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Vredeskerkje Post Corona
Naar u en ik hopen hebben we de Corona-periode min of meer gehad. De naweeën (long
covid, herstel en terugkeer naar een vorm van ‘normaal’) zullen nog wel even duren maar
gelukkig kan veel, waaronder de activiteiten in het Vredeskerkje, weer worden opgepakt.
Helaas wel onder het slechte gesternte van een oorlog in Europa. Een situatie die ons
temeer verplicht de rol en plaats van het kerkje inhoud te geven. Over veel daarvan wordt u
hierna geïnformeerd. Zo heeft Het Vredeskerkje een rol gespeeld in de eerste opvang van
Oekraïense vluchtelingen in Bergen aan Zee. Met eerste lessen Nederlands aan de kinderen.

Van 23 april tot 8 mei speelt het kerkje een rol bij de verlate viering ‘75 (+2) jaar Vrijheid
Bergen aan Zee’. Zie het programma op www.vredeskerkje.nl en in de pers.
In de cyclus ‘Gedachten aan Zee’ reflecteren schrijvers en vertellers op deze tijd. Adriaan van
Dis (17/04) is helaas uitverkocht, voor Marjolijn van Heemstra (29/05) zijn nog kaarten bij
www.kunstgetij.nl. Kunstgetij programmeert weer een scala aan concerten en optredens
Verder zal in de zomermaanden weer een tiental diensten worden gehouden, steeds op de
zondagochtend 10.30 uur. Schema en thema straks op www.vredeskerkje.nl.
Dit alles kan plaatsvinden in een kerkje dat inmiddels binnen, vooral door de verkregen
donaties, beter geschikt is gemaakt voor deze tijd. Dankzij uw giften zijn de geluids- en
lichtinstallaties enorm verbeterd. We kunnen nu zelfs desgewenst ‘livestream’ verzorgen.
Daar hebben we wel ‘technische hulp’ bij nodig, dus graag aandacht voor de oproep aan het
eind van deze brief. Is het binnen op orde dreigt buiten gevaar! De muren zijn onderhevig
aan ernstig verval. Dick Sluis, penningmeester van de MAD, smeekt om hulp. Zie zijn oproep
en wees gul! Het bestuur van de ‘Vrienden’ wenst u, mede namens de MAD, een
inspirerende tijd in en rond het Vredeskerkje.
Haye van der Werf, voorzitter
Secretariaat: Marie Wensing, Parkweg 77, 1865 AG Bergen aan Zee, E-mail: marie.julianaduin@gmail.com
Bankrekening Vrienden van het Vredeskerkje: NL89 ABNA 0615 1779 05, K.v.K: 41241506

Oekraïense gezinnen in Bergen aan Zee
Waar kan een mens schuilen als er een oorlog uitbreekt? En waar vang je vluchtelingen op?
Geen mooiere plek dan een kerkje dat vrede wil brengen, wil behouden, wil vieren.
Twee weken na de Russische inval in hun land kwamen een Oekraïens pleeggezin met tien
kinderen en een Oekraïens-Engelse tolk met haar zoon aan in Bergen aan Zee. Rotary Bergen
zorgde voor woonruimte, fietsen, schoenen en simkaarten, zodat ze contact kunnen houden
met hun vaderland. En er kwam een Oekraïense Bergense om alvast een beetje Nederlands
te onderwijzen. “Hoe heet jij? Mijn naam is Olga. Wat is jouw naam?”
Burgemeester Lars Voskuil kwam kijken, bracht taart mee, zong en ging door de knieën.

Al snel kwamen nog meer gezinnen naar het dorp, die in huizen mogen wonen van mensen
met een eerste huis in een andere stad. En er komen nog steeds nieuwe vluchtelingen bij.
Bij de eerste hulp aan deze ontheemden is het belangrijk om ze warm welkom te heten en
alle acuut primaire benodigdheden en diensten voor ze te regelen. Maar ook help je deze
mensen door afleiding te bieden en activiteiten te organiseren. Op de landelijke
opschoondag in maart was in Bergen aan Zee in een mum van tijd alle rommel en zwerfvuil
opgeruimd door dorpelingen, dorpskinderen en het hele Oekraïense pleeggezin. Dikke pret
en meteen het hele dorp verkend. Beloond met limonade, soep en brood, samen op het
terras.

’s Middags gaf pianist Marnix van de Poll, bekend van uitvoeringen in het huis van Simeon
ten Holt, twee maal een benefietconcert in het Vredeskerkje. Bij elk optreden waren twee
banken gevuld met de kinderen, die hoe jong ook, de volle drie kwartier aandachtig uitzaten.
Ook hun ouders, meestal moeders, een enkele vader, ontmoetten elkaar in het kerkje, dat
inmiddels al een beetje vertrouwd moet voelen. Laten we zoeken naar gelegenheden om dit
nu en in de toekomst een mooie ontmoetingsplek te laten zijn voor alle vluchtelingen die bij
ons aankloppen. Een kerkje voor allen, om oorlog en terreur even te kunnen vergeten.
Marie Wensing

Grote restauratie Vredeskerkje op handen
De regelmatige of incidentele bezoeker van het Vredeskerkje te Bergen aan Zee is het
misschien wel opgevallen: de rode verkleuring van de bakstenen in de gevels en het losraken
van de voegen. Het betreft hier een ernstige mate van erosie als gevolg van jarenlange
opslag van zout en vocht in de gevels. Dit is een onomkeerbaar proces. Aanvankelijk was het
vooral zichtbaar in de west- en de zuidgevel, maar inmiddels manifesteert het zich ook in de
noordgevel. De oostgevel lijkt vooralsnog gespaard.
Het bestuur van de stichting die zorgdraagt voor het beheer, het onderhoud en de
exploitatie van het kerkje (Stichting M.A.D., dit zijn de beginletters van de drie voornamen
van de stichtster (1918) de toenmalige burgemeestersvrouw Marie Amalie Dorothea Völtervan Reenen) heeft deskundig advies ingewonnen van een muurpathologe, iemand die ook
op wetenschappelijk niveau alles weet over erosie van gevels, bakstenen en voegmortel. Op
basis van haar bevindingen ziet het er naar uit dat herstel alleen maar kan plaats vinden
door de beschadigde gevels te verwijderen en met nieuwe stenen – die voldoen aan de
eisen van Monumentenzorg- opnieuw op te metselen.
De rapportage van de muurpathologe is voorgelegd aan een drietal aannemers
(gecertificeerd als restauratie-aannemers). Deze hebben offertes uitgebracht, vooralsnog
voor herstel van de west- en zuidgevel. Ook de kosten van herstel van de toegangstrap, de
waterpomp en de pilasters bij het toegangshek zijn in hun opgave betrokken. De kosten
waar wij in dit stadium voor staan bedragen ca. € 140.000,- Dit bedrag zal nog aanzienlijk
toenemen als blijkt dat ook de noordgevel- en mogelijk ook de oostgevel- aangepakt moeten
worden.
Het bestuur heeft inmiddels een conceptaanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning
die vereist is voor de ingrijpende werkzaamheden. Bij de beoordeling van de aanvraag en de
restauratieplannen speelt de Welstandcommissie een doorslaggevende rol. Omdat het
kerkje een provinciaal monument is, wordt deze commissie uitgebreid met deskundigen op
het gebied van restauratie van monumenten.
Ook zal het bestuur overleg starten met de provincie Noord-Holland over het aanvragen van
subsidie.
Pas nadat de vergunning definitief is en vaststaat en dat duidelijk is hoeveel subsidie kan
worden verkregen, zal een opdracht aan een aannemer kunnen worden verstrekt. De
doorlooptijd van het gehele project zal zeker een jaar, maar mogelijk nog (veel) langer
kunnen zijn.
De stichting kan zelf slechts over bescheiden financiële middelen beschikken. De exploitatie
van het kerkje is zodanig dat er - ook ten gevolge van Covid-19 - maar een kleine reserve is.
Wij worden wel bij gelegenheid flink ondersteund door de Stichting Vrienden van het
Vredeskerkje, maar de verwachte kosten gaan ook haar mogelijkheden ver te boven.
De komende tijd zullen wij dus alles op alles zetten zoveel mogelijk fondsen, bedrijven en
particulieren te benaderen met het verzoek ons financieel te steunen door middel van
donaties.
Wij nemen ons voor in de Vriendenbrief maar ook in andere media periodiek verslag te doen
van de ontwikkelingen en de voortgang van het restauratieproces.
Er is een separate bankrekening geopend voor het verzamelen van gelden waaruit de
restauratie bekostigd kan worden NL 10 RABO 0189 4786 08 t.n.v. “Stichting MAD
Restauratiefonds”. Bijdragen zijn uiteraard ook nu al welkom.
Dick Sluis, penningmeester Stichting M.A.D.
ds51@live.nl

Technische hulp gevraagd
Zoals vermeld aan het begin van deze Nieuwsbrief zijn, dankzij uw giften, de geluids- en
lichtinstallaties van het Vredeskerkje ingrijpend gemoderniseerd.
Dat schept tal van nieuwe mogelijkheden in de aanlichting en geluidsversterking van
bijeenkomsten rond trouw, rouw, diensten en culturele activiteiten.
Maar die apparatuur moet wel - onder meer digitaal via tablet etc. - bediend en
‘onderhouden’ worden.
Daartoe hebben we behoefte aan een tweetal functies:
- een technische ‘duizendpoot’ als ‘achterwacht’ voor het kerkje. Dus iemand die op afroep
de (technische) installatie van het kerkje kan onderhouden, een reparatie verrichten en zo
nodig bestuur en gastvrouwen kan ondersteunen bij activiteiten.
- vrijwilligers die tijdens trouw, rouw en/of andere activiteiten de geluids- en lichtinstallatie
willen en - na instructie - kunnen bedienen.
Mooiste zou zijn als we een groepje kunnen vormen waaruit per gebeurtenis één of meer
leden kunnen worden ingezet. Kan ook leuk zijn voor studenten techniek of mediavorming
die op deze manier ervaring willen opdoen.
Mocht u - of één van uw kinderen of kennissen - interesse hebben in zo’n klus, mail even
naar heerwerf@gmail.com en we nemen contact op.

Mail voor kaarten naar info@kunstgetij.nl

Voor meer informatie www.vredeskerkje.nl

