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Om te delen met elkaar
We starten de nieuwsbrief met het DELEN van de restauratie van de Keyser. Afgelopen maandag is
de firma Koedoder begonnen met het opbouwen van de steigers die nodig zijn voor de buitenrestauratie. Een flinke klus, helaas ook met wat overlast voor buren. De werkzaamheden zijn gepland tot
eind oktober, met daarna nog een week steiger afbreken. In januari schuift alles dan in de kerk . . .

Het jaarthema is GOD LEVEN OM TE DELEN MET ELKAAR. Wie al langer betrokken zijn bij onze
Beemsterkerk weten dat die woorden al vele jaren regelmatig in onze diensten klinken. Als vertolking
van het woordje “Shalom”, of “Salaam”, wat Joden of Arabieren elkaar als groet toezeggen. Letterlijk
vertalen wij dat met vrede. Maar wat is vrede? Alleen de afwezigheid van oorlog?
Bijbels gesproken is vrede dat je het leven kunt vieren, zittend onder je wijnstok, onder je
vijgenboom of onder je olijfboom, vol vruchten. Die jezelf mag oogsten . . .
Bij al bovenstaande vruchtdragers duurt het immers even voordat je een volle oogst kunt oogsten.
Als er oorlog was werden die bomen vaak ook gekapt om ervoor te zorgen dat een tegenstander
weer vele jaren nodig had om op krachten te komen en om het leven te kunnen vieren.
Het zelf kunnen oogsten is ook een belangrijk beeld. Het is geen vrede als anderen vooral de
opbrengst van jouw werk genieten. Als anderen oogsten wat jij hebt gezaaid. In die zin verwijst het
goede leven ook naar gerechtigheid. Dat het niet nodig is dat wie toch al goed verdienen er 40 %
bovenop krijgen, deels door ervoor te zorgen dat anderen er zo weinig mogelijk bij krijgen.
Zo lang de wind in de rug waait merk je vaak maar weinig van bovenstaand onrecht, maar wanneer
het brood duurder wordt en verwarming een luxe, wordt weer extra duidelijk. Vrede krijg je alleen
door goed leven, om te delen met elkaar, en soms ook met de ander die zomaar op je pad komt.
Een jaar lang gaan wij met dat delen van het goede aan de slag. Wij willen zorgen en vreugden delen,
tekorten en overvloed. Wij willen figuurlijk delen en zo concreet en letterlijk mogelijk:
Neem iets mee waarmee je kunt vertellen hoe de afgelopen zomerweken voor je waren
Wij waren te laat voor de kerkbode, maar mocht u dit op tijd lezen en zondag bij het startontbijt zijn.
Neem dan iets mee waarmee je iets kunt vertellen hoe de afgelopen zomer voor jou was. Een steen,
wat zand van het strand, of een gedicht. Een bloem uit je tuin, of het boek waaraan je zoveel plezier
hebt ontleend . . .

400 jaar Keyserkerk, de bouw van appartementen, restauratie . .
Het wordt een bijzonder seizoen. Historisch. Volgend jaar, in 1923, bestaat onze Keyserkerk 400 jaar.
Dat laten wij niet zomaar voorbijgaan. Er staat het nodige op stapel. Behalve bovenstaande zaken
ook een inlegvel bij de Binnendijks, een glossy, een korenfestival en een mini-conferentie samen met
het Historisch Genootschap. Tijdens het ontbijt vertellen wij er iets van en kan alles gevraagd worden.

LIEF EN LEED
Francien en Siebren de Boer moesten afscheid nemen van hun broer en zwager. In diezelfde week
overleed ook Karel Eykman, vooral beroemd geworden om zijn kinderbijbel Woord voor Woord
waarin hij destijds voor het eerst met een jeugdige, frisse taal, de meeste sprekende Bijbelverhalen
voor kinderen en jongeren omschreef.
Eykman schreef in zijn kinderbijbel verhalen, maar ook liederen, want sommige bijbelverhalen zijn
immer vooral bedoeld om op verhoogde toon te laten klinken. Over goed leven gesproken:
Al kon ik nog zozeer in prachtige preken mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer wat trommelgekletter
gezwets en geschetter, had ik de liefde niet.
Al blies ik trompet hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.
Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me, dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt en liefde is aardig
is open, oprecht en eerlijk, rechtvaardig.
’t Is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet ook de dood kan overwinnen.

Zondag met ons startontbijt beginnen wij opnieuw

Beemsterkerk, startontbijt 2022

GOED LEVEN OM TE DELEN MET ELKAAR . . .

Welkom en aansteken van kaarsen
met solozang: Dit is de morgen (allen)

Soms ook even alleen genieten en dan pas
wat delen met elkaar 

Fijne zomer gehad . .
Gebed bij de opening van de tafel, en zegen . .
Solozang

A Clare Benediction

Met het delen van het eten, en met het delen van zorgen en “zegen”
Een duurzaam, zorgvuldig ontbijtje met wat vragen
. . . om te delen met elkaar
Een liedje om te delen

Zing, vecht, huil, bid (Solo en per tafel: de verzen)
en samenzang (het refrein)

Een spelletje om te delen
Wat mededelingen en het beantwoorden van vragen
Een lied ten besluite

Zomaar een dak

Bij de afsluiting van de maaltijd nog een Ierse zegen, gesproken en gezongen
A Gaelic Blessing

Diepe vrede van de lopende golf voor jou
Diepe vrede van de stromende lucht voor jou . .
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