
EEN NIEUW KERKSEIZOEN MET GROTE UITDAGINGEN 
Het afgelopen jaar in onze kerk voelde voor veel mensen zwaar. Waar corona ons eerst met elkaar verbond, 
heeft het virus later bijgedragen aan meer verwijdering. De kerkgang kon lange tijd niet doorgaan, waardoor 
we elkaar minder vaak informeel ontmoeten. Onze eigen Studio Ruïnekerk begon te concurreren met de 
kerkgang. En als je elkaar niet ziet, kunnen zowel positieve als negatieve gedachten een eigen leven gaan 
leiden. Dat laatste verstoort natuurlijk de samenhang. Mensen ontmoeten elkaar niet om feiten te checken 
of elkaar even in de ogen te kijken. Zo kan er wantrouwen ontstaan en distantie. Het visitatierapport van 
afgelopen voorjaar roept echter iedereen om de draad gewoon weer op te pakken. Gaandeweg en werken-
derwijs verdergaan helpt ons allen meer vooruit dan op standpunten blijven staan. 
 
Wat dat betreft kwam het Bijbelboek Numeri voor ons als een geschenk uit de hemel. Het kwam dit voorjaar 
uit en veel thema’s sluiten aan bij onze tijd. G’D wordt woest op de klagers onder het volk en op mensen die 
zich negatief uitlaten over anderen, waar diegene niet bij is. Op dat punt heb ik zelf nog genoeg te leren en 
dat geldt misschien ook wel voor jou? Het komt in de woestijn uiteindelijk zó ver, dat G’D een hele generatie 
mensen afschrijft. Ze zullen het land van belofte nooit bereiken, omdat ze zich niet richten op een toekomst 
zoals G’D die voor ogen heeft. Ze zijn bezig met hun eigen dingetjes en bang om dat wat hen dierbaar is te 
verliezen. Ze lopen achterwaarts naar voren en roepen: waren we maar in Egypte gebleven. Liever slaaf dan 
een onzekere toekomst! Daarom duurt de reis ook 40 jaar: zo kan een nieuwe generatie opgroeien die ver-
antwoordelijkheid neemt en de hand aan de ploeg slaat. Jij en ik, wij allemaal kunnen dat, zegt mijn geloof. 
 
Bij Startzondag zullen we daarom het verhaal uit Numeri lezen 
dat vertelt over een groep verspieders die het land van belofte 
gaat verkennen. Ze blikken als het ware even in de nabije toe-
komst. Daarna komen ze angstig terug, omdat ze daar reuzen 
hebben gezien. Als kind las ik dat verhaal letterlijk, nu weet ik 
dat dit verhaal een levensles is. Als we ergens tegenop zien, zijn 
we geneigd de problemen groter te maken dan ze zijn: ‘Dit kan 
ik niet aan!’ of ‘Het heeft toch geen zin!’ Numeri wijst ons een 
andere weg en ik hoop, dat die ons allemaal helpt. Hebben we problemen met elkaar, laten we dan gewoon 
op elkaar afstappen en een kop koffie gaan drinken. Dan verdwijnen de grote uitdagingen meestal als sneeuw 
voor de zon. En zo niet, dan hebben we in elk geval gedaan wat G’D van ons vraagt, volgens Numeri. • 
 
Ds. Engele Wijnsma  
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R U Ï N E K E R K  B E R G E N

11 sep      10.00 uur      pastor Marc van de Giessen  
                                                      (Bergen) 
18 sep      10.00 uur      ds. Engele Wijnsma - 
                                                       Startzondag  
25 sep      10.00 uur      ds. Engele Wijnsma - 
                                                      Robert Valter (zang,piano) 
2 okt          10.00 uur      ds. Engele Wijnsma - 
                                                      Trio Amsterdamse Snaren  
                                                      o.l.v. Marianne Selleger 
9 okt          10.00 uur      ds. Engele Wijnsma - Viering 
                                                       in de geest van Taizé - 
                                                      Zanggroep Ruïnekerk 
                                                      o.l.v. Maria Delver 
16 okt      10.00 uur      ds. Engele Wijnsma - 
                                                      Linda Kroon (zang) 
23 okt      10.00 uur      ds. Jean-Jacques Suurmond  
                                                      (Amersfoort)  
30 okt      10.00 uur      ds. Engele Wijnsma - 
                                                      Yasmijn Kooren (zang) 

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  
De schoolvakantie ligt achter ons, het is inmiddels september. Dat betekent dat Startzondag eraan komt, 

het begin van een nieuw seizoen waarin we elkaar hopelijk weer meer kunnen gaan ontmoeten! 
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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 
11 sep            KiA – Jong protestant, de kerk een thuis voor jopngeren 
18 sep            KiA –  Syrië, de kerk als plek voor hoop en herstel 
25 sep            KiA –  Colombia, vrouwen als vredestichters (Vredesweek) 
2 okt               KiA –  Kerk en Israël, onopgeefbaar verbonden 
9 okt               KiA –  Missionair werk Nederland: pioniersplekken  
                            nieuwe vormen van kerk zijn 
16 okt            KiA –  Indonesië, een beter klimaat voor Javaanse boeren 
23 okt            Kerken Solidair, arme kant van gemeente Bergen 

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

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                               Diaconie           Past. & eredienst     
26 jun             KiA – Binnenlands diaconaat, hulp aan mensen 
                              zonder papieren                                                                                                         €141                                  €111 
3  jul                 KiA – Werelddiaconaat, India geeft kansarme 
                              kinderen toekomst                                                                                                  €179                                  €122 
10 jul               Eigen diaconaal werk, financiële noodhulp                                 €206                                  €219 
17 jul               Bijdrage voor onze Zanggroep Ruïnekerk                                         €56                                     €52 
24 jul               Bijdrage voor Studio Ruïnekerk                                                                    €35                                     €31 
31 jul               Bijdrage voor de Werkgroep ZWO                                                           €200                                  €111 

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. 
Voor verdere informatie:  
Ada Bergsma, 072-5895303. 
 
11 sep      Jan Scholten                    072-5897773 
18 sep      Cor de Ruiter                    072-5899374 
25 sep      Ebelien Waanders     072-5899457 
2 okt         Wim Wiersema              072-5817551 
9 okt         Joost Bergsma                 072-5895303 
16 okt      Ton v.d. Dijssel               072-5111270 
23 okt      Ebelien Waanders       072-5899457  
30 okt      Dirk Roorda                      072-5897753 

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

CULTURELE KERK IN  
SEPTEMBER EN OKTOBER  
Op de landelijke Open Monumentendagen  
(zaterdag 10 en zondag 11 september) gaan 
ook de deuren van de Ruïnekerk open! Op beide 
dagen is de kerk van 13.00 tot 16.00 uur te  
bezoeken. Op zondagmiddag zijn er gidsen 
aanwezig.  
Verder aandacht voor twee mooie concerten. 
Op zaterdagavond 22 oktober treedt de  
Australische klassiek-gitariste Stephanie Jones 
op. De avond erna, op zondag 23 oktober, een 
optreden van Merel Vercammen en pianiste 
Dina Ivanova, deels aangevuld door celliste 
Maya Fridman. Meer over de verrassende  
inhoud en de kaartverkoop van deze concerten 
op www.ruinekerk.nl. • 

http://bezoekteam@kerkinbergen.nl
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DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergaderingen 
van 21 juni 
 
Voorzitter Herma Kan opende de vergadering, 
waarna Cor de Ruiter ‘Het gebed om wijsheid’ bad.  
 
Bij de stukken en actielijst werd stilgestaan bij 
de Taizé-reis. Deze staat op zich klaar, maar 
gezien de huidige ontwikkelingen wordt deze 
nog niet ingepland. Kerkrentmeester Karel 
Otto is langere tijd niet in Nederland. Hij zal 
zijn werkzaamheden voor de kerkenraad en 
het College van Kerkrentmeesters op afstand 
zoveel mogelijk blijven doen. Hierna werd de 
jaarrekening 2021 besproken en goedgekeurd. 
Ondertekening vindt digitaal plaats. Opvallend 
is dat er weinig legaten zijn. Dit onderwerp kan 
mogelijk worden meegenomen bij een belplan 
vanuit de Actie Kerkbalans. Na de zomer staat 
hiervoor een try-out op stapel, voor Kerkbalans 
2023.  
 
Hierna werd het verslag besproken van het 
overleg met het Stichtingsbestuur van de Ruï-
nekerk en de PGB, de voortgang en een moge-
lijk nieuw lid. Vervolgens stond de start van de 

Commissie Toetsing Adviezen Visitatiecommis-
sie (TAV) op de agenda. Ebelien Waanders en 
Peter Wiggers hebben hun eerste gesprekken 
gehad.  
 
Hierna kwam de ontwikkeling van ons pasto-
raal zorgplan aan de orde. Voor de ontwikke-
ling hiervan gaan we in overleg met het be-
zoekteam, dat al een belangrijke rol vervult. 
Ook vinden er gesprekken plaats met Marc van 
de Giessen om te kijken of hij betrokken kan 
worden bij deze invulling van het pastoraat. 
Verdere ontwikkeling en uitwerking van het 
plan volgt. Dan de Startzondag. Het idee is, 
mede door corona (we weten immers niet hoe 
het gaat), geen grote startzondag te houden, 
maar een bijeenkomst met jonge gezinnen 
bij/in de pastorie. Wellicht komen daar ook Oe-
kraïense gezinnen bij. Hierna stond de plan-
ning van het winterwerk op de agenda voor het 
organiseren van onder andere lezingen. Engele 
neemt in eerste instantie contact op met de be-
trokken commissieleden. Vervolgens werd de 
opzet voor de studiedag van de kerkenraad 
vastgesteld, gevolgd door een korte terugblik 
op de Inspiratiedag van de PKN (met Pinkste-
ren). We zullen daarvan vast een aantal ideeën 

gebruiken. Vervolgens aandacht voor de PGB-
enquête ‘jonge gezinnen’. Deze komt voort uit 
de vraag: Waar willen we heen met onze ge-
meente? Mensen met thuiswonende en/of stu-
derende kinderen, de jongere generaties: op 
deze groep zou hierbij de focus moeten liggen. 
Na een discussie werd besloten de enquête 
eerst te parkeren, hoewel er veel goede vragen 
in zaten. De kerkenraad voelde meer voor een 
tijdens het gesprek ontstaan idee om korte film-
pjes voor YouTube te ontwikkelen. In welk soort 
kerk zou jij je thuis voelen? Op die manier de 
nieuwe en jongere doelgroep aanspreken en 
bereiken. Hierna was er aandacht voor de ker-
korde en het belang voor iedereen om het ge-
deelte dat voor hem/haar van toepassing is 
goed door te nemen. Vervolgens kwam de Eva-
luatie Meetingpoint Oekraïne-Ruïnekerk aan 
bod. De inventarisatie onder de Oekraïners was 
zeer positief. Zoals het nu gaat, is het prima, 
na de aanpassingen is er een goede modus ge-
vonden. We moet er juist nu voor hen zijn! 
Daarom  gaan we er voorlopig mee door. • 
 
Ik wens jullie, mede namens de kerkenraad, 
opnieuw veel sterkte en gezondheid. 
Hartelijke groeten, Wim Wiersema

BERICHT VAN DE WERKGROEP ZWO 
Hulp aan onze zustergemeentes in Roemenië 
 
Je vindt een actie leuk of nodig of interessant. Voor mij geldt dat alle 
drie, maar nog voor je het weet vragen ze je om er iets over te schrijven. 
Ik ben wel eens in Roemenië geweest, maar vaker in Moldavië en dat 
ligt er tegenaan. Je ziet dan een situatie waar je van denkt: hoe leven 
die mensen en waarom is het hier niet beter? Maar dat is op heel veel 
plaatsen het geval: de jonge mensen zijn weggetrokken, en de ouderen 
zijn achtergebleven en hebben weinig mogelijkheden om hun leven blij-
vend te verbeteren. Wat doe je dan met hulp: een tijdelijke verbetering 
geven, iets van je eigen overschot afstaan? Dat zijn lastige vragen, maar 
als je eenmaal een contact hebt gelegd dan houd je er ook niet zomaar 
meer mee op. Dat is het dan: je weet dat je iets goeds doet en je gaat 
ermee door. We organiseren twee activiteiten: we houden een voedsel -
inzamelingsactie op 15 oktober bij de AH en Aldi en we zamelen kleding 
in en we brengen alles naar Roemenië. Voor die voedselinzameling heb-
ben we nog mensen nodig die een uurtje bij de ingang willen staan en 
dat is wel iets voor de meesten van ons: iets vragen. 
Wanneer je als buitenstaander erbij komt, dan zie je ook een soort van 
traditie en je merkt een bijna spontane taakverdeling. Bij de kleding -
inzameling was dat heel duidelijk. Eén groep begon onmiddellijk de  
kleding te controleren, op te vouwen en in dozen te pakken. Anderen 
zorgden meer voor de aan- en afvoer. Iedereen is gewoon bezig en het  

 
 
 
voelt nog nuttig ook. Hetzelfde zie je bij het onderhoud van de tuin 
van Kranenburgh of het bemensen van de kassa bij Sterckenburg. Dat 
is: de community in stand houden. Hebben we daar niet laatst een preek 
over gehad, over Martha en Maria? Duidelijk is wel dat je voor de koffie 
ook Martha’s nodig hebt. • 
 
Groet aan alle Martha’s en Maria’s. 
Namens de werkgroep ZWO, Joop van der Flier



4 K E R K B R I E F  X L  R U Ï N E K E R K  B E R G E N  S E P T / O K T  2 0 2 2

G
ra

fis
ch

 o
nt

w
er

p:
 ©

20
22

 V
al

en
tin

 O
ch

ed
a

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.  

ALEXI EN KIRILL ZOEKEN EEN VIOOL 
Velen van ons kennen vast het grote gezin van Dmytro en 
Inna Krastynskyi. Ze wonen met hun pleegkinderen in Bergen 
aan Zee en komen binnen afzienbare tijd naar Bergen, waar  
ze mogen gaan wonen in het verbouwde uitvaart -
centrum aan het Molenweidtje. Hun dochter Ilona 
speelde al eens piano in onze kerk. Nu blijkt hun 
zoon Alexi graag verder te willen met zijn viool-
lessen, maar hij heeft geen viool. En zijn broertje 
Kirill wil graag met vioollessen beginnen.  
Docent Gonnie Liekes uit Bergen is bereid de 
jongens pro Deo les te geven. Is er iemand  
die een viool - geschikt voor kinderen -  
beschikbaar heeft?  
Bel dan met diaken Cor de Ruiter,  
072-5899347. • 
 

DIT NAJAAR LEZEN WE NUMERI UIT 
Het is een pittig Bijbelboek 
en daarom leek het een goed 
idee om een paar belangrijke 
punten op een rijtje te zetten: 
Het boek Numeri heet in het 
Hebreeuws: Bemidbar (in de 
woestijn) 
Je kunt het zien als een ver-
volg op het boek Exodus, 
waarin te lezen was dat Mo-

zes het volk Israël wegleidt uit de slavernij van Egypte naar de 
Sinaï woestijn. Daar begint de reis naar het land van belofte. 
Je kunt het boek lezen als een serie levenslessen in verhaal-
vorm. Deze vragen wel om uitleg, want om dit te begrijpen heb 
je veel achtergrondinformatie nodig over het symboolgebruik. 
Het land van belofte staat voor een nieuwe en rechtvaardige 
samenleving. G’D kiest Israël uit om zo’n moderne maatschap-
pij te vormen tot voorbeeld van andere volken. Numeri is dus 
niet bezig met de vraag: hoe kom je in een hiernamaals terecht?  
Numeri roept op tot waakzaamheid: Ben je gericht op de toe-
komst of haak je aan het verleden? 
In het laatste geval draag je niet bij aan G’D’s idealen voor een 
betere wereld. Daarmee gaat het verhaal ook over onze tijd 
en over wat G’D van ons vraagt. 
 
Tot nu gingen de belangrijkste lessen over: ‘Kwaad spreken 
over anderen keert als een boemerang terug op je eigen ge-
zondheid en levensgeluk’, ‘Volharding is nodig om je doel te 
bereiken’ en ‘Vrijheid van de één mag nooit ten koste gaan van 
de vrijheid van anderen’.  
De komende weken zullen we focussen op onze angst voor 
echte vrijheid. Zie ook mijn verhaal op de voorpagina. •


