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Terugblik zomer
Op dit moment lijken ze al weer ver weg, die mooie zomer en die zonnige momenten.
Maar ook dit jaar heeft ons kerkje weer veel warmte ondervonden van al die bezoekers
die ons wisten te vinden. Gelukkig maar, want met elkaar willen wij het Vredeskerkje
laten groeien en bloeien in het hart van Bergen aan Zee. Een daar zijn die bezoekers
onmisbaar voor.

KCB aan Zee
Onder deze titel hebben wij dit jaar in samenwerking met het Kunstenaarscentrum
Bergen voor het eerst een zomerexpositie georganiseerd. Het was een experiment, maar
uit het feit dat in een kleine tien dagen zo’n 300 bezoekers langskwamen kunnen we
afleiden dat het in een behoefte voorzag. We maakten er nieuwe Vrienden, knoopten
gesprekken aan met voorbijgangers en verheugden of verbaasden ons over de getoonde
kunst. Een dat is precies de bedoeling van kunst. Met het KCB gaan we kijken hoe we
hier een vervolg aan kunnen geven en hoe we alles nog beter kunnen laten verlopen.

Open Kerk
Net als eedere jaren was in juli en augustus ons kerkje weer open voor publiek. Veel
bezoekers genoten van alles wat het Vredeskerkje te bieden heeft. Onze powerpoint met
beelden uit het verleden trok weer veel belangstelling. Datzelfde gold voor de Open
Monumentendag. Ook daar kwamen in een weekend bijna 300 mensen langs!

Van het MAD bestuur
Fier heeft ons Vredeskerkje zijn eerste 100 bestaansjaren in weer, wind en gebruik
doorstaan.
De gezamenlijke inspanningen van onze twee stichtingen, Marie Amalie Dorothea en
Vrienden van het Vredeskerkje, hebben ervoor gezorgd dat het zijn 101e levensjaar in
redelijke staat van onderhoud is ingegaan. Wij laten ons hiervoor adviseren door de
Stichting Monumentenwacht Noord-Holland. Hun inspectierapporten zijn ons
behulpzaam voor het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan. Omdat ons
Vredeskerkje een Provinciaal Monument is, zijn hun inspectierapporten ook van belang
voor de ondersteuning die wij kregen en weer hopen te krijgen van de Provincie.
Het laatste rapport adviseert ons om de komende jaren de elektra te laten nazien en het
nodige schilderwerk en een aantal reparaties te laten uitvoeren. Deze zaken zullen wij in
de onderhoudsplanning voor de komende jaren gaan opnemen.
Wat betreft de onderhoudskosten zijn wij heel blij dat door uw bijdragen de
Vriendenstichting steeds in staat is geweest om een aanzienlijk deel daarvan bij te
dragen. Dit is een noodzakelijke aanvulling op de inkomsten die de Stichting MAD
ontvangt uit huwelijken, uitvaarten, doopplechtigheden en cultureel gebruik van het
kerkje, die echter op zichzelf bij lange na niet voldoende zijn voor de kosten van
onderhoud en reparatie. Hiernaast hebben wij op incidentele basis, bij de grotere
restauraties in het verleden, kunnen aankloppen bij de Provincie en particuliere
sponsors; voor het normale onderhoud is dit moeilijk. Bij elkaar zijn wij, MAD en
Vrienden, jaarlijks steeds maar nét in staat om de lopende kosten en de meest
noodzakelijke onderhoudskosten te dragen. Dit maakt het heel moeilijk om een
overtuigende financiële planning voor een langere termijn op te stellen. Andere
stichtingen hebben soms door legaten of particuliere giften een redelijk vermogen
kunnen opbouwen, maar noch de Stichting MAD, noch de Vriendenstichting, hebben een
vermogen om uitgaven meer dan een jaar vooruit te kunnen afdekken.
Het mag duidelijk zijn hoe onontbeerlijk uw steun en betrokkenheid zijn voor het
Vredeskerkje.
Martijn Höfelt, voorzitter stichting Marie Amalie Dorothea (MAD)

Dakisolatie
Maandag 4 november gaat aannemer Pronk een lang gekoesterde wens vervullen. Het
dak van ons kerkje wordt geïsoleerd. Scheelt heel veel gas voor verwarming, en heel
veel koude voeten. Met een bijdrage van de Vrienden en van Lionsclub BES konden we
dit voor elkaar krijgen. En met nóg een bijdrage van Vrienden kunnen we de kosten nog
belangrijk drukken. Wie helpt ons op die dagen sjouwen met het isolatiemateriaal? We
krijgen dan een belangrijke korting op de aanneemsom. Graag melden bij
marienschrijver@ziggo.nl Er is koffie!

Financiën
Heeft u er wel eens over gedacht om het Vredeskerkje te steunen met een legaat? Het is
een goede manier om ook na uw heengaan ons mooie kerkje te laten voortbestaan. Onze
penningmeester wil u er graag alles over vertellen, marienschrijver@ziggo.nl
En denkt u zonodig nog even aan uw Vriendenbijdrage 2019, minimaal €25,00?
NL80 ABNA 0615 1779 05 tnv Vredeskerkje Bergen aan Zee.

Kunst10Daagse
Van 19 tot en met 27 oktober vindt dit jaar in Bergen en Bergen aan Zee weer de
jaarlijkse Kunst10Daagse plaats. Ook wij doen weer mee.
Wij verheugen ons op de tentoonstelling van de Bergense kunstschilder Hans van
Marwijk, die onder de titel “Retour” veel nieuw werk zal laten zien. Nieuw en toch
vertrouwd, veel schilderijen brengen onze mooie omgeving in beeld en met name het
dorp uit Hans’ jeugd, Bergen aan Zee.
Net als andere jaren hebben wij daarnaast weer een aantal inloopconcerten en twee
avondconcerten.
Heel special belooft het concert KCB aan Zee, De Componisten te worden. Composities
van leden van het Kunstenaarscentrum Bergen worden veelal door henzelf ten gehore
gebracht.
En wegens groot succes zijn ze terug op zaterdag 26 oktober: Marie Chaplet en Eva
Bottinga. U mag ze niet missen, het wordt ongetwijfeld weer een muziekaal hoogtepunt!

Programma
Van 19 tot en met 27 oktober elke dag van 11.00 tot 17.00 uur Hans van Marwijk, Retour
Zondag

20 oktober 16.30 uur

Dinsdag

22 oktober 20.00 uur

Woensdag 23 oktober 16.30 uur
Donderdag 24 oktobet 20.00 uur
Vrijdag
Zaterdag

25 oktober 16.30 uur
26 oktober 16.30 uur

inloopconcert Singer-songwriter Jasper Schalks
Vrije inloop, u geeft wat het u waard is
KCB aan Zee, De Componisten
Kaarten €15 Vrienden en donateurs KCB €12,50
inloopconcert, details volgen op de website
Marjolein Meijers Trio, Simpel mooi bestaan
Kaarten €15 Vrienden €12,50
Inloopconcert Bodhi en Titus, On Celtic Roads
Eva&Marie, Marie Chaplet en Evan Bottinga
Vrije inloop

Alle details over de concerten vindt u op de website www.vredeskerkje.nl
Kaartverkoop voor de avondconcerten via kaartverkoop@kunstgetij.nl of 06 50584308
en aan de zaal.

Vriendenmiddag
Het is langzamerhand traditie geworden om onze jaarlijkse Vriendenmiddag te houden
tijdens de Kunst10Daagse. Dit jaar nodigen wij u van harte uit om op 26 oktober van
14.00 tot 16.00 uur onze gast te zijn. We willen u dan graag bedanken voor de blijvende
steun die wij van u krijgen om ons mooie monument te laten groeien en bloeien.
Heel speciaal die middag zal zijn dat wij twee Vrienden voor het leven in het zonnetje
willen zetten, die op een bijzondere wijze het Vredeskerkje hebben ondersteund.
En natuurlijk is is onze Vriend Hans van Marwijk er om zijn werken toe te lichten.
Daarnaast wordt bekendgemaakt wie zich de gelukkige eigenaar mag noemen van het
prachtige schilderij dat hij van het Vredeskerkje heeft gemaakt, zie de laatste bladzijde
van deze Vriendenbrief.
Wij hopen u in grote getalen te mogen ontvangen.

Verkoop uniek schilderij van het Vredeskerkje
De Bergense kunstschilder Hans van Marwijk maakte dit schilderij van het Vredeskerkje.
Tijdens de Kunst10Daagse 2019 biedt hij de mogelijkheid dit werk te kopen en stelt hij
na verkoop de totale opbrengst beschikbaar voor de stichting MAD, voor het behoud en
beheer van het Vredeskerkje.
U kunt uw bod, minimaal €600,00, uitbrengen door in de kerk een kaartje in te vullen
en in de bus te stoppen. Ook kunt u per mail bieden via de secretaris van de Vrienden
van het Vredeskerkje, j.c.bekius@quicknet.nl
Biedingen moeten uiterlijk 26 oktober 2019 om 14.00 uur binnen zijn. De hoogste
bieder krijgt het schilderij voor de geboden prijs.
Op 26 oktober om 15.00 uur maakt de heer Hans van Oostrum, secretaris van de
Kunst10Daagse, in het Vredeskerkje de uitslag bekend. Bij gelijke bieding beslist het lot.

Tot slot
Deze periode van het jaar is altijd een tijd van terugblikken en het maken van nieuwe
plannen. Nu al kunnen we u melden dat er ver gevorderde plannen zijn om met de
Historische Vereniging Bergen, de Dorpsraad Bergen aan Zee, de Horeca, Kunstgetij en ons
Kerkje stil te staan bij de viering van 75 jaar bevrijding. We willen laten zien hoe Bergen aan
Zee vóór de oorlog was en wat er daarin en daarna is gebeurd. U hoort daar volgend jaar
zeker meer over.
Joop Bekius, secretaris Vrienden van het Vredeskerkje Bergen aan Zee

