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ROND KEYSER EN Z-INN KAPEL

Start van een historisch nieuw seizoen
Op naar 400 jaar kerk

11 september, 9.00: Startontbijt
INFORMATIEBLAD VAN DE BEEMSTERKERK

Voorwoord en Inhoudsopgave
De zomer was warm en ontspannen, maar ook rommelig en verontrustend. Met de oorlog in
Oekraïne die levens blijft eisen en veel zaken op spanning zet, ook dichtbij: huisvesting,
koopkracht, milieu, -klimaat, -en stikstofdebatten . . .
Spanning doet zelden goed, al biedt het soms wel de bedding om iets fundamenteler te veranderen i.p.v. cosmetische aanpassingen. Spanning is ook altijd een uitdaging voor onze omgang
met elkaar. Blijven wij ook respectvol als wij het niet eens zijn, en zijn wij bereid tot constructieve
oplossingen als je er zelf niet persé beter van wordt.
Zo is er veel onrust over vluchtelingenopvang, ook omdat een COA in het nauw rare sprongen
maakt. Maar als iedereen blijft roepen niet in mijn achtertuin, als (sociale) media venijn blijven
opporren en als de overheid zich rijk blijft rekenen met prognoses van nauwelijks vluchtelingen
terwijl de wereld in brand staat, dan zijn goede oplossingen nauwelijks mogelijk. Blij was ik met
de reacties van buurtbewoners van het Van der Valk in Zuidoostbeemster waar het COA ook wil
huisvesten: “De weg ernaartoe wint geen schoonheidsprijs. Maar als het moet. Wij gaan ervoor!”
Als Beemsterkerk-gemeenschap “gaan wij er ook voor”. Wij maken een begin met een bijzonder
en een historisch seizoen. In 2023 vieren wij 400 jaar Keyserkerk. Die datum komt nu met rasse
schreden dichterbij. Er zijn al veel plannen gemaakt en dat groeit nog steeds . .
Voor die tijd rolt er ook nog een restauratie over de kerk heen. Die begint volgende week al.
Twee maanden wordt de buitenkant van de kerk aangepakt. Vanaf januari 2023 gaan de
steigers dan de kerk in, en wordt het spannend wat er door kan gaan . .
Verder in dit nummer de terugblik op Biddag en op 10 jaar Keyserin, 20 jaar kosters en meer. Er
staan ook aankondigingen van wat er aanstaat. Vanwege veel onverwachtse drukte in de week
van het schrijven van de kerkbode staat nog niet alles even pregnant aangekondigd. Dat komt
dan via de nieuwsbrieven. Ontvangt u die nog niet: meld u aan bij marie!
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IN DE WERELD, NIET VAN DE WERELD
De kerkdienst van eind augustus stond in het teken van hoe wij ons als kerk verhouden tot de
wereld. Zijn wij de betweter, de moralist, altijd met het vingertje omhoog, of waaien wij met alle
winden mee en zijn wij stil als het spannend wordt. Waarschijnlijk een beetje van dat alles met
veel er tussenin. In die dienst staken wij een kaars aan voor degenen van wie wij de week ervoor
afscheid hadden genomen, en een kaars voor de vluchtelingen in Ter Apel, en voor allen die zich
inzetten en bekommeren. De collecte was voor Artsen zonder Grenzen, voor het eerst nu ook in
Nederland actief (zie foto hieronder).

Kleiner, toegankelijker en dreigender
Onze wereld is gedurende de laatste decennia in rap tempo kleiner geworden. Door het internet
kunnen wij moeiteloos met iedereen over de gehele wereld communiceren. Wij bellen, mailen en
appen wat af. En waar internationaal bellen ooit duur was is het nu voor iedereen bereikbaar. Zo
zullen er weer behoorlijk wat jonge mensen aanstaande herfst en winter vanuit een zonnig buitenland hun werk in Nederland voortzetten. Zolang het internet het maar doet. Een vriendje op 1000
kilometer afstand is ook geen probleem. Je skypet, tiktokt. Als je meer wilt, boek je een vluchtje.
Ook voor wie dat niet doen is de wereld een stuk toegankelijker en overzichtelijker geworden.
Onze navigatie brengt ons probleemloos op plekken die wij daarvoor niet kenden. Diezelfde
navigatie, gecombineerd met wat logistiek maakt het mogelijk dat wij even wat bestellen via een
website. En of dat nu uit China moet komen of waar vandaan dan ook. Voor je het weet staat er
iemand met en pakje voor je deur.
Velen genieten van die kleiner geworden wereld, maar even zovelen houden om die reden ook hun
adem in. Want spanningen en problemen vliegen ook zo de wereld over. Als er in Canada vrachtwagenchauffeurs staken, dan staat het binnen een dag ook hier ergens stil. Me too, Black Lives
Matters, alles stuitert links of rechts de wereld over. Zo zijn heel veel van onze problemen
wereldproblemen geworden. Of het nu gaat om oorlog of om het klimaat. Wat gisteren nog ver van
ons bed bleef, daar zitten wij vandaag middenin!
Hoe verhoud je je tot de wereld
Daarmee is de wereld ook bedreigender geworden. Hoe verhoud je je tot die wereld? Surf je mee
op al het nieuws, en hou je je hart vast, om wat er in Oekraïne gebeurt. Om Taiwan, de droogte
van Afrika, de overstromingen in Pakistan. En morgen weer wat anders? Of probeer je alles wat
meer op afstand te houden?

Vluchten kan niet meer
In de vakantietijd vond ik het altijd heerlijk om de wereld wat de wereld te laten. Vaak fietsen wij
ergens in Europa, en dan is er een paar weken geen krant, geen tv, en als je iemand spreekt gaat
het zelden over het nieuws. Maar inmiddels heb ik al wat jaren een NOS-app op mijn telefoon. En
dan kijk ik ongewild af en toe toch even.
Dan lees ik over bosbranden en over sport,
en over de overige crises, die ook in de zomer voorbij blijven komen. Zo is de wereld
niet alleen kleiner geworden, maar dringt
die wereld met al zijn verbanden zich ook
steeds meer op.
Ook in kerkdiensten is de wereld zelden ver
weg. Wij bidden voor lief en leed dicht om
ons heen, maar ook voor wie waar ook ter
wereld het veranderende klimaat en het
geweld het heftigst voor hun kiezen krijgen.
En ook in de liederen die wij zingen sijpelt
de wereld binnen. Wij zingen allang niet
meer alleen tijdloze psalmen, ook geen even
tijdloze Praise-liederen. Kortom, vluchten kan nauwelijks meer. De wereld is overal.
In de wereld, van de wereld
Juist daarom kan ik veel met die oude kerkslogan: wij zijn in de wereld, niet van de wereld! Als
Beemsterkerk proberen wij actief, betrokken en verbindend in die wereld te staan. Wij werken
waar het kan samen met verenigingen, groepen en met individuele mensen om ons heen. Rond
sociale projecten. Rond kunst en cultuur, etc. In september starten wij zo met museum Betje Wolf
een week waarin wij elke dag scholieren van de Beemster basisscholen ontvangen. Volgend jaar
organiseren wij met het historisch genootschap een mini-conferentie rond 400 jaar Keyserkerk.
Met heel velen een revue, en met de overige kerken een historische kerkdienst. Ga zo maar door.
Waar wij kunnen, werken wij samen.
Door dat alles zijn wij niet alleen in de wereld, vaak is er zelfs nauwelijks een grens tussen onze
kerk en de wereld om ons heen. Wie in de kerk actief zijn of bij ons betrokken, die zijn dat vaak ook
op andere plekken. Deels gaan wij echt op in de wereld om ons heen. Heel ander beeld dus, dan de
afstand die bepaalde Bijbelwoorden wordt beschreven tussen de ‘gewone’ wereld en die van
‘gelovigen’. Die afstand is er bij ons niet, die zoeken wij ook niet. Zijn wij daarin te weinig kritisch,
te volgzaam, te weinig bijbels of Christelijk misschien zelfs?
Zijn wij als Beemsterkerk te werelds?
Er zijn kerken die een veel grotere kloof zien en creëren tussen hen en de wereld. Dat gebeurt
enerzijds op plekken waar Christenen vervolgd worden, maar ook op plekken waar gelovigen het
gevoel hebben dat de heersende cultuur vijandig staat t.o.v. hun waarden. Dat zie je in de VS sterk.
Zijn wij te onkritisch en te meegaand? Te werelds? Misschien wel . . .
Wij munten niet uit in het uitdragen van bepaalde normen en waarden, die wij dan als waar
christelijk bestempelen. Wij gaan niet op de barricaden voor het klimaat. Wij stellen ons ook niet
pontificaal achter de boerenprotesten op. Wij maken ons sterk voor Oekraïne, zoals wij ons
destijds ook sterk maakten voor de vluchtelingen op Moria. Maar ook wij kortademiger geworden.
Er is steeds weer wat nieuws wat onze aandacht opeist . . .

Zijn wij daarmee, niet alleen in, maar ook van de wereld? Volgens mij toch niet. Want als er iets is
wat wij zondag aan zondag doen, en dat sijpelt door in door de weekse dagen, dan is het dat wij de
wereld proberen te bezien met de ogen van het evangelie. Met de ogen van de goede God. Dat
voorkomt dan soms dat wij al te gemakkelijk als wolven met de waan van de dag meehuilen. De
traditie waarin wij staan is ook als een dienblad met glazen tot de rand toe vol. En die traditie blijft
roepen: wees je eerst bewust van de balk in je eigen ogen, voor je anderen te snel de maat neemt.
Alleen wie zonder zonde is werpe de eerste steen.
Jezus brengt ons op een speelse manier aan het hart, dat God vaak dichter bij de verloren zoon is,
die zijn tekortkomingen onder ogen durft te komen, dan bij het continu pochen op je oudste
rechten en op je eigen verdiensten.
En onze traditie probeert ons niet alleen op te voeden. Met Gods ogen hebben wij ook een beter
zicht op het goede en mooie om ons heen, bij alles wat soms moeilijk is, of zelfs verdrietig. Met
Gods ogen kijken geeft altijd moed en hoop.
Paulus noemt dat alles onze christelijke gezindheid. Hij roept ons op om die gezindheid steeds weer
te vernieuwen bij jezelf, en om zo de wereld steeds weer een beetje mooier te maken. Waar ons
dat lukt, zijn wij wel in de wereld, maar worden wij niet geleefd of overspoeld door de wereld. Dat
is een groot goed . .

De windmolens van je gedachten
Femke zong in de dienst van eind augustus voor het eerste het lied: De windmolens van je
gedachten. Een heerlijk mijmerend lied, waarin je steeds weer wat anders hoort . .
Rond, als een cirkel in een spiraal. Als een wiel in een wiel
Zonder einde of begin, op een klos die maar blijft draaien
Als een sneeuwbal van een berg af, of als een ballon van de kermis
Als een draaimolen die draait, als ringen om de maan
Als een klok waarvan de wijzers glijden langs de minuten op zijn
wijzerplaat. En als de wereld, die als een appel rustig door de ruimte tolt
Zo zijn de cirkels die je ziet in de windmolens in je hoofd . .
Als een tunnel die je volgt naar een tunnel daar weer in
Door een hol naar een grot waar de zon nog nooit heeft geschenen
Als een deur die steeds weer langs draait in een half vergeten droom
Als de rimpelingen die een steentje dat iemand in een stroom gooit . .
Woorden kletteren door je hoofd
Waarom was de zomer al zo snel voorbij? Zei ik iets verkeerds?
Geliefden lopen langs de kust
En laten hun voetafdrukken achter in het zand
Kwam het geluid van ver geroffel van de vingers van je hand?
Foto's die hangen in een hal, of fragmenten uit een liedje
Halfbekende namen en gezichten. Maar wie hoort nou bij wie?
Toen je wist dat het voorbij was
Was je je er ook plotseling bewust van
Dat de herfstbladeren dezelfde kleur als haar haar kregen?
Als een cirkel in een spiraal, als een wiel in een wiel
Zonder einde of begin, op een klos die maar blijft draaien
Als de beelden zich ontwikkelen
Zo zijn de cirkels die je ziet in de windmolens in je hoofd

VANUIT DE KERKENRAAD
De zomer schuift langzaam maar zeker voorbij. De scholen zijn weer begonnen, en voor velen
ook het alledaagse werk. En de dagen worden in rap tempo korter . .
Hoogste tijd om het kerkelijke leven in al zijn kleuren weer op te pakken. De koren gaan dan ook
weer zingen, de groepen en de vergaderingen ‘beginnen’ weer, mannensoos en vrouwencafé,
en ook de diensten krijgen nog wat meer kleur.
Om dat nieuwe beginnen feestelijk te vieren gaan wij 11 september tafel voor onze jaarlijkse
startontbijt. Dan praten wij iedereen ook meteen bij over 400 jaar kerk, over de komende grote
restauratie van de kerk, over de stand van de bouw van de appartementen, etc. Natuurlijk is er
ook alle tijd om onderling weer wat bij te praten.
Welkom . . !

EVEN TERUGBLIKKEN TOT AAN DE BIDDAG

De laatste weken was er gelukkig wat rust op het kerkenerf. De zondagse diensten gingen door. De zondagse
openstellingen, het werk op het kerkelijk bureau. Achter
de schermen is het komende seizoen op allerlei plekken in
de grondverf gezet en voor de schermen is er druk
gesproeid rond kerk en kapel om het groen te redden en
om de paden schoon te krijgen van de ‘vogelenpoep’ .
Midden in de zomer was er eindelijke ook weer
een volwaardige feestweek met een Beemster
Biddag op de IJsbaan. Het weer was heerlijk, de
openluchtkerk was mooi aangekleed, de fanfare, de zanger en zangeressen speelden en zongen feestelijk en vol. Op het eind opende Erica
Helder officieel de feestweek en was er nog
een toetje: Assepoes en Knoop waren er weer
even. Rechtstreeks vanuit Lang en Gelukkig in
2012. Knoop was de oude gebleven, Assepoes
had zich ontwikkeld, gevrouwcipeerd en zij had
het script voor een heuse nieuwe revue geschreven. Wat klopt . Knoop was enthousiast en
iedereen werd uitgenodigd om er weer een mooi polderfeest van te maken . .

10 jaar KEYSERIN en 2 x 10 jaar BERT & ANITA

De laatste zondag van juli stonden wij feestelijk stil bij het 10 jarige bestaan van de Keyserin. Wij
tipten even weer de moeizame weg ernaartoe aan.
Carel Kraayenhof speelde adios Nonino voor allen
die zich destijds hebben ingezet en die hebben meegeleefd en die inmiddels niet meer in ons midden
zijn, en wij zongen intens en vrolijk de liederen die
wij destijds ook zongen toen de rechter het licht
definitief op groen zette en toen wij de Keyserin in
2012, het jaar van 400 jaar Beemster, feestelijk
openden.
Daarmee waren de festiviteiten van die dag nog niet
voorbij. Er was nog een verrassing. Bert en Anita
waren ook 20 jaar kosters. Wij hebben hen toegesproken -en gezongen en natuurlijk was er een
mooi cadeautje! Bert beloofde nog minstens 20
jaar door te gaan 

STARTONTBIJT

Zondag 11 september, 9.00! houden wij ons startontbijt. Eindelijk weer zonder maximum aantal
zitplaatsen. Iedereen is van harte welkom. Wij zorgen voor een heerlijk ontbijtje en wij praten bij
over hel veel wat het komende jaar aanstaat. Het wordt een druk, maar vooral ook een feestelijk
en een historisch jaar: 400 jaar Keyserkerk!

400 JAAR KERK – EEN FACELIFT VOOR HET FEEST
Voor een feest wil je netjes voor de dag komen. Dat geldt zeker ook voor een 400 jarige dame, de
oudste uit de polder. Vanaf 5 september wordt er gesteigerd om de kerk en beginnen er werkzaamheden om de kerk heen. Scheuren en voegen herstellen. Overal weer een laagje cosmetica
overheen . Die werkzaamheden gaan door tot begin november. Verder zullen wij daar voor het
gebruik van de kerk niet veel van merken.
Dat verandert in het nieuwe jaar. Dan gaat het werk in de kerk gebeuren. Begin januari wordt er
binnen gesteigerd en daarna zal er getimmerd, gehakt en geschilderd worden. Dat zal betekenen
dat wij de kerk in de eerste tien weken van 2023 veel minder gaan gebruiken. Hoe wij dat precies
gaan doen moet nog overlegd worden. Wij proberen dat helder te hebben voor 11 september,
zodat wij dat uit de doeken kunnen doen
bij het startontbijt!
Die eerste maanden van 2023 zullen wij
daarom regelmatig in de kapel onze kerkdiensten houden. Dat zal wennen zijn,
maar is ook heel mooi, zeker voor wie dan
weer lopend of met het fietsje naar de
kerk kunnen. Dit najaar gaan wij het orgel
weer stemmen in de kapel, de geluidsinstallatie krijgt een update, wij zorgen
ervoor dat er ook goed gestreamd kan worden vanuit de kapel en wij gaan ervoor zorgen dat wij
ook gezellig koffie met elkaar kunnen drinken na de diensten!
Kortom: werk aan de winkel, en een mooie uitdaging erbij 

400 JAAR KERK – DE PLANNEN

De afgelopen dagen waren plotseling erg druk, met voor onze predikant vier uitvaarten in twee
weken, onder andere van een zwager die plotseling overleed. Daar kwam bij dat de eerste
kerkenraadsvergadering een week verplaatst moest worden, o.a. in verband met een
afscheidsmoment met burgemeester Bijl.
Dat betekent dat de voorbereiding voor de kerkbode wat in verdrukking kwam. Het uitvoeriger
presenteren van de plannen rond 400 jaar Keyserkerk zullen wij ook doen tijdens het startontbijt
en in de volgende kerkbode. Wat nu staat is al een mooie lijst festiviteiten: een korenfestival en een
symposium met het Historisch Genootschap, een Historische Kerkdienst met de Beemster kerken
en natuurlijk de 400 jaar Reveu. Met schoolkinderen gaan wij een kerkraam versieren. Er komt een
feestbijlage in de Binnendijks en een Keyserkerkglossie . . .

SCHOLENPROJECT MET BETJE WOLF

In de laatste week van september krijgen wij in de kerk en in de kerktoren elke dag bezoek van
schoolkinderen uit de Beemster. Dit is een project wat wij samen doen met Museum Betje Wolf,
wat de kinderen dan ook bezoeken. Wij gaan met de kinderen op ontdekkingstocht, met veel
mooie verhalen, met tekenen als Pieter Fabritius en wat al niet meer!

DE BOUW VAN APPARTEMENTEN
Aannemer Wit Wognum is druk met de voorbereidingen op de bouw van de appartementen in
oktober. Het gaat er nu echt van komen. Zelf zijn wij bezig met het definitief maken van de
financiering en met andere organisatorische stappen.

COLLECTEGELD EN GIFTEN

Het overmaken van collectegeld kan op NL 18 RABO 0356 9160 81 t.n.v. Diakonie PKN Beemster.
Giften voor de Beemsterkerk kunnen worden overgemaakt op NL33 RABO 0342 3014 03 t.n.v.
Kerkvoogdij PKN Beemster. Als het om de jaarlijkse bijdrage gaat, dan graag het nummer vermelden wat in de brief staat. Info: kerkelijkbureau@beem-sterkerk.nl

FINANCIËN tot 25 augustus 2022
Kerkelijke bijdrage
Solidariteitskas

€ 52.788,-€ 2.045,--

Overige giften
Collecte

€ 951,-€ 11.180,--

De “Aardige” mannen soos gaat weer van start: 4 september, 16.30
Na een aantal coronaseizoenen gaan we 3 september
eindelijk weer volop van start met de Aardige Mannen Soos.
Spreker dit keer is Jaap Bruin. Hij neemt ons mee naar hogere regionen. Jaap was Boordwerktuigkundige op een DC10
en op een Boeing 747, en hij neemt ons mee aan boord.
Zoals gebruikelijk is de soos altijd de eerste zaterdag van de
maand, dus 3 september en daarna 1 oktober vanaf 16.30.
De 85 mensen die regelmatig komen en hebben een bericht
gekregen. Wie zou willen aanschuiven kan graag contact
opnemen met ondergetekende. De soos is voor iedere man mits hij aardig is  De entree is € 5,-en
hiervoor krijgt u een consumptie of meer aangeboden. Welkom dus, ongeacht religie en of
politieke voorkeur . . Tot ziens, Pieter Boonstra (pboonstra29@gmail.com)

DE Z-INN KAPEL

Dit jaar nog geen STARTONTBIJT in de Z-INN Kapel. Misschien volgend jaar weer! Verder begint
alles gelukkig weer te rollen met natuurlijk de koren, het leerhuis, vrouwencafé, yoga, een mooi
concertje . . .
Hieronder enkele aankondigingen van wat er in de Kapel weer van start gaat, maar eerst veel dank
aan de vrijwilligers die rond en in de kapel ook in de zomermaanden alles goed onderhouden
hebben. Buiten groeide van alles wat gesnoeid en geschoffeld moest worden, en wat wel moest
groeien had wel af en toe wat water nodig. Dat is gelukt. Dank! Binnen is met regelmaat schoongemaakt. Alles kan beginnen!

DE KOREN STARTEN WEER!!

In de loop van September zullen alle koren hun repetities weer oppakken en dat kan dus zonder
dat wij rekening hoeven te houden met afstandsregels, wat vorig jaar nog wel moest. Wat een luxe!

B-STAR GOSPEL & SOUL oefent op de donderdagavond vanaf 20.00 onder leiding van Erwin Young
en Rick Piepers. De eerste repetitie vindt plaats op donderdag 1 september in de Z-INN Kapel.

Amazing Grace in de Beemster
Heb je genoten van het gospel-tv-programma en wil jezelf
je talenten ook eens uitproberen? Kom een projectje meezingen bij de B-Star Gospel & Soul Singers in Beemster.
Gerepeteerd wordt er op de eerste drie en op de vijfde
donderdag in September vanaf 20.00 in De Z-INN Kapel,
Prinses Wilhelminasingel 39 Zuidoostbeemster.
De eerste vier repetities zijn kennismakingsrepetities met
Een feestelijke afsluiting op zondagmorgen 2 oktober

Info en opgave via bstargospelandsoul@gmail.com
HET PROJECTKOOR heeft vorig jaar onder leiding van Margreet Drijver eindelijk weer kunnen
zingen. Wat een feest! Maar vorig jaar was er vanwege alle
maatregelen geen plek voor nieuwe zangers. Nu weer wel!
Probeer het eens.
De projectkoren bestaan altijd uit veel ervaren zangers, maar
ook zonder veel zangervaring kun je zeker een projectje proeven
of koor zang (weer) iets voor je is. Het eerste project is een
project met liederen uit veel verschillende genres en stijlen.
Korte liederen, wat gemakkelijker in te studeren en enkele
mooie grotere liederen om in te groeien van repetitie tot
repetitie.
Het koor begint deze keer met een woensdagproject, zeven
weken lang met wekelijkse repetities vanaf 21 september, telkens van 19.30 – 21.30 in de Z-INN
Kapel. Met een korte pauze. Het koor staat onder leiding van Margreet Drijver met Hayden Lester
achter de vleugel.

Het project wordt zondag 6 november feestelijk afgesloten.
Info en opgave: marie-luise-dow@quicknet.nl

Het BEEMSTER KINDERKOOR gaat weer van start met veel bonte en vrolijke liederen! Op naar een
mooi oogstfeest en wat al niet meer . .

De repetities van het kinderkoor vinden plaats in de ZINN Kapel, Prinses Wilhelminasingel 39 ZO-Beemster,
wekelijks op woensdag van 16.30 – 17.15 vanaf 7 september. Het koor staat onder leiding van de gerenommeerde en enthousiaste Jan Maarten Koeman met Tiny
Mol achter de vleugel.
De maand september mogen kinderen zonder contributie meezingen en ervaren hoe leuk samen zingen is!
Info en opgave: marie-luise-dow@quicknet.nl
Het NH SELECTIEKOOR is ook weer van start gegaan! Dit koor voor jongeren van 10 – 20 wil op
hoog niveau en met heel veel plezier vierstemmig zingen en uitvoeren.

De repetities vinden wekelijks plaats in de Z-INN Kapel op dinsdag vanaf 17.30. Info en opgave:
info@nhselectiekoor.nl
VROUWENCAFE VROUWEN@GO!
Het maandelijks vrouwencafé, alleen voor vrouwen,
opent donderdag 22 september, 19.30 weer zijn
deuren. De eerste gast is Tiny Langeveld, kleurrijk
Beemsterlinge en voormalig wereldkampioen touwtrekken. Afstandsregels hanteren wij niet meer,
maar ook voor Corona geldt wel dat iedereen zich
even moet opgeven, omdat de ruimte in de kapel
sowieso beperkt is. Dus wilt u erbij zij:

Info en opgave: marie-luise-dow@quicknet.nl

BIJBELS LEERHUIS – Start donderdag 15 september 9.45 in de Z-INN Kapel
Het leerhuis is de plek
om met anderen bijbelteksten beter te leren
‘verstaan’. De tweewekelijkse sessies beginnen altijd met een
inleiding van Jan Duin en
Nico Schroevers als
ervaren theologen om
vervolgens de teksten
samen te bespreken:
wat staat er, wat zegt
het je, hoe inspireren
woorden of juist niet.
Elke twee weken op donderdag van 9.45 – 11.00 uur met een kop koffie tussendoor. Schuif eens
aan. Dit seizoen gaat het om bijbelteksten bij de actualiteiten van onze tijd: oorlog en vrede,
individualiteit en samen, nieuws en nepnieuws, de natuur en de mens, ‘een wereld van techniek’.

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 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.
Kom 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

MEELEVEN IN LIEF EN LEED . .
Het was een warme, droge zomer. Voor velen heerlijk, voor anderen erg warm, en droog dus! Maar
het kwik is al beduidend gezakt. De regen komt er aan. En alles gaat weer beginnen. Ook dat is
voor velen fijn. Weer wat meer activiteiten en afleiding, en iedereen hopelijk weer gezond terug.
Gedurende de zomermaanden is Jan Hartman overleden, echtgenoot van Hetty. De laatste keer
dat ik Jan en Hetty bezocht vond ik Jan al minder levenslustig. Misschien voelde hij iets, maar met
zijn kenmerkende humor en relativeringsvermogen (erg Engels ) was dat zeker niet zorgwekkend. Na een kort ziekbed is Jan overleden.
Peter Ernsting, echtgenoot van Lidy, was al veel langer ziek, en gaandeweg steeds ernstiger. Maar
waar zijn omgeving er steeds meer mee rekende dat Peter zou overlijden bleef Peter de moed erin
houden. De vorige keer, vele jaren geleden, was het ook goed gekomen. Deze keer was dat anders.
De kanker had geen geduld meer en geen genade. Op de rouwkaart stonden de woorden van de
dichter Werumeus Buning: “Zo tedere schade als de bloemen vrezen van zachte regen in de maand
mei, zo koel en teder heeft uw sterven mij schade aangedaan, die moeilijk zal genezen.” Wij
hebben Peter vooral ook herdacht met zijn trouwe en verantwoordelijkheidsbesef.
Na een kort ziekbed is Marie Muntjwerff overleden. Tot op het eind was zij op zondag in ons midden, trouw opgehaald in de rolstoel door Marie, die haar vanuit het vriendschappelijk huisbezoek
ontelbare keren bezocht. Het was fijn dat ook de kinderen van Marie bij haar afscheid waren, al
was er in hun kinderjaren veel misgegaan, zoals ook in Marie ’s eigen leven. Beide kanten van haar
leven mochten er zijn en kwamen op een goede manier bij elkaar. Er was ruimte voor het verhaal
van de kinderen en ruimte voor alles wat Marie gedaan betekent had, zeker ook voor onze Beemsterkerk. De vele, vele cakes gebakken, de kleertje gemaakt en voor goede doelen verkocht. Als
gemeente waren wij een thuis voor haar tot aan de laatste weken aan toe!
Marian en Anton Keijsper zijn verhuisd naar De
Roza Manushof in Purmerend. Jaap en Greet de
Boer verhuizen naar hun huis. Hoe mooi!
Arna van der Laar blijft dapper op de been al zijn
de berichten uit het ziekenhuis zorgwekkend.
Bob en Annie Muller vierden hun 50 jarig huwelijk. Van harte gefeliciteerd!
14 Augustus is Jens Lucas Groot geboren, zoon
van Christian Groot en Suzanne Meiring, kleinzoon
van o.a. Elly en Herry. Proficiat!
Bloemen waren er voor Tineke Bakker, die
eindelijk weer wat fitter is. Nu nog alle uitslagen
goed en dan nog meer conditie opdoen!
Bloemen waren er ook voor burgemeester Don
Bijl. Vanuit het verbindingsnetwerk waartoe wij
behoren hebben wij onlangs afscheid genomen.
16 September is het afscheid definitief. Wij hebben hem leren kennen als een verbindend mens!
Lief en leed staat vaak ook vermeld in de nieuwsbrief. Geef u daarvoor op bij Marie.
In verbondenheid, Marie en Nico Schroevers

DOE MEE MET DE NIEUWE JONGERENMUSICAL

Josef and the amazing technicolor dreamcoat

De jongenmusicalgroep BOTT start 16 september de repetities voor de nieuwe
musical. Dit jaar spelen wij de mooie musical die Andrew Lloyd Webber
speciaal geschreven heeft voor jongeren rond het spannende verhaal van de
bijbelse Jozef: van slaaf tot koning!
BOTT richt zich op tieners uit Beemster en omstreken. Wij voeren jaarlijks
een musical op en zijn daarvoor elk jaar op zoek naar nieuwe spelers. Dus,
zing je graag, vind je het leuk om toneel te spelen, heb je genoten van je
groep 8 musical, speel je bij NKT en wil je een keer een grotere rol. Kom dan
eens kijken!
De wekelijkse repetities beginnen op vrijdag 16 september, 19.30 in de
Keyserin, Middenweg 148. De opvoeringen zijn gepland voor maart/april van
2023. Kosten 80 € voor een heel seizoen.
Info en opgave: nicoschroevers@gmail.com

BIJ DE KERKDIENSTEN
Waar begin je
Waar en hoe begin je een nieuw seizoen. En wat zal het nieuwe seizoen ons brengen. Begin van
dit jaar zaten wij nog in lockdown en kon er bijna niets. Niemand kan precies zeggen hoe Corona
zich dit najaar gaat ontwikkelen. En Corona is bepaald niet de enige variabele die wij niet helemaal kunnen inschatten..
Juist daarom beginnen
wij vooral fris en onbezwaard. Wij slaan daarbij
de eerste pagina ’s van
de bijbel weer open. De
mooie, inspirerende verhalen van de schepping
van hemel en aarde. En
het verhaal van de mens.
Geboren op een niet ongevaarlijke plek. Als je al
in het paradijs begint,
waar moet je je dan op
gaan richten. Op conserveren? De mens richt zich eerst maar op zijn tegenover. En dan rolt het verder . . .
Vorig jaar gingen wij meteen op weg naar de festiviteiten van het 25 jarig jubileum van Marie en
Nico. Nu beginnen wij wat rustiger. Wel feestelijk en gezellig, met een startontbijt.
In de jaren dat wij het startontbijt in de kapel hielden hadden wij daarnaast een startdienst
ontwikkeld. De laatste jaren hielden wij beide zondagen in de kerk en merkten dat het wat dubbelop was. Daarom dit jaar alleen een start rond feestelijke en gezellige ontbijttafels. Maar eerst:

EEN MARKT VAN MOGELIJKHEDEN, Zondag 4 september

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

STARTONTBIJT, Zondag 11 september
Vorig seizoen stond in het teken van duurzaamheid. Dat hebben wij destijds enthousiast
opgepakt, met een mooi verhaal van Dik Ittman, met leuke duurzame workshops en meer. Maar
met het in-lockdown gaan is toen ook het jaarthema wat op slot geraakt.
Even hebben wij erover nagedacht om het een keer in reprise te nemen, maar wij hebben
gekozen voor een verbreding van het thema in: Goed leven om te delen met elkaar! Het motto
wat in de afgelopen 25 jaar omhoog is gekomen. Wij willen dit op tal van manier centraal stellen
en zo op weg gaan naar 400 jaar Keyserkerk in 2023.

BEGINNEN IN HET PARADIJS, Zondag 18 september
Er staan eigenlijk twee scheppingsverhalen op de eerste pagina ’s van de bijbel. Het eerste is het
‘gedicht van de schepping van hemel en aarde’ uit genesis 1. Dat gaat het startontbijt omringen.
Deze zondag lezen wij over Adam, de mens, die in de hof van eden uit stof en adem geschapen
wordt. Zo begint het allemaal . .

EEN HELPER EN TEGENOVER, Zondag 25 september

Als je niet één van een tweeling bent begin je je leven alleen. Menigeen eindigt ook alleen, maar
daartussen zit de kleur ook in de omgang met anderen. Soms die ene ander, soms een gezin, of
ingebed in een hechte familie en/of vriendschap. Het bijbelse verhaal van de mens is al heel snel
het geheim van samen-leven, van gemeenschap en verbondenheid, en van alles wat ook
ingewikkeld kan zijn tussen mensen en groepen mensen . .
Een mooie vorm van samenleven is het samen zingen in een koor. Deze zondag krijgen wij
muzikale medewerking van het Interkerkelijk koor Holy Sound met o.a. ons kerkenraadslid
Leonard Dijkstra. Al lang stond deze samenwerking gepland. Nu kan het doorgaan!

EEN ENGEL MET EEN ZWAARD, Zondag 2 oktober
Sinds 1976 heeft de commissie Speciale diensten Waterland zich sterk gemaakt voor kerkdiensten
met bewoners en cliënten van met name de Prinsenstichting. Die diensten vonden de laatste
jaren ook in Beemster plaats. Zo stond er maart 2020 nog een dienst gepland, die door Corona
niet kon doorgaan. Zondag 2 oktober gaat wel door in Beemster, maar dit is meteen de laatste
dienst die de commissie gaat organiseren. Het doek gaat dicht. Een engel blokkeert de weg terug
naar het paradijs. Elk einde als het begin van iets anders . .
Wij staan die zondag ook stil bij het afscheid van Helen Brix en Fred van Tongeren als leden van
het kerkbestuur. Met daarbij o.a. de klanken van de B-Star Gospel en Soul Singers

REGENBOOGDIENST ROND DE TOREN VAN BABEL, Zondag 9 oktober

Vorig jaar organiseerden wij een eerst regenboogdienst. Een inclusieve samenleving, waarin
mensen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht,
opleidingsniveau, godsdienst, seksuele voorkeur en ongeacht of ze een ziekte of beperking
hebben is een groot goed. In deze dienst staan wij met name stil bij de inclusie ongeachte sekse
of seksuele voorkeur. En dan gaat het niet alleen om dezelfde kansen en mogelijkheden, maar
ook om de manier waarop je met elkaar omgaat . . .
Daarbij klinkt het mooie verhaal van de
torenbouw van Babel. Het verhaal speelt
zich af na de zondvloed die Noach en zijn
familie als enige hebben overleefd. Noachs
nakomelingen hadden zich van God over de
aarde moeten verspreiden, maar ze doen
het tegenovergestelde: eensgezind bouwen
ze een toren die hen van een eventuele
nieuwe zondvloed kan redden. Volgens het
verhaal straft God de bouwers door ervoor
te zorgen dat ze elkaar niet meer verstaan.
Vanaf dat moment leven zij in ‘Babylonische
spraakverwarring’ met elkaar . .
In het Heritage (voormalig Hermitage) Museum in Amsterdam was tot vorige week een
tentoonstelling rond het beroemde schilderij van Bruegel van de torenbouw. Opvallend is het
kleurgebruik in de toren. Boven zijn de bakstenen nog helder rood, in de lagere etages zijn deze al
verweerd en lichter van kleur. Deze kleine subtiele details van de kunstenaar zijn ook terug te zien
in de zeer gedetailleerde weergave van menselijke bedrijvigheid in en rond de enorme toren. In
het schilderij zijn wel duizend mensen afgebeeld. .

Een lied wat vorig jaar klonk op de eerste regenboogdienst . .
Toen ik een jong meisje was, was ik bang om op te groeien.
Ik begreep het niet, maar ik was doodsbang voor liefde.
Het voelde alsof ik moest kiezen,
maar het was buiten mijn controle.
Ik moest gered worden, ik werd gek in m'n eentje.
Het kostte me jaren om het mijn moeder te vertellen.
Ik verwachtte het ergste.
Maar ik heb alle moed in de wereld verzameld.
Ze zei: Ik hou hoe dan ook van je.
Ik wil alleen dat je gelukkig bent
en dat je altijd zult zijn wie je bent.
Ze wikkelde haar armen om me heen en zei:
Probeer niet te zijn wat je niet bent
Want ik hou van je, wat er ook gebeurt.
Zij houdt hoe dan ook van me.
Ik werd een beetje ouder
en wenste dat al mijn tijd weg was.
Rijdend op de stoep was elke zonnige dag grijs.
Ik vertrouwde op mijn vrienden
en toen stortte mijn hele wereld in.
Ik wou dat ik ze nooit iets gezegd had.
Want voor hen ben ik nu een vreemde.
Toen ik naar huis rende, zag ik mijn moeder.
Het stond op mijn gezicht geschreven.
Het voelde alsof ik een hart van glas had
dat op het punt stond te breken.
Zij zei: Ik hou van je, wat er ook gebeurt
Ik wil alleen dat je gelukkig bent
en dat je altijd zult zijn wie je bent.
Ze wikkelde haar armen om me heen en zei:
Probeer niet te zijn wat je niet bent . .
Nu ben ik een vrouw en zoveel wijzer.
Ik loop over de aarde met mijn hoofd rechtop.
Ik heb de liefde die ik nodig heb,
maar ik miste nog steeds een speciaal stuk.
Toen keek mijn vader me aan.
Hij zei: Ik hou van je, wat er ook gebeurt.
Ik wil gewoon dat je gelukkig bent
en dat je altijd bent wie je bent . .
Ze houden van me, wat er ook gebeurt.

KERKDIENSTEN IN KEYSERKERK MIDDENBEEMSTER
Kerkdiensten vinden nog steeds alleen plaats in de Keyserkerk, omdat daar de
mogelijkheid om de diensten live uit te zenden. Wij gaan er vanuit dat dit vanuit
de kapel in het najaar ook mogelijk gaat worden. Vanaf januari 2022 plannen wij
in elk geval weer regelmatig diensten in de Kapel. Ook die diensten zullen dan
live gestreamd worden. Het startontbijt wordt niet gestreamd!
DIENSTEN ZIJN ALTIJD LIVE TE VOLGEN EN TERUG TE KIJKEN OP:
KERKDIENSTGEMIST MIDDENBEEMSTER

4 september
10.00 KERK

FEESTELIJKE ZOMERDIENST
met o.a. Femke Leek, solozang

11 september
9.00 !! KERK

STARTONTBIJT
welkom aan tafel !!

18 september
10.00 KERK

DOOPDUIFJESDIENST
met o.a. Femke Leek, solozang

25 september
10.00 KERK

FEESTELIJKE ZANGDIENST
met interkerkerkelijk koor Holy Sound

2 Oktober
10.00 KERK

FEESTELIJKE AFSLUITEN!!
met B-Star Gospel & Soulsingers
& de afsluiting van
de speciale vieringen Waterland

9 Oktober
10.00 KERK

REGENBOOGDIENST
met solisten en instumentalisten

16 Oktober
10.00 KERK

Gastvoorganger: Wessel Westerveld
(predikant in Purmerend)

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Een link naar de foto ’s van de kerkdiensten: Foto’s | Beemsterkerk
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
interim scriba Paula Tuinder
paulatuinder@gmail.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, 06-52154979
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

