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Wijkberichten

Dorpskerk
Wijk aan Zee
december 2017 Kerstnummer

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 20b, 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 december 10.00 uur
Ds. B. J. Stobbelaar te Driehuis.
1e Advent, viering Heilig Avondmaal
*
10 december, 10.00 uur
Ds. A. Molendijk te Heemstede, 2e Advent.
*
17 december geen dienst !
*
24 december 22.00 uur
Ds. D. Fisser te Amsterdam,
Kerstnachtdienst, m.m.v. Kerstkoor olv. Frans Kocx
*
25 december 10.30 uur
Kerstmorgen, gezinsdienst
*
7 januari 2018: 10.00 uur
Dr. K. Bras te Haarlem.

in onze Kerk!

Rondom de Diensten
De 2e Adventszondag komt ds. Molendijk uit Heemstede naar
Wijk aan Zee om dicht bij de grote kerstboom zijn bijdrage te
leveren aan onze opgang naar kerst.
Op zondag 17 december is er geen dienst: we zitten dan al heel
dicht tegen de kerst aan.

Kerstnacht vieren we op 24 december ’s avonds om 22.00 uur.
Voorganger is onze oud-predikant ds D. Fisser uit Amsterdam.
Het zal weer een sfeervolle avond bij kaarslicht worden in de
prachtig versierde kerk! Medewerking wordt verleend door een
Kerstkoor o.l.v. de bekende Beverwijks dirigent Frans Kocx.
Op kerstmorgen is er om 10.30 uur een gezinsdienst waarin weer
een sfeervol kerstverhaal centraal zal staan. We zingen de
traditionele liederen, luisteren naar het Kerstevangelie en tussen
door genieten we met elkaar van koffie, warme chocolademelk en
kerstbrood. De leden van de kerkenraad en Marjo organiseren
deze altijd zeer bijzondere kerstochtend.

Giften
In de afgelopen novembermaand kregen we weer een aantal flinke
giften binnen voor onze plaatselijke kerk:
- voor het Preekbeurtenfonds:
€ 22,22 + € 17,50 + € 25 + € 200 + € 1000 en € 78.
- voor de Wijkkas:
€ 17,50 + € 25 (wijkberichten) en €78.
- voor de Vrienden van de Dorpskerk:
€ 17,50 + € 22,50 en € 78.
Hartelijke dank voor uw steun voor onze gemeenschap!

Als ieder mens een herder wilde zijn
voor buur en vreemdeling, voor broer en vriendin.
Als ieder mens een engel wilde zijn
op school en werk of zomaar op straat.
Als ieder mens een ster wilde zijn
een lichtpunt op de weg van liefde en haat.
Als ieder mens een herberg wilde zijn
bij nacht en ontij voor al wat eenzaam dwaalt.
Dan werd een oud verhaal, een evangelie,
eindelijk weer eens naar mensen toe vertaald.
Een herder en een engel, een ster en een herberg
de stad iets meer bewoonbaar, de vrede minder ver…..

Kerstconcerten.
In de kersttijd zullen er verschillende concerten zijn in ons dorp.
Op vrijdag 22 december is er om 20.00 uur in onze kerk het
optreden van het kerstkoor ‘The Kennemer Christmas Carol
Singers’ onder leiding van Wim Duin. Het repertoire bestaat deze
avond uit enkele Nederlandstalige kerstliedjes, maar het meeste
zijn Engelstalige Christmas-Carols. Het koor bestaat uit zo’n 45
leden die uit een gebied tussen Haarlem en Alkmaar komen.
Na ongeveer 3 kwartier is er een korte pauze waarin koffie, thee
en glühwein geschonken worden. Na de pauze volgt het tweede
deel van het concert waarna tegen 21.45 uur de afsluiting volgt.
De toegang is gratis maar bij de uitgang wordt een collecte
gehouden voor een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de
onkosten.
De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Kerstconcert Odulphuskoren
Vrijdag 15 december is het jaarlijkse kerstconcert van de
Odulphuskoren. Een uur lang valt er weer veel mooie zang te
beluisteren van het Odulphuskoor, het Themakoor en het

jeugdkoor. Ook de samenzang van kerstliederen komt aan bod.
Tussen de optredens door worden toepasselijke gedichten
voorgedragen. Aanvang 19.30 uur, na afloop gluhwein en warme
chocolademelk.
TWEEDE KERSTDAG
Dinsdag 26 december komen de Carolsingers o.l.v. Joost
Doodeman naar de Odulphuskerk. Zij besluiten hun activiteiten in
de regio al vele jaren in ons dorp. Bekende en minder bekende
Christmas carols worden gezongen tijdens een woord- en
communiedienst waarin pastor B. Stuifbergen voor zal gaan.
Aanvang 10.30 uur

Oecumenische bijbelkring
a.s. maandag 4 december komt de kring weer bij elkaar om 19.30
uur in de consistorie van de Dorpskerk.
Onder leiding van ds Van Nierop spreken we over Genesis 22, 119 (Abraham en het offer Isaak)
U bent van harte welkom.
Wees de verandering die je in de wereld wilt zien!
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

.
10-12:
07-01:

Koffierooster
Margriet v.d. Berg en Koos Harberts
Leida v. Leersum en Barbara de Bree

Het is beter een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

EEN WITTE KERST
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren.
Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond
de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing
hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar
naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had
hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar
het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een
kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn
handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en
kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen
glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken
elkaar warm aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook
beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is."
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar
nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren,
zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het,
al was er dan veel ellende in de wereld.
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk."
En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de
hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook
tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet
meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de
banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn
bord.
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn

servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de
voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte
ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde
zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te
zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar
een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een grote
drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen
andere avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht.
Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en
de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij,
"er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat."
Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw.
Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een
jonge vrouw naast zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was
niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn
opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst.
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden
tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat
schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet
zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel
prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef
sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in
een schuur geboren.
Godfried Bomans

Inleveren kopij voor Wijkberichten januari 2018 vóór
31 december via: ml@mlindeman.nl

