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Wijkberichten

Dorpskerk
Wijk aan Zee
Januari - februari 2019

Illustratie voorkant:
Wijk aan Zee geschilderd door Franciscus Andreas Milatz. Hij werd geboren op 8 maart
1764 te Haarlem als zoon van Paulus Hendrik Milatz en Anna Magdalena Velling. In 1808
overleed hij.

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
06-43 944 855 ~ 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
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
6 januari, 10.00 uur:
Mevr. ds. A. Hoekstra te Amsterdam.
*
20 januari, 10.00 uur:
Oecumenische dienst voor de Eenheid van de Kerken.
Past. N. Smit en ds. A. van Nierop.
*
3 februari 10.00 uur:
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden.
*
17 februari, 10.00 uur:
Ds. D. Fisser te Amsterdam.
*
3 maart, 10.00 uur
Ds. A. van Nierop.

in onze Kerk!

Rondom de Diensten

Op 6 januari komen wij voor de eerste
keer in 2019 weer samen in onze kerk. Voorganger die ochtend is
mevr. ds. A. Hoekstra uit Amsterdam. Zij is voor ons een nieuwe
voorganger, dus een fris begin van het nieuwe jaar! Ds. Hoekstra
is Remonstrants predikant en werkzaam als geestelijk verzorger
bij AMSTA in een verpleeghuis in Amsterdam. Ook gaat zij
regelmatig voor in de gevangenis.
Op zondag 20 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. Bellwinkel uit Lieden naar
Wijk aan Zee. We zijn blij dat hij als oud-predikant van onze
gemeente met enige regelmaat blijft voorgaan.
17 februari is er weer een bekend gezicht op de preekstoel: onze
oud-predikant ds. Fisser komt dan uit Amsterdam naar ons toe
om ons voor te gaan in deze eredienst.
Maart begint met onze gemeentepredikant ds. Van Nierop.

Giften
In de afgelopen decembermaand kregen we weer een aantal
giften binnen voor onze plaatselijke kerk:
- voor het Preekbeurtenfonds:
€ € 22,22 + € 1000
- voor de Wijkkas:
€ 17,50 + € 12,50 + € 25 (wijkberichten)
- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 22,50 + € 35
Verder zijn naar aanleiding van het stukje over de nieuwe iepen
op het kerkhof en de sponsoractie daaromheen, inmiddels alle
iepen door gemeenteleden geadopteerd! Ik hoor bij de koffie na
de dienst mensen al spreken over “mijn iep”!! Deze actie heeft
€ 1800,- opgebracht.
Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!
De rekening van het Preekbeurtenfonds is inmiddels opgeheven,
het spaartegoed wordt toegevoegd aan het Onderhoudsfonds van
de Dorpskerk.
De cijfers voor 2018 zijn al deels bekend: we hebben in het
afgelopen jaar in totaal 1195 bezoekers in onze kerk mogen
verwelkomen: dat is gemiddeld 40 mensen per dienst. De
kerkcollectes hebben ruim € 5400,- opgebracht.

In Memoriam.
Op 15 december is ons gemeentelid Leida van Leersum de vrede
van de Heer ingegaan. Al geruime tijd geleden bleek zij
ongeneeslijk ziek te zijn, maar zij had weinig klachten en bleef in
staat actief gemeentelid te zijn; ze bezocht de kerkdiensten en
was actief lid van de koffieploeg.
Binnen een week tijd ontwikkelden zich echter complicaties en
sliep zij vredig in.
In een drukbezochte rouwdienst in onze Dorpskerk namen we
afscheid van haar en hebben haar vervolgens bijgezet in het
familiegraf bij haar man Evert op ons kerkhof.
Als koster, lid van ons koor, lid van het oecumenisch beraad en
bij de koffieploeg heeft zij veel bijgedragen aan het voortbestaan
van onze gemeente. Leida werd 75 jaar oud.
Wij wensen haar kinderen Gods nabijheid toe bij de verwerking
van dit zware verlies.
Adem.
Adem
is een heerlijk woord
in ieder oord
waar adem ruist
is er hoop
Adem
is een grote gunst
en nog een vromer kunst
de adem
door te geven
Waar ieders adem ruimte heeft
daar liefde leeft.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Wijkberichten.
Vorig jaar hebben we meer dan de helft van onze uitgaven van
Wijkberichten digitaal kunnen verzenden. Op dit moment worden
er nog ongeveer 60 exemplaren gedrukt en rondgebracht door
vrijwilligers of verzonden via de post. Ondanks al deze inzet blijft
Wijkberichten nog altijd een kostenpost voor onze 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:
06-01:
21-01
04-02
18-02:

Margriet v.d. Berg en Alice Martens
Tini v.d. Heuvel en Klaas van Amersfoort
Truus Cupido en Barbara de Bree
Margriet v.d. Berg en Bep Reimes

Door het overlijden in korte tijd van Coos Harberts en Leida van
Leersum is de invulling van het koffierooster een groot probleem
geworden. Het is niet fijn om te vaak ingezet te worden; we
moeten het met elkaar delen….
We zijn dan ook wanhopig op zoek naar versterking: heren zijn
ook welkom!

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de
meeste illusies….
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

OECUMENISCHE BIJBELKRING
Maandag 14 januari is de vijfde avond van de oecumenische
Bijbelkring. ds. Arrie van Nierop leidt het gesprek in. Het thema is
de eerste brief van Paulus aan Timotheüs, hoofdstuk 3. Aanvang
19.30 uur. Plaats van samenkomst is de consistoriekamer van de
Dorpskerk aan het Julianaplein. Iedereen is van harte welkom!

Actie Kerkbalans 2019 wordt gehouden van zondag 20 januari t/m
zondag 3 februari. Gedurende die periode zullen onze vrijwilligers
de Kerkbalans envelop weer gaan afleveren en de antwoordenvelop met uw toezegging later weer bij u ophalen.
In die Kerkbalans envelop die u dan ontvangt, zit:
- De Kerkbalans 2019 folder,
- Het toezeggingsformulier op naam.
Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag en in
welke maanden u toezegt als vrijwillige bijdrage voor 2019 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 weer mogelijk om
elektronisch uw toezegging voor Actie Kerkbalans te doen. De
mensen die vorig jaar hebben meegedaan, zullen aan het begin
van Actie Kerkbalans een e-mail ontvangen met een link naar het
digitale toezeggingsformulier. Uw 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!

WEEK VAN DE EENHEID 2019
Week van Gebed voor de eenheid: Recht voor ogen
Van 20 t/m 27 januari 2019 wordt de jaarlijkse internationale
week van gebed voor de eenheid van de christenen gehouden
met als jaarthema Recht voor ogen. Dit thema is ontleend aan
het boek Deuteronomium, hoofdstuk 16 vers 11-20: Zoek het
recht en niets dan het recht.
Elk jaar levert een ander land bijdragen aan deze week. Dit jaar
is dat Indonesië. Het land heeft een brede vertegenwoordiging
van christelijke tradities. Er wordt al vele jaren intensief
samengewerkt door de verschillende christelijke
gemeenschappen in dat land, o.a. door pastorale brieven over
gerechtigheid en vrede, vrijheid van godsdienst, corruptie,
geweld, mensenrechtenschendingen en het beschermen van
kinderen tegen uitbuiting. Er gaat jaarlijks met kerst een
gemeenschappelijke verklaring uit met aandacht voor o.a.
religieuze vrijheid voor alle burgers zoals die is vastgelegd in de
Indonesische grondwet. Zo nodig worden de gezamenlijke
standpunten ten aanzien van allerlei actuele onderwerpen naar
voren gebracht.

De kerken van Indonesië zijn zich er van bewust hoe belangrijk
het is om te bouwen aan goede verhoudingen tussen mensen
van de verschillende geloofsrichtingen en ze te blijven
verstevigen. Er zijn zes officiële godsdiensten: islam, protestantse
kerk, katholieke kerk, boeddhisme, hindoeïsme en confucianisme
waarvan de islam verreweg de grootste is. Leiders van al deze
stromingen ontmoeten elkaar en brengen gezamenlijke
verklaringen uit over cruciale thema’s. De christelijke plaatselijke
gemeenschappen zijn meer actief betrokken bij de interreligieuze
dialoog en concrete activiteiten in de samenleving.
In zijn kerstboodschap van vorige maand heeft paus Franciscus
allen die actief zijn in de oecumene zeker een steuntje in de rug
kunnen geven met de oproep om meer broederschap te tonen
naar elkaar toe. Hij wees nadrukkelijk op het grote goed van
verscheidenheid en acceptatie van elkaar in de huidige
samenleving.
We mogen het als een groot goed beschouwen dat we in Wijk
aan Zee al zo lang hecht met elkaar optrekken als
geloofsgemeenschappen.
Op zondag 20 januari om 10.00 uur vieren we de Week van
Gebed in de oude Dorpskerk. Voorgangers zijn ds. Arrie van
Nierop en pastor Nico Smit. Het Odulphuskoor ondersteunt de
zang onder leiding van Dory Zuid.
Programma van de overige activiteiten in de IJmond:
- maandag 21 januari Leger des Heils Beverwijk, 19.00 uur.
- dinsdag 22 januari Regina Caelikerk Beverwijk, 9.30 uur.
- woensdag 23 januari De Verandering/IKO Beverwijk 19.30 uur.
- donderdag 24 januari Apostolisch Genootschap Heemskerk
19.00 uur dialoog Bidden.
- vrijdag 25 januari PKN Vredevorstkerk Beverwijk 19.00 uur.
- zaterdag 26 januari KGY Morgensterkerk Heemskerk 19.15 uur,
Afsluitende viering.
Het Oecumenisch beraad Wijk aan Zee.

Concert
Op zondagmiddag 13 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 heeft de kerstboom en andere versiering
in de eerste week van december aangebracht, waardoor de kerk
er weer prachtig uitzag.
Het donker van de nacht, alle brandende kaarsen, de
goedgevulde kerk en het voluit bespeelde orgel geven toch wel
iets unieks aan deze kerstnachtdiensten in onze Dorpskerk!

Kerstconcert Kennemer Christmas Carol singers

Op eerste kerstdag waren er een 45-tal kerkgangers die onder
het genot van koffie, chocolademelk en kerstbrood luisterden naar
de kerstevangelielezingen, het teruggevonden kerstverhaal van
Marjo’s moeder en het samen zingen van de bekende liederen.
Al met al was het een goede kerkelijke afsluiting van 2018.

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

Inleveren kopij voor Wijkberichten maart-april 2019
vóór 24 februari via: ml@mlindeman.nl

