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Wijkberichten

Dorpskerk
Wijk aan Zee
Januari - februari 2018

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
7 januari, 10.00 uur
Dr. K. Bras te Haarlem
*
21 januari, 10.00 uur:
Oecumenische dienst voor de Eenheid van de kerken.
Pastor N. Smit en ds. A. van Nierop.
*
4 februari 10.00 uur:
Ds. H. Fröhlich te Purmerend.
*
18 februari, 10.00 uur:
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden.
*
4 maart, 10.00 uur
Ds. S. Zitman te Zwolle.

in onze Kerk!

Rondom de Diensten

Op 7 januari komen voor de eerste keer
van 2018 weer samen in onze kerk. Voorganger die ochtend is ds.
Bras uit Haarlem. Hij is inmiddels welbekend en zeer gewaardeerd
in onze gemeente door de verschillende gesprekskringen die hij
verzorgd heeft en de vele diensten waarin hij is voorgegaan.
Op zondag 21 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 pastor Smit en ds. Van Nierop.
Vermoedelijk zullen we ook wel weer enige gasten van het Tata
Schaaktoernooi in de kerk mogen ontvangen.
De eerste zondag van februari komt ds. H. Fröhlich uit Purmerend
naar Wijk aan Zee. We zijn blij dat hij bij ons wil voorgaan, hij is
voorganger van de Vrijzinnig Protestanten in Noord-Holland. Onze
gemeente kent natuurlijk nog heel wat mensen die vroeger in de
Prinsesselaankerk zijn samengekomen; de huiskamer van
Beverwijk.
!8 februari is er weer een bekend gezicht op de preekstoel: onze
oud-predikant ds Bellwinkel komt uit Leiden naar ons toe om ons
voor te gaan in deze eredienst.

Giften
In de afgelopen decembermaand kregen we weer een aantal giften
binnen voor onze plaatselijke kerk:
- voor het Preekbeurtenfonds:
€ 25 + € 22,22 + € 17,50 + € 100
- voor de Wijkkas:
€ 17,50 + € 50 + € 25 (wijkberichten)
- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 17,50 + € 22,50 + € 500
Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!
Oudejaarsmiddag aan zee.
Champagnekurken knallen
op de branding
bruisend spoelt
het nieuwe jaar aan land
de meeuwen laven zich
en krijsen
twee octaven hoger
schelpen knerpen
van genot
een nietsvermoedend
uitgelaten hondje
dartelt door de laatste dag

en langs de vloedlijn
vindt een mens
een overschot aan onbenutte kansen.
Een zilte traan droogt halverwege op.
A.Barendregt.

In Memoriam.
Op vrijdag 15 december is ons gemeentelid Mieke Waasdorp de vrede
van de Heer ingegaan. Ruim vier maanden daarvoor werd zij overvallen
door een hersenbloeding die haar halfzijdig verlamde.
Mieke Waasdorp-Meertens was een vrouw die de regie altijd in eigen
hand hield en die nu volledig afhankelijk was geworden. Er was nauwelijks
herstel en ook geen vooruitzicht op een verder menswaardig bestaan.
Dat was in haar eigen woorden: “onacceptabel”
In een rouwdienst in onze Dorpskerk namen we met ds. Fisser afscheid
van haar. Daarna is zij in familiekring op Duinrust bijgezet in het familiegraf bij haar man Bert. Mieke werd 79 jaar oud.
Wij wensen haar drie dochters Gods nabijheid toe bij de verwerking van
dit zware verlies.
Gebed.
Gij die
mensen gaande houdt
en de tijden stuwt;
door profeten genoemd.
Gij die
hoe dan ook geheten
wordt ervaren en beleeft;
door kinderen gevierd.

Gij die
in al wat bestaat
Bron van leven zijt;
door deemoedingen ervaren.
Laat U zien en noemen,
vieren en beleven
opdat wij méns,
Uw mensen blijven.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Wijkberichten.
Vorig jaar hebben we al bijna de helft van onze uitgaven van Wijkberichten
digitaal kunnen verzenden. Op dit moment worden er nog ongeveer 65
exemplaren gedrukt en rondgebracht door vrijwilligers of verzonden via de
post. Ondanks al deze inzet blijft Wijkberichten nog altijd een kostenpost
voor de Wijkkas.
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!
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:
07-01:
21-01
04-02
18-02:

Margriet vd Berg en Alice Martens
Tini v.d. Heuvel en Leida van Leersum
Truus Cupido en Barbara de Bree
Koos Harberts en Bep Reimes

Luister goed naar wat anderen zeggen en je leert de waarde van het
zwijgen kennen.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

OECUMENISCHE BIJBELKRING
Maandag 8 januari is de vijfde avond van de oecumenische Bijbelkring.
ds. Arrie van Nierop leidt het gesprek in. Met als jaarthema “lastige
Bijbelverhalen” wordt ingegaan op het verhaal over het dochtertje van
Jaïrus; Marcus 21-43.. Aanvang 19.30 uur. Plaats van samenkomst is de
consistoriekamer van de Dorpskerk aan het Julianaplein.
Iedereen is van harte welkom!

Actie Kerkbalans 2018 wordt gehouden van zondag 21 januari t/m
zondag 4 februari. Gedurende die periode zullen onze vrijwilligers
de Kerkbalans envelop weer gaan afleveren en de antwoordenvelop met uw toezegging later weer ophalen.
In die Kerkbalans envelop die u dan ontvangt, zit:
- De Kerkbalans 2018 folder

- Het toezeggingsformulier op naam
op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag en in welke
maanden u toezegt als vrijwillige bijdrage voor 2018 voor de kerk.
- Een antwoordenvelop. De antwoordenvelop, met daarin het door u
ingevulde en getekende toezeggingsformulier, wordt door de
vrijwilliger weer bij u opgehaald op de afgesproken datum en tijd.
Kerkbalans digitaal: Dit jaar is het ook mogelijk om elektronisch uw
toezegging voor Actie Kerkbalans te doen. De mensen die vorig jaar
hebben meegedaan met de pilot, zullen aan het begin van Actie
Kerkbalans een e-mail ontvangen met een link naar het digitale
toezeggingsformulier. U toezegging wordt op deze manier automatisch
doorgevoerd in het registratiesysteem van onze kerk (LRP).
Als u uw emailadres doorgeeft aan het kerkelijk bureau, wordt u
volgend jaar ook opgenomen in de elektronische mailing. Dat
scheelt de kerk geld en onze vrijwilligers tijd.

AFSCHEID VAN PATER ROLAND PUTMAN
Na 8 jaar werkzaam te zijn geweest in de Eloy parochie van Beverwijk/Wijk
aan Zee neemt onze pastoor afscheid en gaat werken in een nieuwe
communiteit van de paters Franciscanen in Den Bosch. Ons dorp heeft bij
hem een apart plekje verworven en hij neemt afscheid van Wijk aan Zee in
een feestelijke viering op zondag 14 januari aanstaande. Hij hoopt daarbij
veel dorpsgenoten te ontmoeten.

WEEK VAN DE EENHEID 2018
Mondiaal wordt elk jaar in de vierde week van januari aandacht
geschonken aan de verdeeldheid die door de eeuwen is ontstaan onder
de christenen. Er wordt in speciale vieringen en bijeenkomsten aandacht
geschonken aan deze verdeeldheid en gebeden om meer eenheid.
In Wijk aan Zee bestaat al decennia lang een intensieve samenwerking
tussen de beide kerken. Onze verbondenheid willen we weer tot
uitdrukking brengen in een oecumenische viering op zondag 21 januari.

Het motto van de gebedsweek is dit jaar “Recht door Zee” , toepasselijk
voor ons kustdorp! De plaats van samenkomst is de eeuwenoude
Dorpskerk waar tot de Reformatie alle inwoners van Wijk aan Zee ter
kerke gingen. Aanvang 10.00 uur, voorgangers zijn pastor Nico Smit en
dominee Arrie van Nierop. Het Odulphuskoor zorgt voor de muzikale
ondersteuning.
Overige activiteiten in de IJmond gedurende de week:
-maandag 22 januari 19.00 uur bijeenkomst van het Leger des Heils
-dinsdag 23 januar1 9.30 uur oecumenische viering in de Regina
Caelikerk
-woensdag 24 januari 20.00 uur samenkomst Evangelische Gemeente
de Verandering
-donderdag 25 januari 19.00 uur bijeenkomst Dorpskerk Heemskerk
-vrijdag 26 januari 19.00 uur bijeenkomst PGB Vredevorstkerk
-zaterdag 27 januari 19.15 uur afsluitende viering Kritische Gemeente
IJmond.
Het Oecumenisch beraad Wijk aan Zee.

Concert
Op 21 januari is het jaarlijkse winterconcert 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.

Kerstgevoel….
We hebben in onze kerk een drukke kerstperiode gehad.
De flinke groep mensen (7 mannen en 1 vrouw) heeft de kerstboom en
andere versiering in de eerste week van december aangebracht waardoor
de kerk er weer prachtig uitzag. De kronen werden afgestoft en van
nieuwe kaarsen voorzien en de dag voor de kerstnacht werden er
bloemstukken gemaakt en de banken versierd.
De kerstnachtdienst was bijzonder, het was voller dan de afgelopen jaren
en er werd medewerking verleend door het heel gevoelig zingende
Zonnebloemkoor o.l.v. Frans Kocx. Het donker van de nacht, alle
brandende kaarsen, de volle kerk en het voluit bespeelde orgel geven toch
wel iets unieks aan deze kerstnachtdiensten!

Op eerste kerstdag waren er een 35-tal kerkgangers die onder het genot
van koffie, chocolademelk en kerstbrood luisterden naar de kerst
evangelielezingen, het kerstverhaal van Marjo’s zus Ineke in de sfeer van
hun moeder, en het samen zingen van de bekende liederen.
Al met al was het een goede kerkelijke afsluiting van 2017.

De kerkenraad wenst u allen Gods zegen toe voor het nieuwe jaar!

Inleveren kopij voor Wijkberichten maart-april 2018 vóór
25 februari via: ml@mlindeman.nl

