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INFORMATIEBLAD VAN DE BEEMSTERKERK

Voorwoord en Inhoudsopgave
Een zonnebloem begint de dag gericht naar het oosten, draait zich in de loop van de dag naar
het westen en keert zich ’s nachts terug naar het oosten. Wist u dat zij daarvoor gebruik maakt
van een interne klok? Terwijl ze de zon volgen, blijkt de oostelijke kant van de stengel sneller te
groeien dan de westelijke kant. ’s Nachts, als de planten opnieuw de andere kant op draaien,
groeit de westelijke kant sneller. Als de bloem volgroeit is, blijft ze naar het oosten gericht. Om
te onderzoeken waarom dat zo is, plaatsten wetenschappers zonnebloemen in potten: sommige
naar het oosten gericht, andere naar het westen. De oostelijk gerichte bloemen warmden ’s
ochtends sneller op, en trokken vijf keer meer bijen aan. Insecten houden van warme bloemen .
Op het moment van schrijven maakt Nederland zich op voor een paar warme dagen, in Engeland
wordt het zelfs voor het eerst boven de 40 graden en het zuiden van Europa zucht allang onder
extreme warmte. Daaronder is het nog warmer? Kortom, daar waar wij in ons noordelijke landje
over het algemeen nog de zonnebloem reflex hebben om ons te richten op het zonnetje, daar
proberen velen zich juist zoveel mogelijk de zon te ontvluchten. Dat lukt slecht.
Zonnebloemen zijn ook één van de symbolen van Oekraïne. Daar waar de oorlog nog steeds
duurt. Al zo lang. En langzaam maar zeker steeds iets verder weg van onze aandacht. Dat is geen
kritiek, maar het is wel zo. Mooi dat op de Biddag een nieuw lied van Jan Duin de Oekraïense
‘zon’ toch weer even opkomt:
Over landen, over zeeën vliegt een witte duif voorbij.
Onvermoeid nooit moe gevlogen zonder rust of duur is zij.
Met haar snavel vol van vrede in een opgerolde brief,
in het Oekraïens geschreven met twee woorden slechts: heb lief.

Verder in dit nummer een prominente plek voor het Ierland waar Marie en Nico 2 ½ week doorheen toerden en wat rust en inspiratie zochten. De kerkenraad krijgt deze maanden ook wat
meer rust. Deze week wordt nog wel het contract met de aannemer getekend die in het najaar
de bouw van de appartementen gaat doen.
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GROEN, ORANJE en het WIT van de vrede!
De Ierse vlag werd precies 100 jaar geleden voor het eerst aangenomen als nationale vlag voor de
Ierse vrijstaat. Hij bestaat, zoal de meesten weten uit drie kleurenbalken naast elkaar: Groen, wit
en oranje. Het groen staat voor het klavertjes-groen Katholieke van St. Patrick, wat honderden
jaren onderdrukt werd vanuit Engeland. Het Oranje staat voor het protestants van de Oranjes.
Het was Willem de III van Oranje, koning van Nederland en met zijn vrouw ook van Engeland en
van Ierland, die in het jaar 1690 in Ierland de beslissende strijd won van de katholieke Jacobus.
Willem won de strijd bij de rivier de Boyne en bonje is er altijd gebleven. Tussen Engelsen en Ieren,
tussen Katholiek en Protestant. Daarom de derde kleur van de vlag, het wit van de vrede. Dus niet
Oranje boven, niet groen kampioen, maar naast elkaar, verbonden door vrede. Een mooi vlaggetje!

Ruïnes en begraafplaatsen . .

Als ik zo terugkijk naar onze Ierlandfoto ‘s, en ook denk aan veel plaatjes, wel gezien maar niet
geschoten, dan zie ik in de eerste plaats heel veel ruïnes. Ruïnes en begraafplaatsen, overal.

De oudste graven zijn zo ‘n 600 jaar ouder dan de Egyptische piramides van Gizeh en zo ‘n 900
jaar ouder dan Stonehenge. Maar dat is iets eenmaligs te vinden rond Newgrange. Oude ruïnes die
je veel vaker tegenkomt, zijn uit de 8-ste en 9-de eeuw en uit de 17-de eeuw. In de 8-ste en 9-de
eeuw waren het de Vikingen die over het land veegden en alles wat in de weg stond platlegden.
Na de Vikingen wegwaren kwamen vrij snel de Normandiërs. Die kwamen niet op eigen houtje,
maar op uitnodiging van een Ierse clanleider die wraak wilde nemen op de leiders van clans om
hem heen. Daarom vroeg hij de Engelse Koning om bijstand. Die wilde eerst niet, maar toen de
paus zelf hem een lucratieve landdeal aanbood, stuurde hij toch zijn Normandische generaal erop
uit. Die verwoestten ook weer en zij namen vooral voor honderden jaren de macht over. In die
eeuwen bouwden zij grote, sterke kastelen en prachtige kerken en abdijen. Maar toen kwam er in
de 17e eeuw een zekere Olivier Cromwell uit Engeland over, die met zijn makkers de Ierse wens
tot zelfstandigheid de kop moest indrukken. Met een diepe verachting voor de katholieke Ier en
met een bijna Poetin-achtige verwoestingstactiek is hij met zijn medestrijders verantwoordelijk
voor honderden ruïnes door het hele land.
Bij al dit wapengekletter komt de hongersnood van 1850. De aardappeloogst mislukte, niemand
hielp en honderdduizenden mensen stierven aan de honger. Even zovelen emigreerden naar betere
oorden. In 1840 waren er ongeveer 8 miljoen Ieren in Ierland. Aan het begin van de 20-ste eeuw

waren er nog 3 ½ miljoen over. Veel huizen bleven voor altijd leeg en zakten in elkaar. En toen
moest de laatste strijd om een onafhankelijk Ierland en de strijd in Noord-Ierland nog beginnen.
Dat alles resulteert in ontelbare ruïnes en begraafplaatsen, die het landschap behoorlijk bepalen.

Waar komt hulp vandaan?

Wie is de ware koning, de ware leider, die uitzicht biedt? Nou, bijbels gesproken in elk geval geen
bloeddorstige Viking en ook geen alles verwoestende Cromwell. De ware leider is degene die zijn
handen niet besmeurd aan onschuldig bloed. Niet aan wraak-nemen en niet aan de afschrikking
met destructie en verwoesting. De ware leider hakt er niet van bovenaf op los, maar die komt,
bijbels gesproken van onderop. De ware leider is als David, die terwijl hij de kans wel heeft juist
niet doodt! ( ! Smuel 24 was delezing: David die in de grot Saul níet doodt!)
Maar ook David zou ontsporen. Macht corrumpeert erg gemakkelijk. Is de ware leider dan een
bisschop als St. Patrick? Toch heb ik, bezien vanuit onze tijd, ook moeite met de legende van St.
Patrick. Zou hij nu echt alleen naar Ierland teruggegaan zijn om iedereen daar te bekeren? Of zou
hij ook teruggegaan zijn, omdat hij in de zes jaren dat hij als slaaf in Ierland was van dat land en
zijn mensen is gaan houden?
Volgens de Ierse legende staat St Patrick vooral voor het begin van een grote en machtige kerk.
Zou hij misschien vooral aan de wieg hebben willen staan van die grote God, die vooral bereikbaar is als mensen zich klein en kwetsbaar voelen? Dus geen Patrick van bovenaf, die de Keltische
druïdes even een lesje kwam leren. Maar de Patrick van onderop, die ook het rijke van de
Keltische tradities zou opnemen in zijn vorm van geloven?

Het goede van boven?

Wie is de ware koning, wat is het ware geloven? Ik wijs daar graag nog één keer naar de Ierse vlag.
Het ware geloven is niet het diepgroen van de katholieke traditie en evenmin het hard-oranje van
het protestantisme. Zo is het ware geloven ook niet te vinden bij militante hindoes en ook niet bij
fanatieke moslims. Het ware geloven zit het dichtst tegen dat wit in het midden aan.
Alleen is dat wit in het midden niet een vaste positie. Vrede is niet vooral een huis om in te
wonen. Vrede is vooral een brug, een brug die bij elkaar brengt, vooral als je daar eigenlijk geen

zin in hebt. Als je je eigenlijk in je eigen stikstof-mening wilt verschansen, of in je eigen Coronabubble, of in welke bubble dan ook.

Niet dat Christendom beter is . .

Het wit in die Ierse vlag wil juist het waardevolle van verschillende tradities verbinden met daarbij
ook altijd zicht op diegenen die die vrede het hardst nodig hebben. Dat is volgens mij ook de
essentie van onze Christelijke traditie. Niet dat het Christendom beter en waardevoller is dan
andere tradities. Niet dat wij zo snel mogelijk iedereen moeten bekeren tot onze manier van
geloven. Jezus wilde geen nieuwe religie stichten. Geen nieuwe macht van bovenaf. Jezus wilde
het zicht op de brug vrijhouden. Op een geloven en een manier van leven die mensen verbinden.
Hij wilde volgens mij niet vooral dat er gedoopt werd, maar bovenal dat mensen die het gevoel
hadden kopje onder te gaan, geholpen werd. Vooral ook met vertrouwen. Dat zij er nooit alleen
voor staan, en dat zij met de goede geest meer aankunnen dan zij denken.

De mening van de pacifist is niet persé heiliger . .

Waar leiderschap en waar geloven is dus niet je eigen kleur verabsoluteren, of je eigen gelijk rond
toeteren, maar open zijn voor de kleur van de ander en je zo, zo dicht mogelijk tegen het wit van
de vrede aan schurken.
En nogmaals, vrede is daarbij niet een bepaald kamp of een bepaalde mening. Zo is ook de
mening van de pacifist niet persé heiliger dan die van degene die wel naar de wapens grijpt om
wat van waarde is te verdedigen. Vrede is niet vooral een huis om in te wonen. Het is bovenal een
brug waar je de ander kunt ontmoeten. Dat geldt in het groot en ook in onze eigen leventje.
Niet zelden denken wij open te zijn, maar zitten wij toch vooral vast in ons eigen huisje, met onze
eigen bril op en de eigen oor-stopsels in. En als het spannend wordt, als schaarste knaagt, als
onze belangen geschaad worden? Dan trekt dat eigen huis nog meer en dan zouden wij dat huis
het liefst ook willen barricaderen, of het huis van de ander willen belagen, of zelfs het huis van de
andere willen veranderen in een ruïne. Maar het hart van onze traditie draagt ons altijd de brug
van de ontmoeting aan, en de grootsheid van een David in de rots en die van de zoon van David
aan het kruis. De God van onderop . .
Als ik terugkijk naar onze Ierlandfoto ‘s en denk aan veel plaatjes wel gezien maar niet geschoten,
dan zie ik in de eerste plaats veel ruïnes. Maar als ik verder kijk, dan zie ik fans van verschillende
ploegen na een hurling-, gaelic- of gewone voetbalwedstrijd in hetzelfde café een biertje drinken.
En ik hoor in die pubs overal livemuziek klinken, die zelfs bij grootste chagrijn een glimlach op de
lippen tovert. En zelfs bij een behoorlijk regenachtige dag hoor ik Ieren zeggen: It ’s a nice day!

Oftewel, hoe indrukwekkend al die ruïnes ook waren. Het leven is altijd rijker, en de kleur van het
rijkste leven is niet onze eigen kleur, maar die van ons ontmoeten. Dat is in het Iers dus wit,
eigenlijk geen kleur, maar licht. Laten wij bij dat licht maar een beetje muziek doen en dan zingen!

VANUIT DE KERKENRAAD

Plotseling is het zomer, en volop! Ook in de Jeyserin loopt het kwik op tot ruim 28 graden. Maar
de groepen liggen stil, de kerkenraad heeft zijn laatste vergadering erop zitten. Achter de
schermen gaat nog wel het één en ander door. Grote en kleine zaken. Zo wordt deze week het
contract getekend met de aannemer die de appartementen gaat bouwen. Maar de zomer is
vanouds ook de tijd om de intensiteit van het kerkenwerk wat te laten vieren, om dan na de
zomer weer fris te beginnen . .

Eerst nog even terugkijken

Op 6 juni tweede Pinksterdag hielden dedrie Beemster Kerken een zogenaamd Running Dinner.
Het was wat nat, maar het was een mooie middag. Hieronder een verslag van Pieter Boonstra:

RUNNING DINNER 6 juni j.l.
Wat een bijzondere middag, tweede Pinksterdag 6 juni j.l. De drie samenwerkende kerken in de
Beemster hadden die middag wetenswaardigheden en historische feiten verteld aan de mensen die
zich hadden opgegeven voor het running dinner.
Het begon aan een lange gedekte tafel in de kerkzaal van de Keyserkerk met soep en stokbrood. Ds
Nico Schroevers vertelde over de renovatie van de kerk in 2005 en over de vroegere galerij, de
gebrandschilderde ramen en meer dingen die leuke feitjes zijn. Daarna nam Pieter Boonstra het
stokje over en vertelde over het schilderij van Pieter Carelsz Fabritius dat op de zijmuur hangt ,de
stovenkamer, de diefstal van de statenbijbel . Er ontstonden heerlijke gesprekken over wat mensen
bezig houdt, zoals de fusie met Purmerend.
Vervolgens togen we naar de RK kerk in Westbeemster. Drie diehards gingen lopend, de rest volgde
even later met de auto. Daar werden we in het Koetshuis ontvangen door Pastoor Luis Weel en Marius Momot. Zij trakteerden op belegde broodjes en een heerlijke Poolse salade. Luis Weel vertelde
over de historie van de kerk, de schade die ontstaan was door een neerstortend en ontploft vliegtuig bij de kerk. Daarna gingen we via de pastorie de kerk binnen waar Luis en Marius van alles over
het prachtige interieur vertelden: De beelden, de kruisweg en de herstelde glas-in-lood-ramen.
De deelnemers hadden gemoedelijke en verkwikkende gesprekken tussen alles door. Vervolgens
ging de stoet richting de Doopsgezinde Vermaning. Nog één diehard trotseerde de storm en de
regen. We werden ontvangen met een High Tea in de kerkzaal, gezellig ingericht voor de 24 deelnemers. Eerst vertelde Jaap Slagt iets over de nieuwbouwappartementen op het kerkenterrein en
over de renovatie van de Vermaning. Na de bouwvak 2022 start de bouw. Vervolgens was het de
beurt aan Zr. Corrie Laros. Geheel in de stijl gekleed á la 1913 deed zij alsof zij de eerste vrouwelijke
predikant was in Nederland, Anne Zernike. Op de kansel vertelde zij als Anne hoe haar leven was
vergaan met de ups en downs in het predikanten en kunstenaars gezin. Dit met een prachtige
performance opgevoerd. Na veel gezelligheid met elkaar ging iedereen met een goed gevoel naar
huis . Zeker voor herhaling vatbaar .

De Rommelmarkt

Een week na het Running Dinner: Z-INN in ZOOI, rommelmarkt in en rond de Kapel. Eindelijk weer.
Het was iets minder druk, maar onder een heerlijk zonnetje was het gezellig, was er tijd voor een
praatje, is er heerlijk taart gegeten en van de BBQ gesnoept. De ‘loterij’ die in de plaats gekomen
was van het Rad van fortuin deed het ook goed, en uiteindelijk haalden wij bijna 3000 euro op. Een
prima dag, en ruim een uur na het einde van de markt was alles opgelost en zaten wij aan de
appeltaart die wij geveild hadden op de gemeenschapsveiling.

Ierland

In Ierland zijn het geen koeien, maar schapen die landschap vullen. Overal kom je ze tegen. Lopen
over grote lege velden, dapper tegen flinke hellingen op, en, onverschrokken, ook gewoon op de
weggetjes die eigenlijk sowieso al te smal zijn om op te rijden . .
Medio juni zijn wij er drie weken tussenuit geweest, met het campertje wat wij konden huren met
het mooie cadeau voor ons 25-jarig jubileum. Het was de bedoeling om wat tot rust te komen, om
die 25 jaar nog eens een keer te evalueren, en ook die laatste, vreemde en intensieve jaren waarin
Corona zoveel bepaalde, en waarin Marie formeel met pensioen is gegaan. Hoe kijken wij terug,
hoe gaan wij verder? Daar hebben wij tijdens wandelingen of zittend bij of in ons campertje menig
uurtje met elkaar over gesproken.
Maar eerst heb je dan wat afstand nodig van alles. Ook dat lukte goed. Op de dag van het vertrek
reden wij in alle vroegte naar Amersfoort om een campertje op te halen en daarmee reden wij
meteen door naar Hoek van Holland om de boot te nemen naar Harwich. Wat duurt dat lang! Eerst
sta je een kleine twee uur klaar voordat je het schip op rolt, dan vaar je zeven uur, om dan nog een
goed uur nodig te hebben om eenmaal Engeland in te rollen. Daar hebben wij vervolgens nog een
goed uur gereden tot het donker werd. Het eerste plekje waar wij wilden kamperen bleek het
parkeerterrein van een kleine kliniek te zijn. Het voldeed. De volgende dag reden wij door naar
Holyhead, waar wij via een iets kortere boottocht in Dublin aankwamen. Iets ten noorden daarvan
vonden wij bij een strand een kampeerplekje. Nu kon het echt beginnen.

De volgende dag reden wij door naar Donegal in het Noordwesten. Voor deze tocht hadden wij
vele uren nodig en de temperatuur zakte meteen flink. De eerste regen viel en zou ons op dagelijkse basis blijven begeleiden.
Langzaam maar zeker wenden wij aan ons bestaan in en rond het busje en aan Ierland. Mooie
avonden om buiten wat na te praten zaten er niet in, maar in het busje was het ook goed. Tot het
na een week een dag 24 uur hard regende. Toen waren wij zo nat en koud dat wij heel even besloten om de volgende dag naar de warmte te vertrekken, terug naar Oost-Engeland.

Dat hebben wij niet gedaan en eigenlijk vanaf dat moment ontstond er meer rust. Om te lezen, te
schrijven, te praten. Wij zijn ook blijven wandelen en rijden. Beklommen Diamond-Hill in de
Connemara, bezochten de ringforten en andere bijzondere plekken op de Burren. Wij pakten af en
toe een stadje mee, het liefst kleine stadjes en genoten van de geschiedenenis, van de mensen en
van de live-muziek in de pubs.
Dat alles inspireerde, en dat heb je ook nodig als je 25 jaar nog eens als een koe herkauwt en als je
vooruit probeert te kijken naar hoe dingen verder kunnen. Met hopelijk op termijn een goede
collega erbij . .

Op de deur van een boekwinkel in Dingle. “ik ben terug vier minuten over half twee”.
En voor je het weet is het alweer tijd om terug te gaan. Voor wie de kaart erop na willen slaan, wij
zijn van Donegal tot Kendare hoofdzakelijk aan de Wild Atlantic Way gereden om vervolgens via
Caher en Cashel, via Boyne en Glendalough in de Wicklow mountains weer naar Dublin gereden.
Vervolgens nog een klein uitstapje via Slane, waar St. Patrick volgens een legende de Keltische Ieren
het paasvuur aan de schenen legde, en via de oude graven van Dowth, Knowth en Newgrange.
Behalve mooie gesprekken en inspirerende wandelingen door natuur of cultuur heeft Marie een
mooi blog met foto ’s bijgehouden en gedeeld met menigeen. Nico heeft vooral ook ongegeneerd
gelezen. Boek na boek. Lichtere zaken, maar ook van die boeken waar je thuis maar niet doorheen
komt, bijvoorbeeld “Ik en jij”van Martin Buber in vertaling van Kees Waaijman. Later daar wel eens
meer over . .
In kerkdiensten hebben wij iets gedeeld van onze Ierland ervaringen en in de overweging van Beemster Biddag zou het zomaar nog een keer omhoog kunnen borrelen. Waar het hart nog vol van is . .

Afscheid van Helen Brix en Fred van Tongeren

In september gaan wij afscheid nemen van Helen Brix en van Fred van Tongeren, onze twee kerkenraadsleden. Voor Helen zaten de acht jaar er bijna op. Fred neemt met Helen afscheid. Helen werkt
weer meer, Fred werkt ook nog door en beiden willen ook genieten van het kamperen. Dan lukt het
niet meer om er echt te zijn voor het kerkenraadswerk. Wij bedanken beiden nu al voor hun inzet en
zullen dat in een dienst nog een keer overdoen. Wel tijd dat er enkele nieuwe bestuursleden aanhaken. Vooral BC is met drie leden nu eigenlijk onderbezet.

Bouw appartementen: het contract wordt getekend

De laatste weken stond de voorbereiding op de bouw van de appartementen in het teken van de
gesprekken met de uiteindelijk geselecteerde aannemer: Wit Wognum. Het is geen gemakkelijke
tijd om te bouwen. Er is veel onzekerheid over prijzen, die vooral steeds weer naar boven schieten.
Verder bleek het leeuwendeel van de aannemers die wij benaderd hebben voorlopig geen tijd te
hebben. Alle orderboeken zitten stampvol . .
Toch is het gelukt! Niet alleen om een goede aannemer te vinden, maar ook om nog voor de
zomervakantie een contract te tekenen, waar wij ronduit tevreden mee zijn. Dat gaat deze week
nog gebeuren. In dat contract zit een passage over de maximalisatie van prijsstijgingen die aan ons
doorberekend kunnen worden. Zo weten wij goed waar wij aan toe zijn, en de aannemer ook. De
architect is nu bezig met het maken van de werktekeningen. Onze bouwbegeleider Arjen Hogers
(die een aantal weken geleden hard ten val kwam met zijn wielrenfiets: kaak gebroken, gebit kapot
en nog wel wat meer) voert de laatste gesprekken met de aannemer voor de bouwvak. De
aannemer zelf kan zijn voorbereidingen starten en wij kunnen de financiering rond maken.
Het spannende proces om in deze tijd een goede aannemer te vinden en om een contract te
kunnen tekenen waar wij tevreden mee zijn is daarmee afgerond. Dat is een hele opluchting! Wij
gaan er nu vanuit dat de bouw in oktober 2022 kan beginnen en rekenen dan op een bouw die
ongeveer 200 werkdagen zal gaan duren. De appartementen komen overigens in de koeienwijk te
staan, om precies te zijn in de Limousinstraat. Ook dat klinkt toch goed, een koe in de Keyser. Dat
moet straks ook een mooie naam voor het complex gaan opleveren. Er wordt al over nagedacht . .

De Keyserin 10 jaar en eerste onderhoud

Ruim 11 jaar geleden hebben wij ook gebouwd. Toen na een ‘redelijk’ voortraject. Gaandeweg was
de energie om te gaan bouwen tot een minimum gezakt. Maar toen het bouwen begon kwam de
zin ook weer. In het Jubileumjaar van 400 jaar Beemster, 2012, hebben wij de Keyserin feestelijk in
gebruik genomen. In de dienst van 31 juli 2022 zullen wij daar nog een keer uitvoeriger bij stilstaan.

Bij alles toen, en bij de vele jaren dat velen in en om onze Beemster Gemeenschap kunnen
genieten van deze fijne accommodatie, middenin Middenbeemster.
Inmiddels begint ook het onderhoud te komen. Onlangs de lichtstraat boven de foyer onder handen genomen. Nieuwe rubbers en wat al niet meer. De zonwering moest ook worden aangepakt.
Eén van de schuifdeuren moet een nieuw mechaniek krijgen. Verder valt het gelukkig erg mee. Wij
zijn nog steeds heel blij met het gebouw van Henket.

Bomen

Twee van de jonge kastanjes op het kerkenerf in Middenbeemster zijn ziek. Al zien zij er nog
prachtig uit, zij moeten waarschijnlijk binnenkort gekapt worden om te voorkomen dat de bloedziekte verder gaat. De grote bomen zullen dan meteen gesnoeid worden en wij moeten kijken wat
wij met de iep doen die heel dicht bij de Foyer staat. Een boom zo dichtbij de gevel is niet handig.
De schaduw doet wel goed. Terwijl wij de kerkbode drukken komt ook de hovenier.

Erven van kerk en kapel

Het warme, droge weer zorgt ervoor dat wij bij de kerk een keer maaien konden overslaan. Rond
de kapel heeft Chris Slot wel gemaaid en is er met name door Bert, Mieke en kleinzoon Jesse, en
ook door wat anderen enorm vlijtig geschoffeld. Het onkruid tierde welig en de hortensia ’s
stonden er wel een beetje treurig bij. Dat ziet er nu weer een stuk beter uit!

De revue: Blitskikker

Achter en langzaam maar zeker ook wat voor de schermen wordt hard gewerkt aan de revue ter
ere van 400 jaar Keyserkerk. Op de Beemster Biddag zal een klein tipje van de sluier worden gelicht. Niet alleen met woorden! Op dit moment wordt het script theatraal uitgewerkt, zodat duidelijk is waar koor of band, zanger of danser, of wat dan ook moet komen. Het geheel gaat uit van

het gegeven van een bruiloft tussen een dorpse ‘kikker’ en een stadse ‘Blitse’ vent. Met dat gegeven is er alle ruimte om iets van de lange geschiedenis van het oudste huis van Beemster de revue
te laten passeren. Inmiddels hebben al behoorlijk wat mensen en verenigingen aangegeven mee te
willen doen op welke manier dan ook. Wij hebben van alles nodig: spelers, mensen voor decor en
attributen, mensen voor organisatie en website, mensen voor kleding en . . . Schroom dus niet:

Doe mee met de Revue 2023
Aanleiding
In 2023 bestaat de Keyserkerk 400 jaar, een mooie aanleiding voor een feestelijke revue. En
omdat dat de Beemster en Purmerend nu één gemeente zijn er ook oude verhalen uit de
Beemster en Purmerend opgehaald om mee te klinken in één voorstelling.
Wat gaan we doen?
Blitskikker wordt een voorstelling in de vorm van een bruiloft die plaatsvindt in en rondom
de Keyser Kerk. 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 ruimte voor dans en muziek. Het geheel speelt zich af in
de sfeer van de 60-er-jaren met een knipoog naar 400 jaar verleden en naar het 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 2023 op de dinsdagavonden in de Keyser.
Aanvullende scènes worden volgens een schema op de woensdag of donderdag gerepeteerd. Het basisscript ligt straks vast, 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

Vrijwilligers Z-INN kapel

Terwijl ik dit schrijf, dinsdag 19 juli, worden buiten in de schaduw de stoelen en tafels neergezet
voor een gezellig koffiedrinken met de vrijwilligers rond de Kapel. Even een ‘dankjewel’ aan alle
schoonmakers, koffie-schenkers, tuinploegleden en wie al niet meer. Hartverwarmende inzet op
de voorlopig warmste dag van de zomer. Wij zullen dan afscheid nemen van Marian Keysper. Vanaf

het moment dat Marie ooit briefjes in de bus deed om mensen bij de kapel te betrekken was
Marian actief met allerlei praktische klussen: vegen, sneeuwschuiven als het moest, afvaltonnen
buiten zetten, maar ook helpen bij de oogstmiddagen en wat al niet meer. Op de verjaardag van
Marie verhuizen Marian en Anton naar Purmerend. Gelukkig dichtbij, om af en toe nog eens langs
te fietsen. Bedankt Marian!

De toren

Vanaf de Open Dag hebben toch al enkele honderden bezoekers de toren beklommen voor de
Keyserklim. Op de zaterdagen en zondagen, waar de openstelgroep gastvrij is, maar ook groepen
tussendoor. Op de Gemeenteveilig waren bijvoorbeeld 10 groepen maal 6 bezoekers geveild voor
het goede doel. Die zijn nu bijna ook allemaal boven geweest. Een deel van de groepen met koffie
toe, de anderen met een glaasje bubbels toe. Allen genoten van het uitzicht.
30 September zal er een officiële opening plaatsvinden. Die was ooit op 1 december gepland, maar
kon toen niet doorgaan. Nu dus aan het eind van het openstellingsseizoen. Dan moeten ook de
nieuwe boordjes in de toren hangen en misschien ook al de borden boven aan de reling die wat
willen aangeven waarnaar je zo kijkt . .
De cijfers
Kerkelijke bijdrage
Collecte

€ 46.956,-€ 6.663,--

Bedankt voor alle gulle giften!!

Overige giften
Solidariteitskas

€
€

796,-1.915,--

MEELEVEN IN LIEF EN LEED . .

Toen de slotmuziek klonk, het AZ-lied op de melodie van Lacs du Connemara, waarmee Jan Waal
op 10 juni werd uitgedragen uit de Keyserkerk, nam ik mij voor om ergens op de Ierse
Connemara even bewust aan Jan te denken. Toen wist ik nog niet hoe mooi die meren van de
Connemara in het bergachtige, lege landschap liggen. Met overal schaapjes. Geen koeien, maar
volgens mij had Jan dit ook wel kunnen waarderen!
Vlak voor zijn overlijden bracht ik Jan de bloemen vanuit de kerk. Hij verbleef in Warm Thuis in
de Schermer. In dezelfde instelling (andere locatie) waar ook zijn vrouw Tini haar laatste maanden had doorgebracht. Ik schrok wat toen ik Jan aantrof, hij was gevallen, en versterkt door een
blaasontsteking was hij erg verward en onzeker. Gelukkig speelde AZ, zijn clubje sinds 70 jaar. Ze
speelde de wedstrijd van het jaar. Dat kon hem niet opbeuren, maar gaf wel wat rust.
Kort daarop is Jan dus overleden. De laatste maanden waren moeilijk, maar al bij het afscheid
merkte je dat al die jaren daarvoor, met zoveel goeds, de kleur van onze herinneringen zullen
bepalen. Met kinderen, buren en vrienden keken wij terug op een mooi leven.
Deze week vond het afscheid plaats van Henk Albertsma in de kerk. Henk was niet betrokken bij
onze Beemsterkerk, maar hij was een gewaardeerd deel van onze buurtvereniging en van onze
Beemster gemeenschap. Zo leefden wij ook mee met zijn plotseling ziek worden. Zolang zo fit
geweest. Aanstekelijk vitaal!
In Purmerend is Mevrouw Koopman overleden. Ze was nog niet zolang geleden verhuisd vanuit
Beemster naar Purmerend en dat was ook wel even wennen. Ook daarom bleef ze graag ook via
het kerkblad betrokken bij onze gemeente . .
In Ierland bereikte ons het lief en leed uit Beemster maar sporadisch. De bloemen van
afgelopen weken gingen naar Marjo Verleur, die een lange carriere in het basis-onderwijs met
een mooi afscheid bekroond zag. Ineke van Poelgeest neemt 1 september afscheid van haar
school-carriere. Ook zij kreeg een mooi afscheid. Chris van Poelgeest stopt zelfs 1 augustus al.
Ook voor Ineke en Chris waren er bloemen. Zo ook voor Anneke Burger die nata bene op haar
verjaardag en op weg naar yoga in de kapel viel en een arm brak en kneusde . .

Mark van Bree moest begin
deze week onder het mes. En
dat was maar goed ook. Nu
lekker revalideren op de
camping bij Wijk aan Zee. Wel
warm 
Tenslotte een groet en beterschap aan de velen die toch
were kampen met Corona.
Gelukkig worden de meesten
niet echt ziek. Lastig blijft het
wel, en helemaal gezond is
nog fijner!
In verbondenheid, Marie en
Nico Schroevers
-------------------------------------

Dagretreat: Thuiskomen bij jezelf
Zaterdag 17 september
10-17 uur in de Z-INN Kapel
De zomer is voorbij, de nazomer is begonnen. Tijd om de balans op te maken wat je allemaal hebt ondernomen en bereikt; welke plannen zijn gelukt, wat heeft het leven je
gebracht dit jaar en wat is anders gelopen dan gedacht? Tijd om op adem te komen;
jezelf te hervinden en tot rust te komen en te oogsten wat je hebt gezaaid en geplant en
wat tot bloei is gekomen. Met beide benen weer op de grond komen in het hier en nu.
Door een dag van ontspanning, rust, tijd en aandacht voor jezelf. Je maakt contact met
jezelf en voelt of dit is wat jij wilt. Een verwendag met verdieping en thuiskomen bij jezelf.
Korte toelichting op de dagretreat
Ben je toe aan een dagje waarbij het alleen gaat om jou, jezelf zijn, en thuiskomen bij
jezelf? Een dag zonder telefoon, geen verplichtingen en verantwoordelijkheden. Alleen
tijd en aandacht voor jezelf. Om weer in balans te komen, fysiek en mentaal. Voor
iedereen toegankelijk; als yoga nieuw voor je is of als je gevorderd bent.
Kom dan naar de dagretreat van Yoga bij Lin in de Z-INN kapel, Zuidoostbeemster.
Door yoga, mindfullness, Qi Gong en een stiltewandeling kom je volledig tot rust, ervaar
je ontspanning, kun je weer echt in contact komen met jouw lichaam en geest.
Meer informatie? Kijk op de website; www.yogabijlin.nl
Voor boeken: stuur een mail naar info@yogabijlin.nl

BEEMSTER PROJECTKOOR

Er komen in het najaar twee nieuwe zangprojecten. De eerste op een woensdag avond, het
2e op zaterdag middag. Hieronder de data. Voor beide projecten kan aangemeld worden.
Het eerste zingen wij wat korte liederen uit het schotse Iona en mooie Engelse liederen,
groots in hun feestelijkheid! Het zaterdagproject is het kerstproject. Info en opgave: marieluise-dow@quicknet.nl
Woensdagen: 19.30 tot 21.15 uur, op 21 september, 28 september, 5 oktober, 12 oktober,
19 oktober, 26 oktober, 2 november
De uitvoering vindt plaats op 6 november, 10.00 uur in de Keyserkerk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------DE B-STAR GOSPEL & SOULSINGERS

Gospelmuziek inspireert, of je het nu in Zuid-Afrika zingt (zie foto) of in de Beem-ster. B-Star
oefent op een donderdagavond, drie keer per maand. Af en toe voeren wij uit, in
kerkdiensten en dit najaar bijvoorbeeld ook op de Midwinter-feesten in De Rijp. Zin om een
keer mee te doen? Info en opgave: bstargospelandsoul@gmail.com
September:
Oktober:

1, 8 en 15, 29 september +borrel
6, 13 en 20 oktober

De uitvoering vindt plaats op 2 oktober, 10.00 uur in de Keyserkerk

BIJ DE KERKDIENSTEN
Zondag 24 juli eindelijk weer een BIDDAG op de IJSBAAN! Wij zijn hiermee begonnen in de tijd van
de restauratie van de kerk in 2004/2005. De kerk was toen een poosje niet te gebruiken. Voor
‘gewone’ zondag weken wij (naast de diensten in de kapel) uit naar de grote zaal van Breidablick.
Daar paste Beemster Biddag niet in. Zouden wij het niet een keer buiten doen? Natuurlijk was niet
iedereen enthousiast, maar wij wilden het een keer proberen. Wat was het mooi! Bijzonder was
ook de sjaaltjes waar iedereen die zondag nog lang mee liep. Steeds weer zag je op de kermis
sjaaltjes voorbijkomen . Het was een mooi feestje van polderbrede verbondenheid.
Afgesproken is toen om het om het jaar buiten te doen. Zo hadden degenen die de Biddag graag in
de kerk bleven vieren ook een Biddag in vertrouwde sfeer. Later bleek het ook wel fijn om de
Biddag niet elk jaar buiten te organiseren. Er kwam immers wel een hele klus op ons af, en het was
fijn om in de tijd van trekker-trek geen Biddag buiten te hebben.
Inmiddels is het alweer drie jaar geleden, maar nu is het dan weer zover. Fijn! De weerberichten
zijn gunstig. Niet te warm, maar zeker ook niet koud en nat. De fanfare is er weer bij. Wim Klaver
kon niet, maar oud-dirigent Alida Holverda kon invallen. Daarnaast zijn er een vijftal solisten, die
o.a. een nieuw gedicht lied van Jan Duin zingen. Voorgangers zijn Jan Duin en Nico Schroevers.
Burgemeester Don Bijl zal, kort voor zijn afscheid als burgemeester, de feestweek officieel openen
en er wordt een ludiek tipje van de sluier opgelicht van de revue van 2023 rond 400 jaar
Keyserkerk, als oudste huis in de polder. Daarna drinken wij gezamenlijk een kopje en kan de feestweek beginnen. Weer een volledige editie. Iedereen fijne dagen toegewenst.
Wij missen buiten wel onze vertrouwde geluidsmannen Ger Albertsma en Fred Bol. Beiden hebben
na vele jaren inzet hun werk neergelegd. Wij danken beiden voor de fijne samenwerking. Het was
altijd goed verstaanbaar! Voorlopig werkt de Beemster Gemeenschap nu met een externe kracht
die ingehuurd wordt. Het zou natuurlijk fijn zijn als er mensen zijn die in de voetstappen van Ger en
Fred zouden willen stappen!

De fanfare speelt deze keer in hun nieuwe paarse kostuums. Zo was het toen..

Een nieuw lied, geschreven door Jan Duin voor de Biddag 2022

Zeg mij (muziek van het lied You Say, t. Jan Duin)
Over landen, over zeeën vliegt een witte duif voorbij.
Onvermoeid nooit moe gevlogen zonder rust of duur is zij.
Met haar snavel vol van vrede in een opgerolde brief,
in het Oekraïens geschreven
met twee woorden slechts: heb lief . . .
Zeg mij hoe het is voorbij het rood geweld
Zeg mij waar je schuilt ver in het korenveld
Zeg mij hoe je heet dat ik jouw naam herken
Zeg waar het zal zijn dat wij ooit samen zijn.
Dat hoop ik zo. Dat hoop ik zo – als het vrede is. Ik hoop het zo . .
Nergens krijgt de duif een plek,
zijn voetjes vinden nergens grond,
op akkers van vergoten bloed
en voren wond na wond na wond . .
Zeg mij, zeg mij, zeg mij, zeg waar
Dat hoop ik zo. Dat hoop ik zo
– als het vrede is. Ik hoop het zo . .
Is er dan geen grens
aan zoveel wanhoop en (zo groot) verdriet?
Ja er is de Eeuwige
en Hij is groter dan elk lied…
Zeg mij, zeg mij, zeg mij, zeg waar
Dat hoop ik zo. Dat hoop ik zo
– als het vrede is. Ik hoop het zo . .

Zondag 31 juli: 10 jaar KEYSERIN

In de zomer van 2012 hebben wij de Keyserin in gebruik genomen. Alweer 10 jaar geleden. Wij
willen dat niet zomaar voorbij laten gaan en staan daar in deze dienst bij stil. Er klinkt een tekst van

Paulus, die wil herinneren aan de moed om door te gaan. Wij
zingen “Door de nacht van strijd en zorgen” en “Slechts wie door
het water en stroom-opwaarts gaat”. Soms moet je tegen de
stroom in. Maar wij zingen ook “U zij de Glorie” en “Het lied van
de Groene Kathedraal”, wat wij op de Biddag van 2012 zongen,
die toen als thema had: Een nieuw huis in de polder! En voor
allen die toen meeleefden en zich hebben ingezet en die nu niet
meer in ons midden zijn speelt Carel Adios nonnino.

De eerste zondag in augustus

Grete Verheij is de voorgangster in de eerste twee diensten van Augustus. Van harte aanbevolen!

Drie feestelijke zomerdienst op weg naar 400 jaar Keyserkerk

De schoolvakanties lopen 21 augustus op hun eind. Nog één week! Nog even nagenieten? Of wordt
het hoog tijd dat de vaste schoolritmes het leven (van vooral de kids ) weer structuur geven? In
elk geval is het weer tijd om ‘voorzichtig’ vooruit te gaan kijken naar, en in te stemmen op, wat
komt. Als kerk gaan wij een bijzonder seizoen in. Op naar 400 jaar Keyserkerk. De komende drie
zondagen stemmen wij al wat naar voren en geven daar als het ware al drie ‘schoten voor de boeg.

Zondag 21 augustus: Een kerk waar muziek in zit!

Vandaag is het ‘Muziek aan de Middenweg’. Fijn dat dit mooie muziekfestival eindelijk weer plaats
kan vinden. Veel Beemsterlingen en gasten zullen gezellig langs de Middenweg fietsen om bij
boerderijen of in kerkjes even te genieten. Als Beemsterkerk maken wij ons al heel lang sterk voor
de muziek in onze polder. Met ‘eigen’ koren die wij hebben opgericht, maar ook met koren, solisten en instrumentalisten waarmee wij samenwerken. In die zin is het elke zondag: Muziek aan de . .

Zingen en musiceren verwijzen bijbels gesproken vooral naar het boek Psalmen. Lang waren de
psalmen de ‘enige’ liederen die in kerken gezongen werden. In sommige gebeurt dat nog steeds.
Andere hebben één psalm die in elk geval moet klinken. Wij hebben ook dat niet. Maar deze zondag klinken er psalmen in alle soorten en maten, gezongen en gelezen. En natuurlijk nog iets meer 

Zondag 28 augustus: Midden in de wereld

Wij willen een kerk midden in de wereld zijn, geen eiland met een eigen taal, of met gebruiken alleen te begrijpen door een ‘inner circle’. Wij werken veel samen met veel sociaal-maatschappelijke,
culturele en gemeenschapsgroepen om ons heen. Tegelijkertijd willen wij onze diepste motivatie
en inspiratie blijven opdiepen. Oftewel, zoals Paulus ooit zei, wel in de wereld, niet van de wereld.

Zondag 4 september: Een markt van mogelijkheden

Passend bij de zondagmarkt die Middenbeemster deze zondag weer kleurt het beeld van de kerk
als markt van mogelijkheden. Geen u vraagt, wij draaien, wel inzetten op diversiteit . .

KERKDIENSTEN IN KEYSERKERK MIDDENBEEMSTER
Er wordt nog steeds gewerkt aan de live-stream vanuit de Kapel. Tot die
tijd vinden de diensten plaats vanuit de Keyserkerk.
Alle diensten zijn live te volgen en terug te zien via KERKDIENSTGEMIST.NL
Behalve de Openluchtdienst van 24 juli – Daar is geen opname!!!!

24 juli

BEEMSTER BIDDAG 2022
10.00 IJSBAAN
met Beemsters Fanfare
en Femke Leek, Fransje Christiaanse, Monique Schoorl,
Nikki Adema en Rudy Leek als solisten
Voorgangers Jan Duin en Nico Schroevers

31 juli

EEN MOOI FEESTJE
Wij staan stil bij 10 jaar Keyserin en . .
met Carel Kraayenhof, Bandoneon

10.00 KERK

7 augustus

DIENST met Grete Verhey
& Femke Leek, solozang

10.00 KERK

14 augustus DIENST met Grete Verhey
& Femke Leek, solozang

10.00 KERK

21 augustus FEESTELIJKE ZOMERDIENST
10.00 KERK
Muziek aan de Middenweg!
met Lisanne Koot, harp & Femke Leek, solozang
28 augustus FEESTELIJKE ZOMERDIENST
Midden in de wereld!
met solisten/instrumentalisten

10.00 KERK

4 september FEESTELIJKE ZOMERDIENST
Een markt van mogelijkheden!
met solisten/instrumentalisten

10.00 KERK

11 september STARTONTBIJT

9.00 KERK

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, huwelijk: Laat ons het weten!
Middenweg 148, 1462 HL M - Beemster
tel. 0299 – 681393; openingstijden: maandag 09:00 – 11:30
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl
PREDIKANT
Ds Nico Schroevers
Middenweg 183
1462 HJ M-Beemster
0299 – 681403
nicoschroevers@gmail.com
BEHEERCOLLEGE
Voorzitter Remo Strijker
remostrijker@classiclimo.nl
Rekening gift/bijdrage kerk
NL33 RABO 0342 3014 03
t.n.v. PKN Beemster
Rekening collecte
NL18 RABO 0356 9160 81
t.n.v. Diakonie PKN Beemster

KERKENRAAD
secr. vacant
adres/tel: zie Kerkelijk bureau
KOSTER MIDDENBEEMSTER
Anita en Bert Verkade
tel. 06-52154979
verka166@planet.nl
VERHUUR KEYSER & KEYSERIN
Nico Schroevers
Tel. 0299 - 681403
nicoschroevers@gmail.com

Z-INN KAPEL
(Verhuur & activiteiten)
Marie Schroevers
0299 – 681403
06 – 457 66 860
Marie-Luise-dow@quicknet.nl
VRIENDSCHAPPELIJK
HUISBEZOEK
Nel van Twisk
dickennel50@hotmail.com

SAMENWERKENDE BEEMSTER
KERKEN (SKB)
Peter Leek, peter.leek@hetnet.nl

COLLECTES BIJ ONLINE KERKDIENSTEN

In de ONLINE DIENSTEN is er één collecte, waarvan de helft bestemd is voor onze Beemsterkerk en de andere helft voor het doel wat genoemd wordt.

Het bedrag kan overgemaakt worden op NL18 RABO 0356 9160 81
Ten name van Diakonie PKN Beemster

