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ZEGEN OM TOT ZEGEN TE ZIJN

Aanstaande zondag staan wij tijdens de kerkdienst o.a. stil bij het 60-jarig huwelijk van Bert en Ans
Boer (vader en moeder van Irma ). Mooi om dan dankjewel te zeggen, om trouw te vernieuwen
en om de zegen weer even voelbaar te maken. Thema zondag is: gezegend om tot zegen te zijn.
Dat is in de verhalen van het oude testament een rode lijn als het gaat om zegenen. Zegen komt
eigenlijk pas tot recht als je het doorgeeft. Zegen wil iets zijn als een lopend vuurtje. Dus niet
oppotten, niet opsparen voor eigen zielenheil, maar je zegen en zegeningen delen.
Dat delen van zegeningen gebeurt ook hartverwarmend veelvuldig. Ook de twee benefietvoorstellingen maakten dat weer tastbaar duidelijk. Zo brachten wij
met twee mooie concerten ruim 8000 euro bij elkaar. Schrijver Roxanne van Iperen (Het Hoge Nest) beschrijft in haar laatste boek Eigen Welzijn Eerst dat het delen van zegeningen
ook wel wat op de tocht staat. Haar verhaal is dat mensen die
vertrouwen hebben in de toekomst - dat het hen goed zal
gaan en hun kinderen misschien nog beter – vrij natuurlijk en
gul delen in wat zij hebben en in wie zij zijn. Ergens is er
echter in rij brede kring een zorg ingeslopen, ook omdat het
velen wel erg goed gaat. Die zorg beschrijft van Iperen als de
zorg van het ‘naar beneden vallen’. Het gevaar van een
sociaaleconomische terugval. Die zorg brengt velen ertoe om
dan toch maar liever extra in zichzelf en in eigen kinderen te
investeren en minder in ‘wat daar omheen zit’. Dan krijg je:
eigen welzijn eerst! Dat is er altijd geweest, maar soms is het
erg dominant. Erover klagen heeft niet zoveel zin. Het
waarnemen en er niet in meegaan wel. Laten wij onze zegeningen delen, want vooral daarin zullen wij zegen ontvangen.
Of zoals het in het boekje spreuken staat:
De wereld van de wie gul van hart zijn wordt groter en groter
De wereld van de gierigaards wordt kleiner en kleiner
Degene die anderen zegent zal gezegend worden
Wie anderen helpen worden geholpen

HET GROEN ROND KERK EN KAPEL
Er is de afgelopen dagen weer hard gewerkt rond kerk en kapel. Nog net voor de buitjes die de
groei nog verder aanjagen is er geschoffeld, gemaaid, water gegeven en wat al niet meer. Het ligt
er weer mooi bij!
BENEFIETCONCERT 5 MEI
Donderdag 5 mei speelde Carel Kraayenhof met zijn ensemble hun prachtige show 100 JAAR
PIAZZOLLA. Een volle kerk genoot daarvan met volle teugen. Wethouder Harry Rotgans en Irene
Langerijs, coördinator van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het voormalige gemeentehuis in Beemster vertelden iets van wat hoe het nu is met de opvang en dat het goed is om als
gemeenschap solidair te zijn. De avond bracht 3.325 euro bijeen wat gebruikt gaat worden voor
kosten die de opvang verbeteren. Een prachtige resultaat van een hele mooie avond.
GEMEENSCHAPSVEILIG 7 MEI
Zaterdagavond 7 mei vond in De Kloek de tweede Gemeenschapsveiling plaats. Ook als Beemsterkerk waren wij van harte betrokken bij dit mooie evenement. Zoveel vrijwilligers van verenigingen en instellingen waren actief rond deze veiling en op de avond zelf merkte je hoe goed het doet
als het gemeenschapshart stevig en vrolijk klopt. Dan heb je het goed met elkaar. Ook de opbrengst
mocht er zijn: ruim 17.000 euro!
14 MEI 20.15 KEYSERKERK:
MAURITS FONDSE ZINGT EN VERTELT HET VERHAAL VAN BILLY JOËL

BEEMSTER, 15 MEI 2022: GEZEGEND OM TOT ZEGEN TE ZIJN!
In deze dienst vieren wij het 60-jarig huwelijk van Bert en Ans Boer. Wij doen dat muzikaal met
Gert-Jan Mostert, orgel, met het CAECILIAKOOR (wat zijn 50 jarig jubileum viert) o.l.v. Joep van der
Oord en met Femke Leek, solozang. Caecilia zingt vooral delen uit de mis van Christof Dalitz met
als solisten Rita Sanders, alt, Jessica van der Vliet, sopraan en met Sonja Tol, dwarsfluit.
Na de dienst is er feestelijk koffiedrinken en een klein orgelconcertje als toetje

-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgelspel vooraf en welkom

Samenzang

Aan de bronnen van het leven (Mel. LvdK 435, vers 1 solo, vers 2 en 3 allen)

Aan de bronnen van ons leven ruist een onderhuids geheim
Liefde die, door U gegeven soms in ons vervuld mag zijn.
Liefde die ons doet verlangen naar wat eerlijk is en echt
weerloos, vrij en onbevangen ons uw diepste waarheid zegt . .

Aansteken van de kaarsen, terwijl als solozang klinkt, Bless the lord my soul
V

Onze hulp in de naam van de goede God ..

Openingsgebed afgesloten met koorzang: Kyrië en Gloria uit de mis van Dalitz
Spelenderwijs
Samenzang

Uit vuur en ijzer, zuur en zout (vers 1 solo, vers 2 en 3 allen)

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn wordt alleman geboren . .

Inleiding op de lezingen en eerste lezing: Zegen om tot zegen te zijn (Genesis 12)
Solozang

A Claire Benediction / A Gaelic Blessing (John Rutter)

Lezing

Spreuken 11, 25 . .

Samenzang

Onze Vader in de hemel (Lied 1006)

Overweging
Koorzang

Sanctus en Benedictus uit de mis van Dalitz

Zegen over 60 jaar huwelijk . .
Solozang

Ave Maria (Franz Schubert)

Collecte met koorzang : Agnus Deï uit de mis van Dalitz
Gebeden tekens beantwoord met Ubi Caritas(568), Onze Vader
Slotlied

Laat ons zingen van de dromen (mel., als de bazuinen)

Zegen, gesproken en gezongen Ga met God (Lied 416, vs 1 stem, vs 2 vrouwen, vs 3 allen)
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Koorzang

Ave Maria (G. Caccini)
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