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Wijkberichten

Dorpskerk
Wijk aan Zee
Januari - februari 2017

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 ~ mlindeman@online.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 der Kerk te Wijk aan Zee.

Welkom
1 januari: Geen Dienst !.
*
15 januari, 10.00 uur:
Oecumenische dienst voor de Eenheid van de kerken.
Pater R. Putman en ds. K. Zwart.
*
29 januari, 10.00 uur
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden.
*
5 februari 10.00 uur:
Ds. D. Fisser te Amsterdam.
*
19 februari, 10.00 uur:
Ds F.J. van der Wind.
*
5 maart, 10.00 uur
Mevr. Ds. M. Myburgh te Amsterdam.

in onze Kerk!

Rondom de Diensten

Op 1 januari is er geen dienst.
Ondanks het feit dat dit de eerste zondag van de maand is,
verwachten we eigenlijk niet dat er veel kerkgangers zullen zijn
na de oudejaarsnacht.
Op zondag 15 januari komen we bijeen in de Dorpskerk voor
de jaarlijkse gebedsweek voor de Eenheid van de Kerken. De
leden van beide kerkgenootschappen in ons dorp onder één
dak. Voorgangers deze morgen zijn pater Putman en ds.
Zwart uit Oegstgeest. Hij is een goede bekende van pater
Putman en is zo via via uitgenodigd om voor te gaan. Altijd fijn
om weer een nieuw gezicht te zien.
Vermoedelijk zullen we ook wel weer enige gasten van het
Tata Schaaktoernooi mogen ontvangen.
De 5e zondag van de maand wordt ingevuld door onze
bekende oud-predikant ds. Bellwinkel.
De eerste zondag van februari komt ds. Fisser naar Wijk aan
Zee. We zijn blij dat hij als emeritus en oud-predikant van onze
gemeente ook dit jaar weer bereid is om in een aantal
kerkdiensten in onze kerk voor te gaan.
We blijven in eigen streek als op de 19e februari ds Van der
Wind uit Heiloo naar Wijk aan Zee komt. Het is fijn dat hij ook
dit jaar weer een keer naar ons dorp kan komen uit onze
nabuurgemeente.

Giften
In de afgelopen decembermaand kregen we weer een indrukwekkend
aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:
- voor het Preekbeurtenfonds:
€ 50 + € 25 + € 22,22 + € 17,50 + € 100
- voor de Wijkkas:
€ 17,50 + € 150 + € 10 + € 25 (voor Wijkberichten)
- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 50 + € 17,50 + € 22,50
- Van een gemeentelid ontvingen we een enorme kerstgift van € 1000
voor het PBF.
Hartelijke dank voor uw geweldige steun om onze plaatselijke
gemeenschap overeind te houden!
Geprezen de dag, waarop de vragen
op hun kant worden gelegd, de verhalen vergeten zijn
en onverwacht een ster het waagt
jouw voorhoofd aan te raken.
Theo Rutgers.

Wijkberichten.
Sinds we vorig jaar digitaal zijn gegaan zijn er van de 125
Wijkberichten die we moesten laten drukken, nog zo’n 80 over. De
rest gaat inmiddels via de mail.
Ondanks dat het grootste deel door onze vrijwilligers wordt bezorgd in
Wijk aan Zee en Beverwijk, gaat er ook nog een deel over de post.
Dat alles maakt dat Wijkberichten toch nog een kostenpost blijft.
Zoals u bij de giften ziet, zijn er altijd een paar gemeenteleden die aan
het einde van het oude jaar of het begin van het nieuwe jaar een gift
voor Wijkberichten overmaken.
We waarderen dit enorm en het drukt de kosten voor de Wijkkas.
Als u een gift overweegt: Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee,
rekeningnummer NL44INGB0008249175, o.v.v. Wijkberichten.
Met elkaar houden we deze belangrijke informatiebron levend!

.

Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:
15-01:
29-01
05-02
19-02:

Margriet vd Berg en Tini v.d. Heuvel
Truus Cupido en Barbara de Bree
Koos Harberts en Ria Rijswijk

Beroemd.
Na afloop van de dienst zegt een gemeentelid tegen de
dominee: “weet u dat u slimmer bent dan Einstein?”
De dominee gloeit van trots, maar is ook heel voorzichtig, en
dus vraagt hij: “waar heb ik dat aan te danken?”

Het gemeentelid zegt: ”van Einstein wordt beweerd dart hij zó
slim was dat maar een tiental mensen hem konden begrijpen,
maar van uw preek van vanmorgen begrijpt helemaal niemand
iets.”
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Bijbelkring
Maandag 9 januari is de eerste bijeenkomst van de oecumenische
Bijbelkring in het nieuwe jaar. Pastor Stuifbergen is de inleider van
deze avond, het onderwerp is op dit moment nog onbekend.
Op 6 februari komt ds. S. Neufeglise naar Wijk aan Zee. Zij zal
spreken over “zorg voor de ziel”.
Aanvang 19.30 uur, in de consistorie van de kerk.
Iedereen is van harte welkom!

Bij een kerstdiner is het belangrijkste niet wat er op de tafel staat,
maar wat er op de stoelen zit.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Oude namen 11.
Na het vertrek in 1605 van de eerste Wijk aan Zeese predikant ds De
Haze, werd hij opgevolgd door de 24 jarige ds. Mathias Hazaert.
Deze jonge Vlaming zag zichzelf veel meer als tweede predikant van
Beverwijk dan als herder van het kustdorp. Hij weigerde in Wijk aan
Zee te gaan wonen en kwam er zelden.

De ongeveer 25 hervormden hadden met de hulp van de classis en
de Staten van Holland het eerste deel van de ruïne van de oude
Odulphuskerk herbouwd en ingericht voor de protestantse eredienst.
In 1644 stuurden de Wijk aan Zeese lidmaten een officiele klacht naar
de classis van Haarlem waarin zij klaagden dat zij ”in ’t midden van de
wolven (de katholieken…) door hun herder zo goed als verlaten
waren”. Ze werden beschimpt en bespot door de katholieken “daer ’t
selve dorp niet anders dan van papisten werdt bewoondt” en dat “die
papen seer onwetende ende stout waren”.
De schout, Cornelis van Velsen schreef dat de priester uit Beverwijk
drie of vier keer per week naar het dorp kwam om te preken, terwijl de
protestanten hun herder “niet in de week sien ofte geheel weynig in ’t
jaer”. De katholieken stelden dat de predikanten “geen rechte herders
sijn omdat se bij haere schapen niet en willen woonen, gelijk haere
preisters wel gedaen hebben ende noch wel wenschen te doen”.
Na veel ruzie vertrok ds. Hazaert eind 1644 met emeritaat en zijn
opvolger, ds. Johannes van Nieuwenhuijse kwam in 1645 uiteindelijk
wel in het dorp wonen. Eerst trok hij in bij de schout maar al snel werd
er door het (protestantse) dorpsbestuur een huis voor hem ingericht:
Wijk aan Zee had eindelijk een dominee binnen haar grenzen!

Van 21 januari tot 5 februari loopt de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Ook in ons dorp zullen alle ingeschrevenen weer bezoek krijgen van
één van onze trouwe vrijwilligers die de enveloppen zullen afgeven en
hem een weekje later weer zullen ophalen met uw toezegging.
Komend jaar hoopt onze Protestantse Gemeente Beverwijk/Wijk aan
Zee eindelijk weer een nieuwe predikant te beroepen om onze

gemeente te leiden. Daarnaast zijn er andere personele kosten en het
onderhoud van de gebouwen, de verzekering en gas, licht en water
van de gebouwen. In totaal worden de lasten van de gemeente in
2017 begroot op € 366.000. Dat levert een negatief resultaat op in de
begroting van € 27.000
Voor een deel zal dat weer moeten komen uit de mogelijke verhoging
van uw vrijwillige bijdragen aan de kerk.
Bij voorbaat dank voor uw steun bij de actie kerkbalans 2017!
Onze gemeente in Wijk aan Zee telt thans 42 personen op 31
adressen, daarvan zijn er 28 adressen betalend lid. Van onze 42
gemeenteleden bezoeken 20 mensen onze diensten regelmatig of
bijna altijd. Het gemiddeld aantal kerkgangers in 2016 was echter
40,1 mensen per dienst, dit komt door de vele mensen die van buiten
het dorp naar onze diensten komen. In totaal hebben 1289 mensen
de diensten van 2016 bezocht.

Concert
Op 15 januari is het jaarlijkse midwinter concert van Dockside in onze
kerk.
Het is altijd een sfeervol concert dat bezocht wordt door vele
liefhebbers van de Ierse folkmuziek en vele anderen.
Het concert begint om 15.00 uur, de entree bedraagt € 8,In de pauze worden er koffie, thee en drankjes verkocht.

Week van Gebed voor de Eenheid 2017
De week van Gebed om eenheid onder de christenen 2017 zal in het
teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie.
Het thema is Jouw hand, mijn glimlach. Het materiaal wordt
internationaal uitgebracht door de Wereldraad en het Vaticaan en is
voorbereid door de Duitse kerken, die de verdeeldheid nog niet zo
lang geleden hebben zien omkeren in eenheid. De woorden van
Paulus uit 2 Korintiërs 5: 14-20 over de liefde van Christus die
mensen drijft moeten de verdeeldheid overstijgen en de christenen
bijeen brengen. Het beeldmerk op posters en het omslag van een
boekje laat handen zien die naar elkaar reiken.
Het is 500 jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk
door Maarten Luther een naam en een gezicht kreeg. Het is tragisch
dat hierdoor een scheur door de kerk ontstond.
In Wijk aan Zee heeft de Reformatie niet voor spanningen tussen
protestantse en rooms katholieke dorpelingen geleid maar de
gemeenschappen zijn wel elk hun eigen pad gaan volgen. In het
dagelijkse leven was er respect voor elkaars opvattingen. We zijn
sinds de jaren 80 van de vorige eeuw bezig om elkaar weer de hand
te reiken in gezamenlijke vieringen en in een bloeiende bijbelkring
wordt verdieping gezocht en gevonden.
Zondag 15 januari 2017 openen we de Week van Gebed met een
agapéviering waarin wordt voorgegaan door pater Roland Putman en
dominee Kees Zwart.
Aanvang van de viering 10.00 uur, plaats van samenkomst is de oude
Dorpskerk aan het Julianaplein.
De Raad van Kerken Beverwijk/Heemskerk heeft voor de rest van de
week elke dag een activiteit georganiseerd, variërend van
gebedsdienst tot spreker of film. In de plaatselijke pers en op
verschillende kerkelijke websites worden daar mededelingen over
gedaan.
We hopen velen te mogen ontmoeten in verbondenheid.
Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee.
Miep de Wildt-van Overmeeren

Kerstgevoel….
We hebben in onze kerk een heel mooie, sfeervolle kerstperiode
gehad.
De vaste groep mannen heeft de kerstboom en andere versiering in
de eerste week van december aangebracht waardoor de kerk er
weer prachtig uitzag.
De kerstnachtdienst is altijd iets bijzonders; het donker van de nacht,
alle brandende kaarsen, de vele mensen en het voluit bespeelde
orgel geven toch wel iets unieks aan deze kerstnachtdiensten!
Wel merken we duidelijk dat het aantal kerkgangers in de kerstnacht
steeds sneller begint terug te lopen: veel van de ouderen gaan ’s
avonds de straat niet meer op en de mensen die we dan maar
“randkerkelijk” noemen omdat ze eigenlijk nooit meer komen, blijven
nu ook weg.

Op eerste kerstdag waren er een 32-tal kerkgangers die onder het
genot van koffie, chocolademelk en kerstbrood luisterden naar de

evangelielezingen, een kerstverhaal van Marjo geschreven in de sfeer
van haar moeder en samen de bekende liederen zongen.
Al met al was het met elkaar een goede kerkelijke afsluiting van 2016.

Het jaar 2016 is nu haast ten einde.
Er is in de wereld en in het leven van velen van ons weer behoorlijk
wat veranderd, ten goede maar ook ten kwade. We sluiten het jaar nu
af, zien om op oudejaarsavond en gaan 2017 tegemoet.
De kerkenraad wenst u Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Inleveren kopij voor Wijkberichten maart-april 2017 vóór
25 februari via: ml@mlindeman.nl

