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Overweldigende Gave Giften 
Heel veel instellingen en organisaties maken door de Coronapandemie moeilijke tijden door. 
Dat geldt ook voor ons Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Vrijwel alle inkomsten vallen weg, 
geplande kerkdiensten en huwelijken worden  afgezegd, concertjes mogen alleen doorgaan 
met beperkt publiek. 
Kortom, het wordt dit jaar schrapen tot op de bodem van onze kas om alle gewone 
verplichtingen na te komen. Maar met de hulp van onze vele Vrienden hopen we dat net te 
redden. Daarvoor al vast heel veel dank! 
Maar wat we niet redden is het doen van investeringen om ook na deze moeilijke periode 
met versterkte kracht verder te gaan. Alleen daarmee kunnen we  aan de vragen van veel 
bezoekers en gebruikers voldoen en zijn we nog beter bestand tegen mogelijke toekomstige 
problemen. Het gaat dan om zaken als aansluiting op internet, met mogelijkheid van life-
streaming, betere geluidsapparatuur, verlichting van het podium, een permanente opstelling 
van het videoscherm. 
Onder het motto ‘Geef een Gave Gift’ zijn we daarom begonnen met een 
crowdfundingsactie, speciaal gericht op de (tijdelijke) inwoners van Bergen aan Zee. 
De resultaten van deze actie zijn hardverwarmend! Binnen anderhalve maand hebben wij 
ons streefbedrag van €10.000 al ruim overschreden. Fantatstisch te merken hoe ons kerkje 
leeft in de dorpsgemeenschap van Bergen (aan Zee) .  Iedereen die daar aan meegedaan 
heeft enorm bedankt! 
Samen met eerdere giften hebben wij nu een investeringsbudget van €15.000,-. Dat maakt 
het mogelijk om onze plannen direct te gaan uitvoeren, sterker nog, het eerste project is al 
afgerond. 
Meubelmaker Walter Vree uit Bergen heeft op ingenieuze wijze achter de lambrisering naast 
de kansel een tv-lift gemonteerd, waardoor deze permanent gebruiksklaar is. Ook is  de 
elektriciteitsvoorziening vóór in de kerk totaal vernieuwd.  
Samen met het bestuur van de MAD-stichting zijn we plannen aan het maken voor nieuw 
geluid en licht in de kerk. De aanleg van de kabel voor internet is al opgedragen aan Ziggo en 
wacht alleen nog op de vergunning van de gemeente.  En voor de winter echt aanbreekt 
hopen we ook onze mooie gebrandschilderde ramen bij donker van buiten te kunnen 
aanlichten. Kortom, we zijn echt samen op weg. 

 
 



Een zomer aan Zee 

Na de indrukwekkende voorstelling van Julika Marijn over Etty Hillesum op 1 maart viel alles 
stil in ons kerkje. Pas na de verlichting van de Coronamaatregelen in juni konden we weer 
gaan denken aan voorstellingen met een gepaste anderhalvemeter-afstand.  

Van de 12 geplande huwelijken er 6 afgezegd.  

Voor mensen met een bijzondere band met Bergen aan Zee heeft ons kerkje een goede 
functie voor het houden van uitvaartplechtigheden. Zesmaal werden deze tot nu toe hier 
georganiseerd. 

Het MAD-bestuur moest helaas besluiten alle zomerdiensten te cancellen. 

We waren daarom extra blij dat Ed Bausch van Kunstgetij kans zag om vanaf  begin juli elke 
week een dubbelconcert te organiseren, twee maal hetzelfde programma voor steeds 
maximaal 35 mensen. En die mensen kwamen! In het begin wat aarzelend, maar 
langzamerhand steeds meer. Het waren dan ook grote namen die Ed wist te strikken: 

Tm Kliphuis, Liza Ferschtman, Wies en de Liefde, Bert van Baar, teveel om op te noemen. We 
zijn Ed Bausch hiervoor veel dank verschuldigd, het was een groot succes. 

Op onze site www.vredeskerkje.nl kunt u terugzien wat voor moois er is vertoond en wat u 
komende maanden kunt verwachten. 

 

Open kerk 

Met wat extra maatregelen konden wij ook dit jaar op de dinsdagen in de zomer ons kerkje 
openstellen voor bezoek. Daar werd druk gebruik van gemaakt, zo’n 150 mensen kwamen 
langs. Nieuw dit jaar was de bijzondere videofilm van Sander van der Weert. Op 
aansprekende wijze vertelt Valti van Reenen hierin over de achtergronden van het 
Vredeskerkje en  hoe de bedoelingen van haar overgrootmoeder met dit mooie monument 
nog steeds recht overeind staan.  

Daarnaast heeft Marien Schrijver een fraaie presentatie gemaakt van ons kerkje en van 
Bergen aan Zee door de jaren heen, met veel oude foto’s en een prachtig digitaal 
gerestaureerd filmpje van het strandleven aan zee in de twintiger jaren. 

Twee visuele aanwinsten voor het Vredeskerkje. 
 

Covid 19-Combi-vieringen met de Ruïnekerk  
Het was zo leuk bedacht: een buitenviering in Coronatijd samen met de kerkgemeenschap 
van Bergen NH. Zomerse regenbuien gooiden echter roet in het eten en dus werd de 
hagenpreek rond het Vredeskerkje verplaatst naar een indoor-viering in het Godshuis van 
Bergen-binnen. Ondanks die tegenvaller werd het een mooie bijeenkomst, waarin cultuur en 
religie organisch samenvloeiden. Zo las dichter Theo Olthuis prachtige teksten voor uit eigen 
werk, waaronder lofzangen op het Vredeskerkje en de Ruïnekerk. De zangeressen Karin ten 
Cate en Maria Delver soleerden en duetteerden met prachtige liederen, begeleid door Bert 
Huibers (piano) en Frank van Wijk (orgel).  
De viering werd geleid door ds. Engele Wijnsma en emeritus predikant Rob Visser, voormalig 
stadsdominee van Amsterdam. Laatst genoemde hield weer een politiek-sociaal 
geëngageerde preek, waarin zowel Covid19 als de Zwarte Pietendiscussie een plek kregen. 
Hij ging daarbij kriskras door de Bijbel, wat zijn betoog zowel erudiet als soms onnavolgbaar 
maakte.  

http://www.vredeskerkje.nl/


De Bergense heerlijkheidsdominee beperkte zich  -in deze thuiswedstijd voor hem-  tot een 
gesprek met de kinderen en enkele inleidingen. Hij had zich gericht op een groot deel van de 
organisatie en de logistiek.  
Een week eerder was er ook al een combi-viering tussen beide kerken, maar die was volledig 
online. Een aantal delen uit die dienst waren vooraf opgenomen in het Vredeskerkje en 
werden tijdens de LIVE viering in de Ruïnekerk gemengd in de uitzending, waardoor het leek 
alsof de mensen met een functie tijdens de viering  steeds heen en weer moesten fietsen 
tussen de beide Godshuizen. Ook deze switch-viering werd door veel mensen bekeken. Ds. 
Engele Wijnsma trok een lijn van Jezus via de apostel Paulus naar de actualiteit van 2020. 
Met een les uit zijn sportschool over de Mind Muscle Connection legde hij uit dat alles 
verandert als een mens echt contact durft te maken met een ander. “Je ziet iemand echt en 
dat voelt die ander en zelf merk je wat die ander nodig heeft.”  Hans Boorsma (piano) en 
Guido Lamm (zang) gaven deze switch-viering glans met prachtige liederen.  
Zowel de collecten als de kosten van beide vieringen werden gedeeld door beide kerken. Dat 
resulteerde in een positief resultaat van € 600 voor beide partijen. Zo werd het niet alleen 
een feest voor alle bezoekers, kijkers en participanten, maar ook voor beide 
penningmeesters.   

 

 

Van de penningmeester 
Naast de bijzondere inkomsten uit de Gave Giften hebben wij dit jaar ook al weer het 
merendeel van de reguliere Vriendenbijdragen mogen ontvangen. 

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. Er zijn er 10 bijgekomen, totaal kennen we er nu 34. 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! 

 

 

Plannen voor de komende tijd 

Naast onze plannen rond de Kunst10Daagse, waarover hierna meer, staat er nog een aantal 
activiteiten voor dit jaar op stapel. Kunstgetij organiseert de volgende concerten: 

  

23 oktober Niki Jacobs Ensemble in het kader van 75 jaar Verenigde Naties met de 
wereldpremière van Theodorakis’ Mauthausencyclus in het Jiddisch 

30 oktober Michel Duijves Return to Familiar Grounds 

Beide concerten 17.00 en 19.30 uur 

 

15 november  11.30 en 13.30 uur  Dieter en Eric van der Westen, Me and You 

 

Nadere informatie en verplichte reservering via kaartverkoop@kunstgetij.nl 

Actuele concertinformatie altijd via www.vredeskerkje.nl of schrijf u in voor onze 
maandelijkse nieuwsbrief door een mail te sturen aan marienschrijver@ziggo.nl  

mailto:marienschrijver@ziggo.nl
mailto:kaartverkoop@kunstgetij.nl
http://www.vredeskerkje.nl/
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Kunst10Daagse en eigen concerten in oktober 
De samenwerking met het Kunstenaarscentrum Bergen in 2019 smaakte naar meer. We zijn 
daarom blij om samen met het KCB tijdens de Kunst10Daagse een tentoonstelling te kunnen 
organiseren van drie KCB-leden. 

Rob Komen, Cis Luttikhuis en Frieda Verbree tonen dagelijks vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur 
hun foto’s. De toegang is gratis. Nadere info www.vredeskerkje.nl 

Net als andere jaren organiseren we daarnaast nog, en los van de Kunst10daagse, met 
Kunstgetij en KCB een aantal concerten. 

Opnieuw komt er een componistengala van bij het KCB aangesloten componisten. Zij spelen 
onder de titel ‘KCB aan Zee’ eigen, veelal nieuw, werk. 

 Bijzonder is ook dat we aan de dichters van het KCB een podium kunnen bieden. Lucebert 
leende ons de titel ‘Oogsten in de Dwaaltuin’ voor hun optreden, dat wordt afgewisseld met 
enkele entr’acts. 

 

 
Zaterdag 10 oktober: Sterre Weldring en Raoul Michel, singer-songwriters. Première video 
clip De Dijken breken, gebaseerd op het  gelijknamige pamflet  van Rutger Bregman 

 

Dinsdag 13 oktober: Oogsten in de Dwaaltuin. Elly Stolwijk, Theo Olthuis, Neeltje Maria 
Min, Rob Komen(gelezen door Wim van Bokhorst). Gasten Elly de Waard en Giselle Ecury. 
Entr’acte: zangeres Betty Borstlap, saxofonist Victor Posch, pianist Robert Stoop  
 

Donderdag 15 oktober: Ruben Hoeke en Henk Pepping/Edgar Koelemeijer 

 

Zaterdag 17 oktober: KCB Aan Zee, de Componisten. Ton Mulders, Bastiaan Buissink,  

Jan van Wijk, Corinne Moerbeek, Kees van Unen en als gast Sarah Neutkens 

 

Alle concerten om 17.00 en 19.30 uur. Coronaproof.  Verplichte reservering: kunstgetij.nl 

 

Een Vriendelijke groet van uw secretaris, Joop Bekius 

http://www.vredeskerkje.nl/

