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ROND KEYSER EN Z-INN KAPEL
INFORMATIEBLAD VAN DE BEEMSTERKERK

HERFST 2022

Voorwoord en Inhoudsopgave
Er is een milieuvriendelijk ontbladeringsmiddel gevonden, zei een Nederlandse caba‐
retier ooit, de herfst! En Simon Carmiggelt schreef alweer lang geleden: In de herfst
krijgt de twijfel gelijk, de wereld vergaat een beetje, om het te proberen. De Franse
schilder Toulouse‐Lautrec bekeek het een stuk positiever, De herfst is de lente van de
winter. Het is dus niet zaak om wat meewarig achterom te kijken naar, ’t is weer
voorbij die mooie zomer. Maar vooruit! De lange avonden komen er aan, de grote
feesten, of wat te denken van schaatsen door de Eilandspolder.
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. Op pagina 8
en 9 worden de plannen beschreven.
Voor die tijd rolt de restauratie verder over de kerk heen. Nog een maandje om de
kerk heen. Vanaf januari 2023 gaan de steigers de kerk in en verhuizen de meeste
kerkdiensten naar de kapel. De start van de bouw van de appartementen kunnen wij
nog niet geven. Dat komt dan via de nieuwsbrieven. Ontvangt u die nog niet: meld u
aan bij marie!
Verder in dit nummer een terugblik op regenboogdienst en aankondigingen van wat
er aanstaat. Herfst betekent dat het OOGSTFEEST voor de kinderen weer aanstaat, en
dat wij samenkomen om te gedenken. De koren gaan zich al voorbereiden op kerst!
ELKAAR NIET KWIJTRAKEN
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LEG HET ACHTERBLAD MET DE NAMEN EN ADRESSEN UIT DE VORIGE KERKBODE
ALS LEESWIJZER IN DiT EXEMPLAAR. VOLGENDE KEER DRUKKEN WIJ HET WEER
MEE!

HOE VOORKOM JE DAT JE ELKAAR KWIJTRAAKT . .
Zondag 9 oktober hielden wij onze tweede regenboogdienst. Wij willen hiermee wat kleur
geven aan het feit dat wij als Beemsterkerk gaan voor een inclusieve gemeenschap, van harte
open! En dat wij geen verschil willen maken in man of vrouw, achtergrond of huidskleur, en
ook niet in gerichtheid van seksualiteit. Wij zijn in allerlei opzichten verschillend. Laten wij
elkaar in die verschillen aanvullen en daarbij ook altijd blijven zien en vieren wat ons verbindt.
Dat verbinding en gemeenschap het in onze samenleving ook moeilijk hebben zien wij elke
dag in het nieuws. Het is vaak zoveel makkelijker je in je eigen bubble terug te trekken en an‐
deren de rug toe te keren. Soms is daar ook genoeg aanleiding voor: gekwetstheid en teleurstel‐
ling, zorgen en angst. Wie zou zich dan niet willen terugtrekken in de geborgenheid van gelijk‐
gestemden. Alleen werkt dit bijna altijd averrechts. Je raakt elkaar gemakkelijk kwijt!
In het verhaal van de Torenbouw van Babel gaat het erom dat mensen zorgen hebben dat ze
elkaar kwijt kunnen raken. Wat kun je daartegen doen? Muren bouwen en een toren tot in de
hemel? Of hoef je voor de toegang tot de hemel helemaal geen toren te bouwen . .

Je bent elkaar zomaar kwijt . .
Hoe voorkom je dat je elkaar kwijtraakt? Dat lijkt een goede vraag voor de intimiteit van een
relatietherapie. Maar niet alleen in relaties kun je elkaar kwijtraken. Ook als vrienden en
vriendinnen, als broers en zussen, als ouders en kinderen. Binnen een kerkgemeente kun je elkaar
kwijtraken, en zeker ook als de verschillende delen en personen van een samenleving. En het
gekke is, heel vaak lijken onze banden heel sterk, maar tegelijkertijd weten wij, dat er vaak niet
eens zoveel hoeft te gebeuren, of je bent elkaar zomaar kwijt
Dan kun je uit elkaar groeien, elke dag een beetje meer. Of je zit juist te veel op elkaars lip met een
knal op het eind. Zorgen en spanning op de ketel kunnen ervoor zorgen dat je een hechtere band
met elkaar krijgt, maar ze zorgen vaak ook voor kortere lontjes en voor langere tenen. Dat zie je in
het klein, maar ook rond stikstof, en je zag het gebeuren rond corona. Voor je het weet zeg je wat
verkeerds. Dan botst en scheurt er wat, en als je dan niet oppast ben je elkaar zomaar kwijt – al

ken je elkaar misschien al jaren. Al waardeer je elkaar, hou je misschien zelfs van elkaar, en toch . .
je bent elkaar zomaar kwijt. En hoe voorkom je dat?
Hoe voorkom je dat elkaar kwijtraakt.
Een beproefde tactiek is, je mond houden! Ik spreek regelmatig ouders die zeggen, “Ik probeer mij
bij mijn volwassen kinderen gewoon nergens mee te bemoeien. Gewoon alles leuk houden, en je
mond dichthouden bij wat je niet snapt.” Ik weet ook dat er vrienden en geliefden zijn die die tac‐
tiek graag gebruiken. Als er een vuiltje in de lucht zit, dan net doen alsof je niets ziet en hopen dat
het over waait. Een vergelijkbare tactiek is het, om als het wat schuurt en krast, wat afstand van
elkaar te nemen. Dat klinkt wat gek. Normaal zou je zeggen, bespreek het als je elkaar niet goed
begrijpt. Maar velen kiezen liever voor een wat minder confronterender vorm: even een beetje
afstand. En ook dan maar weer hopen dat
het overwaait. Het is maar goed dat het
hier vaak waait.
Zo hebben wij vaak nog een heel arsenaal
aan tactieken en instrumenten om elkaar
niet kwijt te raken. Even iets leuks doen
met elkaar, wat moois kopen, zwanger
worden, of juist een dinosaurus als
Remkes van stal halen. En soms werkt het
en soms werkt het niet.
De bijbel ‘opgebouwd’ rond één centrale ervaring
De bijbel, zeker het zogenaamde Oude Testament is eigenlijk gebouwd rond die één centrale
ervaring: dat je alles wat je lief en vertrouwd is zomaar kunt kwijtraken. Zes eeuwen voor Christus
werden namelijk in een aantal golven grote delen van de inwoners van Jeruzalem en omstreken
gedeporteerd naar onder andere Babel. Eerst voelde je je nog veilig in je eigen wereldje en drie
keer met je ogen knipperen verder zit je verbijsterd aan de “rivers van Babylon”? En toen
sommigen enkele tientallen jaren later terugkeerden naar Jeruzalem, met de hoop daar terug te
vinden wat ze ooit waren kwijtgeraakt. Toen troffen ze een land aan wat hen niet meer kende.
Rond die ervaringen van alles kwijtraken zijn al die bijbelverhalen ontstaan en bij elkaar gebracht.
En in die verhalen wordt dan nagedacht over hoe dat alles heeft kunnen gebeuren. Want als je dat
weet dan kun je misschien ook handvatten ontwikkelen om het te voorkomen.
Raak je God niet kwijt
Eén van de belangrijkste handvatten die de verhalen aanreiken om elkaar niet kwijt te raken is
dan. Raak je God niet kwijt, maar heb God lief boven alles. Dat
klinkt misschien wat abstract, maar God liefhebben boven alles
kan voorkomen dat je op een gegeven moment alleen nog jezelf
lief hebt boven alles. God vraagt je ook altijd om tijd te nemen
voor wat belangrijk is en dat is nooit alleen je werk, je huis, je
gezin of je portemonnee.
Een prins om mee te leven
Een ander handvat daaraan gekoppeld is: zoek het paradijs, het
goede leven, zoek dat nooit achter je, maar ga altijd weer met
elkaar op weg naar het nieuwe land waar je met elkaar gelukkig
kunt worden. Wij kunnen niet terug! Niet naar het dorp van
Wim Sonneveld, waar alles nog zo lekker overzichtelijk was. Niet
naar de tijd dat iedereen nog bruine bonen at, dat Piet nog

zwart was, en dat een beetje prins altijd een prinses vond en nooit een prins om lang en gelukkig
mee te leven.
Zo kun je vaak ook niet terug naar de onbezwaarde tijd van voor ruzie of gedoe. Maar je kunt wel
voor jezelf en met elkaar bedenken waar je samen uit zou willen komen. Dus niet terug naar het
paradijs van vroeger, en geen muren bouwen rond ons‐kent‐ons. Geen toren bouwen van je eigen
belangen of van hoe jij de wereld ziet, maar steeds weer op weg gaan naar een land van belofte.
Zoek op wie wij je al kwijt bent . .
Jezus voegde daar nog één belangrijke ding aan toe: Ga op zoek naar degenen die je voor je gevoel
al kwijt bent. Omgeef je niet alleen met bubble‐genoten. Zoek niet alleen degenen op met wie je
het toch al goed hebt, die je begrijpt, en die jouw meningen en jouw manier van leven delen. Zoek
steeds weer actief de ander op. En doe dat met liefde! Zo ging Jezus met allerlei mensen aan tafel
die ander liever meden en hij hield in verhalen verloren en dochters zonen hoog. En zijn God was
er vooral voor schapen die even niet de geborgenheid van de kudde om zich heen voelden.
Blijf luisteren
Zo reikt die oude traditie waarin wij staan ons nog tal van handvatten aan om elkaar niet kwijt te
raken, hoe verschillend wij soms ook zijn en willen zijn. En niet dat die handvatten alles meteen
gemakkelijk maken. Het volk van God dat op weg ging naar het beloofde land verzandde voor een
groot deel in de woestijn. Het kost altijd veel
moeite om met elkaar ergens uit te komen
waar het echt goed is. Jezus leek met zijn ma‐
nier van leven op het eind zelfs iedereen te
zijn kwijtgeraakt. Moederziel alleen bungelde
hij aan een kruis.
Maar tot op de dag van vandaag inspireert hij
mensen. Om het geluk niet alleen voor zich‐
zelf en bij ons‐kent‐ons te zoeken. Tot op de
dag van vandaag inspireert hij mensen om hun
liefde op te rekken. Dat je je liefde af en toe
ook deelt met wie misschien heel anders tik‐
ken dan jij. En dat je liefde ook overeind blijft 9 oktober bleven wij ook luisteren naar de prach‐
als het niet zo gezellig is, of in dagen van schaar‐ tige zang van Femke, Fransje en Monique
ste. Dat je dan niet vooral de toren van je eigen gelijk opbouwt en je daar in terugtrekt, maar dat je
vooral ook als het spannend is blijft luisteren, naar de ander, en naar de goddelijke stem in jezelf.
De stem van je vertrouwen, niet van je gekwetstheid
Die stem ruimer dan je ego, liever dan je boosheid en moediger dan je angst. De stem van je
vertrouwen en niet van je gekwetstheid. De stem van je mens‐zijn en niet het stemmetje wat je wil
verleiden om zelf God te zijn en niemand rekenschap schuldig. Die goddelijke stem wil ons voor
elkaar bewaren en vraagt ons steeds weer op weg naar het feest van morgen, waar wij blij zullen
zijn met elkaar als kleuren van één regenboog.

OVER THE RAINBOW
Herfst is ook een tijd van inkeer. Buiten wordt het gaandeweg steeds natter en kouder. Dan trekt
binnen. Fijn om dan bij een warme kop thee, te midden van hartverwarmende kaarsen of
misschien soms bij een vuurtje wat te mijmeren . .
Ergens over de regenboog, heel erg hoog

is een land waar ik van gehoord heb, ooit in een slaapliedje
Ergens over de regenboog zijn luchten blauw
En de dromen die je durfde te dromen komen echt uit . .

VANUIT DE KERKENRAAD
Deze maanden blijven in het teken staan van bouwactiviteiten met de restauratie van de kerk
en de opstartende bouw van de appartementen. Daarnaast lopen in de herfstmaanden alle
activiteiten op volle toeren: de koren zingen, mannen ‐en vrouwencafé brengen maandelijks
mooie verhalen in ons midden, de nieuwe jeugdmusical is begonnen, het bijbels leerhuis leert en
de concertjes trekken ook weer.
De herfst is de tijd van het oogst(knutsel)feest van kinderen en van het gedenken van de
gestorvenen. En bij dat alles hangen de voorbereidingen voor kerst ook al in de lucht, en
natuurlijk die voor 400 jaar Keyserkerk . .

RESTAURATIE & NIEUWBOUW
De restauratie van de buitenkant van de kerk komt al langzaam in zijn afrondende fase. De
scheuren in de muur zijn uitgebikt. Er kan weer opgebouwd worden. De ramen zijn weer gedicht,
met duurzaam cement
op plekken waar kit
begon te scheuren.
Van dichtbij kun je pas
goed zien waar de
voegen verdwenen zijn
en waar het water dus
zomaar naar binnen kan
sijpelen. Alles is weer
netjes opgeknapt. De
kerk kan er weer vele
jaren tegenaan.
Wij kwamen erachter dat
de goten op plekken niet
goed gepopt waren. Dat
geeft
scheurwerking.
Ook dat is weer hersteld.
Het houtwerk is ge‐
scheurd en staat weer
strak in de verf. Zo ook de mooie monumentale toegangspoort.
Langzaam verschuiven wij de blik naar binnen. Die restauratie zal daar in de eerste week van 2023
beginnen. Dat betekent dat wij de eerste dienst op 1 januari nog in de kerk zullen houden, maar
dat wij voor de zondagen erop vooral zullen uitwijken naar de Kapel. Enkele diensten gaan wel
door in de kerk. Bijvoorbeeld op 29 januari en op 6 februari. Dat worden dan diensten in een kerk
vol steigers. Spannend, historisch en bijzonder.
Zondag 26 maart zal de historische kerkdienst weer in een geheel gerestaureerde kerk
plaatsvinden. Met koetsjes, voorzanger ‘Fabritius’ . . .

Er moet wel wat gebeuren om na zoveel maanden weer diensten in de kapel te organiseren. Het
orgel is dan bijna 3 jaar nauwelijks bespeeld en wij willen natuurlijk ook vanuit de Kapel onze
diensten kunnen streamen. Daar wordt de komende weken en maanden hard aan gewerkt. Wat
mooi om dan ook weer in de Kapel bij elkaar te komen voor onze kerkdiensten!
Geluid in kerk en kapel
Maandag 10 oktober zijn de nieuwe speakers in de kerk opgehangen. Wij hebben ze getest. Het
geluid is een flink stuk beter. Wij merkten wel dat het van belang blijft om goed in de microfoon te
spreken. De kwaliteit van de ringleiding is goed, behalve op één rij stoelen en op de bovenste rij
van de torenbanken. Dat heeft met de lus in de vloer te maken en kan niet gemakkelijk worden
aangepast. Maandag 17 oktober gaan wij ook de geluidsinstallatie in de Kapel verbeteren. Dat zal
ruim een dag werk met zich meebrengen. Het werk wordt in de loop van oktober afgerond.
Fiets gepikt . . geruisloos
Terwijl ik 20 minuten in de kerk was voor het testen van de geluidsinstallatie werd geruisloos mijn
fiets vanaf het kerkerf ontvreemd. Ik hoop dat iemand hem erg hard nodig had en er zuinig op is .
Uitvaarten en concertjes . .
In de eerste maanden van 2023 zullen er in principe geen uitvaarten plaats kunnen vinden in de
kerk. Uitzonderingen zijn de zaterdagen en maandagen in de weekenden dat er kerkdiensten in de
kerk zullen plaatsvinden. In die weekenden zullen ook de concertjes in de kerk gepland worden . .
De bouw van de appartementen
Het is nog steeds de bedoeling dat de daadwerkelijke bouw van de appartementen zo snel
mogelijk, het liefst nog in oktober, begint, maar er zit wel wat ruis op de lijn. Wordt vervolgd.

SCHOLENPROJECT GROOT SUCCES
In de laatste week van september ontvingen wij in de kerk de groepen zeven van de verschillende
lagere scholen in Beemster. Samen met Betje Wolff hadden wij voor hen een speciaal beroepen‐
project ontwikkeld. Zo kwamen de kinde‐
ren in aanraking met ds Wolff en zijn Betje
en met Pieter en Barbertje Fabritius. Allen
in vol historisch kostuum. Bovenstaanden
namen de kinderen mee op ontdekkings‐
tocht door de kerkzaal, de kerktoren op en
door de verschillende kamers van museum
Betje Wolff. De kinderen schilderden de
wapens van een praalgraf in de kerk na, zij
zongen mee met voorzanger Fabritius. Zij
klommen naar de toren om te horen dat
de klok het leven vele eeuwen van boven
structuur gaf en waarschuwde voor brand
en overstroming. Enig vonden de kinderen het ook dat zij voor even mochten knielen op het trouw‐
knielbankje en de muzikaalste kinderen mochten even op het orgel spelen. Volgend jaar gaan wij
voor een tweede editie. Zo leren de kinderen hun Beemster kennen.

EEN ZONDAG VOL AFSCHEID
Zondag 2 oktober namen wij als Beemsterkerk afscheid van twee bestuurders: Helen Brix en Fred
van Tongeren. Samen zijn ze velen jaren actief geweest in en vanuit het kerkbestuur. Actief willen

ze blijven, maar met iets meer tijd en ruimte voor andere zaken: Italiaanse les voor Helen en Key‐
boardles voor Fred. Allebei op de vergaderavond maandag. In het zomerseizoen wat langer met de
camping erop uittrekken zien beiden ook wel zitten. Wij bedankten heb voor hun inzet.
Diezelfde zondag was er het afscheid van de Commissie Speciale Diensten die zo ‘n 45 jaar
kerkdiensten voor en met bewoners van de Prinsenstichting heeft georganiseerd. Het was mooi!

400 JAAR KEYSERKERK: DE VOORLOPIGE PLANNEN OP EEN RIJTJE . .
Ongemerkt gaat het toch wel snel. Het jaar 2023, van 400 jaar Keyserkerk, nadert met rasse schre‐
den. De voorbereidingen gaat dan ook in een steeds hoger tempo. Wat zijn de plannen:

Speciale kerkdiensten
Zowel 1 januari 2023 als 31 december 2023 vallen op een zondag. Dus openen wij 1 januari het
Jubileumjaar met een dienst vlak voor de restauratie van de kerk en eind december sluiten wij het
gedenkwaardig jaar af. Daartussen staat zondag 26 maart in de planning voor een HISTORISCHE
KERKDIENST en zondag 17 september willen wij de officiële jubileumkerkdienst.

Kerkramen en kinderen
Zondag 14 oktober gaan wij om tafel met de scholen rond het kerkramenproject. Wij willen één
groot kerkraam met schoolkinderen op
een kunstzinnige manier gaan versieren.
Aanvankelijk was het de bedoeling om
400 raampjes te versieren. Inmiddels is
het project wat verder ontwikkeld en
gaat het om één groot voorzetraam van
stof met daarop gekleurde applicaties van
stof, met misschien tussen de laagjes stof
misschoen nog iets met bloemen.
Marieke Greve is de kunstenares die het
project begeleidt. Wij gaan er vanuit dat
ook dit project in het voorjaar de kerk
gaat versieren. Mooi voor de Open Dag!

Een Keyserkerk Katern en een Keyser‐glossy – maart en november 2023
Medio maart willen wij met Binnendijks een jubileumkatern uitgeven met daarin veel informatie
en weetjes over de Keyser en over het Jubileumjaar. Het katern en het feestjaar vormt dan weer
de basis voor een mooi tijdschrift wat wij zo mogelijk polder breed willen uitgeven met mooie
verhalen, leuke foto ‘s, en met nog veel meer.

Een Keyserkerk Korenfestival
– april 2023
Het is alweer 6 jaar geleden dat wij een
groot Korenfestival organiseerden in de
Keyserkerk. Zaterdag 15 april 2023 zal er
een volgende editie plaatsvinden. Wij
gaan
in
principe
uit
van
3
koorzangblokken van 4 koren. Wij willen
hiervoor met name de koren uit
Beemster en de directe om‐geving

uitnodigen en koren die al vele jaren een band met de Keyserkerk hebben. Wij organiseren het
festival samen met Zangvereniging de Harmonie en met het Beemster Projectkoor. In 2016 waren
er vier blokken. Eén van de koren was toen het Volendams Ensemble (zie foto)
Blitskikker De Revue – juni 2023
Er is inmiddels een eerste informatie‐avond geweest met een kleine 30 aanwezigen die onder
leiding van Cara Stolp (Regisseur) en Glenn Liebaut (muzikaal leider‐>
enthousiast gespeeld en gezongen hebben. Ze zijn nog niet met het
stuk zelf aan de slag gegaan. Dat gebeurt vanaf januari 2023 pas.
Maar er wordt gekeken wie welke talenten heeft. Wie zingt er graag,
wie heeft toneel‐talenten? De volgende avonden zullen plaatsvinden
op vrijdag 28 oktober en vrijdag 25 november.
Dus wil je een keer je theatervaardigheden toetsen. Lijkt het je leuk
om mee te zingen of spelen met deze unieke productie. Kom dan op
één van die avonden, of op allebei.
Het script is voor een groot deel af, maar afhankelijk van wie meespelen en meedoen kan er nog
van alles in ‐of omgeschreven worden. Januari 2023 gaan de repetities dan vol van start om begin
april 2023 uit te monden in een eerste tutti, waar spelers, zangers en musici bij elkaar komen. Juni
2023 zullen dan de optredens plaats‐vinden in en om de kerk met, als in oude tijden, bal na . .
Een minisymposium – september 2023
Wij weten een heleboel van de kerk, zeker ook uit de begindagen. Maar nog veel meer weten wij
ook niet. Hoe werden die honderdduizenden stenen precies vervoerd? Waar kwamen ze vandaan?
Wie bouwde er eigenlijk? Hoe zit het precies met de delfts blauwe tegeltje van de Stovenkamer.
Welke zijn origineel? Sommigen zijn er later bijgekomen uit de boerderij Pijlenburg, maar hoe zit
het met de overige tegeltjes? Waar komt de vogel onder het orgel vandaan, en wat is nu precies
het verhaal van de verdwenen gebrandschilderde ramen? Maar ook, hoe was dat toen, kerk in een
nieuwe polder, in de eerste helft van de 17‐de eeuw? Was het streng hier, of juist niet zo?
Tobias de Coene was de tweede dijkgraaf van de polder. Hij was ook eerste advocaat (‘secretaris‐
generaal’) van het VOC. Een man van formaat, maar ook geliefd. Hij overleed voordat de kerk er
stond, maar wilde wel in die kerk begraven worden. Dat is gelukt. Wat weten wij nog meer . . ?
En dan Hendrick de Keyser! In zijn tijd
een groot beeldhouwer en bouwmees‐
ter. Hij was voorloper van de groten als
Rembrandt en Vermeer die de 17‐de
eeuw verder zouden kleuren. Wat weten
wij van De Keyser en waarin kun je zijn
hand ontdekken in het enige bouwwerk
wat hij buiten de grote steden bouwde?
De Keyser ontwierp ook het oudst be‐
kende bronzen standbeeld van Neder‐
land. In mei 1940 kwam het ongeschon‐
den uit het bombardement op Rotterdam en werd het van zijn sokkel gehaald en onopvallend
naar het Museum Boijmans Van Beuningen gebracht. Daar werd het op de binnenplaats onder
betonplaten en zandzakken verborgen. In juli 1945 kreeg het beeld een plaats op de Coolsingel,

maar het moest in september 1963 wijken voor de metro. Uiteindelijk heeft het beeld in 1964
een plaats gekregen op het Grotekerkplein voor de Grote of Sint‐Laurenskerk.
Zoveel mooie verhalen rond een 400 jaar oude kerk. Wij gaan op zoek naar een aantal goede
sprekers voor een mooi historisch symposium in de Beemster.

EEN MINI INTERVIEW IN DE REGENBOOGDIENST 2022
Zondag 9 oktober vertelden kerkenraadslid Leonard Dijkstra en zijn man, Jan Pieter van As, iets
over hoe zij hun weg naar hun homoseksualiteit
hebben ervaren. Beiden groeiden op in gezinnen
waarin kerk en geloof een belangrijke rol speelden.
Jan Pieter gaf aan dat dat ook wel eens moeilijk was,
omdat met een bepaalde uitleg van de bijbel er voor
homoseksualiteit nauwelijks ruimte was. Maar je
kunt de bijbel ook anders lezen! Leonard beschreef
hoe hij ooit in een column die hij schreef voor het
kerkblad in Amsterdam zijn homo‐zijn zichtbaar
maakte. Twee geloven op een kussen, daar slaapt
de liefde tussen. Ronduit grappig was de manier
waarop Jan Pieter vertelde hoe zijn omgeving hem het laatste zetje in zijn coming‐out gaf.
Warmte in de kerk
Tot nu toe hoefden wij nog steeds nauwelijks te stoken en was het nog steeds aangenaam in de
kerk. Wij zullen in de tijd die komt de kerk zeker warm houden, maar wij zetten de thermostaat
wel iets lager dan wij dat altijd deden. Doe voor de zekerheid iets lekker warms aan. Misschien
extra warme sokken en eindelijk die lekkere Noorse trui 
Warmte is een basisbehoefte: De gasprijzen zijn weer wat gezakt en er is gelukkig iets van een
plafond afgesproken. Het blijven echter voor velen dure tijden. Zijn zorgen hoog, geef dat dan
graag aan bij Nico of Marie Schroevers. Zij kunnen dat dan vertrouwelijk meenemen, ook richting
de burgerlijke gemeente. Verder zijn natuurlijk al onze activiteiten toegankelijk ook voor wie
contributie (o.a. bij koren) niet kunnen betalen. Schroom niet om dat aan te geven!!

FINANCIËN tot 25 augustus 2022
Kerkelijke bijdrage
Solidariteitskas
Kerkbode

€ 56.540,‐‐
€ 2.055,‐‐
€ 4.022,‐‐

Overige giften
Collecte

€ 981,‐‐
€ 13.810,‐‐

De volgende “Aardige” mannen soos: zaterdag 5 november, 16.30
Met als spreker: Dr Jörg Gigler
Dr. Jörg Gigler werkt al ruim 20 jaar aan het thema duurzaamheid. Hij heeft verschillende functies
bekleed als manager gasconsultancy, bij Energy Valley en als onderzoeker bij universiteiten en
onderzoekinstituten. Sinds 2013 werkt hij o.a. als zelfstandig consulent met
als thema ‘s, energie, duurzaamheid en innovatie rondom gas. Hij is te‐vens
directeur van TKI Gas, één van de topconsortia in de Energiesector. De
stichting fungeert als denktank, initiator en facilitator voor innovaties op het
eigendom en met name gericht op een toekomst na aardgas.

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)

KUNST IN DE KEYSER: Bloemportretten A‐Tjak in Keyserin
Tot en met december presenteert de Keyserin ‘Floribunda’, een selectie uit de vele bloempor‐
tretten van Dennis A‐Tjak. Hij heeft een voorliefde voor historische bloemsoorten uit Nederland,
Suriname en Indonesië. Velen daarvan kwamen in de 17de eeuw naar Nederland en in Botanische
tuinen zijn ze nog
steeds te vinden.
Dennis legde ze
vast met zijn
camera. Tegen de
achtergrond van
het historische hart
van de Beemster
vertellen de bloe‐
menfoto’s van A‐
Tjak een verhaal
over schoonheid,
kwetsbaarheid en
vergankelijkheid.
Dennis’ nieuwste
boek Flori bunda,
met een indrukwek
kend overzicht van
40‐jaar bloemfoto‐
grafie, is daarbij
nog in beperkte
oplage
beschik‐
baar. De foto’s kun‐
nen op elk formaat
en op verschillende materialen afgedrukt worden.
Orange Princess
Meer informatie: Dennis A‐Tjak 06 – 1044 2494 / info@originaldennis.com, Anneke Goede 06 –
4346 1839 / annekegoede@gmail.com.
VROUWENCAFE VROUWEN@GO!
De volgende editie van het maandelijks vrouwen‐
café is op donderdag 27 oktober. 19.30 Gaan de
deuren open en 20.00 begint de avond. De gast is
deze keer Rahel Koot van het nieuwe Soul‐cafe in
Westbeemster. 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 – Elke twee weken op donderdag, 9.45 in de Z‐INN Kapel
(volgende keren: 27 oktober, 10 en
24 november . .)
Het leerhuis is de plek om met anderen
bijbel‐teksten beter te leren ‘verstaan’.
De twee‐wekelijkse 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.
Dit najaar worden er teksten gelezen bij thema ’s uit ons leven: oorlog en vrede, vluchtelingen,
maar ook, Een wereld vol techniek, en actie & bezinning

MEELEVEN IN LIEF EN LEED . .
Langzaam maar zeker kleuren de bladeren van groen in geel en rood. De herfst komt er nu echt
aan. Eerst met al zijn kleuren en dan juist met zijn verlies aan kleuren. Voor sommigen is de herfst
altijd al een wat ingewikkelde tijd omdat met het vallen van de blaadjes ook hun gemoed valt tot in
somberheid en depressie. Anderen genieten juist van het wisselen van de seizoenen en van de
gezelligheid van lange, sfeervolle avonden.
Dit jaar wordt de herfst ook gekleurd door de onzekerheid op het gebied van energieprijzen en
door überhaupt hoge prijzen voor boodschappen en meer. Als de hoogte van prijzen echt zeer
doet neem dan contact op met Nico of Marie Schroevers.
De laatste weken hebben wij de bloemen van de zondagse
diensten regelmatig bezorgd in het ziekenhuis. Zo moest Jaap
de Boer plotseling blijven voor hartproblemen. De operatie is
inmiddels achter de rug en Jaap zou nu weer thuis moeten zijn.
Dat wil zeggen, in het nieuwe huis, schuin tegenover de Kapel.
Bert Bakker overkwam iets dergelijks. Toen hij met ‘wat dui‐
zeligheid’ in het ziekenhuis kwam, werd hij meteen opge‐
nomen en kreeg hij binnen de kortste keren een pacemaker
aangemeten. Helaas was er geen volwaardige beschikbaar, dus
moet hij het eerst doen met een voorlopig exemplaar. Gelukkig
doet die wel wat hij met doen.
Schrikken was het toen haar buren Ursula van Rijn thuis aantroffen met de gevolgen van een
beroerte. Ze had er ook al een dag gelegen. In het ziekenhuis ging het echter heel snel beter met
Ursula en inmiddels is zij al voor revalidatie verplaatst naar Nova Where.
Oud burgemeester Wim Cattèl mocht eindelijke dan lange maanden het ziekenhuis verlaten. Terug
naar de Roza Manushof zat er niet in. Wim is wel blij met een woning in de Rusthoeve. Lekker dicht
bij ‘het stadje’. Eindelijk weer wat leven om hem heen.
Arna van der Laar blijft dapper op de been al is haar gezondheid wankel. Ook Rie Mantel knapt
thuis weer wat verder op.
Feestelijke boeketten gingen er ook uit. Naar Bert en Mieke Plomp, 55 jaar getrouwd, en naar
Wim en Reina de Boer, 50 jaar getrouwd.
Bloemen gingen er naar Ghebenyehoe en Mulunesh bij het verbijsterende gegeven dat de vader
van Ghebenyehoe in Ethiopië was doodgeschoten door militieleden terwijl hij gewoon op het land
aan het werk was. Ook zo komt het geweld van deze wereld soms zomaar dichtbij.
Onlangs was ik bij de Oekraïense bewoners van het oude gemeentehuis. Eigenlijk gaat het daar
goed. Bijna elk gezin heeft iemand die aan het werk is, de kinderen gaan naar school, en met elkaar
organiseren ze ook het werk in en om het gemeentehuis. Ze zoeken nog wel naar wat hulp om één
ochtend per week iets voor de kleuters te hebben, zodat de moeders even wat lucht krijgen. Onze
Oekraïense medebewoners betrekken ons ook bij die vreselijke oorlog die daar nog steeds gaande
is met inmiddels al meer dan 100.000 doden en ontelbare verschrikkingen.

Heer, zie een volk beproefd door brute krachten,
Waar in het land de zonnebloemen staan.
Hoor hoe het roept en smeekt, haast boven machte:
“God, - Laat uw eigen wereld niet vergaan.”
Dat Oekraïne, na zo bange nachten,
Blinke van glorie als het gouden graan. (jd)

IN MEMORIAMBOEK
In 2002 ‐ 2003 heeft het Inhoudelijk College van onze Beemsterkerk het besluit genomen onze
gestorvenen te eren met een “In memoriam”. Het “in memoriam” bestaant uit een deel van de
tekst van de rouwcirculaire, aangevuld met de tekst uit “Meeleven in lief en leed” en een foto van
de overledene. De nabestaanden krijgen enkele tijd na het overlijden uitleg van het hoe en
waarom met het verzoek een foto ter beschikking te stellen hoe zij hun overleden familielid zich
willen herinneren, middels onderstaande brief:
Een dierbare verliezen doet de achterblijvers verdriet, maar vergeten doen we hem of haar nooit,
om hier van uit onze kerkelijke gemeente aan bij te dragen, is het een gewoonte geworden, dat we
van onze gestorvenen een “in memoriam” schrijven, voorzien van een foto als herinnering aan hen
die ons dierbaar waren. Samengesteld uit de tekst van de rouwcirculaire en uit de tekst in Meeleven
uit de kerkbode. Ook u wil ik vragen om een foto van uw partner / familielid ter beschikking te
stellen. In Kerk en Kapel liggen fraaie gedenkboeken waarin de we de foto en tekst, afgedrukt op
fotopapier, bewaren en waar iedereen zijn of haar herinneringen kan ophalen, zodat onze broeders
en zusters niet uit onze gedachten verdwijnen. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij een dezer
dagen een foto wilt toesturen, waarvan u zegt, dat is mijn partner/familielid. Ik stuur u de foto
retour en een kopie exemplaar van het in memoriam.
Aan het eind van elk kerkelijk jaar krijgen de nabestaanden een uitnodiging van de kerk om een
kaars aan te steken en dan worden tevens alle namen op een aparte lijst geschreven.
Wij zoeken nu iemand die dit van Henk Strijker wil overnemen, om op zijn/haar wijze onze “in
memoriam” wil voort te zetten. Graag reactie naar nicoschroevers@gmail.com
Lief en leed staat vaak ook vermeld in de nieuwsbrief.
Geef u daarvoor op bij Marie.
In verbondenheid, Marie en Nico Schroevers

Nog één keer de samenzang dirigeren . .
Zo namen wij afscheid van 45 jaar Speciale Diensten Waterland
met bewoners van de Prinsenstichting . . a dieu !
UITGESTELD VANWEGE CORONA – NU KOMEN ZE ERAAN

VOOR ALLE LIEFHEBBERS VAN
IERLAND, IERSE MUZIEK
EN FENOMENALE VERHALEN
O’DREAMS – 1 OKTOBER 20.15
(DEUREN OPEN 19.45)
O’DREAMS is een Iers/Nederlands klasse trio dat
oprecht, ontroerend en opzwepend is en het
publiek met rijke anekdotes en heerlijke humor
werkelijk weet te raken.’ ‘Dublin’ is een
boeiende, vermakelijke ode aan de Ierse hoofd‐
stad. Dé voorstelling voor alle liefhebbers van
Ierland. Luister ademloos naar prachtige, drie‐
stemmig gezongen ballads. Ga op in een opwin‐
dende roes van Ierse humor en levenslust.
Kosten: € 16,50
Reserveren via: info@wiewatwaarop49.nl

ALLERZIELEN ANDERS ‐ Woensdag 2 november, 17.30
MET EEN LICHTJE NAAR DE BEGRAAF‐PLAATS IN MIDDENBEEMSTER
De dagen worden weer korter. Het donker valt vroeg over ons heen. November is bij uitstek
de maand dat we ons naar binnen keren. We denken dan in het bijzonder aan mensen die niet
meer met ons door het leven kunnen wandelen. Ook dit jaar willen wij dat onder andere doen
met een lichtjeswandeling naar de begraafplaats in Middenbeemster gedenken. Het is inmid‐
dels een kleine traditie die goed aanvoelt.
Zo nodigen we iedereen van harte uit om samen onze
overledenen te gedenken. We koesteren warme en
dierbare herinneringen en nog steeds leven ze diep in
ons hart. Daarom gaan we op Allerzielen naar de be‐
graafplaats in Middenbeemster. Samen. Omdat we
met elkaar, maar ieder in zijn eigen gedachte, de weg
zoeken. We zetten een lichtje op de graven en voelen
ons een moment met elkaar verbonden en gesteund
in ons verdriet.
Graag verwachten we u om 17.30 uur bij de poort aan de Keyserkerk om dan in een stoet via

de Kerkhoflaan met onze lichten te lopen.Nadat we na een gedicht hebben geluisterd is er tijd
op de sfeervol verlichte paden naar de graven te lopen. We zullen wachten tot iedereen tegen
18 uur de begraafplaats heeft verlaten. Tot ziens op 2 november, namens de Beemsterkerk,
Henk Strijker, Netty Rutz, Marie Schroevers

TWEE MOOIE KERSTZANGPROJECTEN
Kerstliederen instuderen als de ultieme remedie tegen de herfstblues!
Zowel het Projectkoor als de B‐STAR Gospel en Soulsingers gaan zich dit najaar weer
richten op de kerst. Dus zing je kerstcarols of ga je liever voor de gospelvariant . .

B‐STAR GOSPEL & SOUL: KERSTCAROLS met extra RITME!
3 x per maand op donderdagavond in de Z‐INN KAPEL van 20.00 – 21.30
Tot december drie keer per maand kerst‐gospels zingen en dat uitvoeren tijdens het
Midwinterfeest in De Rijp en tijdens een kerkdienst. (Repetities: 20 okt., 3, 10 en 17
nov.; 1, 8 en 15 dec.) Kom eens een repetitie proeven.
Op het programma staan bekende kerstliederen als: Away in a Manger, God rest you
mery gentleman, Go tell it on the Mountain, The First Noël, en dan in een feestelijk
gospelarrangement
Stuur voor meer informatie een mail naar: bstargospelandsoul@gmail.com

PROJECTKOOR BEEMSTER: KERSTPROJECT 2022
Wekelijks op zaterdag vanaf 13.00 – 14.45 vanaf 12 november
Zaterdag 12 november start het Projectkoor Beemster haar kerstproject rond Engelse
Christmas Carols, Duitse Weihnachtslieder en een Franse Noël. Wij repeteren in de Kapel

in Zuidoostbeemster. De wekelijkse repetities gaan door tot 17 december en op kerst‐
morgen, 25 december zingen wij in een feestelijk kerstdienst . .
Voormeer informatie en voor opgave kunt u contact opnemen met:
marie‐luise‐dow@quicknet.nl
BIJ DE KERKDIENSTEN
DE HERFST VAN OOGST EN GEDENKEN . .

De weken van 30 oktober tot en met 20 november staan in het teken van de oogst en van
gedenken en gedachtenis. Zondag 20 november is er de jaarlijkse gedachtenis van gestorvenen.
De zondag ervoor willen wij stilstaan bij de oorlog in Oekraïne. Zondag 6 oktober is er een fees‐
telijke dienst met veel zang met medewerking van onder andere het Projectkoor Beemster . .

ALS JE DEELT IS ER ALTIJD GENOEG ‐ Zondag 30 oktober, oogstdienst!
In een mooie kleurrijke herfstcoulisse vieren wij weer een echte oogstdienst. Het kinderkoor is er
bij. De kinderen hebben weer heel veel moois geknutseld. Er is een quiz, een spel en wij vieren
delen en danken!

DE VREDE VAN DE POLDER
Zondag 6 november
Het projectkoor zingt deze dienst vooral ook
liederen uit het Schotse Iona. Voor de Westkust
van Schotland ligt het eiland Iona. In 565 sticht‐
te de Ierse monnik Columba daar een klooster,
dat grote invloed op de noordelijke streken van
Europa had. Vanuit Iona verspreidde zich een
netwerk van kloosters en bisdommen. Het ei‐
land werd een heilige plaats waar verschillende
koningen van Schotland, Ierland en Noorwegen
werden begraven. In 806 werd de gehele popu‐
latie van het eiland uitgemoord door de Vikingen. Nog enkele aanvallen volgden en het klooster
raakte in verval. Margaretha van Schotland herstelde het en in de 13e eeuw is het een benedic‐
tijner klooster geworden. In 1938 vertrok ds. George MacLeod uit Glasgow met een aantal werk‐
loze timmerlui en stichtte op het eiland een oecumenische gemeenschap die naar nieuwe wegen
zoekt om geloof vorm te geven. Muziek en zang was daarbij belangrijk. Zingen als dubbel bidden.

OORLOG IN DE GRAANSCHUUR VAN DE WERELD ‐ Zondag 13 november

Hoe langer de oorlog duurt deste onwerkelijker wordt hij ook. Wij volgen de berichten over
terreinwinst en aanslagen en zouden soms bijna de verbijstering als normaliteit accepteren. Deze
zondag gedenken wij die oorlog en wat oorlog met mensen doet . .

GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN ‐ Zondag 30 november
Deze zondag gedenken wij onze gestorvenen. Wij steken kaarsen aan en noemen bij name wie
het afgelopen jaar overleden zijn .

KERKDIENSTEN IN KEYSERKERK MIDDENBEEMSTER
Kerkdiensten vinden nog steeds alleen plaats in de Keyserkerk. Wij hopen deze of
volgende maand ook een goedwerkende live‐stream in de Kapel te organiseren.
De eerste maanden van 2023 zullen, in verband met de restauratie van de kerk,
de meeste kerkdiensten in de Kapel plaatsvinden.

DIENSTEN ZIJN ALTIJD LIVE TE VOLGEN EN TERUG TE KIJKEN OP:
KERKDIENSTGEMIST MIDDENBEEMSTER

16 okt

Gastpredikant: Wessel Westerveld

10.00 KERK

23 okt

Gastpredikant: Lidy Schutte

10.00 KERK

30 okt. OOGSTDIENST voor JONG & OUD
mmv Beemster Kinderkoor
& Femke Leek, solozang

10.00 KERK

6 nov.

10.00 KERK

FEESTELIJKE ZANGDIENST
mmv PROJECTKOOR BEEMSTER
& Femke Leek, solozang

13 nov. OORLOG EN VREDE GEDACHTENIS
10.00 KERK
met Floor Wittink, saxofoon
Marina Grigorowitsch, piano & Femke Leek
20 nov. GEDACHTENIS van GESTORVENEN
met Femke Leek en Lisanne Koot

10.00 KERK

27 nov. EERSTE ADVENT (Schrift en tafel)
met de Nicolaascantorij (Edam)
& Femke Leek, solozang

10.00 KERK

OOGSTKNUTSELEN voor KINDEREN
ZATERDAG 29 OKTOBER, 13.30 – 15.00
OP DE POMPOENENBOERDERIJ BIJ DE FAMILIE BREGMAN

OPGAVE UITERLIJK WOENSDAG 26 OKTOBER
(zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er voldoende pompoenen,
bloemen en wat al niet meer zijn) via Marie Schroevers:
marie‐luise‐dow@quicknet.nl of 06‐4576 6860
De werkstukken vormen het decor van een FEESTELIJKE OOGSTDIENST op
zondag 30 oktober, 10.00 KEYSERKERK met o.a. het BEEMSTER KINDERKOOR.
Daarna kunnen alle werkstukken mee naar huis! KOSTEN: 3,00 € per kind

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

REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER
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

