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Wijkberichten

Dorpskerk
Wijk aan Zee
juli 2020

Contactadres
M. Lindeman ~ tel. 0251-227612

Predikant
ds. A. van Nierop, Heemkskerkerweg 270
1945 TL Beverwijk tel. 0251-295703
predikant.pgbwz@gmail.com

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

-

-

Onderhoud kerk & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.
Actie Kerkbalans rek.no. NL45ABNA 0469015314
t.n.v. Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee.

Welkom
In verband met de Coronamaatregelen van de overheid heeft
de Protestantse Kerk Nederland de gemeenten geadviseerd om
tot het einde van juni kerkdiensten te houden met maximaal 100
aanwezigen.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beverwijk-Wijk aan
Zee heeft dit advies gevolgd. Voor onze kerk zal dit, gezien het
reguliere aantal bezoekers, geen gevolgen hebben.
Onze diensten deze maand zijn op:

5 juli, 10.00 uur:
Mevr. ds. M. Myburgh.
*
19 juli, 10.00 uur:
Ds. A. van Nierop.
*
26 juli, 10.00 uur
Oecumenische Zomerdienst
Drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman.
Verderop in dit nummer vindt u het protocol wat we zullen hanteren
bij de diensten in juli, lees dat goed door!
Als u bij deze kerkdiensten aanwezig wilt zijn, dan hoeft u zich niet
meer aan te melden.
Gezien de ruimte in de kerk zal het i.v.m. de 1,5 meter afstand
mogelijk zijn om voorlopig maximaal een 40-tal mensen te
ontvangen. We verwachten niet dat dit in de praktijk problemen zal
gaan opleveren.

in onze Kerk!

Protocol.
Zolang de maatregelen tegen de
verspreiding van het Coronavirus niet
opgeheven zijn, dienen we een protocol
te handhaven bij onze bijeenkomsten. De
kerkenraad heeft dit protocol onlangs
opnieuw vastgesteld.

Protocol DORPSKERK WIJK AAN ZEE voor juli 2020
- Aanmelden: dit is vanaf 1 juli niet meer noodzakelijk.
- Ontvangst in het torenportaal, vragen naar evt. ziekte of
verkoudheidsverschijnselen. Bij de ingang staat desinfecterend
middel dat door alle bezoekers dient te worden gebruik. Het wordt
door een coördinator op de handen gespoten om aanraken te
voorkomen. De deuren van het tochtportaal staan open:
deurklinken niet aanraken door bezoekers.
- Aangeven van zitplaatsen: de coördinator wijst bezoekers aan
waar zij kunnen zitten, één zitplaats per bank, aangegeven met
een kussentje: Bij de zijbanken alleen zitplaatsen tegen de muur,
middenbanken: 1 tot 2 zitplaatsen. Tussenin steeds een bank
overslaan. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten, familieleden uit
verschillende woningen niet.
- Banken waar niet gezeten mag worden, zijn afgesloten met
linten.
- Zingen: de kerkgangers wordt gevraagd om de liederen mee te
lezen en evt. te neuriën. Het zingen blijft beperkt tot groepje van
een aantal “voorzangers” en de voorganger.

- Collecte: er zin weer twee collectes tijdens de dienst en een
uitgangscollecte.
- Vertrek. Na afloop van de dienst wordt er in de kerk koffie
geschonken voor hen die dat willen. Kopjes staan klaar, suiker en
melk zijn afzonderlijk verpakt per persoon. De koffie wordt aan de
tafel ingeschonken. De kerkgangers kunnen zich dan door de kerk
verspreiden. Verzocht wordt bij gesprekken de onderlinge afstand
in de gaten te houden.
Na afloop worden de kopjes door de kerkgangers in klaarstaande
emmers met heet water/sop gedaan, ter desinfectie.
- Desinfectans in toilet voor handen, deurkruk, bril, doortrekker,
etc. Desinfectans op tafeltje buiten toilet.
- Vooralsnog wordt de kerk alleen gebruikt voor de zondagse
kerkdienst, en vindt geen extra reiniging tussentijds van het
gebouw plaats.

Giften
In de afgelopen twee maanden kregen we weer een aantal giften
binnen voor onze plaatselijke kerk:
- voor de Wijkkas:
€ 17,50 + € 12,50 + € 80 en € 20.
- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 35.
- voor de elektrificatie van de kronen: € 20+ 2x € 50 en € 250.
Hartelijke dank voor uw steun voor onze Dorpskerk!
Tevredenheid is de grootste rijkdom.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Kronen.
De koperen kronen en wandlusters zijn terug!
De elektrificatie is afgerond en de firma Van Vliet uit Rotterdam
heeft ze in de week van 15 juli teruggebracht en opgehangen.
Aad van der Wel heeft ze inmiddels aangesloten.
Toen ze voor het eerst aangedaan werden was dat bijna een
ontroerend moment: het is werkelijk schitterend geworden!

De hele actie kost ongeveer € 19.000.
We hebben inmiddels een van 3 fondsen toezeggingen gekregen
van in totaal € 16.000. Ook van gemeenteleden ontvingen we deze
maand weer diverse giften, dank daarvoor !
Als u de kronenactie wilt steunen kunt u een gift overmaken op de
rekening van Vrienden van de Dorpskerk Wijk aan Zee:
NL45 INGB 0007659979.

Oecumenisch nieuws
Het Coronavirus heeft de afgelopen maanden ook alle
oecumenische activiteiten in Wijk aan Zee behoorlijk op zijn kop
gezet. We gaan voorzichtig aan weer beginnen met diensten zoals
die oorspronkelijk in ons programma zaten. Op zondag 26 juli
starten we met de eerste oecumenische vakantiedienst.

De Dorpskerk aan het Julianaplein is de eerste plaats van
samenkomst voor een dienst van Woord en Gebed waarin Jan de
Wildt en Marcel Lindeman zullen voorgaan. Aanvang 10.00 uur.
Deze dienst is ook via de kerkradio van de PKN Beverwijk thuis te
volgen.

Op zondag 23 augustus komen we samen in de St. Odulphuskerk,
zelfde voorgangers en zelfde aanvangstijd.
In beide gebouwen zijn de landelijke voorzorgsmaatregelen van
toepassing die bij samenkomsten van kracht zijn. Er worden
plaatsen aangewezen bij binnenkomst. We zijn blij dat we elkaar
weer echt kunnen ontmoeten!
Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee.

Zomeravond orgelconcerten
in de Grote Kerk van Beverwijk
Willeke Smits (organist in de Hooglandse kerk in Leiden) opent op
24 juli 2020 de zomeravond orgelconcerten in Beverwijk. Het is de
eerste keer dat Willeke bij ons een concert komt geven. Willeke
den Hertog-Smits (1975) studeerde orgel, kerkmuziek, koordirectie
en piano. Zij opent het concert met een werk van: Bruhns
(Praeludium in e) daarna een suite in c van C.F. Hurlebusch,
verder heeft ze werken van Mendelssohn, Ruppe, Krebs en J.S.
Bach geprogrammeerd.
Op 7 augustus komt Jochem Schuurman een concert verzorgen.
Schuurman (*1989) kreeg van 1997 tot 2007 orgellessen van
Johan G Koers. Vervolgens studeerde in 2013 cum laude af aan
het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Jochem Schuurman
is titulair organist van de Van Dam orgel in de Martinikerk te

Franeker. Voor Beverwijk heeft hij het volgende op het programma
staan, o.a. werken van G Böhm (Praeludium en Fuga in C), van
J.S.Bach triosonate nr 3, daarna een werk van Piet Post (Toccata
en Fuga in C) Hij besluit zijn concert met een werk van A.G.Ritter
( Sonate nr 3)
Op vrijdag 21 augustus is Rien Donkersloot in Beverwijk voor
zijn orgelbespeling. Donkersloot (*1985) kreeg zijn eerste
orgellessen van Arie van den Berg uit Barendrecht. Hij studeerde
orgel aan het Rotterdams Conservatorium. In 2006 behaalde hij het
diploma 1e fase cum laude. Rien is organist van de St. Joriskerk in
Amersfoort en van de Laurentiuskerk in Mijnsheerenland. In
Beverwijk zal hij orgelwerken spelen van o.a. G Böhm waaronder
de Praeludium in F een feestelijke ouverture, J.S. Bach triosonate
nr. 5, M. Weckmann, Kittel en zal zijn programma besluiten met
een improvisatie.
Op 4 september zal Krzysztof Urbaniak ( Polen) een concert
verzorgen. Het concert is nu nog onder voorbehoud i.v.m.
reisbeperkingen binnen Europa. Krzysztof is organist en
musicoloog, hij studeerde orgel en klavecimbel aan de
conservatoria van Warschau en Stuttgart. Hij promoveerde in 2012
aan het conservatorium van Kraków. Hij is artistiek directeur van
het orgelfestival van het historische Andreas Hildebrandt orgel
(1719) in Paslek. Zijn programma nog niet bekend.
Aanvang van de concerten: 20.00 uur
Toegangsprijs: € 8,00 p.p.
Zie website voor volledige programma’s :
http://www.pknbeverwijk.nl/orgelconcerten
Vanwege de Corona maatregelen zijn de volgende maatregelen
van kracht:
Wilt u een concert bijwonen, dat kan door u aan te melden via
het volgende e mail adres: hanskelder@pknbeverwijk.nl.

Inleveren kopij voor Wijkberichten augustus 2020 vóór 25 juli via:
ml@mlindeman.nl

