een oproep: 
Heb je je toezegging nog niet omgezet in een gift dan zouden 
wij het erg waarderen als je dit op korte termijn doet. Ben je 
vergeten welk bedrag je hebt toegezegd, neem dan per mail 
even contact met mij op: kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl. 
Of telefonisch op 06-14184819 (doordeweeks goed bereik-
baar in de avond en woensdag de hele dag). Mocht je geen 
toezegging hebben gedaan, maar wel willen doneren, stuur 
ook dan een mail of maak je gift over op NL19INGB 0000 
2308 29 t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen, met vermelding 
Actie Kerkbalans 2022. 
Let op: Voor donateurs met een geefovereenkomst is het zeer 
belangrijk dat zij hun bijdrage voldoen. De drempelvrije af-
trek voor 2022  én de voorgaande en komende jaren is anders 
namelijk niet meer van toepassing. • 
 
Mariska de Kraker, penningmeester 

GEMEENTEAVOND  
MAANDAG 21 NOVEMBER 
Elk jaar organiseert de kerkenraad een bijeenkomst om de gemeente te  
informeren over zijn dienstwerk. Dit keer zal de commissie TAV verslag doen in 
hoeverre de kerkenraad inmiddels werk heeft gemaakt van de adviezen uit het 
Visitatierapport. De kerkenraad was hiertoe niet verplicht, maar heeft deze 
commissie op eigen initiatief ingesteld in het kader van transparantie. Verder 
staan natuurlijk de begrotingen voor 2023 van diaconie en kerk op de agenda. 
Hopelijk is ook het concept Zorgplan Pastoraat tijdig gereed om te bespreken. 
Dit brengt alle vormen van pastoraat in kaart en biedt aanknopingspunten om 
ons pastoraat te versterken. Dit Zorgplan zal moeten aansluiten bij het beleids-
plan van ons bezoekteam. 
 
Alle stukken worden tijdig toegezonden via de adreslijst van de kerkbrief. 
Bij de begrotingen gaat het dan om de verkorte versies. De volledige begrotingen 
zijn op te vragen via kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl en diaconie@ 
kerkinbergen.nl. 
 
Alle vragen die uiterlijk donderdag 17 november aan ons verstuurd zijn via 
scriba@kerkinbergen.nl worden tijdens de gemeenteavond zeker beantwoord.  
Vragen die later binnenkomen of die op de gemeenteavond zelf worden gesteld, 
zullen zo mogelijk ook meteen beantwoord worden. Het kan echter ook zo zijn dat 
hiervoor een schriftelijk, telefonisch of persoonlijk antwoord achteraf nodig is.  
De avond begint om 20.00 uur en om 22.00 uur sluiten we af met een hapje en 
een drankje, omdat deze avond ook bedoeld is om elkaar in een informele sfeer 
te ontmoeten. • 
 
Met vriendelijke groet, Wim Wiersema, scriba

mailto:kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl
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