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Inleiding
Op 8 mei 2018 gaf Jan Kees Wiebenga de aftrap voor de eerste Vredeslezing in het kader van
het honderdjarig bestaan van het Vredeskerkje.
Het was in alle opzichten een mooie en warme avond: buiten scheen de zon volop en binnen
zaten meer dan zeventig mensen geboeid te luisteren en mee te praten met Wiebenga over
de plaats van ons Vredeskerkje in een eeuwenoude Europese geschiedenis.
Een prachtig begin van onze feestelijkheden en wij nodigen u van harte uit om de komende
tijd daaraan deel te nemen!

De wereld van MasterPeace
Op dinsdag 12 juni 2018 zal Jaap Sluis met Aart Bos spreken over de “Wereld van
MasterPeace”. In 2017 realiseerde MasterPeace ruim 250 projecten in 40 landen. Dat
gebeurde mede door - met de inspiratie en energie van muziek, kunst en sport - mensen
samen te brengen en een dialoog te starten.
MasterPeace kijkt naar wat bindt en niet naar de verschillen. Dialoog is essentieel om elkaar
beter te begrijpen. Met dit thema zitten we als het ware in het hart van de opdracht het
Vredeskerkje. Wij rekenen dan ook op een grote opkomst! Kaarten te bestellen bij
stellaschrijver@ziggo.nl á €10,- of aan de zaal. Aanvang 20.00 uur.

De jubileumviering op 1 juli, 14.30 uur Ruïnekerk Bergen
Met een muzikale omlijsting van Frank van Wijk en Sabine Kirsten brengen Valti van Reenen
en Wim van Bokhorst ons Dichter bij Marie Amalie van Reenen. Het belooft een bijzondere
middag te worden, het hoogtepunt van ons jubileumjaar. Van harte welkom!
Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar via stellaschrijver@ziggo.nl
Donateursbijdrage
Het merendeel van onze Vrienden heeft inmiddels zijn bijdrage overgemaakt. Mocht dit nog
aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan kunt u alsnog uw Vrienden-donatie 2018 van minimaal
€25,- op ons rekeningnummer NL89 ABNA 0615 1779 05 tnv Vredeskerkje Bergen aan Zee
overmaken.
AVG
Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming
van kracht geworden.
Ook voor de Vrienden-stichting had dat effect op de wijze waarop wij omgaan met uw
gegevens. Uw persoonsgegevens zijn door ons in het verleden altijd met de grootst
mogelijke zorg behandeld. Maar met het invoeren van deze nieuwe wet was het toch goed
om onze procedures nog eens tegen het licht te houden. Het belangrijkste dat wij aangepast
hebben, is de opslag van uw gegevens. Tevens hebben wij formeel beschreven waar we uw
gegevens voor nodig hebben en wie toegang heeft tot die gegevens. E.e.a. is samengevat in
onze ‘Privacy-verklaring’ die u kunt vinden via
mailto:http://www.vredeskerkje.nl/stichting-vrienden/privacy-verklaring
Uw e-mailadres wordt nooit aan derden doorgegeven. Wij gebruiken uw adres voornamelijk
voor het toezenden van onze nieuwsbrief en ons maandelijkse culturele programma.
Mocht u geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan kunt u zich daar voor afmelden via
mailto:j.c.bekius@quicknet.nl
Wilt u het maandelijkse culturele programma niet meer ontvangen, dan kunt u zich hiervoor
uitschrijven via de link onderaan het maandprogramma.
Ontvangen wij geen bericht van u, dan gaan wij er vanuit dat u zich in onze privacybenadering kunt vinden.
Zomeropenstelling
Ook dit jaar is ons kerkje in de maanden juli en augustus van 14.00 tot 16.00 open voor
bezoekers. Wij draaien dan onze video en er is altijd iemand aanwezig die vragen over het
Vredeskerkje en zijn stichteres kan beantwoorden.
Zomerprogrammering
Net als vorige jaren zal Stichting Kunstgetij, naast de incidentele concerten die nu al
plaatsvinden, vanaf juni weer wekelijks een concert programmeren. Wel op een nieuwe dag,
nu op donderdag. Voor de details verwijzen we naar de website www.vredeskerkje.nl
Kaarten kosten als regel € 15,00, maar U als Vriend krijgt hierop €2,50 korting.
Het wordt weer een gevarieerd programma met op 21 juni op veler verzoek een herhaling
van The Sound of Silence, het Verhaal van Simon en Garfunkel. Vorig jaar driemaal
uitverkocht. Ook Jan Rot en Mathilde Santing zijn dit jaar van de partij. Alle reden dus om op
de site te kijken en te komen!

Welkom aan Zee
De inwoners van Bergen aan Zee, waaronder vele van onze vrienden, kunnen binnenkort een
uitnodiging verwachten voor een instuif op 25 augustus. Speciaal voor hen organiseren wij
een zomerparty aan het eind van de middag. Met een drankje in de hand kunnen we praten
over wat het Vredeskerkje voor het dorp betekent en misschien nog meer kan betekenen.
Voor kinderen is er een springkussen en een tekenaar die met hen aan het werk gaat. Wies
en de Liefde zullen alles muzikaal omlijsten, kortom alle voorwaarden voor een ontspannen
middag aan zee zijn aanwezig. En de zon? Die hebben wij altijd in ons hart.
Zomerdiensten
Met de speciale viering op 1 juli gaat de gebruikelijke reeks zomervieringen weer van start.
Bezoekers uit alles windstreken zijn van harte welkom om met ons de traditie voort te zetten
die Marie Amalie van Reenen begon. Met delen van haar eigen liturgie zullen voorgangers
van vele gezindten deze oecumenische diensten leiden.

1-jul Engele Wijnsma & Ferdinand van Melle
Dorpsdominee & de Kerkvader Vredeskerkje
8-jul Tim Vreugdenhil
Standup-theoloog Citykerk Amsterdam
15-jul Henri Frohlich
Vrijzinnig dienaar des Woords
22-jul Thom van der Woude
Vlootaalmoezenier (RK)
29-jul Veronique Lindenburg
Vestingstadpredikant
5-aug Willemijn Jonkers
Dominee & heks
12-aug Willemien van Berkum
Heilig Vuur theoloog
19-aug Stefan Dijkhuizen
Onderwaterpredikant
26-aug Suzan ten Heuw
Dominee & wijsgerige problemsolver
2-sep Bart Koet
Hoogleraar (RK) Bijbel en kerk

Bergen & Oudorp
Amsterdam
De Purmer
Edam
Muiden
Muiderberg
Amsterdam
Bergen
Leiden-Castricum
Utrecht/Tilburg

Collectorsitem
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Vredeskerkje heeft de Bergense
graficus Eric van der Wal een houtsnede van het Vredeskerkje gemaakt.
Deze wordt in een ondertekende en genummerde oplage van 100 stuks verkocht tegen de
prijs van €75,- per stuk. Met de aankoop van dit unieke werk steunt u bovendien het
Vredeskerkje , van elk verkocht exemplaar krijgt de Stichting MAD €25,-.
Tijdens de jubileumviering op 1 juli zal het eerste exemplaar worden onthuld.

De komende Vredeslezingen in het Vredeskerkje Bergen aan Zee
12 juni

20.00 uur: De wereld van MasterPeace
Jaap Sluis interviewt Aart Bos, managing director MasterPeace, een jonge en
positief ingestelde internationale Vredesbeweging, in 40 landen actief
4 september 20.00 uur: Ook het begrip Vrede behoefte een update
Maarten Zweers, zelfstandig muziekdramaturg, gaat met muzikale
intermezzo’s op oorspronkelijke wijze in op de vredesproblematiek van onze
tijd
9 oktober
20.00 uur: Rivieren keren nooit weer terug
De Bergense filosofe Joke Hermsen spreekt over ‘verlies, tijd en herinnering’,
aan de hand van haar nieuwe, gelijknamige, roman.
13 november 20.00 uur: 1918 en het verlangen naar Vrede en vernieuwing in Europa
Marjet Brolsma, docent Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam,
promoveerde in 2016 op het verlangen naar herleving van de Europese
cultuur na de Eerste Wereldoorlog, de tijd waarin het Vredeskerkje werd
gesticht.
De toegangsprijs is €10,-, inclusief een drankje in de pauze en na afloop.
Kaarten bestellen bij Stella Schrijver: stellaschrijver@ziggo.nl of bij de Eerste Bergensche
Boekhandel te Bergen.
Onze sponsors:

