
                                          
Vriendennieuws                                                              mei 201 
 

Inleiding                                      Een nieuwe lente.. 
Zomerdiensten 2021                Bericht van het MAD bestuur                        
Kunst10Daagse                          Zomeropenstelling 
Financiën                                    Cadeau te koop 

  

Inleiding 
Net als iedereen verlangen de beide besturen van het Vredeskerkje vurig naar een verdere 
uitdoving van de Covid-19 epidemie. Natuurlijk, eerst en vooral vanwege het grote verdriet 
en de grote zorgen die deze voor veel mensen met zich mee brengt. Laten wij hopen dat de 
vaccinatie van veel mensen snel het gewenste resultaat heeft. 

Maar ook voor ons kerkje beginnen de zorgen zich op te stapelen. Sinds de start van de lock-
down eind 2020 heeft er geen enkele activiteit meer plaatsgevonden in het Vredeskerkje. 
Slechts een enkel huwelijk kon doorgaan, maar alle geplande concerten, de Kerstdienst en 
de Paasdienst moesten opnieuw worden afgelast. Dat betekent niet alleen dat ons zo 
bloeiende kerkje in een echte winterslaap geraakte, het betekende ook dat de zo 
broodnodige inkomsten wegvielen. Gelukkig weten wij ons gesteund door onze grote groep 
Vrienden, dus de ergste klappen kunnen worden opgevangen, daarvoor onze heel hartelijke 
dank! 

 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid 
In onze vorige Vriendenbrief schreven we al over de overweldigende opbrengst van onze 
actie ‘Geef een Gave Gift’. Ondanks de zomerrust gaven heel veel mensen binnen een aantal 
weken de fantastische som van €15.000,- We zijn er nog steeds een beetje stil van. 

Met dit bedrag konden wij de kabelaansluiting van Ziggo realiseren en heel recent heeft de 
onvolprezen Cor Dekker uit Bergen een prachtige geluidsinstallatie en led-spots 
aangebracht. Over de tv-lift berichtten we al eerder. 

 

Verstopt achter de draagbalken zijn zes 
spots aangebracht die in alle kleuren van de 
regenboog het podium kunnen aanlichten. 

Op deze foto staat Cor Dekker te midden 
van Marien Schrijver en Haye van der Werf, 
badend in een roze wolk van licht. Geheel in 
de hoek boven de bank zien scherpe 
waarnemers een strip, dat is een 
hypermoderne luidsprekerbox met geweldig 
geluid. We kunnen niet wachten u het live 
te laten zien en te laten horen! 



Door de nieuwe kabelaansluiting is het nu mogelijk om bij huwelijken, uitvaarten of andere 
gelegenheden een live-stream van goed kwaliteit te regelen. Wij kunnen dat nog niet zelf, 
omdat we de apparatuur daar nog niet voor hebben. Maar onze installateur Cor Dekker 
regelt dat graag en goed voor u. Inlichtingen en tarieven krijgt u via Stella Schrijver, 
stellaschrijver@ziggo.nl 
 

10 Zomervieringen in het Vredeskerkje 
Vanaf zondag 27 juni kunnen hopelijk weer oecumenische kerkdiensten worden gehouden 
in Bergen aan Zee. Hier is het ‘kerkje voor allen’ voor gebouwd. Bij de bouw van dit godshuis 
in 1918 stond het verbinden van mensen -van welke gezindte of nationaliteit dan ook- 
voorop. Het jaarthema van 2021 luidt: ‘Duivelse dilemma’s en verhalen’. Elke week komt 
een Bijbelse vertelling ter sprake, waarin mensen voor een duivels dilemma komen te staan. 
Hoe gaan zij daar mee om en hoe zouden wij daar zelf een weg in kunnen vinden? Ook dit 
jaar is er weer een keur aan smaakmakende predikanten en RK pastores.  
 

• Tim Vreugdenhil is de nieuwe stadspredikant van Amsterdam. Uit die stad komt ook 
voormalig Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman.  

• Marinepastoor Thom van der Woude maakte als debutant in 2019 grote indruk, net 
als prof. dr. Bart Koet, hoogleraar in Tilburg.  

• Nieuw voor het Vredeskerkje zijn radio-presentator Elsbeth Gruteke, Marc van de 
Giessen, voorganger van o.a. De Duif in Amsterdam en Willemien van Berkum, 
kerkpionier in IJmuiden.  

• Deze gasten worden gecompleteerd door vaste waarden Ferdinand van Melle, 
kerkvader van het Vredeskerkje, Stefan Dijkhuizen, inspirator boven en onder water 
en ondergetekende.  

 
Bert Huibers is inmiddels begonnen musici te vragen om de vieringen extra schwung te 
geven. Na een jaar gesloten te zijn geweest hoopt Stichting Marie Amelie Dorothea (MAD) 
dit jaar weer een mooie en boeiende serie vieringen te organiseren met bekende en nu nog 
minder bekende gezichten. 
 
Elke dienst begint om 10.30 uur, de eerste dus op 27 juni, de laatste dienst vindt plaats op 
zondag 29 augustus. Voor nadere informatie verwijs ik u graag naar de website 
www.vredeskerkje.nl 
 
Ds. Engele Wijnsma 
 
 

Zomeropenstelling 
Ook dit jaar hopen wij ons Vredeskerkje in de zomer weer open te kunnen stellen voor 
bezoekers. Uiteraard hangt dit wel af van de ruimte die de Corona-maatregelen ons geven. 
Maar wij gaan er van uit dat vanaf dinsdag 6 juli tot en met dinsdag 31 augustus elke 
dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur het Vredeskerkje open is. Er is altijd iemand 
aanwezig die iets kan vertellen over de geschiedenis en we draaien de prachtige video-
presentatie over ons kerkje en oud Bergen aan Zee van Marien Schrijver. 
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Hoe staat het Vredeskerkje ervoor? 
Graag neemt de stichting Marie Amalie Dorothea (“MAD”), die het beheer voert over ons 
Vredeskerkje, hier even de gelegenheid om u op de hoogte te brengen van het wel en wee 
van ons kerkje. 
Sommigen zal de verkleuring zijn opgevallen in het steenwerk van de muren van de 
voorgevel en de zijgevels, en in mindere mate ook aan de achterkant. De stenen en het 
voegwerk lijken te zijn aangetast door de inwerking van regen, wind, zon en met name door 
zout – niet ongewoon voor ons aan de zeekust. In het verleden was het hierom steeds al 
nodig om op gezette tijden het voegwerk te repareren, maar de beperkte aantasting van de 
stenen werd toen niet als onrustbarend gezien. 
Gedurende de laatste paar jaren echter is deze aantasting verergerd en uitgebreid over een 
veel groter deel van de muren. In overleg met onze vaste aannemer hebben wij besloten 
een expert, een muurpatholoog, in de arm te nemen om te analyseren wat de oorzaak van 
deze aantasting is én wat de beste oplossing kan zijn.  
Wij wachten nu op de conclusies om daarmee de nodige acties in gang te kunnen zetten. 
Ook dan pas zullen wij een financieel plan kunnen opstellen waarmee wij subsidies van de 
Provincie en mogelijk van andere instellingen zullen moeten aanvragen. Die zullen wij hard 
nodig hebben: de herstelkosten zouden wel eens ver boven onze eigen mogelijkheden 
kunnen liggen.  
Toch een woord van geruststelling: het probleem is vooralsnog alleen een probleem van het 
aanzicht van ons kerkje; het gebouw heeft nu al bijna 103 jaar stevig gestaan en het zal dat 
nog lang doen ondanks dit muurprobleem.  
Hoe problematisch de situatie aan de buitenkant ook mag zijn, wat betreft het interieur 
kunnen wij ons verheugen over een aantal verbeteringen. Dankzij uw “Gulle Gaven” voor de 
actie die door Joop Bekius van de stichting Vrienden van het Vredeskerkje was opgezet, zijn 
wij met hen in staat geweest een sterk verbeterd geluids- en lichtsysteem in het kerkje aan 
te laten leggen door onze dorpsgenoot Cor Dekker. Ook konden wij internet laten installeren 
met wifi in en om het kerkje. Dit is ook een voorschot op ons plan om – zodra de financiën 
dit toelaten - ook live video streaming over het internet te kunnen bieden bij de 
zomerdiensten, huwelijken, uitvaarten en natuurlijk bij de culturele evenementen.  
Wij hopen dat de omstandigheden ons spoedig in staat stellen om ons Vredeskerkje in oude 
en vernieuwde glorie als vanouds te gebruiken. 
 
Martijn Höfelt 

 

Van de penningmeester 
Voor zover van toepassing ontvangen wij graag ook uw bijdrage voor dit jaar, of een extra 
gift, op rekening NL89 ABNA 0615 1779 05, Vrienden Van het Vredeskerkje Bergen aan 
Zee. 

Bijzonder is de toename van het aantal Vrienden voor het Leven, die €500,- of meer hebben 
geschonken. Wilt u daar ook bij horen, geef het door aan Marien Schrijver, 
marienschrijver@ziggo.nl  Marien vertelt u ook graag over de voordelen van het maken van 
afspraken voor een periodieke gift aan het Vredeskerkje, voor u fiscaal aftrekbaar, voor ons 
een zekere inkomst! Het Vredeskerkje heeft nu al de ANBI-status, maar we zijn druk bezig 
met de status van Culturele ANBI. U mag dan uw bijdrage met 1,25 vermenigvuldigen en dan 
als gift aftrekken. Wij hopen dit snel nog voor het belastingjaar 2021 te kunnen regelen. 
Voordeel voor u en voor ons! 
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Twee bijzondere afbeeldingen van het Vredeskerkje 
De Alkmaarse kunstenaar Rob Komen, dichter, schrijver en graficus, draagt ons kerkje een 
bijzonder goed hart toe. Hij verraste ons in de winter met een aantal fraaie prenten van het 
kerkje, een ets en een afdruk in Cyanotypie, een proces waarbij een blauwe afdruk ontstaat. 
Beide zijn voor u te koop. De ets voor €35,- de cyanotypie voor €10,- 

Verkrijgbaar tijdens de openstelling van het kerkje, of tot die tijd bij de secretaris van de 
Vriendenstichting, Joop Bekius, j.c.bekius@quicknet.nl 

 

  
 

We gaan meedoen! 
In het najaar kent het Vredeskerkje altijd twee vaste mijlpalen: in september het Open 
Monumenten weekend, dit jaar op 11 en 12 september. En van 22 tot 31 oktober gelukkig 
weer de Kunst10Daagse. De bekende landschapsfotograaf Siebe Swart komt bij ons met 
prachtige foto’s van onze duinen en kust, passend bij het landelijk thema voor dit jaar Ode 
aan het Landschap. Wij hopen dat zijn partner, de Noord-Hollandse blueszangeres Tineke 
Schoenmaker met haar band Barrelhouse, deze expositie muzikaal komt omlijsten 

 

Waar is Kunstgetij? 
Helaas moest Ed Bausch alle mooie  muzikale plannen voor dit voorjaar onder druk van de 
Covid afzeggen. Maar dat betekent niet dat hij stil is gaan zitten. Integendeel, hij is er 
helemaal klaar voor om tot een herstart te komen zodra dat weer mag. We doen er alles aan 
om weer een feestelijke muzikale zomer te hebben. 

 

Een nieuwe start 
Het Vriendenbestuur hoopt op zondagmiddag 29 augustus, na de laatste zomerdienst, 
speciaal voor al onze Vrienden een muzikale start van een nieuw seizoen te gaan maken. 

U kunt dan kijken naar al onze nieuwe aanwinsten en speciaal genieten van ons nieuwe 
geluid. Van harte welkom en reserveer vast de datum. 

 

Kijk op onze site 
Alle actuele informatie en al onze plannen vindt u terug op onze site: www.vredeskerkje.nl 

 

 
Een Vriendelijke groet van uw secretaris, Joop Bekius 
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