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Een nieuw seizoen
We hebben nog lang nagenoten van ons geweldige lustrumjaar! Met uw steun, en die van
heel veel anderen, konden we er een geweldig jaar van maken. Heel veel mensen hebben de
vijf Vredeslezingen bezocht, er waren ruim 1200 bezoekers bij de Open Monumentendag en
tijdens de Kunst10Daagse kwamen er zelfs meer dan 200 mensen op bezoek. Ook de
concerten die Ed Bausch van Kunstgetij voor ons organiseert trekken een steeds vaster
publiek. Het beste bewijs dat ons aller Vredeskerkje in de harten van veel mensen leeft.
Dit jaar gaan we daar natuurlijk mee door, al zal het iets rustiger zijn dan vorig jaar.
Wij hopen u de komende tijd zeker weer te mogen ontmoeten.
Alle actuele informatie staat steeds op onze site: www.vredeskerkje.nl

Paaseieren zoeken
Op zondag 21 april j.l. heeft het Vredeskerkje in samenwerking met de Dorpsraad Bergen
aan Zee een oude traditie in ere hersteld: paaseieren zoeken in Bergen aan Zee.
Twee bestuursleden hebben halverwege de ochtend chocolade-eieren rondom het kerkje
verstopt.
Het was een prachtige en zonnige dag, dus werden de schaduwrijke plekjes opgezocht. Een
paar bewoners van de Kerkstraat hadden de voorraad aangevuld.
Vanaf 11:45 uur kwamen kinderen met ouders, opa’s en oma’s naar het kerkje.
De opkomst was boven verwachting groot: 35 kinderen en evenveel volwassenen.
Om 12:00 uur mochten als eerste de kinderen tot en met 7 jaar naar buiten, om een
minuutje langer de kans te krijgen de eieren te vinden.
Na afloop was er voor de volwassenen koffie/thee en voor de kinderen limonade. Jelle en
Maaike van Blokland, kinderen van de voorzitter van de Dorpsraad Bergen aan Zee, hadden
de catering op zich genomen.
Volgend jaar zal er voor het eerst op 1ste Paasdag een Paasdienst worden gehouden van
10:30 -11:30 uur.
Daarna kunnen de kinderen weer eieren gaan zoeken

Bouwkundige plannen
Hoewel het Vredeskerkje als provinciaal monument vooral moet blijven zoals het is, hebben
we elk jaar toch wel weer een paar wensen tot verbetering. Vorig jaar konden we met steun
van de Vrienden en een externe subsidiegever de pantry realiseren, een enorme aanwinst.
Dit jaar willen we als Vrienden een bijdrage leveren aan het aanbrengen van isolatie van het
dak. Dat moet er voor zorgen dat het in de winter minder koud is en dat we belangrijk
minder gas gaan verstoken.
De glas-in -lood-ramen van Bogtman zijn een van de meest in het oog springende elementen
van het kerkje. Vooral als de zon er op staat laten zij hun kleuren bijzonder stralen. Maar in
de winter zijn het ’s avonds donkere vlakken. Daarom is het idee ontstaan om ze dan van
buitenaf aan te lichten. Ook daarvoor zijn we op zoek naar extra middelen.
Zoals het stukje hierna laat zien, zijn we daarmee aardig op weg.

Giften – sponsoring Vredeskerkje
U, als Vriend van het Vredeskerkje, heeft de afgelopen jaren door uw jaarlijkse of incidentele
giften in belangrijke mate bijgedragen aan de instandhouding en verbetering van het kerkje.
De afgelopen periode hebben twee belangrijke initiatieven nieuwe inhoud gegeven aan de
sponsoring.
Dames Lions Club Bergen Egmond Schoorl
Deze winter en dit voorjaar heeft deze Lions Club (met MAD-secretaris Stella Schrijver als
lid!) twee activiteiten ontplooid waarvan de opbrengst mede ten goede is gekomen aan het
Vredeskerkje.
Een geanimeerde wijnproeverij in Merlet en een swingend bluesconcert in het kerkje zelf
hebben geleid tot een cheque van €1500,- die onlangs is overhandigd aan Martijn Höfelt, de
voorzitter van de Stichting MAD.
Het in dank aanvaarde bedrag is een belangrijke bijdrage in de kosten voor de geplande
dakisolatie van het kerkje.

Jan Pieter Stomps: “Het waren jonge honden”.
29 maart 2019 was er een bijzondere, druk bezochte bijeenkomst in het Vredeskerkje: Jan
Pieter Stomps, klokkenmaker te Bergen, oud-raadslid en oud-wethouder, overhandigde de
eerst uitgave van zijn boek “Het waren Jonge Honden” (Intriges en idealisme in de Bergense
politiek (1970-1980)) aan Jan Ritsema, destijds de burgemeester.
Het boek biedt een minutieuze beschrijving (laat dat maar over aan een klokkenmaker!) van
hetgeen zich destijds afspeelde binnen het toenmalige Bergense Raadhuis.
Maar er is meer: het wordt besproken tegen het decor van de jaren zeventig, het kabinet
den Uyl, de Vietnamdemonstraties en de ruzies over grondpolitiek. Mede daardoor komen
de toenmalige plannen aangaande de woningbouw in Bergen aan Zee ruim aan bod.
Sappige literatuur voor de insiders maar ook voor geïnteresseerden een fraai inkijkje in de
Bergense politieke geschiedenis.
Maar er is nog een belangrijke reden om het boek aan te
schaffen: bijna de gehele opbrengst komt ten goede aan het
Vredeskerkje. De opbrengst zal besteed worden aan de
verlichting van de glas-in-loodramen aan de buitenzijde. Een
lang gekoesterde wens omdat deze bij avondbijeenkomsten
niet zo goed tot hun recht komen.
Het boek is voor €12,50 verkrijgbaar bij de Bergense
boekhandels. Maar ook in het klokkenwinkeltje van Jan
Pieter, Molenstraat 1 te Bergen (sowieso een bezoek
waard!).

Van de penningmeester
Op de brief die ik in februari naar u allen stuurde en waarin u werd herinnerd aan uw
donatie voor dit jaar, heeft 75% van u reeds gereageerd. Mocht deze brief aan uw aandacht
zijn ontsnapt, dan hoop ik dat u alsnog uw Vriendendonatie 2019 van minimaal €25,- op ons
rekeningnummer NL89 ABNA 0615 1779 05 tnv Vredeskerkje Bergen aan Zee zult
overmaken.

Zomeropenstelling
Net als vorige jaren zal het Vredeskerkje ook dit jaar in de maanden juli en augustus elke
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open zijn voor bezoek. U bent er van harte welkom.
Er is altijd een vrijwilliger aanwezig die u kan rondleiden en we draaien een video met oude
beelden van Bergen aan Zee.

Concerten Kunstgetij
Ook dit jaar organiseert Kunstgetij in de maanden juli en augustus elke donderdag om 20.00
uur een zomeravond concert. Het programma voor juli staat helemaal vast, voor augustus is
nog niet alles rond , kijk op onze site, www.vredeskerkje.nl. Daar staan ook meer details over
de concerten van juli. Als Vriend heeft u korting op de entreeprijs!
4 juli

Boi Akih met Monica Akihary zang, Niels Brouwer gitaren en Zoumana Diarra
kora, ngoni en percussie €15,-/ €12,50 Vriendenprijs
11 juli
Margreet Ravestein en Camusto €12,50/€10,- Vriendenprijs
18 juli
Hans LaDuc, fingerpicking guitars en zangeres/pianiste Marieke Duin
€12,50/€10,- vriendenprijs
25 juli
Guus Westdorp zingt Shaffy, €12,50/€10,- Vriendenprijs
22 augustus Sya, harmonische zang en een diversiteit aan instrumentarium,
€15,-/€12,50 Vriendenprijs
29 augustus Manito flamenco gitaar en Monica Coronado zang, €10,-

Zomerdiensten
Deze oecumenische diensten beginnen om 10.30 uur.
Datum
voorganger
30 juni
ds. Tim Vreugendenhil
Standup theoloog Citykerk Amsterdam
7 juli
ds. Engele Wijnsma
Heerlijkheidspredikant te Bergen
14 juli
ds. Fredinand van Melle
Kerkvader Vredeskerkje te Oudorp
21 juli
ds. Willemien van Berkum
Heilig Vuur predikant te Amsterdam
28 juli
ds. Martin de Jong
Multicultidominee te Amsterdam
4 augustus
ds. Susan ten Heuw, vega-filosoof
en dominee te Leiden en Castricum
11 augustus Thom van der Woude
RK pastor voor zeesoldaten te Volendam
18 augustus ds. Willemijn Jonkers, spiritueeltherapeutisch predikant te Muiderberg
25 augustus ds. Stefan Dijkhuizen,
onderwaterpredikant bij de Marine
te Bergen
1 september prof. dr. Bart Koet, hoogleraar
Bible Science, te Utrecht en Tilburg

muzikale begeleiding
Meermuze (vocaal ensemble)
Bert Huibers (orgel)
Karin ten Cate (zang)
Bert Huibers (orgel)
René Lycklama Nijeholt ( alt sax)
René Sytsma (piano, orgel)
Marja Dignum (zang)
Bert Huibers (orgel)
Marjolein ten Cate (Barok-fluit)
Bert Huibers (orgel)
Liesbeth Brinkman (zang)
Pieter Rynja (orgel)
Wilma Bos (zang)
Marion Kroon (piano, orgel)
Adinde Broersen (zang)
Stefan Broersen (piano, orgel)
Jip de Graaf, Damian Komen
(zang, gitaar, piano)
Hans Boorsma (orgel)
Maria Delver (zang)
Pieter Rynja (orgel)

De besturen van de Vriendenstichting en de stichting MAD wensen u een mooie zomer toe
Joop Bekius, secretaris Stichting Vrienden van het Vredeskerkje Bergen aan Zee

