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Wijkberichten

Dorpskerk
Wijk aan Zee
Juli - augustus 2019

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
7 juli, 10.00 uur:
Mevr. ds. A. Hoekstra te Amsterdam.
*
21 juli , 10.00 uur:
Ds. A. van Nierop.
*
28 juli, 9.30 uur:
Oecumenische vakantiedienst in de St Odulphuskerk.
Voorgangers drs. J. de Wildt en mevr. J van Wieren.
*
4 augustus,10.00 uur
Voorganger tot op dit moment onbekend.
*
18 augustus,10.00 uur:
Ds. S. Zitman te Zwolle.
*
25 augustus, 10.00 uur:
Oecumenische vakantiedienst in de Dorpskerk
Voorgangers drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman.
*
1 september, 10.00 uur:
Ds. Sytze de Vries te Schalkwijk (Utr.)
*

in onze Kerk!

Rondom de Diensten

Op 7 juli komt mevr. ds. Hoekstra
uit Amsterdam naar ons dorp. Zij is aan het begin van het jaar
voor het eerst bij ons voorgegaan en komt nu op herhaling!
21 juli komt onze gemeentepredikant ds Van Nierop om in het
Wijk aan Zeese deel van de gemeente voor te gaan.
De eerste oecumenische vakantiedienst van dit seizoen wordt
gevierd op 28 juli in de St. Odulphuskerk, voorgangers zijn mevr.
Van Wieren en de heer De Wildt, die voor “eigen parochie” zal
preken.
Aanvang om half tien!
Zondag 4 augustus blijft nog even een verrassing: oorspronkelijk
stond ds. Fisser ingeroosterd maar hij moet opnieuw een ingreep
ondergaan en heeft deze dienst afgezegd. Op het moment van
het uitkomen van dit nummer van Wijkberichten ben ik nog aan
het rondbellen om een vervanger te vinden en dat is niet
makkelijk in vakantietijd….!
18 augustus ontvangen wij de oud-predikant van Heemskerk, ds.
Zitman. Hij komt jaarlijks uit Zwolle onze richting op om weer even
een dagje in zijn oude omgeving te zijn en wij verwelkomen hem
van harte in onze ochtenddienst.
Op 25 augustus is de tweede oecumenische vakantiedienst, dit
keer in de Dorpskerk. Voorgangers die ochtend zijn de heren De
Wildt en Lindeman.
En dan zijn we al weer in september en beginnen we die maand
met de bekende dominee Sytze de Vries, maar daarover tegen
die tijd meer!

Giften
In de afgelopen twee maanden kregen we weer een aantal giften
binnen voor onze plaatselijke kerk:
- voor de Wijkkas:
2x € 17,50 + 2x € 12,50 + € 120 + € 250 + €150 + € 10 + 2x €
100.
- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)
2x € 35 en 3x € 22,50.

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!

Onthoud dat geluk een manier van reizen is, geen einddoel !
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

.
Koffierooster
Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt
uit:
07-07:
Lucie en Michel v.d. Heuvel
21-07:
Margriet v.d. Berg en Bep Reimes
28-07:
Alice Martens en Tini v.d. Heuvel
04-08:
Margriet v.d. Berg en Truus Cupido
18-08:
Tini v.d. Heuvel en Barbara de Bree

Concerten op het Müller orgel Beverwijk:
Sietze de Vries opent op 5 juli 2019 de zomeravond
orgelconcerten in Beverwijk. Sietze de Vries is verbonden aan het
Prins Claus Conservatorium te Groningen en hij is organist van
de Martinikerk te Groningen. Sietze opent het concert met werken
van Michael Praetorius (1571-1621): 6 dansen uit het manuscript
: Suite de Danses (Terpsichore, 1612) Van J.S. Bach speelt hij
een bewerking van het `Concerto voor Clavecimbel, strijkers en
basso continuo BWV 1054. Hij zal het concert afsluiten met een
improvisatie.
Op 19 juli zal Mark Heerink het eerste concert van dit seizoen in
Beverwijk verzorgen. Mark is aangesteld als organist-dirigent van
de H.H Cyriacus & Franciscuskerk (Koepelkerk) in Hoorn. In 2016
werd hij door het college van B&W benoemd als stadsorganist in
Hoorn met als doel de orgelcultuur in deze stad onder de
aandacht te brengen bij een breed publiek.
Mark zal “Spaanse muziek” spelen op ons Müllerorgel, waaronder
de bekende componisten Pedro de Araujo (17e eeuw) Batalha de
6 en Tom en Francisco Peraza (1550?-1617) daarnaast zal hij
nog werken spelen van de Nederlands componist Sweelinck en
sluit af met werken van J.S. Bach waaronder de “Pastorale” en tot
slot de Pièce d’Orgue (BWV 572).

Op vrijdag 2 augustus komt Laurens de Man naar Beverwijk
Laurens (’s-Hertogenbosch, 1993) is een veelzijdig musicus,
actief als pianist en organist, zowel solistisch als in
kamermuziekverband. . Sinds januari 2012 is Laurens
hoofdorganist van de Janskerk in Utrecht.
Laurens heeft het concert in Beverwijk de volgende naam mee
gegeven:” Bach en consorten” een gevarieerd programma met
werken van Bach, Krebs, Walther en Telemann.
Op vrijdag 16 augustus zal Pieter van Dijk een Bach concert
verzorgen. Pieter van Dijk is organist van de Grote Sint
Laurenskerk in Alkmaar en stadsorganist van Alkmaar. Pieter van
Dijk heeft in 2017 een begin gemaakt met de opname van het
integrale orgeloeuvre van Bach. Pieter zal het concert in
Beverwijk openen met het Pedal-Exercitium g-moll BWV 598,
daarnaast werken uit de Neumeister Sammlung: een verzameling
herontdekte werken van J.S. Bach, Fantasia und Fuge in a-moll
BWV 561 en besluit het concert met de Fuge in G-dur BWV 577
(Gigue fuga)
Op vrijdag 31 augustus zal Willem van Twillert de concert serie
afsluiten. Willem van Twillert is dit jaar 50 jaar organist en wilde
heel graag tijdens zijn jubileum tour ook Beverwijk aandoen
omdat hij zulke goede herinneringen aan het orgel heeft.
Voor het Jubileum concert heeft van Twillert gekozen voor werken
van verschillende meesters: Orlando di Lasso (1532-1594) een
echo fantasie, van G. F. Handel (1685-1759) de bekende
”bewerking over “WATERMUSIC [HWV 348]”, van J. S. Bach,
Prealudium et Fuga in g [BWV 535], via Felix Mendelssohn,
Francis Poulenc en eigen werk, zal hij het concert afsluiten met
de Toccata ( 1894) van Franjo Ducan.(1874- 1948)
Alle concerten beginnen om 20.00 uur. Toegangsprijs
orgelconcerten € 7,50 inclusief programma. De volledige
programma´s staan vermeld op onze website.
Klik daarvoor op: http://www.pknbeverwijk.nl/orgelconcerten

OECUMENISCHE VAKANTIEVIERINGEN
In een badplaats als Wijk aan Zee heeft vakantie een dubbele
betekenis. Niet alleen vakantie houden, maar ook vakantie bieden
aan gasten. Activiteiten van verenigingen en kerken gaan op een
laag pitje, maar op strand en de terrassen wordt dubbel hard
gewerkt. Het zou merkwaardig zijn als in een gastvrij dorp op een
zondag de kerken dicht zouden zijn. Daarom worden er al vele
jaren oecumenische vakantievieringen gehouden van de
Odulphus parochie en de Dorpskerk gezamenlijk. De
gemeenschappen verzorgen zelf deze vieringen van woord en
gebed met voorganger uit eigen gelederen.
De vakantievieringen zijn dit jaar op zondag 28 juli in de St
Odulphus (9.30 uur) en op 25 augustus in de Dorpskerk (10.00
uur)

Inleveren kopij voor Wijkberichten september-oktober 2019
vóór 25 augustus via: ml@mlindeman.nl

