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Dorpskerk
Wijk aan Zee
december 2019 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
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

8 december, 10.00 uur
Ds. S. Schippers te Scharnegoutum, 2e Advent.
*
15 december, 10.00 uur
Ds. D. Fisser te Amsterdam, 3e Advent,
viering Heilig Avondmaal.
*
22 december; geen dienst.
*
24 december, 22.00 uur
Ds. D. Fisser te Amsterdam, Kerstnachtdienst.
*
25 december, 10.30 uur
Kerstmorgen, gezinsdienst door de kerkenraad.
*
29 december, 10.00 uur
Ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis.
*
5 januari 2020: 10.00 uur
Mevr. ds. A. Hoekstra te Amsterdam.

in onze Kerk!

Rondom de Diensten
De 1e Adventszondag vierden we met onze oud-predikant ds.
Bellwinkel. De adventskrans hangt weer en daarvan hebben we
de eerste kaars afgelopen zondag aangestoken. De komende
week zal de kerstboomploeg weer aan de gang gaan om de
gigantische kerstboom op te zetten en de kerk weer in kerstsfeer
te brengen met al het groen en de lichtjes.
Zondag 8 december brengt ons ds. Sebastiaan Schippers uit
Scharnegoutum. Het is een jaarlijks uitstapje voor hem om weer
naar de vertrouwde omgeving van de IJmond te komen. We
hopen dat hij na de dienst nog even achter de klavieren van het
orgel zal kruipen: hij is tenslotte ook een fenomenaal organist!
Zo schuiven we weer een weekje dichter naar de kerst toe.
De week daarop is onze oud-predikant ds. Fisser in ons midden
om ons op de 3e Advent voor te gaan bij een dienst waarin we het
Heilig Avondmaal zullen vieren. Met elkaar om de lange tafel, het
stralende witte linnen en het eeuwenoude zilver in onze handen,
plaatsen we ons weer in tijd en ruimte, verbonden met de kerk der
eeuwen.

Kerstnacht vieren we op 24 december ’s avonds om 22.00 uur.
Voorganger is ook weer ds. Fisser Van Nierop. Het zal weer een
sfeervolle avond bij kaarslicht worden in de prachtig versierde
kerk!
Op kerstmorgen is er om 10.30 uur een gezinsdienst waarin weer
een 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 verzorgen deze
altijd zeer bijzondere kerstochtend.

Kerstnacht
Alle sterren lichten aan de hemel,
de maan in een helder blauwe schijn.
De grootste ster daalt naar beneden
en de aarde wordt vredig en wit
in dit wonderbare kerstlicht.
Met een onuitwisbare glans van liefde
krijgen wij mensen een nieuwe kans,
worden wij groot van verlangen
om Zijn Zoon op aarde
en in ons hart te ontvangen!
Greta Casier

Giften
In de afgelopen novembermaand kregen we weer een flink aantal
giften binnen voor onze plaatselijke kerk:
- voor de Wijkkas:
€ 17,50 + € 25 en € 50 (wijkberichten)€ 12,50 en € 75.
- voor de Vrienden van de Dorpskerk:
€ 35 + € 50 + € 15 + € 100 en € 400.
Hartelijke dank voor uw steun voor onze gemeenschap!

Kerstconcerten.
In de kersttijd zullen er verschillende concerten zijn in ons dorp.
Op zondag 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.

Kindje wiegen
Een jaarlijks terugkerende traditie: eerste kerstdag van 13.0015.00 uur even uitwaaien en in de Odulphuskerk de kerststal
bekijken. Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of warme
chocolademelk.
Jong en oud, iedereen welkom.

Kerstconcert Odulphuskoren
Op vrijdag 13 december geven de koren van de
Odulphusparochie weer hun jaarlijkse kerstconcert.
Het Odulphuskoor, het Themakoor en het gelegenheidsjeugdkoor
treden op met een breed Kerstrepertoire dat wordt afgewisseld

met gedichten. Aan het van Assendelftorgel zitten Piet de Reuver
en Anja van der Ploeg.
Het jeugdkoor wordt elk jaar na de herfstvakantie gevormd uit
kinderen van Wijk aan Zee die graag zingen. Het staat onder
leiding van Chantal van der Meer en Lieke van der Mey doet de
muzikale begeleiding. Er zijn in de decembermaand optredens op
diverse plekken in Wijk aan Zee, waaronder de kerstsamenzang
op het plein, zondag 22 december en uiteraard de viering op
kerstavond om half acht samen met het Themakoor.
U kunt komen genieten van al die Wijk aan Zeese muzikaliteit
vanaf 19.30 uur. Na afloop is er de traditionele glühwein en
warme chocolademelk. Toegang gratis, donatie voor de onkosten
bij de uitgang.
TWEEDE KERSTDAG
Laatste optreden Carolsingers
Op 2e kerstdag treden de Carolsingers voor de allerlaatste keer
op tijdens een viering in de Odulphuskerk. Het koor onder leiding
van Joost Doodeman heeft ook dit jaar weer in de regio op
verschillende plekken optredens staan. Hun repertoire bestaat uit
bekende en minder bekende carols uit de Engelse zangtraditie in
de Kersttijd. Wijk aan Zee was elk jaar het eindpunt. Een traditie
van veertig jaar komt nu tot een einde in deze viering waarin
pastor Stuifbergen voorgaat.

Oecumenische Bijbelkring
Maandag 2 december en maandag 13 januari zijn de data van de
derde en de vierde avond van de oecumenische Bijbelkring
waarin we verder spreken over Abraham. Pastor Nico Smit leidt
de gesprekken in. Plaats van samenkomst de consistorie van de

Dorpskerk aan het Julianaplein. Inloop met koffie of thee 19.00
uur, start gesprek 19.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.
U bent van harte welkom.
Ervaring is niet wat je overkomt, het is wat je doet met wat je
overkomt.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

.
08-12:
15-12:
29-12:
06-01:

Koffierooster
Lucie en Michel v.d. Heuvel
Alice Martens en Tiny v.d. Heuvel
Barbara de Bree en Bep Reimes
Margriet v.d. Berg en Truus Cupido

Inleveren kopij voor Wijkberichten januari-februari 2020 vóór
31 december via: ml@mlindeman.nl

