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Beste Vrienden,
Een nieuw seizoen
Langzaam ontwaakt Bergen aan Zee uit haar – steeds kortere – winterslaap. De eerste
mooie dagen zijn al geweest en we verheugen ons op heel veel meer. De Vrienden van
het Vredeskerkje hebben afeglopen winte met het bestuur van de stichting MAD hard
nagedacht over nieuwe plannen om meer culturele evenementen tot stand te brengen.
Samen met Ed Bausch van Kunstgetij staat er veel op stapel, we kijken er naar uit!
Cultuur in het Vredeskerkje
Het is al een lange traditie om concerten in het Vredeskerkje te organiseren. De
ervaringen met de Zomerconcerten van vorig jaar en die in de Kunsttiendaagse met Ed
Bausch van Kunstgetij smaken naar meer. Daarom is afgesproken dat vanaf april een
nieuwe serie concerten en andere culturele activiteiten wordt geprogrammeerd. U zult
er nog veel van gaan horen. Bovendien kunt u er voor een VRIENDENprijsje naar toe,
vrienden krijgen korting op de entrée.
Hieronder vindt u vast een eerste overzicht.
Naast deze activiteiten is het kerkje uiteraard beschikbaar voor andere bijeenkomsten
die passen bij onze doelstellingen. Voor culturele evenementen treedt Kunstgetij op als
contact (info@vaart.biz). Voor trouw en rouw en de kerkdiensten is José Siebers-Faber
(jpcfaber@hotmail.com) de contactvrouw.
Afronding restauratie
Na de feestelijke bijeenkomst bij de voltooiïng van de restauratie is er al weer veel
gebeurd in en rond het kerkje. In de tuin zijn de schelpenpaden bijgewerkt, ze zien er
weer prachtig uit. Fraaie bordjes wijzen ook minder bekenden snel de weg .
Binnen worden nog de puntjes op de I gezet. Zo is er achter het orgel een fraaie kist
gemaakt waarin zaken bewaard kunnen worden die niet dagelijks nodig zijn en is de
ringleiding voor mensen die minder goed horen helemaal nagekeken. Een nieuwe ladder

maakt de klokkezolder beter bereikbaar.
Maar er zijn nog meer plannen. In deze tijd verwachten gebruikers van ons kerkje goede
voorzieningen voor beeld en geluid. Er is een offerte aangevraagd voor een meer
professionele voorziening met een beamer en bijpassende geluidsapparatuur.
Als Vrienden willen we deze belangrijke voorziening nog dit jaar realiseren, daarom
hopen we ook nu weer op gulle bijdragen van onze donateurs!

Gastvrouwen/heren
In onze vorige nieuwsbrief maakten we er al melding van dat Charlotte Bergink en Miep
Koole zijn teruggetreden als gastvrouw. Het bestuur van de stichting MAD is daarom
druk bezig voor hen vervanging te zoeken. Gelukkig heeft zich al een aantal nieuwe
mensen gemeld. Omdat de activiteiten in het Vredeskerkje gaan toenemen is er nog
steeds plaats voor meer mensen. En voor alle duidelijkheid: uiteraard zijn gastheren ook
zeer welkom. Belangstellenden kunnen zich melden bij Valti Wiebenga- van Reenen
(valtiwiebenga@gmail.com)

Herdenkingsconcert
De indrukwekkende voorstelling van Julika Marijn met fragmenten uit het Dagboek van
Etty Hillesum op 4 mei 2014 gaf de stichting MAD aanleiding tot de gedachte hier een
nieuwe traditie van te maken. Met Kunstgetij zal voortaan op de zondag die het dichtst
bij de 4e mei ligt een herdenkingsconcert worden georganiseerd.
Op 3 mei 2015 om 20.00 uur treedt het Gaugain-ensemble op met “Quatuor pour la fin
du temps” van Olivier Messiaen. Dit werk, zijn bekendste, schreef Messiaen in Duitse
krijgsgevangenschap.
Wij hopen dat een grote opkomst ons zal helpen deze nieuwe jaarlijkse activiteit een
goede start te geven. Voor Vrienden is de toegang €10,Financiën
Zoals hierboven al vermeld moet er nog hard gespaard worden om de afronding van de
verbouwing te kunnen financieren. Ook onze nieuwe plannen vragen om extra
middelen.
Wij zijn uiteraard heel gelukkig met u als toegewijde Vriend en zien uw jaarlijkse
donatie van €25,- met vreugde tegemoet. Een extra bijdrage zou die vreugde nog
groter maken, we kunnen dan nog meer gaan doen komend jaar.
Het Vredeskerkje heeft een zgn ANBI-status. Dat betekent dat uw jaarlijkse bijdrage
onder voorwaarden aftrekbaar is van de belastingen.

Gaat u voor een periode van vijf jaar een verplichting aan, dan is uw gift altijd
aftrekbaar. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester
Marien Schrijver (marienschrijver@ziggo.nl of 072-5812803)
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Bestuurswisseling
Volgens de statuten van de stichting Vrienden van het Vredeskerkje kunnen
bestuursleden maximaal twee termijnen van vier jaar bestuurslid zijn. Om die reden
heeft Nan Duijnmaijer-Zeiler met ingang van februari 2015 haar functie als secretaris
neergelegd.
Vanaf deze plaats wil het bestuur Nan dank zeggen voor het vele werk dat zij in de
afgelopen 8 jaren heeft verricht. De nieuwe secretaris trof een uiterst ordelijk archief
aan bij zijn aantreden en is haar dankbaar voor de vele adviezen die zij hem meegaf.
We zullen haar als bestuurslid vast gaan missen, maar weten zeker dat zij de banden
met ons dierbare Vredeskerkje nog lang zal aanhouden.
Bedankt Nan!

Mede namens het bestuur dank ik u hartelijk voor uw betrokkenheid bij ons aller
Vredeskerkje. Wij hopen op een hele mooie zomer en heel veel inspirerende
bijeenkomsten met veel Vrienden om ons heen.
Joop Bekius, secretaris

