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April 2021

Aan de gemeenteleden van de Protestantse Kerk Middenbeemster
Betreft: Jubileum Nico Schroevers
Lieve mensen,
Op 15 september 2021 is het 25 jaar geleden dat Nico beroepen is in de toen nog Hervormde
Gemeente Beemster. Een dergelijk jubileum is bij predikanten bijzonder; meestal worden
predikanten na een aantal jaar weer beroepen naar een andere gemeente.
We mogen ons gelukkig prijzen met het voorrecht hem zolang als predikant in ons midden te
hebben. En niet onbelangrijk; met Nico kregen we ook Marie!
Beiden hebben in die 25 jaar heel veel betekend en betekenen nog steeds heel veel voor de
kerkelijke en ook voor de burgerlijke gemeente Beemster.
Velen van u hebben in die 25 jaar een goede band met hen opgebouwd en ervaren dat er altijd
een luisterend oor of een bemoedigend woord is. De wekelijkse kerkdiensten, door velen gevolgd
via “kerkdienst gemist”, hebben zelfs in deze bizarre tijden nog steeds niets van hun
aantrekkingskracht verloren. Ook naar de kerkbode en de (per email) nieuwsbrief wordt door
velen van u uitgekeken.
Bij veel activiteiten zijn ze initiatiefnemers of actief betrokken denk o.a. aan de herinrichting van
de Kapel, de restauratie van de Keyserkerk en de bouw van de Keyserin.
En wie kwam hen niet tegen bij de Oliebollenactie, de voorjaarsrommelmarkt, vrouwen@go,
de Z‐Inn Kapel, de mannenclub, spirit& tapas, BOTT, de Open Dag Beemster, de bijbelkring, de
diverse koren of zo maar op straat.
Bij een jubileum horen natuurlijk cadeaus. In de kerkenraad wordt daar uiteraard over nagedacht.
In deze corona tijd zijn niet alle ideeën die je in het openbaar wil vieren uitvoerbaar, maar we
doen zeker onze best om één en ander te realiseren. We houden u hier dan ook van op de hoogte.
Wat we wel kunnen realiseren zijn de volgende ideeën:
1. We willen u vragen iets te schrijven aan Nico en/of Marie.
Wat is uw eerste gedachte als u aan Nico/Marie denkt, wat hebben ze voor u betekend of
betekenen ze nu voor u? Heeft u iets verdrietigs meegemaakt , iets leuks, iets geks of
…..…… eigenlijk maakt het niet uit, als het maar uit uw hart komt.
Misschien wilt u het in dichtvorm doen. Alles is goed. Schrijf uw brief, gedicht of wat u
kwijt wilt op max. één A4‐tje. Uiteraard wordt hier binnen de kerkenraad heel discreet
mee omgegaan.
Al deze verhalen willen we bundelen en aanbieden in september als we hun feestje gaan
vieren, op welke (coronaproof) wijze dan ook.

Uw brief mag handgeschreven zijn of op de computer gemaakt en gemaild worden
Graag ontvangen we uw schrijven uiterlijk 1 juli 2021. U kunt dit brengen bij:
 het kerkelijk bureau (op maandagmorgen tussen 09.00 ‐ 12.00 uur) of in de
brievenbus bij het hek
 in de brievenbus bij de Z‐Inn Kapel
 of mailen aan: jubileumnicoenmarie@ziggo.nl
 Misschien heeft u een foto(otje) van u zelf of samen met Nico en/of Marie, dan is
het leuk als u die wilt bijvoegen.
2. Een ander idee is een tastbaar cadeau. We weten wat voor hun een grote wens is.
Daar kunnen we nu nog niet teveel over zeggen, want om het te kunnen realiseren is het
belangrijk te weten wat ons budget is. Daarom willen u vragen we om een bijdrage.
U kunt deze bijdrage, graag uiterlijk 1 juli a.s., overmaken op rekening:
PKN Beemster, NL 33 Rabo 034 2301 403 t.n.v. PKN Beemster, onder vermelding van:
jubileum Nico.
Misschien heeft u na het lezen van dit bericht nog een ander idee om hen te verrassen.
Stuur uw suggestie dan naar jubileumnicoenmarie@ziggo.nl
Kent u iemand van buiten onze kerkelijke gemeente, die ook goede contacten heeft met Nico
en/of Marie dan mag u deze informatie zeker met hen delen.
We realiseren ons dat we niet alles geheim kunnen houden voor de jubilaris, vandaar toch gedeeld
via de Kerkbode.
Via kerkbode en nieuwsbrief zullen we u blijven informeren.
Laten we er samen een onvergetelijk jubileum van maken!
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u mailen naar of telefonisch
contact opnemen met jubileumnicoenmarie@ziggo.nl
Els Steen via 06 12 51 79 15.
Met vriendelijke groet vanuit de Kerkenraad,
Helen Brix, Scriba, lid inhoudelijk college
Leonard Dijkstra, inhoudelijk college
Els Steen, lid college van beheer

