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Wijkberichten

Dorpskerk
Wijk aan Zee
Juli - augustus 2016

Contactadres
Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden
Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl
H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com
B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenberg@hotmail.com
M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mlindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070
Bankrekeningen
Preekbeurtenfonds
rekeningnummer NL30INGB0003676071
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee

-

Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee

-

Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom
3 juli 10.00 uur:
Dr. D. van Arkel te Castricum.
*
17 juli 10.00 uur:
Ds. S. Schippers te Sumar.
*
24 juli 10.00 uur:
Oecumenische vakantiedienst in de Dorpskerk.
drs. J. de Wildt en dhr. H. van Heerden
*
31 juli 10.00 uur:
Pastor L. H. Stuifbergen.
*
7 augustus 10.00 uur:
Ds. S. Zitman te Zwolle.
*
21 augustus, 10.00 uur:
Ds. F.J. van der Wind te Heiloo.
*
28 augustus, 9.30 uur:
Oecumenische vakantiedienst in de
Odulphuskerk
drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman.

in onze Kerk!

Rondom de Diensten
We gaan de zomer weer in!
Het zijn altijd maanden met een toename van het aantal kerkgangers:
zomergasten en mensen uit de omgeving die op de fiets stappen om
eens ergens anders te gaan kerken. In de laatste weken van juni
zaten we op zondagen ook al weer tegen de 50 kerkgangers aan. Het
is altijd leuk de verhalen te horen van mensen die zo’n ochtend als
gasten in de banken schuiven.
De julimaand begint met ds. Van Arkel uit Castricum.
Hij is vanuit de classis erg actief in onze regio en we zijn blij dat het
een keer gelukt is hem voor Wijk aan Zee te strikken
De 17e juli komt Sebastiaan Schippers over de Afsluitdijk. We kennen
hem natuurlijk als organist maar hij is tenslotte ook theoloog en deze
zondag komt hij net als vorig jaar, bij ons preken. Of hij na afloop nog
achter de klavieren schuift…?

De week daarop is de eerste oecumenische vakantiedienst. Dit keer
in onze kerk, Jan de Wildt en Harry van Heerden zullen deze dienst
leiden.
De julimaand wordt op de 31ste afgesloten door pastor Bertus
Stuifbergen.

Op 7 augustus komt de oud-predikant van Heemskerk, ds Zitman
naar Wijk aan Zee. Hij heeft nog familie in het Heemskerkse wonen
en eens per jaar combineert hij het familiebezoek met een dienst in
onze kerk.
21 augustus komt ds. Van der Wind uit Heiloo naar onze kerk. Hij was
vorig jaar voor het eerst onze gastpredikant en wilde graag ook dit
jaar terugkomen. Daar zijn we blij mee, want u heeft er geen idee van
hoe lastig het is om ieder jaar weer mensen te vinden om al die data
voor een heel jaar in te vullen….!
De tweede oecumenische vakantiedienst is op zondag 28 augustus,
dit keer in de St. Odulphuskerk en dus om 9.30 uur! Voorgangers zijn
Jan de Wildt en Marcel Lindeman.

Giften
In de afgelopen maanden kregen we weer een aantal giften binnen
voor onze plaatselijke kerk:
- voor het Preekbeurtenfonds:
€ 100 + 2x € 50 + 2x € 25, 2x € 22,22 + 2x € 17,50 + € 75 + € 5
- voor de Wijkkas:
€ 17,50 + € 20 + € 100 + € 50 + € 300
- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 150 + 2x € 17,50 + 2x € 22,50 + € 400
Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!

.
Koffierooster
Voor de komende twee maanden ziet het er als volgt uit:
03-07:
Truus Cupido en Janke v.Wieren
17-07:
Margriet vd Berg en Nellie Morren
24-07
Harry v. Heerden en Tini v.d. Heuvel
31-07
Janke v.Wieren en Bertil v.d. Berg
07-08
Truus Cupido en Barbara de Bree
21-08:
Margriet vd Berg en Marcel Lindeman
We zoeken dringend aanvulling voor de koffielijst, als u een keer wilt
helpen met koffiezetten, (vanaf half tien) dan graag!
Op zondag 19 juni was er van de vaste ploeg niemand meer
beschikbaar om koffie te zetten, maar gelukkig beschikte Harry van
Heerden nog over twee “koffie-boys” die als redders in de nood die
ochtend de potten lieten pruttelen!

Verveling is een ander woord voor luiheid, want er is nog zo veel te
doen.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Hutselfrutselclub
Op de maandagavonden zit de Hutselfrutselclub met 9 dames onder
het genot van een kopje koffie of thee (met natuurlijk een koekje erbij)
gezellig te knutselen in de consistorie.
De ene maakt kaarten en de ander borduurt er op los of we breien
want het wordt ook weer een keer winter.
Deze zomer heeft Claartje een tafel met onze knutselarij mooi
tentoongesteld met de prijzen erop zodat de spulletjes kunnen worden
verkocht, het doosje om het geld in te doen staat op de tafel.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.
Mochten er vragen over de spullen zijn, de kerkenraadsleden kunnen
die beantwoorden.
Oh ja, de hutselfrutselaar-dames zijn nu tot eind september vakantie
aan het vieren.
Nieuwe frutselaars zijn altijd welkom. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Voor iedereen een heel fijne mooie zomer!

Sprankelend orgelconcert in de Dorpskerk
Op 15 juli 2016 wordt er om 20.00 uur in de Dorpskerk een
orgelconcert gegeven door organist Hugo van der Meij. Hij is een
virtuoos op het orgel en wil de concertbezoekers een muzikale
verrassing bezorgen!
Hugo van der Meij (1992) zat al op zeer jonge leeftijd achter de piano.
Hij was zestien toen hij orgelles ging nemen bij Sjaak van Duijn op het
orgel van de Oude kerk in Katwijk. Vooral improviseren bleek een
sterke kant te zijn. Van der Meij is organist in kerken te Rijnsburg,
Katwijk en Scheveningen. Ook begeleidt en dirigeert hij zeven koren.
Daarnaast geeft hij orgelconcerten, zowel samen met andere
organisten als solo. Hij heeft diverse cd’s opgenomen in verschillende
kerken. Vorig jaar speelde hij ook al een zomeravondconcert in Wijk
aan Zee.
Dit concert begint om 20.00 uur. Toegang € 10 – t/m 11 jr. € 5.
Verdere informatie: www.zingenenzo.com

Bijbelkring en Oecumenisch nieuws
Bijbelgroep
De oecumenische bijbelgroep heeft het seizoen afgesloten met een
zeer geslaagde excursie naar de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem.
De koster zorgde voor een uitstekende rondleiding en gaf toelichting
op de uitbundige symboliek die overal in het gebouw te zien is. Vele
elementen uit het Boek Openbaring van Johannes komen in het
gebouw tot leven. De recent geplaatste glas-in-lood ramen van Jan
Dibbets kregen terecht veel aandacht. Het in vele opzichten leerzame
bezoek werd afgesloten met een smakelijke lunch in Restaurant
Bosbeek in Santpoort.
Het nieuwe seizoen van de bijbelgroep start op maandag 5
september.
Vakantievieringen
Al vele jaren houden we in de vakantiemaanden speciale
oecumenische diensten die verzorgd worden door voorgangers uit
eigen kring. Op die manier is op de zondagen altijd één van de kerken
in ons dorp open voor een eredienst.
Op 24 juli om 10.00 uur in de Dorpskerk op het Julianaplein en op 28
augustus is de viering om 9.30 uur in de St. Odulphus.
Iedereen is van harte welkom!
Miep de Wildt-van Overmeeren

Terugkijken op de Tentviering.
Op Hemelvaartsdag was het toch weer spannend: zou de feesttent op
de Dorpsweide vollopen voor de jaarlijkse oecumenische tentviering?
Eigenlijk konden we het na een kleine 15 jaar ervaring wel weten: de
tentviering is een hit! Maar ja, het moet elk jaar toch maar weer
lukken. We hadden een vrij ingewikkeld thema, waarin de opening
van het zomerseizoen in Wijk aan Zee gecombineerd werd met de
actuele problematiek van vluchtelingen en dat alles dan op 5 mei:
Bevrijdingsdag,
De toon voor de viering werd meteen al gezet toen de 10-jarige
Jasmijn Verhorst het lied “Mag ik bij jou?” van Claudia de Breij zong.

Ieder mens is op zoek naar geborgenheid. Of je nu gast bent in een
toeristendorp, vluchteling uit een oorlogsgebied of gewoon bezoeker
van een kerkdienst: je wilt je medemens als naaste ervaren.
Onze drie voorgangers gaven aan dat thema ieder op eigen wijze
kleur. Diaken de Haas schetste in een mooi persoonlijk verhaal zijn
komst in een onbekende gemeenschap gekoppeld aan het verhaal
van Zacheüs uit het Lucas Evangelie. Dominee Hoekstra, emeritus
Remonstrants predikant, maakt veel indruk met haar woorden recht
uit het hart als oma van twee kleinzonen. Kapitein Schuitert van het
Leger des Heils gaf een oprecht getuigenis van geloof in de goedheid
en kracht van mensen, die zich weten te bevrijden uit ketenen van
wanhoop.

Muziek is altijd een belangrijk element in de tentviering en daarvoor
stonden de kerkkoren van Wijk aan Zee, WAZCO en de muziekkapel
van het Leger des Heils borg. We hebben ook weer vol overtuiging
samen gezongen en gebeden.
De opbrengst van de collectie was dit jaar voor de Stichting
Vrolijkheid, die activiteiten organiseert voor kinderen in
asielzoekerscentra. En wat een opbrengst: we konden 845 euro
overmaken. De kosten van de viering hoefden we niet af te trekken
van de collecte, dankzij de financiële steun die we kregen van de
organisatie van het Meifestval, de Stichting Actief Wijk aan Zee, de
PKN en de parochie. Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) zorgde

voor een mooi, kleurig aandenken en onze Wijk aan Zeese “koningin
van de cupcakes” Cindy de Blok bakte voor iedereen een traktatie bij
de koffie.
Aan het eind was het voor iedereen duidelijk: volgend jaar weer een
tentviering!
Namens de voorbereidingsgroep dank aan iedereen die zich inzette
voor deze prachtige viering.
Jan de Wildt

Dank
Namens mijn moeder en zus wil ik u hartelijk dank zeggen voor de
lieve woorden, kaartjes en bloemen die wij mochten ontvangen tijdens
de ziekte van mijn vader Piet Kelder en ook na zijn overlijden, het
heeft ons goed gedaan dat u met ons meeleefde.
Hans Kelder

Maansverduistering
“vanavond kunnen jullie een maansverduistering zien!” deelt de
leraar natuurkunde mede.
“op welk net”? vraagt de leerling….
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Lief en Leed
De laatste maanden krijgen we steeds berichten over leed en ziekte
in- en rond onze gemeente.
Verschillende van onze gemeenteleden hebben te kampen met
fysieke of geestelijke problemen die hun levensvreugde aantasten,
hun doen en laten belemmeren en van allerlei kanten komt er ook
slecht nieuws over mensen in de directe omgeving van onze
gemeenteleden. Vaak jonge mensen die nog midden in het leven
staat en die plotseling geconfronteerd worden met een
levensbedreigende en soms ongeneeslijke ziekte.
Vragen bestormen je, waarop je geen antwoord krijgt of kunt geven.
Je staat machteloos en moet berusten in het lot, hoe oneerlijk het ook
is in onze ogen.

Met twee keer in de maand een bloemetje uit de kerkdienst kunnen
we op dit moment onmogelijk aan iedereen de aandacht geven die
zou moeten, we zullen als gemeente elkaar moeten bemoedigen en
een schouder bieden aan een ieder die daar behoefte aan heeft.

Orgelconcerten in de Grote Kerk Beverwijk
Het jaar 2016 belooft een boeiende, muzikale zomer te worden in de
Grote Kerk van Beverwijk.
Op 8 juli 2016 zal organist Frank van Wijk de concert serie openen.
Hij is actief als docent kerkmusicus en beheerder van het Müllerorgel (1762) van de Kapelkerk te Alkmaar.
Frank van Wijk heeft zijn programma de volgende titel meegegeven:
“Hollandse muziek uit de 18e eeuw”. Een verscheidenheid aan
componisten zullen voorbij komen, niet allemaal even bekend maar
kwalitatief hoogstaand, waaronder andere muziek van: Gerhardus
Havingha, Willem de Fesch, Jakob Wilhelm Lustig, Jacob Potholt en
Christiaan Frederik Ruppe.
Op 15 juli zal het Kwartet Fanni Székely (traverso), Tomasso Gladiolli
(cello), Balázs Tóth (theorbo) en Valentina Villaseñor (clavecimbel)
een barok concert verzorgen. Op het programma werken van

Wilhelm Friedemann Bach, Christoph Schaffrath,, Johann Sebastian
Bach en Franz Xaver Richter.
Bart Jacobs uit België bespeelt op 22 juli 2016 het orgel Hij heeft dit al
eens eerder gedaan in 2010. Jacobs (1975) studeerde orgel,
klavecimbel en kamermuziek aan het Lemmensinstituut te Leuven.
In 2009 won hij het Schnitger-concours Alkmaar omwille van zijn
“veelzijdigheid in interpretatie en grote muzikale persoonlijkheid”
Zijn thema is “ Vroege orgelwerken van J.S. Bach”, waaronder
Sinfonia Der Herr denket an uns, BWV 196 en een aantal
Orgelchoräle van recent ontdekte jeugdwerken.
Op 29 juli zal het “Offshore Baroque Ensemble” een concert
verzorgen, bestaande uit:María Florencia Gómez (traverso), Nathalie
Verdon (viool), Tomáš Kardoš (cello) en Mariano Boglioli
(clavecimbel).Het programma bevat:Werken van J. Westhoff, G.
Platti, G. Muffat en G. P. Telemann.
Op 5 augustus 2016 komt de stadsorganist van de Grote Kerk in
Gorichem, Gerben Budding, een concert verzorgen. Hij studeerde het
hoofdvak orgel aan het Utrechts Conservatorium.
Budding heeft gekozen voor orgelwerken van J.S. Bach: de Toccata
in d moll en de Praeludium en Fuga in C-dur, daarnaast speelt hij
werken van J.L.Krebs, Carl Philipp Emanuel Bach en een Ciaconna
van Joh Bernard Bach.
Vrijdag 19 augustus 2016 zal Adriaan Hoek uit Tholen de
zomeravond orgelserie afsluiten. Hij behaalde in 2014 cum laude zijn
Bachelor of Music in Rotterdam. In 2015 heeft Hoek maar liefst vier
Internationale orgelconcoursen op zijn naam geschreven.
Zijn programma bestaat uit werken van G. Bovet ,J.P Sweelinck,
J.S.Bach, Joseph Haydn. Hij besluit zijn concert met Sonate IV in
Bes-dur van Mendelssohn Bartholdy
Op vrijdag 26 augustus is er het laatste concert van de zomeravond
serie, dit maal een duo bestaande uit Eimi Witmer (mezzo sopraan)
en Talitha Witmer (luit) het programma bestaat uit Italiaanse aria's uit
de 17 e eeuw.
Alle concerten beginnen om 20.00 uur. Toegangsprijs € 7,50 inclusief
programma.

Naast deze serie zal er op zondag 7 augustus vanaf 14.30 uur een
lezing gegeven worden over de orgelbouwer Christian Müller door
Gerben Gritter. Dit is in het kader van een excursie door Nederland
door de orgelacademie St Andrews uit Schotland. De lezing zal in het
Engels gehouden worden, na de lezing zal het orgel gedemonstreerd
worden en bespeeld worden door academiedeelnemers, de toegang
is gratis.
Op zaterdag 10 september tijdens monumentendag zullen er
excursies naar het orgel gemaakt worden en kan het orgel ook
bespeeld worden door liefhebbers.

Rondje Wijk aan Zee 2016
Net als in voorafgaande jaren is onze kerk deze zomer weer startpunt
voor de rondwandelingen door Wijk aan Zee. In juli is er geen start in
de kerk, maar op 7 augustus komt het trio Good Tunes naar de kerk
voor een optreden met populaire songs uit de jaren ’60 tot ’80.
Aanvang 12.30 uur. Daarna zal de kerk weer rond 14.00 uur het
startpunt zijn van de rondwandeling langs bijzondere plaatsen in ons
dorp.

Oude namen 8.
Ds. Jan Borghardt werd geboren op 17 januari 1915 te Schoonoord.
Hij studeerde theologie in Groningen, waarna hij in 1941 als
hulppredikant voor de evangelisatie aan de slag ging in Heiloo.
Vervolgens ging hij naar Den Helder en vandaar kwam hij in 1962
naar Wijk aan Zee. Hij was voor die tijd “modern” te noemen in zijn
visie op kerkzijn en samenleving. Zijn kerkdiensten waren
vernieuwend en ook het interieur van de kerk moest eraan geloven:

van alles wat als gedateerd werd beschouwd werd eruit gehaald. Hij
was ook een groot voorstander van het gebruik van de kerk als
multifunctionele ruimte. Vele concerten en toneelstukken werden
opgevoerd in de kerk. Met pater Jan den Ouden zette hij de eerste
stappen op het pad van de oecumenische samenwerking.
Hij was ongehuwd en kwam met een huishoudster naar Wijk aan Zee
om in de pastorie te wonen, daar werden nog wel eens verhalen over
rondverteld….
Toen hij echter besloot in het huwelijk te treden met een kort daarvoor
gescheiden gemeentelid, was de ruimdenkendheid van zijn kudde niet
zo groot. Om problemen te voorkomen vertrokken zij naar een nieuwe
standplaats: Haarlem. Wijk aan Zee verloor met hem een bijzonder
geliefd predikant. In 1980 ging hij in Amsterdam met emeritaat en
verhuisde naar Drenthe.
In het jubileumjaar 2001 stond hij als gastpredikant voor het laatst op
de preekstoel in Wijk aan Zee om zijn oude gemeente nog één keer in
een volle kerk toe te spreken.

Ds Borghardt overleed 2 december 2013 op 98 jarige leeftijd in zijn
woonplaats Oosterhesselen, waar hij ook begraven werd.

Kerk in 2015
In oktober 2015 verscheen van de PKN het stuk Kerk 2025: “Waar
een Woord is, is een weg.” Waar gaat het om? Het gaat om de hoop
dat er in 2025 nog een betekenisvolle kerk zal zijn.
Er is een levend Woord, en daarom is er een weg. Ooit voegde dat
levende Woord zich bij twee leerlingen die dachten dat ze op een
doodlopende weg liepen. Ineens waren het er drie die daar liepen, de
twee en een vreemdeling, die gaandeweg steeds vertrouwder werd.
Op de avond van die dag brak Hij het brood met hen. Toen Hij uit hun
ogen verdween, wisten ze het: het is de Jezus, de opgestane Heer. .
Diezelfde Heer loopt met ons mee. Dat doet wat met je. Dat geeft
hoop. Dat motiveert om de schoenen aan te trekken en de weg te
gaan. Het gaat erom de kerk steeds opnieuw te ontdekken. Als iets
waar je blij van wordt en waar je graag anderen voor uitnodigt.
Het betekent dat het evangelie, het goede nieuws weer oplicht en zo
klinkt dat het weer harten warm maakt en levens raakt. Vrede zij u.
Ontdekken en beleven wat het betekent een geloofsgemeenschap te
zijn van broeders en zusters die een stuk leven met elkaar delen en
elkaar tot steun willen zijn.
Het is lef hebben om met een woord in de wereld te staan en met de
daad dit te bevestigen: een relevante en open kerk, ook als het gaat
om de grote vragen in de samenleving.
Je moet eerlijk en kritisch naar de organisatie van onze kerk kijken.
De hoofdvraag is: hoe kan onze tred lichter worden? Teveel in ons
huidige kerk-zijn is gebaseerd op een bestuurs- en vergadercultuur
die is weggesleten. Het zal lichter moeten, vooral omdat we het met
minder mensen en middelen moeten doen.
De kerk is al eeuwenlang onderweg en wij gaan verder, op weg naar
2025. Er is een weg om te gaan!
Dr. A. Plaisier, scriba van de generale synode van de PKN

Inleveren kopij voor Wijkberichten september-oktober 2016 vóór
25 augustus via: ml@mlindeman.nl

