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Wijkberichten

Dorpskerk
Wijk aan Zee
Kerstnummer december 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
6 december, 10.00 uur:
Ds. M. Myburgh te Wijk aan Zee.
*
13 december, 10.00 uur:
Pastor L. H. Stuifbergen te Beverwijk.
*
20 december: geen dienst!
*
24 december, 22.00 uur
Ds. A. van Nierop,
Kerstnacht.
Aanmelden vooraf verplicht!
*
25 december, 10.30 uur
Kerstmorgen,
verzorgd door de kerkenraad.
Aanmelden vooraf verplicht!
*

in onze Kerk!

Voor alle kerkdiensten geldt een maximaal aantal aanwezigen van
30 mensen volgens de richtlijnen van de Overheid.
In de praktijk blijven we daar op dit moment bij de reguliere
diensten onder maar bij de diensten rond de Kerst zal dat niet het
geval zijn.
Voor kerst geldt dat u zich voor de kerstnachtdienst en
kerstmorgendienst moet aanmelden!
Dat kan door een mail te sturen aan: ml@mlindeman.nl of te bellen
met 0251-227612. U kunt daarbij ook het antwoordapparaat
inspreken. In het weekend van 20 december krijgt u dan per mail
of telefonisch bericht of u aanwezig kunt zijn.

ODULPHUSPAROCHIE ROND DE KERSTDAGEN
Ook hier geldt dat door de coronamaatregelen er maximaal 30
mensen aanwezig kunnen zijn bij de vieringen.
24 december (kerstavond)
19.30 uur: gezinsviering, voorg. past. N. Smit, met kinderkoor.
21.00 uur: kerstavondviering met tafeldienst, voorg. past. N. Smit,
met themakoor.
25 december (Eerste Kerstdag)
10.00 uur: eucharistieviering, voorg. pater T. Hoedemaker, met
Odulphuskoor.
13.00-15.00 uur Kindje Wiegen. Vrije inloop.
26 december (Tweede Kerstdag)
10.30 uur: communiedienst, voorg. past. B. Stuifbergen, met
Carolsingers.
Zaterdag 2 januari
19.00 uur: Themaviering, voorg. past. N. Smit, Themakoor.
Intekenen voor een van de vieringen kan bij Mevr. Leny Stolp, tel.
375373

Giften
In de afgelopen maanden kregen we weer een aantal giften
binnen voor onze plaatselijke kerk:
- voor de Wijkkas:
2x € 17,50 + 2x € 12,50 + €50 en € 400.
- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 50 en 2x € 35.
Hartelijke dank voor al uw steun voor onze kerk!
Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan..
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

.

Koffierooster

Het koffiedrinken in de kerk volgens de corona-regels gaat prima! .
Voor de komende maand ziet het koffierooster er als volgt uit:
06-12:
Truus Cupido en Barbara de Bree
13-12
Lucie en Michel v.d. Heuvel

OECUMENISCHE BIJBELKRING
De oecumenische Bijbelkring is in september weer van start
gegaan met inachtneming van de beperkingen van deze tijd.
Geplande datum voor de komende maand is:
maandag 7 december, aanvang om 19.30 uur.
We komen bijeen rond een programma over de geboorteverhalen
in de Schrift. Inleiding door pastor Smit.
De plaats van samenkomst is niet in de vertrouwde consistorie van
de Dorpskerk. Deze 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.
In verband met de voorbereiding graag een berichtje als u komt
naar Jan de Wildt 374591,of email: j.c.dewildt@ziggo.nl
Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee.

In memoriam.
Op 26 oktober overleed ons gemeentelid Adriana Wilhelmina van
der Wel-de Bie.
Ze was een geboren Wijk aan Zeese en heeft zo goed als haar
hele leven in het dorp
doorgebracht.
In 2019 verhuisde zij naar een
tehuis in Bergen omdat het
thuis na een breuk van haar
heup, niet meer ging.
Ada van der Wel is haar hele
leven een trouw gemeentelid
geweest. Ze was betrokken bij
onze vrouwenvereniging “De
Regenboog”, de schoonmaakploeg van de kerk, de kerstmarkten,
rommelmarkten en ons koor “Con Spirito”. Daarnaast was ze lid
van het koor “Cantabilé” en de Hervormde Vrouwendienst .

Ongeveer 20 jaar lang was zij diaken in een periode dat het niet
goed ging met de kerk door de secularisatie. Ze heeft volgehouden
en haar taak kunnen overdragen aan de volgende generatie die er
weer met nieuwe moed tegenaan ging.
In Bergen is zij na een coronabesmetting in vrede heengegaan.
Op 2 november was er in kleine kring een afscheidsdienst in de
Dorpskerk en is zij daarna bijgezet in het graf op ons kerkhof van
haar man Nico die in 2008 overleed.
Ada van der Wel is 95 jaar oud geworden.
“Het mooiste moment van je leven kun je niet maken, het overkomt je!”
(Ada van der Wel)

In memoriam 2.
Op 23 november overleed in het hospice in Beverwijk ons
gemeentelid Berendina Antonia Reimes.
Kort daarvoor was zij onverwachts opgenomen in het ziekenhuis.
Daar bleek dat zij een ernstige aandoening had. Zij koos ervoor om
geen behandeling te ondergaan. Niet meer dan een week verbleef
zij in het hospice, toen zij eigenlijk nog
onverwacht snel stierf.
Ze had vrede met haar komende dood en
haar leven overziend, concludeerde zij dat
ze heel veel meegemaakt had en kon
terugzien op een mooi en spannend leven.
Ze werd geboren in Beverwijk en was lid
van de Middelaarkerk. Toen zij in Wijk aan
Zee kwam wonen kerkte zij voortaan in de
Dorpskerk en liet zich daar ook naar toe
overschrijven. Ze was in de samenleving
een vrouw die in het middelpunt stond en
tot op hoge leeftijd vele functies vervulde.
In onze gemeente was zij 20 jaar lid van
ons koor “Con Spirito” en zorgde daar voor
de hoogste noot! Verder was ze lid van de koffieploeg.

Elke zondag zat ze op haar vaste plek in de kerk en langzaam
werd het in de bank om haar heen leeg; dat was moeilijk voor haar.
Na een dankdienst voor haar leven in de Dorpskerk, is zij op ons
kerkhof begraven.
Bep Reimes werd 87 jaar oud.

In Memoriam 3.
Na een slopende ziekte overleed op 28 november ons gemeentelid
mevr. Elisabeth Johanna van Amersfoort-van Hagendoorn.
Jarenlang woonde zij aan de Duinweg 14 met haar man Arie.
Veel hebben zij meegemaakt: mooie jaren met hun kinderen maar
een zware tijden, zeker rond het veel te vroege overlijden van hun
dochter Leontien, die een jong gezin achterliet.
Op 4 december is zij na een dienst in de kerk begraven in het
familiegraf op ons kerkhof. Bets is 71 jaar oud geworden.
We wensen Arie en zijn familie Gods nabijheid toe in deze
moeilijke tijd.

Inleveren kopij voor Wijkberichten januari-februari 2021 vóór 20
december via: ml@mlindeman.nl

