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Beste Vrienden,
Alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Want na de start met onze concertserie staat
er nu een aantal nieuwe zaken op ons te wachten. Bovendien staan we aan de
voorafvond van een belangrijke wisseling van de wacht. Na 25 jaar beëindigt José
Siebers-Faber haar functie als koster van ons Vredeskerkje. Maar er is al een goede
opvolgster voor haar gevonden.
Zomervieringen in het Vredeskerkje
Elke zomer wordt er een serie van tien vieringen gehouden in het Vredeskerkje van
Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid. Deze diensten worden altijd
door bijzondere voorgangers geleid. Zij bereiden Bijbelteksten voor rond een jaarthema.
In 2015 is dat: “Vergeven of vergelden.” Dat leek de Stichting Marie Amalie Dorothea een
passende bijdrage aan de toenemende spanningen in binnen- en buitenland. De
voorgangers van 2015 zijn:
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Karen Hagg (Jisp)

Dichteres en predikant

Ferdinand Borger (Amsterdam)
Engele Wijnsma (Bergen NH)
Wessel Stoker (Amsterdam)
Ferdinand van Melle (Oudorp)

Theater en TV-maker
Predikant Ruïnekerk
Hoogleraar esthetica
Emeritus gevangenispredikant

Jerke de Vries (Alkmaar)
Bert Kramer (Heiloo)
Teresa Takken (Alkmaar)
Rudi Oranje (Alkmaar)
Stefan Dijkhuizen (Bergen NH)

Ouderenpastor
emeritus predikant Bergen (& aan Zee)
Pastor Verpleeghuis
Pianerend coach en emerituspredikant
Marinepredikant

Concerten in het Vredeskerkje
Tot en met 12 augustus vinden er elke week in het Vredeskerkje zomerconcerten plaats.
Kaarten zijn te reserveren bij info@kunstgetij.nl , 06 38149037 of bij de Eerste Bergense
Boekhandel, of een half uur voor aanvang aan de zaal.

Alle concerten beginnen om 20.00 uur
Kunstgetij is er voor ons in geslaagd een aantal bekende uitvoerende artiesten te vinden
die op bijzondere wijze in het Vredeskerkje zullen optreden:
24 juni
Grupo del Sur, Tango Kwintet met Piazolla en anderen
€17,50
26 juni
Johannette Zomer&Tulipa Consort, Vivaldi/Canti Sacri
€17,50
8 juli
A.L. Snijders/Marcel Worms, het Zeer Korte Verhaal Muzikaal omlijst €15,00
15 juli
Trio Mehmet Polat Wereldmuziek
€15,00
Vrienden van het Vredeskerkje ontvang €2,50 korting op deze entreeprijs.
Aan de ons bekende e-mailadressen zal het vervolg van het zomerprogramma zo snel
mogelijk worden toegestuurd.
Afscheid José Siebers-Faber
Na 26 jaar met hart en ziel voor het Vredeskerkje te hebben gewerkt heeft José Siebers
aangegeven dat zij haar functie als koster wil beëindigen. De Stichting MAD laat haar
met spijt gaan, maar heeft alle begrip voor deze wens. 30 augustus 2015 is de laatste
keer dat José als koster bij de kerkdienst aanwezig zal zijn. In het najaar zullen wij in een
Vriendennieuws stil staan bij alles wat José voor het Vredeskerkje betekend heeft en zal
ook informatie te vinden zijn over een afscheidsbijeenkomst.
Welkom aan Nina Bierman en andere gastvrouwen en gastheren
De Stichting MAD is erg blij dat in de afgelopen maanden een aantal nieuwe
gastvrouwen en gastheren is gevonden.
Maar het beste nieuws is dat mevrouw Nina Bierman de coördinatie van deze groep
voor de huwelijken, rouw- en doopdiensten en alle zomerkerkdiensten van José Siebers
wil overnemen.
Nina Bierman is te bereiken via e-mailadres nzoethout@kpnmail.nl en verder vooral ’s
avonds via 072-5813197.
Welkom Nina!
De Vriendenbrief via e-mail
Het verspreiden van de Vriendenbrief in en rond Bergen en Bergen aan Zee doet een
aantal vrijwilligers. Maar voor de grotere afstanden is dat niet mogelijk. Het verzenden
per post, zeker naar het buitenland is vrij kostbaar. Daarom vragen wij u, als u voortaan
het Vriendennieuws digitaal wilt ontvangen, dit kenbaar te maken aan de secretaris,
j.c.bekius@quicknet.nl . We kunnen u dan gelijk het laatste nieuws over het culturele
programma toemailen.
De jaarlijkse donatie
Het Vredeskerkje is erkend als zgn ANBI-instelling. Dat betekent dat uw jaarlijkse
bijdrage onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Helaas kunnen kerken geen
Culturele ANBI zijn, dus uw gift valt onder het gewone regime. Maar wist u dat u door
een toezegging voor 5 jaar te doen u altijd uw gift van de belasting kunt aftrekken?
Marien Schrijver, onze penningmeester, marienschrijver@ziggo.nl , vertelt u er graag
alles over. Voor u gemakkelijk, voor ons een grote steun.
De jaardonatie is vastgesteld op €25,-, maar meer mag graag, we hebben nog heel veel
plannen waar geen geld voor is!
Een hartelijke zomergroet van uw secretaris

Joop Bekius j.c.bekius@quicknet.nl

