BEEMSTERKERK 104ste nieuwsbrief

juni 2022

Eventjes pauze: De volgende nieuwsbrief komt pas weer op 8 juli !!

DE PASTORIE MET VERLOF – contactpersonen in die tijd . .
Vanaf 14 juni gaat ‘de pastorie’ drie weken met verlof. Zij zullen daarin met name hun 25 jaar in
de Beemster evalueren. Even pas op de plaats, en vooruitkijken! Vanaf begin juli (7 juli) zijn ze
dan weer volop aanwezig. In de tussenliggende weken is er vervanging voor de zondagen en voor
bijvoorbeeld de begeleiding van een uitvaart.
Els Steen (06-1251 7915 / ej.steen@quicknet.nl) en Ditte Schipper (ditteschipper63@gmail.com /
06-2909 6294) zijn die weken vanuit het kerkbestuur de aanspreekpersonen. Geef hen alstublieft
ook lief en leed door, voor de wekelijkse bloemen vanuit de kerkdienst en voor het meeleven!
Laten wij elkaar ook ontmoeten bij de afwisselende kerkdiensten van de gastpredikanten. Op
19 juni (Helga Frömming), 26 juni (Thom van der Woude) en op 3 juli (Fred ‘Elvis’) Omvlee.

DE Z-INN & ZOOI Rommelmarkt
Donderdag bij het inleveren van de spullen was het al heerlijk weer, en wij hadden amper een uur
spullen in ontvangst genomen of wij hadden het gevoel dat wij al spullen genoeg hadden. Ook de
zaterdag was het meer dan fijn. Natuurlijk kunnen er altijd nog meer mensen komen om alle
mooie spulletjes een tweede of derde leven te gunnen. Maar er is goed verkocht, René Reinders
heeft heerlijk gebarbecued, er is gesmuld van de zelf gebakte cakes en taarten. Kortom, het was
een mooie dag! En de opbrengst mag er zijn: ca 2400 euro. Met aftrek van de kosten staat dat
bedrag klaar om na de zomer een mooie middag(en) te organiseren met en voorde Oekraïense
gasten in het gemeentehuis, met muziek, lekkere hapjes en wat al niet meer. Even wat
gastvrijheid delen en de oorlog een paar momenten vergeten.

OEKRAIENSE GASTEN IN DE ZOMER
Het leven in het Oude Gemeentehuis in Beemster liep behoorlijk goed. Maar nu komt de zomer
eraan, stoppen de scholen, hoe moet het dan met de kinderen en jongeren. De balans is nog
kwetsbaar. Afgelopen donderdag hebben wij o.a. als Beemsterkerk nagedacht en plannen gemaakt voor met name de kinderen in de vakantie. Wordt vervolgd begin juli!

BEEMSTER BIDDAG – EEN DROOGGELEGDE POLDER GAAT WEER STROMEN
Zondag 24 juli, 10.00 op de IJSBAAN in Middenbeemster
Helemaal droog stond de polder in de jaren van Corona natuurlijk niet. Veel werk kon gewoon
doorgaan en wat is er wat af gewandeld
en gefietst. Tuintjes zagen er nog nooit
zo mooi uit. Maar ‘de gemeenschap’
stond wel behoorlijk droog. Verenigingen moesten nee verkopen en alles was
meer ingewikkeld dan een ‘feestje van
samen’. Dat feest willen wij vanmorgen
weer met elkaar vieren, aan het begin
van een ‘ouderwetse feestweek’. Laat
dat de toon zetten. Dat wij weer genieten van alles wat stroomt en sprankelt in onze gemeen-

schap! Muzikaal is de Fanfare erbij o.l.v. Alida Holverda. Femke Leek, Fransje Christiaansen, Monique Schoorl en Nikki Adema verzorgen de solozang. Voorgangers: Nico Schroevers en Jan Duin.
Aan het eind van de dienst wordt de feestweek officieel geopend en er wordt een tipje van de sluier
gehaald van de Revue 2023 in en rond de 400 jarige Keyserkerk, als oudste gebouw van de polder

OVER DE REVUE GESPROKEN . .

Gezocht spelers en muzikanten!
Aanleiding
In 2023 bestaat de Keyser Kerk in Middenbeemster 400 jaar. Omdat dat de Beemster en Purmerend nu
één gemeente zijn, leek het ons een mooie aanleiding om een gezamenlijke locatie-voorstelling te gaan
maken. Oude verhalen uit de Beemster en Purmerend komen samen en vormen weer een nieuw
verhaal.
Wat gaan we doen?
Blitskikker wordt een voorstelling in de vorm van een bruiloft die plaatsvindt in en rondom de Keyser
Kerk. Het huwelijk vindt plaats tussen een bruidegom uit de Beemster en een bruid uit Purmerend. Er
komen verschillende tradities, culturen, waarden en normen bij elkaar die botsen, schuren en
verbinden. Het wordt een feest waarbij het publiek actief wordt betrokken als gast. Naast spel is er ook
veel ruimte voor dans en muziek. Het geheel speelt zich af in de sfeer van de zestigerjaren met een
knipoog naar verleden en heden.
Praktische informatie
We willen zoveel mogelijk inwoners uit de Beemster en Purmerend bij dit project betrekken, zowel
achter de schermen, als op het podium. De repetitieavonden voor de kerngroep theater en muziek
vinden plaats vanaf januari tot juni 2023 op de dinsdagavonden in de Keyser Kerk in Middenbeemster.
Aanvullende scènes worden volgens een schema op de woensdag of donderdag gerepeteerd. Het
basisscript ligt straks vast, maar daarbinnen hebben we ruimte voor eigen inbreng en het creëren van
rollen en acts op maat. Op een bruiloft kan immers van alles gebeuren. Aan de deelname zijn geen
kosten verbonden.
Voorstellingsdata
•
Zondag 4 juni ‘23 / generale repetitie
•
Vrijdag 9 juni ’23 en zaterdag 10 juni ‘23 / avondvoorstelling 20:00 uur
•
Zondag 11 juni ‘23 / matineevoorstelling 15:00 uur
•
Vrijdag 16 juni ’23 en zaterdag 17 juni ‘23 / avondvoorstelling 20:00 uur
•
Zondag 18 juni ‘23 / matineevoorstelling 15:00 uur
Aanmelding en meer informatie
Iedereen met en zonder acteerervaring is van harte welkom. Ook muzikanten worden gevraagd zich aan
te melden. Hoe meer divers, hoe leuker! Ook bij twijfel: neem contact met ons op om te overleggen.
Stuur een mail naar: info@kiemtheater.com
Vriendelijke groet namens het hele team, Cara Stolp / regie en artistiek leider
Glenn Liebaut / muzikaal leider/ Anke Purmer / productieleider en creatieve duizendpoot
Gerard Kooistra / dramaturg en tekstschrijver .. en namens allen nu al achter de schermen aan het werk
om een mooi feest met elkaar te gaan vieren

Beemster, 19 juni 2021: DROMEN VAN VREDE

De samenzang wordt begeleid door Henk Gemser, Femke Leek geeft de zang vleugels. Voorganger
is Helga Frömming.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgelspel vooraf en welkom
Intochtslied

Als alle mensen vogels dromen (vers 1 solo, vers 2 en 3 allen)

Als alle mensen vogels dromen met witte veren van satijn
Of volgeladen appelbomen, zal er dan vrede zijn?

Kaarsen aansteken
V

Onze hulp in de naam van de Eeuwige God

Openingsgebed beantwoord met: De wijze woorden (solo vers 1, allen vers 2 en 3)
Inleiding op de lezingen
Bijbellezing
Samenzang

Geef vrede door (Lied 1014; vers 1 en 3 solo, vers 2 en 4 allen)

Bijbellezing
Solozang

Imagine

Overweging
Samenzang

Song of Peace (Finlandia, vers 1 solo, vers 2 allen)

This is my song, Oh gods of all the nations. A song of peace
for lands so far away. This is my home, a country where my heart is.
Here grew my hopes and dreams for all mankind. But other hearts in other lands are beating with hopes and
dreams as true and high as mine

Collecte met solozang, Avé Maria
Gebeden met Kyrië (Iona) Onze Vader
Slotlied

Laat ons zingen van de dromen (m. Eens als de bazuinen; vs 1 solo, vs 2 en 3 allen)

Zegen met orgelspel ten besluite

Beemster, 26 juni 2021: VASTHOUDEN, STEUNEN, ERKENNEN

De samenzang wordt begeleid door Jan Pronk, Femke geeft de zang vleugels. Voorganger is Thom
van der Woude, geestelijk verzorgen bij de krijgsmacht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgelspel vooraf en welkom
Intochtslied

Wat is het goed om hier samen te zijn (vers 1 solo, vers 2 en 3 allen)

Kaarsen aansteken
V

Onze hulp in de naam van de Eeuwige God

Openingsgebed beantwoord met: Zo lang wij ademhalen (solo vers 1, allen vers 2 en 4)
Inleiding op de lezingen
Bijbellezing

I Makkabeeën 8, 17-30

Samenzang

Wij reizen door het leven (LvdK 441; vers 1 solo, vers 2 en 3 allen)

Bijbellezing

Handelingen 10, 1-23 (muzikaal intermezzo) 24-43

Solozang

He ain ’t heavy (The Hollies)

De weg is lang, met vele bochten, en hij leidt ons,
wie-weet-waarheen. Maar ik ben sterk. Sterk genoeg om hem te dragen.
Hij is niet zwaar, hij is mijn broer . . .

Overweging
Samenzang

U bent de kracht (vers 1 solo, vers 2 allen)

Collecte met solozang, People (Birdy)
Gebeden met Kyrië (Iona) Onze Vader
Slotlied

Laat ons zingen van de dromen (vers 1 solo, vers 2 en 3 allen)

Zegen met orgelspel ten besluite

Beemster, 3 juli 2022: Vrede in de vallei
Voorganger Fred Omvlee. De samenzang wordt begeleid door Jan Pronk. Femke Leek zingt solo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgelspel vooraf en welkom
Samenzang

Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216, Vers 1 solo, vers 2 en 3 allen)

Aansteken van de kaarsen
V

Onze hulp in de naam van de Eeuwige God

Openingsgebed met solozang: How Great Thou Art (Elvis Presley)
O Heer mijn God, wanneer ik in eerbiedige verwondering
Alle werelden beschouw die Uw handen hebben
geschapen. Dan zie ik de sterren, hoor de rollende
donder,
Uw macht door gans het universum weergegeven . .

Korte toelichting bij de lezing
Lezing

Jesaja 11, vers 1 t/m 9

Solozang

Peace in the Valley (Elvis Presley)

Ach, ik ben moe en zo moe. Maar ik moet alleen gaan tot
de Heer komt en mij wegroept. Want, de ochtend is zo
helder, en de lamp brandt in de nacht
Maar de nacht is zo zwart als de zee, oh ja. Op een dag zal
er voor mij vrede zijn in de vallei. Er zal geen verdriet zijn,
geen problemen zie ik. Er zal vrede zijn in de vallei voor
mij . .

Lezing

Matteus 5, 1 t/m 11 (Bergrede)

Samenzang
Overweging

Er zal vrede in de vallei zijn

Samenzang

When Israel was in Egypts Land (Lied 168), Vers 1 solo, rest allen)

Collecte met orgelspel
Voorbeden, stil gebed en Onze vader, met Kyrië uit Iona, of O Lord hear my pray’r uit Taizé)
Slotlied

O Eeuwge Vader, sterk in macht

O eeuw’ge vader, sterk in macht, wiens arm betoomt der baren kracht
Die wijst de grondlooz‘ oceaan de hem gestelde perken aan. Zo wil verhoren onze bee voor hen, die zijn in
nood op zee . .
O God die ons behoeden wilt, bescherm de mensen, wees hun schild.
In storm en strijd, ga met ze mee en redt ze van ’t geweld der zee. Dat land en water wijd en zijd lofzingen uw
barmhartigheid.

Zegen met Gaelic Blessing ten besluite

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
KEYSERKERK & KEYSERIN
Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

PASTORIE
Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL
Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU
Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

KERKENRAAD
secr. Helen Brix, 0299 – 681393
hmvbrix@outlook.com

Laat het ons weten!
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

BEHEERCOLLEGE

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 – 681393
open: maandag 09:00 – 11:30

Voorzitter Remo Strijker,
remostrijker@classiclimo.nl

PREDIKANT

REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com

Kerkelijke Bijdrage of gift:
NL33 RABO 0342 3014 03
tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

KOSTER KEYSERKERK
Anita en Bert Verkade, 0299 - 683676
b.verkade@planet.nl

Collecte-giften:
NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster

VERHUUR Z-INN
Marie Schroevers, 06 – 457 66 860
Marie-Luise-dow@quicknet.nl

