
BEEMSTERKERK 115de nieuwsbrief  oktober 2022 
 

 
 

GEEN WEG TERUG? HET PARADIJS ONBEREIKBAAR? 
Vroeger was alles beter . . .  
 

Sinds 1976 heeft de commissie Speciale diensten Waterland zich sterk gemaakt voor kerkdien‐ 
sten met bewoners en cliënten van de Prinsenstichting. Deze diensten vonden de  laatste  jaren 
ook  in Beemster plaats. Zo stond er maart 2020 een dienst gepland, die door Corona niet kon 
doorgaan. Zondag 2 oktober gaat deze wel door, maar het is dan wel meteen de laatste dienst die 
de commissie gaat organiseren. Het doek valt dicht. Een mooie tijd gaat voorbij . .  
 

Wij lezen daarbij zondag verder in het scheppingsverhaal en belanden bij Adam en Eva die uit het 
paradijs gezet worden. De schrijver John Milton schreef een beroemd verhalend gedicht bij het 



Verloren Paradijs. Het  is heftig gedicht, over gevallen engelen die zich tactisch richten op Gods 
nieuwe schepselen, omdat ze het rechtstreeks tegen God niet redden. Dan maar via de band.  
 

Milton schreef het gedicht ook in een heftige tijd. Zelf was hij inmiddels geheel blind geraakt. En 
de publicatie van het gedicht werd vertraagd door de uitbrekende pestepidemie en door de Grote 
brand van Londen. Zou dat niet meegespeeld hebben in zijn werk van een verloren paradijs . . .  
 

Het gevoel van een verloren paradijs kun je ook beschrijven met ‘vroeger was het beter’. Dat is 
een gevoel van alle tijden, maar zeker ook van onzekere tijden waarin oude zekerheden lijken te 
wankelen en er nog geen vervangende nieuwe zekerheden lijken te zijn.  
 

 
 

Het gevoel van ‘vroeger was het beter’ kom je dan zeker ook tegen in onze tijd: Vroeger liep je 
nog de bank binnen voor een lening en werd er niet moeilijk gedaan. Vroeger gingen de treinen 
zonder  vertraging  en  vliegen was  een  comfortabele  bezigheid.  Vroeger waren  de  verschillen 
tussen arm en rij veel minder zichtbaar en  . . . ga zo maar door. 
 

De christelijke traditie en de bijbelse traditie is vaak niet erg positief over dat gevoel van vroeger 
was alles beter. Vroeger, dat is bijvoorbeeld het verlangen naar de vleespotten van Egypte. Toen 
je wel je natje en je droogje had, maar totaal onvrij was.  
 

Blik daarom liever vooruit. Het koninkrijk van God, een wereld naar Gods bedoeling, ligt altijd voor 
ons uit. De bijbel treurt niet vooral na om het goede wat was, maar kijkt liever vooruit naar het 
goede wat kan zijn. En dan kun je ook dankbaar achteromkijken naar wat goed was! 
 

 



Zo willen wij aanstaande zondag ook het afscheid vieren van de Commissie die zich zolang heeft 
ingezet voor speciale diensten voor de bewoners van de Prinsenstichting. Zo willen wij ook het 
afscheid vieren van Fred en Helen als deel van de kerkenraad.  
Eerste schoolklassen in kerk en toren 

Deze  week  ontvingen  wij  een  week  lang  schoolklassen  van  drie  basisscholen  in  Beemster. 

Kinderen van de Bloeiende Perelaar, van de Blauwe Morgenster en van de Lourdesschool worden 

in de kerk ontvangen door de eerste koster Pieter Fabritius, door zijn vrouw en door een vriendin 

van de familie en zij zullen de kinderen iets vertellen en laten ervaren van hun leven in de Keyser‐

kerk bijna 400 jaar geleden. In Betje Wolff komen de kinderen dan Betje en haar man dominee 

Wolff tegen. Is hij zijn preek nu alweer kwijt . . .  
 

 

O  DREAMS  ZATERDAG  1  OKTOBER  GAAT  NIET  DOOR  VANWEGE  CORONA  ! ! !  
–  WAARSCHI JNL I JK  VERPLAATST  NAAR  12  NOVEMBER  

 

 
	 
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 hoofdstad. Dé voorstelling voor alle liefhebbers van Ierland. Luister 
ademloos naar prachtige, driestemmig gezongen ballads. Ga ten onder  in een opwindende roes 
van Ierse humor en levenslust.  
 
Kosten: € 16,50 Reserveren via: info@wiewatwaarop49.nl 
 



O  DREAMS  ZATERDAG  1  OKTOBER  GAAT  NIET  DOOR  VANWEGE  CORONA  ! ! !  
–  WAARSCHI JNL I JK  VERPLAATST  NAAR  12  NOVEMBER  

 
Beemster, 2 oktober 2022, Tweede zondag van de herfst 
 

 
 

GEEN WEG TERUG? HET PARADIJS ONBEREIKBAAR? 
 

Muzikale medewerking van de B‐Star Gospel & Soul Singers.  
De samenzang wordt begeleid door Henk Gemser van achter het grote Van Dam orgel. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Koorzang vooraf     Call on the Lord 
 

Refr. Als je je moe, ontmoedigd en down voelt, als vrienden je in de steek laten en je geen plaats 
hebt om naartoe te gaan. Als lasten te zwaar voor je zijn om te dragen, roep dan de Heer aan en 
Hij zal er zijn .  . 
  

Vers Er zijn tijden geweest dat ik me zo helemaal alleen voelde. Het gevoel had dat al mijn hoop 
vervlogen was. Ik lag 's nachts wakker in mijn bed en vroeg me af of alles goed zou komen. Toen 
kalmeerde de meester de zee van onrust en kwam hij uit de hemel naar beneden om er voor me te 
zijn. Roep de Heer en hij zal er zijn . .  
 

Welkom  
 

Samenzang     Zoekend naar licht  (Lied 1005) 
 

V    Onze hulp in de naam van de Goede God   
  

Openingsgebed, beantwoord met koorzang: Amazing Grace 
 

Spelenderwijs 
  

Samenzang    Wij reizen door het leven (LvdK 441)  
  

Achterom kijken en vooruit 
 



Een klein interview met Jan van der Knokke, terugblikkend op vele jaren speciale diensten, en met Jori 
van Gils, pastor van de Prinsenstichting .  . 
 

Koorzang  Holy spirit rain down 
 

 
  

Lezing   Het verloren paradijs? (Genesis 3) 
 

Samenzang   Onze Vader in de hemel, vergeef ons onze  . . (Lied 1006) 
 

Onze Vader in de hemel. U staat zorgzaam om ons heen.  
Geef dat alle mensen weten zoals U is er maar een. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn.  
In uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn 
 

Help ons samen goed te leven en te doen wat u graag wilt.  
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild 
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander maar weer samen verder gaan 
 

Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.  
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar 
Onze Vader, wij geloven dat u onze wereld leidt. Met uw licht helpt  
u ons verder, hier en nu en straks. Altijd. Amen amen 
 

Evangelielezing (Johannes 6) met koorzang: We shall overcome  
 



 
 

De oude gospel bekend geworden in de Burgerrechtenbeweging in de dagen van M.L. King 
Overweging   
 

Samenzang  Glorie, glorie halleluja 
 

Eén van de liederen die wij altijd zongen tijdens deze speciale diensten, op de melodie van Glory, 
glory, halleluja  
 

Collecte met het collectelied “Wij leggen onze gaven”  
 

Ook dit lied op de melodie van Nu daagt het in het Oosten, namen wij elke dienst op onze lippen.. 
 

 Wij leggen onze gaven bij die van d’ anderen neer.  
Alleen wanneer wij delen kan iedereen leven, Heer. 
 

Door ons bezit te delen geschiedt gerechtigheid. 
En wie niet weet te delen is zijn bestaansrecht kwijt. 
 

Alleen wanneer wij geven krijgt elk zijn part en deel. 
En heeft op aarde niemand te weinig of te veel. 

 

Afscheid van Helen en Fred  
 

Koorzang   Soon and very soon  
 

Binnenkort en heel snel gaan de koning zien: Halleluja.  
Geen gehuil meer daar! Geen sterven meer daar! We gaan de koning zien . . En als er rivieren zijn 
die we moeten oversteken.  
Mochten er bergen zijn die we moeten beklimmen.  
God zal alle kracht geven die we nodig hebben.  
“Geef ons genade tot we de andere kant bereiken” . . .  
 

Gebeden met Ubi caritas et amor, ubi caritas deus ibi est 
(daar waar liefde is en liefdevolle zorg, daar is God) 
  

Gezongen Onze Vader   
Ook dit lied met woorden van Jan Duin namen wij elke dienst op onze lippen .  . 
 

Onze vader in de hemel, maak alles nieuw 
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw 
Breng uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw 
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw 



Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw 
En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw 
Laat ons ook elkaar vergeven, maak alles nieuw 
God verlos ons van het kwade, maak alles nieuw 
    

Slotzang  Dat wij elkaar ontmoeten  allerwegen, 
 

Zegen met koorzang  Reach out, I’ll be there 
 

Als je nu voelt dat je niet verder kunt omdat al je hoop vervlogen is,  
en je leven vol is met verwarring. Zodat geluk slechts een illusie lijkt. 
Als de wereld om je heen aan het afbrokkelen is, reik je dan uit, kom op,  
reik je uit naar mij. Ik zal er zijn, met een liefde die je zal beschermen.  
Ik zal er zijn, met een liefde die je er doorheen zal helpen  ..  

 

Orgelspel bij het uitgaan, U zij de glorie! 
 

BEEMSTERKERK ‐ ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Een link naar de foto ’s van de kerkdiensten: Foto’s | Beemsterkerk 
 
 

KEYSERKERK  & KEYSERIN    PASTORIE        Z‐INN KAPEL 
Middenweg 148         Middenweg 183      Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster    1462 HJ Middenbeemster    1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU            KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum         Scriba Paula Tuinder 
Ziekenhuisopname .  .?        paulatuinder@gmail.com 
 

Laat het ons weten! 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl        BEHEERCOLLEGE 
 

Middenweg 148, 1462 HL MB         Voorzitter Remo Strijker, 
tel.   0299 – 681393           remostrijker@classiclimo.nl   
open: maandag 09:00 – 11:30          
 

PREDIKANT              REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER 
 

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin         Kerkelijke Bijdrage of gift: 
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403       NL33 RABO 0342 3014 03 
nicoschroevers@gmail.com          tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 

 

KOSTER KEYSERKERK             Collecte‐giften:   
Anita en Bert Verkade, 06‐52154979      NL18 RABO 0356 9160 81       
b.verkade@planet.nl            tnv Diakonie PKN Beemster  
 

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



 



 

  
 

 


