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Wijkberichten

Dorpskerk
Wijk aan Zee
augustus-september 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
2 augustus, 10.00 uur:
Mevr. ds. A. Hoekstra te Amsterdam.
*
16 augustus, 10.00 uur:
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden.
*
23 augustus, 10.00 uur
Oecumenische Zomerdienst in de St. Odulphuskerk
Drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman.
*
30 augustus, 10.00 uur
Ds. S. Schippers te Itens.
*
6 september, 10.00 uur
Ds. D. Fisser te Amsterdam.
*
20 september, 10.00 uur
Ds. M. Mijburgh te Wijk aan Zee.
*
27 september, 10.00 uur
Oecumenische Vredesdienst,
past. N. Smit en ds. A. van Nierop,
in de St. Odulphuskerk.
*

in onze Kerk!

Als u bij onze 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.

Protocol.
Zolang de maatregelen tegen de
verspreiding van het Coronavirus niet
opgeheven zijn, dienen we een protocol
te handhaven bij onze bijeenkomsten.
Protocol DORPSKERK WIJK AAN ZEE.
- Aanmelden: dit is 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 om uw handen schoon te maken. 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 tot nader order 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 maan kregen we weer een aantal giften binnen
voor onze plaatselijke kerk:
- voor de Wijkkas:
€ 17,50 en € 17,50.
- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 1500 + € 35 en € 40.
- voor de elektrificatie van de kronen: € 100 en € 250.
Hartelijke dank voor uw steun voor onze Dorpskerk!
Vertrouw op God, maar zet je fiets op slot!
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

.

Koffierooster

We zijn weer met het schenken van koffie begonnen na de
diensten. We doen dat in de kerk en dat gaat prima.
Tot nu toe hebben een aantal mensen deze taak spontaan
opgepakt maar nu gaan we weer over op het koffierooster.

Voor de komende maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:
02-08:
Margriet v.d. Berg en Alice Martens
16-08
Lucie en Michel v.d. Heuvel
30-08
Truus Cupido en Barbara de Bree
06-09:
Lucie en Michel v.d. Heuvel
20-09:
Margriet v.d. Berg en Bep Reimes

Oecumenisch nieuws
Op zondag 23 augustus is de tweede oecumenische
vakantiedienst. De St. Odulphuskerk is de plaats van samenkomst
voor een dienst van Woord en Gebed waarin Jan de Wildt en
Marcel Lindeman zullen voorgaan. Aanvang 10.00 uur.
Ook In de Odulphuskerk zijn de landelijke voorzorgsmaatregelen
van toepassing die bij samenkomsten van kracht zijn. We zijn blij
dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten!
Vredesweek 19 t/m 27 september 2020 – Vrede verbindt verschil
De Vredesweek gaat deze keer over verschil; hoe gaan we om
met verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie.
Verschillen in morele opvattingen en de spanning die dit oproept
met onze gekoesterde vrijheid van meningsuiting en de
fundamentele gelijkheid van mensen.
Hoe belangrijk het is om het verhaal van een ander te leren kennen
in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk!
Onderzoek wijst uit dat de sociale cohesie afneemt als het aantal
mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden in
een samenleving groter wordt. Is door de coronacrisis en alle
gevolgen ervan het thema dat voor deze week gekozen wordt
achterhaald of ongepast? Juist nu blijkt immers hoe belangrijk
saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet zijn. Dat mensen elkaar
bijstaan en dat verschillen er mogen zijn. Wellicht blijkt het virus
een gezamenlijke vijand die ervoor zorgt dat mensen zich meer
één voelen.
In de IJmond Noord wordt de week geopend met een oec. dienst
in de grote Kerk van Beverwijk. RTV Heemskerk zendt deze dienst
uit. De doorlopende uitzending is op zondag 20 september, te
zien op kanaal 42, kanaal 1466 of via het You Tube kanaal van
RTV Heemskerk.
Op zondag 27 september wordt de Vredesweek afgesloten met
een oecumenische viering in de St. Odulphuskerk van Wijk aan

Zee. Voorgangers zijn dominee Arrie van Nierop en pastor Nico
Smit. Aanvang 10.00 uur. Er kunnen maximaal 60 bezoekers die
in de kerk aanwezig kunnen zijn.

OECUMENISCHE BIJBELKRING
Door het Coronavirus waren we genoodzaakt om de bijeenkomsten
van onze oecumenische Bijbelkring abrupt te beëindigen.
We gaan in september weer van start met inachtneming van de
beperkingen die deze tijd ons oplegt. Vanwege de agenda zal dat
zijn op maandag 21 september.
Geplande data voor de maanden daarna:
maandag 5 oktober
maandag 9 november (ivm Allerzielenviering op 2 november)
maandag 7 december
aanvang steeds om 19.30 uur.
Pastor Nico Smit is opnieuw de gespreksleider en hij stelt voor dat
we de draad weer oppakken waar we in maart waren gebleven:
hoofdstuk 5 van het boek Daniël.
De plaats van samenkomst is niet in de ons vertrouwde consistorie
van de Dorpskerk. De ruimte is te klein om voldoende afstand van
elkaar te kunnen houden.
We wijken daarom uit naar de pastorie van de Odulphuskerk. Door
daar zowel de voor- als achterkamer te benutten kunnen we
voldoen aan de corona eisen.
We hopen elkaar weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten!
Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee.

Een dagje ouder worden is alleen slecht voor een banaan.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Zomeravond orgelconcerten
in de Grote Kerk van Beverwijk
Op 7 augustus komt Jochem Schuurman een concert verzorgen.
Hij heeft 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. 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. 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 oktober 2020 vóór september via:
ml@mlindeman.nl

