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ROND KEYSER EN Z-INN KAPEL
INFORMATIEBLAD VAN DE BEEMSTERKERK

Verlangend naar licht
OP WEG NAAR EEN FEESTELIJKE
DECEMBER MAAND

Voorwoord en Inhoudsopgave
Wat zijn de dagen kort! Vooral na de overgang van zomer naar wintertijd hoor ik dat
regelmatig. Wat is het vroeg donker! Inmiddels is iedereen wat gewend en een paar
ongekend zonnige novemberdagen hebben die ‘pijn’ zeker verzacht. Maar als dagen straks
weer natter en guurder worden zal het donker zeker weer gaan wegen. Zet dat gevoel dan
om in een verlangen naar licht! Neem daar de tijd voor en voedt dat verlangen met het
aansteken van kaarsen, met het lezen van mooie teksten, met het luisteren naar fijne
muziek, of geniet juist even in stilte van een waterig zonnetje of van een groeiende maan.
Misschien lukt het dan ook om al die andere dingen die het licht dreigen te versomberen
om te zetten in verlangen naar licht. Als je zorgen hebt om je eigen situatie, om die van
kinderen, ouders of andere dierbaren, of als je je zorgen maakt om de wereld om je heen,
om klimaat, oorlog, hoge prijzen, de verharding van omgangsvormen . . probeer dat dan
te transformeren in verlangen naar licht en beter.
De maand december, of kerkelijk gezien de tijd na de eerste advent (zondag 27 no-vember)
is bij uitstek de maand waarin wij dat verlangen naar licht handen en voeten proberen te
geven op allerlei manieren. Van lichtjes in de tuin, tot lichtjes in bomen en elders in huis.
Wij halen engeltjes tevoorschijn, of andere mooie versiering. Sommigen bezoeken een kerstmarkt en vele poetsen in deze tijd hun hulpvaardigheid op, hun bereidheid om het goede te
ondersteunen, etc. Als kerk proberen wij dat verlangen naar licht ook te voeden en concreet
te maken. Zo gaan wij op weg naar kerst. Hét feest van licht sterker dan en geboren in het
donker! Vier dat met ons mee. Bezoek diensten en activiteiten, ook als je dat misschien niet
(meer) zo gewend bent. De tijd van advent is ook het begin van een nieuw kerkelijk jaar.
Een goede tijd om iets (op)nieuws te beginnen . .
De decembermaand is ook een maand waarin wij uitkijken naar het jubileumjaar 2023:
400 jaar Beemster Keyser! Het komt nu heel snel dichterbij.
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TOCH DROMEN VAN VREDE . .
Al bijna negen maanden duurt de oorlog in
Oekraïne. In die maanden is veel gebeurd, vaak
ook met ons en met de manier waarop wij met
die oorlog omgaan. Dat was reden om de
zondagen van 6 en 13 november stil te staan
bij vrede en oorlog.
Zondag 13 november hebben wij bewust getracht de oorlog te gedenken. Vooral in Oekraïne, maar niet alleen daar. Wij staken kaarsen
aan voor wie op de vlucht alles moesten achterlaten, vooral ook geliefden. Voor wie niet
konden of wilden vluchten . . en een laatste
kaars voor (het dromen van) vrede!
Onschuld . .
Als 11- 12-jarige bestond de oorlog uit oorlogsboekjes die ik las en uit af en toe een film op t.v.. Die films waren wel spannend, maar “wij”
wonnen altijd. Zelfs waar de overwinning aanvankelijk een brug te ver leek, wonnen wij toch. En
de dood en de terreur van de oorlog was in die boekjes en films niet verontrustend voor een
kinderziel. Mensen vielen gewoon om.
In die tijd had ik al wel gehoord van Anne Frank. Dat maakte zeker wel indruk, maar die indruk
ebde ook weer weg. Oorlog was vooral
onvoorstelbaar en niet te bevatten. En
het gewone leven wat zich ontvouwde
vroeg alle aandacht.
Zowel mijn grootouders als ouders hebben de oorlog bewust meegemaakt. Gaandeweg hoorde ik hoe de moeder van mijn
oma was omgekomen doordat er een bom
op het huis was gevallen. Verder was de
oorlog nooit thema. Niemand had het erover. Verder had ik ook niet echt een
kapstok om die enkele verhalen die wel
benoemd werden aan op te hangen.
De gruwelen en de gekte . .
Dat veranderde in de nasleep van de
Vietnamoorlog. Er kwamen toen films uit
waarin de gruwelen en de waanzin van
oorlog van veel dichterbij gevolgd werden. Als er in die films geschoten werd
vielen mensen niet zomaar om, maar zag
je hoe stukken lichaam werden weggeslagen, gezichten en psychen werden verminkt. Je zag hoe de gekte toesloeg bij
soldaten die keer op keer meemaakten

hoe maatjes aan flarden gingen; en zij zouden misschien de volgende zijn. In een film als Hair die
wij met een schoolaula-vol bekeken zag je hoe de oorlog ook toesloeg in het gewone leven. Hoe
je eerst nog feest vierde in het park en dan zomaar in een vliegtuig richting Vietnam belandde, om
daar binnen een paar dagen om te komen.
De oorlog verloor zijn onschuld.
De oorlog verloor zijn onschuld. Het was
niet langer het decor voor avonturen, voor
nobele helden, of voor slimme strategen die
de vijand te slim af waren. Oorlog werd
horror en fout!
En dat waren dan allemaal nog verhalen en
beelden vanuit “ons” perspectief. Als 16/17jarige las ik de boekjes van Edita Morris, een
Zweedse journaliste en romanschrijver. Zij
schreef over het leven in Hiroshima en Nagasaki nadat daar de atoombommen waren
gevallen. Van de pijn en de verbijstering. Ik
herinner mij hoe de beklemming, die er was
terwijl je dat las bleef hangen terwijl je het
boek dichtdeed. Hadden “wij” dit gedaan?
Oorlog werd dus een horror en gaandeweg
ontwikkelde ik daarvoor een kapstok, waaraan verhalen en indrukken bleven hangen.
Ik kan mij echter goed kan voorstellen dat je
die kapstok niet wilt ontwikkelen en liever
wegkijkt. Niet iedereen confronteert zich
graag met dergelijke beelden en verhalen.
Niet iedereen kan dat aan.
Hoe zat het ook alweer met Syrië?
Zo gaan veel oorlogen ook langs ons heen. De eindeloze oorlogen in Afghanistan, de oorlog in
Irak, in Bosnië, of al die oorlogen in Afrika, die wij soms niet eens als zodanig benoemen. Zij
blijven voor velen ver weg. Zelfs de oorlog in Syrië. Wat had die met ons te maken? Wie vocht
daar nu precies tegen wie? Waren de tegenstanders van Assad nu de goeden, of was dat IS?
Waren wij daar eigenlijk wel de goeden daar? Hoe zit dat met wij en zij?
Heilige oorlog?
Zo stelt de oorlog altijd de vraag naar het perspectief. Door wiens ogen kijk je. In de bijbelverhalen van het Oude Testament, waar wij bijna alle bijbelse oorlogsteksten in tegenkomen, is dat
perspectief dat van het volk Israël. Vanuit dat perspectief is de oorlog die je overkomt of een
straf van de eigen God voor verkeerd gedrag, of het is een oorlog waarin God de zijnen voorgaat.
Vooral de verhalen van intocht in het beloofde land zijn vooral ook verhalen van heilige oorlog.
Het enige lichtpuntje is dan misschien dat ook zo ’n intocht nauwelijks sappige heldenverhalen
oplevert. In die zin wordt oorlog en geweld niet verheerlijkt. Zelfs bij de grote held Simson is er
meer oog voor de tragiek dan voor het heldhaftige. Al is er geen enkele gene om zowel bij die
intochtverhalen of bij die van Simson te schrijven over de ontelbare slachtoffers die vallen bij de
tegenpartij. Dat is dé vijand. Daarmee hoef je niet mee te leven . .

Toen kwam de oorlog in Oekraïne. Plotseling zaten wij er ‘midden in’. Voor ons gevoel tenminste. Wij leefden mee, wij organiseerden benefieten en wat al niet meer. Wij hielden onze adem
in als oorlog dreigde te escaleren. Misschien zelfs wel met atoomcentrales of kernwapens. En
wij waren zondermeer bereid om vele duizenden Oekraïners op te nemen. Waarom? Omdat het
ook ‘onze’ oorlog was.
Dromen van vrede als een teken van verraad
Wie droomde er nog van vrede? Dromen van vrede leek soms bijna een teken van verraad of
van de gevaarlijke naïviteit. De schaarse oproepen tot minder geweld leken ook vooral te komen
uit de hoek van wie wel erg met Poetin meeleefden. Die riepen op dat “wij” toch vooral geen
wapens aan Oekraïne moesten leveren. Hoe verwarrend!
Ondertussen gaat
de oorlog straks
zijn tiende maand
in. Tienduizenden
zijn omgekomen,
verminkt voor het
leven. Wat doet
het met de ziel van
wie overleven? Wat
doet het ook met
onze ziel, met onze
waarden?
Soms lijkt de oorlog op een bokswedstrijd die wij met een half oog volgen. Zolang onze bokser nog op de benen
staat is het goed. En de ander? Die mag rustig knock-out geslagen worden? Of? Soms is het
gevecht wat spannender dan anders. Dan leggen wij ons werk even neer en volgen wij het even
niet met een half, maar met anderhalf oog. Maar iets later wordt onze aandacht naar andere
dingen getrokken. Ondertussen is de bokser nog wel ‘onze bokser’. Al moet hij ook niet te veel
van ons vragen – wij vragen toch ook alleen dat hij op de been blijft . .
Straks zal de oorlog een keer voorbij zijn. Een 80-jarige oorlog, die er was toen deze kerk
gebouwd werd zal het niet worden. Anderzijds hebben wij de laatste maanden ook geleerd dat
oorlog niet alleen op het slagveld plaats vindt. Oorlog vindt vooral ook achter de schermen
plaats: door onrust in het land van je tegenstander te versterken, verkiezingen te manipuleren,
of door op verre slagvelden vuurtjes op te stoken en voor verwarring en vluchtelingestromen te
zorgen. Wat dat betreft zullen latere geschiedenisboeken misschien wel spreken van een ruim
80-jarige oorlog die ooit in 1945 begon. Een oorlog soms koud, soms warm, altijd verziekend.
Maar die oorlog in Oekraïne zal op een dag voorbij zijn. En dan? Dan gaat de ellende een volgend hoofdstuk in. Want wie helpt er met opbouwen, en hoe velen zullen er blijvend tussen wal
en schip blijven hangen? Wie haalt de oorlog uit de harten en uit de zielen?
Wie laat ons weer dromen van vrede? Niet alleen naïef, maar vooral ook om cynisme geen kans
te geven! Wie laat ons weer dromen van vrede, een vrede die weerbaar is en die ook wat kosten
mag? Nog meer misschien dan oorlog?
Hier, in deze oude kerk, wil ik blijven dromen van vrede. Al blijft het misschien verwarrend voor
mijn hoofd en is vrede soms even onvoorstelbaar als de horror van oorlog. Toch wil ik hier
blijven zingen en dromen van bogen en lansen gebroken, en van gebroken harten juist geheeld . .

VANUIT DE KERKENRAAD
Zondag 2 oktober, slechts anderhalve
maand geleden namen wij afscheid van
onze kerkenraadsleden Helen Brix en Fred
van Tongeren. Na samen vele jaren inzet
waren zij toe aan wat meer vrijheid, en
wij gunden hen dat ook van harte. Kort
daarop zijn zij samen heerlijk op vakantie
geweest om zongebruind en uitgerust terug te keren. Slechts enkele dagen na
terugkomst voelde Fred zich niet lekker.
Slikken lukte niet. Vervolgens ging het in
een adembenemend tempo verder met
slecht nieuws. Fred bleek een vorm van
slokdarmkanker te hebben. Dat bleek een
uiterst agressieve vorm te zijn, met allerlei uitzaaiingen. Nog geen twee weken
later is Fred hieraan overleden. . .
Wij zullen Fred herinneren als een zeer
vriendelijk en loyaal kerkenraadslid. Wij zijn geschokt door zijn overlijden en wij missen hem zeer.
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar met name Helen en de kinderen en kleinkinderen . .
De afgelopen weken stonden verder in het teken ..

RESTAURATIE & NIEUWBOUW
Afgelopen week is de eerste fase van de restauratie van de Keyser met een eindinspectie afgerond.
Wij zijn zeer tevreden over het werk van onze aannemer B2-restauratie (onderdeel van de KBKgroep) en over onze bouwbegeleider Koos Hoebe.
Alle werkzaamheden zijn grondig gedaan, en al was
er wat sprake van wat meerwerk (wat pas vanaf de
steiger goed te zien was), toch zijn wij binnen de
afgesproken bouwtermijn gebleven en ongeveer
binnen de ingeschatte bouwsom. Binnenkort zullen
de steigers worden afgebouwd. Mooi op tijd voor
een feestelijke decembermaand!
Eén klusje moet nog gebeuren. De poort krijgt nog
een bladgouden ‘topping’. Daarvoor hebben wij
wat dagen zacht weer nodig, zonder wind ..
Vanaf maandag 2 januari wordt de kerkzaal in de
steigers gezet. Wij hebben deze week afgesproken
dat de banken aan de binnenkant van de steigers
komen te staan. Zo kunnen de werkers overal bij en
kunnen wij toch ook af en toe de kerk nog gebruiken voor een enkele kerkdienst en concert. Op dit
moment staat het weekend van 28 en 29 januari hiervoor gepland. Dit zal zeker bijzonder zijn! Dan
pas kunnen wij goed zien, hoe dit gaat, en of dit ook voor herhaling vatbaar is. De meeste diensten
zullen tot medio maart plaatsvinden in de Kapel. Dit worden diensten zoals wij die gewend zijn,
met veel muziek en met een live-streaming.

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 eerste paal van de bouw van de appartementen: 1 december, 15.00
Er is de laatste weken herhaaldelijk overleg geweest met de Beemster Compagnie en met architect, constructeur en aannemer voor de laatste voorbereidingen voor de daadwerkelijke start van
de bouw van de appartementen. De weg die
het bouwterrein bereikbaar moet maken ligt er
bijna in en ook verder wordt er hard gewerkt.
Wij gaan er nu van uit dat wij vrijdag 1 december om 15.00 uur een feestelijke eerste paal
zullen heien. Dat zal op het bouwterrein plaatsvinden, met de voeten in de klei. Vervolgens
willen wij dit in de foyer een verder feestelijk
tintje geven met een kleine borrel. Wilt u
daarbij zijn, meldt u dan aan via onze scriba
Paula Tuinder. In de komende nieuwsbrieven zullen wij de precieze datum en tijd communiceren.

OPROEP: GEEF WARMTE DOOR
Voor mij ligt een brief van mijn energieleverancier met de mededeling dat ik eind november en
eind december een bedrag van € 190 zal ontvangen als compensatie voor de exorbitant gestegen
prijzen van gas en elektriciteit. Voor mij geen nieuws, maar als ik de inhoud van de brief op mij laat
inwerken en ondertussen een blik op de tv werp met het laatste nieuws, bekruipt mij de gedachte:
“Wat moet ik daar mee?” Ik behoor tot de redelijk omvangrijke groep mensen, die deze compensatie – hoe goed bedoeld voor de mensen die het nodig hebben – helemaal niet nodig heeft. Ik
besluit daarom in navolging van vele anderen – zie Trouw van 5 november – aan een goed doel te
schenken. Dat goede doel is deze keer heel dichtbij: de DIACONIE van de Beemsterkerk. Ons college
van diakenen zal ongetwijfeld in overleg met de predikant genoeg mensen binnen onze gemeente
weten die deze compensatie hard nodig hebben. Doet u mee?, want er zullen onder de lezers van
het kerkblad zeker ook mensen zijn als ik, die de compensatie niet echt hard nodig hebben.
Een meelevend lid van de Beemsterkerk
Kunt u eveneens uw bijdrage vanuit het rijk (deels) missen en wilt u die doorgeven aan wie het nu
financieel moeilijk hebben, dan kunt u die storten op NL18 RABO 0356 9160 81 ten name van
Diakonie PKN Beemster onder vermelding van: warmte bijdrage.

Komt u in problemen door alle gestegen kosten neem dan contact met onze predikant op. Doe
dit ook als u (of uw kinderen) mee wilt doen aan bijvoorbeeld de koren gelieerd aan de
Beemsterkerk (kinderkoor, projectkoor, Bott, Gospelkoor), maar als contributie een probleem is.

FINANCIËN tot oktober 2022
Kerkelijke bijdrage
Solidariteitskas
Kerkbode
Dank voor alle bijdragen!

€ 60.978,-€ 2.075,-€ 5.028,--

Overige giften
Collecte

€ 1.181,-€ 15.379,--

EEN GEDICHT BIJ EEN JAAR WAT OUD WORDT

Twee teksten van Jan Duin. Het eerste klonk bij het vorige leerhuis, het lied zal klinken in
de dagen van kerst . .
Het jaar wordt oud en moe worden de mensen. De bomen vallen uit. - Land ligt voor
dood. De dagen somberen. En
zonnen wenden. De horizon
vlamt angstig, bloedig rood.
Het zijn de tekens die wij wel
herkennen, maar ergens duurt
die herfst al heel dit jaar.
Geen hart of ogen zullen er
aan wennen.
Drie uren vliegen van hier is
het maar.
De zonnebloemen liggen
platgeslagen, alsof het laatste
licht is uitgedoofd.
Er zijn geen grenzen meer,
alleen maar vragen, en de
ontheemden vluchten in hun
hoofd. Alleen de grenzeloze
kan dit dragen: rooft men zijn land, - nooit wordt zijn ziel geroofd.

EEN LIED BIJ EEN NIEUWE DAGERAAD - OEKRAÏENS KERSTLIED
Duisternis rond onze aarde, hoe zijn wij toch zo verblind,
dat wij geen licht meer ontwaren met de ogen van een kind?
Daag in het oosten, daag in het oosten,
daag in het oosten –
kom, o kom Gij Dageraad.
Licht, onzichtbaar achter wolken,
zie, de wereld wordt verscheurd.
Breng tot vrede broedervolken, licht, breek door waar wordt getreurd.
Daag in het oosten, daag in het oosten,
daag in het oosten –
kom, o kom Gij Dageraad.
Licht, hoe spreekt Gij zonder woorden,
stille kracht die overwint,
word vannacht in ons geboren, maak ons nieuw, licht als Het Kind.
Daag in het oosten, daag in het oosten,
daag in het oosten – Kom, o kom Gij Dageraad.

OUDERENKERST IN KERK EN KAPEL - UITNODIGING
Beste mensen, het team van Vriendschappelijk Huisbezoek van de Samenwerkende Kerken
Beemster nodigt van harte uit:
Op donderdag 15 december 2022 kunnen wij eindelijk weer gezellig bij elkaar komen om in te
stemmen op kerst. In een mooi versierde Keyserkerk in Middenbeemster. Van 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) tot 16.30 uur willen wij genoegzaam met het Mandoline orkest uit Den
Oever de wachttijd tot de Heilige Nacht verkorten. Luisteren naar de klanken van hun
“engelen” instrumenten, en met hun begeleiding kerstliederen zingen. Medewerking is er
verder van zuster Corrie Laros, priester Jan Duin en van ds. Nico Schroevers.
Op vrijdag 16 december is er een tweede kerstmiddag in de Z-INN Kapel in Zuidoostbeemster.
Eveneens vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur kunnen we ons hart ophalen aan muziek van de
Beemster Accordeon Vereniging. Met hen en met priester Jan Duin en ds. Nico Schroevers
willen wij ook daar de kerstsfeer laten opkomen. Welkom!
Op beide middagen zullen onze gastvrouwen en – heren u verwennen met iets lekkers. De
Herbergen zijn open! Beide middagen zijn gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang voor wie
wat wil en kan bijdragen. Wees dus welkom en maak uw keuze!
Aanmelding is noodzakelijk in verband met een goede voorbereiding. Graag zo snel mogelijk aanmelden bij mevrouw Elly Groot-Rijswijk: via 06 33350109, of per mail: elly.rijswijk@hotmail.com
We verheugen ons zeer op ons samenzijn na 2 jaren van ongemak met corona.
Namens allen, Elly Groot, Nel van Twisk, Marie Schroevers

BERICHT VAN DE OLIEBOLCOMMISSIE:

Nog één keer de mouwen opstropen en iedereen een bol en beignet aanbieden en een
gelukkig nieuwjaar wensen

Beste allen, dit jaar komen wij op 31 december een laatste keer bij jullie aan de deuren. De
oliebollenactie van de Beemsterkerk stopt! 60 jaar lang was het venten huis aan huis een
vertrouwd fenomeen in de Beemster. Nu komt er een einde aan. Hartelijk dank voor alle
trouw en betrokkenheid: kopers, venters, inpakkers, organisaties door de jaren heen. Het
was mooi om iedereen te ontmoeten bij koffie, chocomel, bij erwten en- linzensoep in de
Keyserin tijdens het afrekenen van de verkochte oliebollen en appelbeignets. Nog één keer
30 en 31 december. “In elk einde woont een nieuw begin”, schrijft Hermann Hesse. Wie
weet welke actie nu opstaat?!
René Reinders, Jaap Groot, Angelique Röling, Bram Francis en Marie Schroevers

IN DE AGENDA . .
VROUWENCAFE VROUWEN@GO!

De volgende editie van het maandelijks vrouwen-café
is op donderdag 24 november. 19.30 gaan de deuren
open en 20.00 begint de avond. De gast is deze keer
Erika Nannings. Opgegroeid tussen de bloemen en de
bijen in Beemster vond ze haar bestemming vooral in
muziek en cultuur. Vele jaren naast haar werk. Sinds
kort is zij een fulltime cultuurmens! Het vrouwencafé
is er alleen van en voor vrouwen. Opgave graag:

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

CONCERT in de KEYSER: SIMON & FARFUNKEL
Zaterdag 3 december, 20.15 – toegang 19,50

Het concert van Simon & Garfunkel in Central Park in New
York is het bekendste van dit duo ooit. Tien jaar na hun
scheiding in 1970 was dit optreden in 1981 het eerste
moment waarop ze weer samen kwamen. .
Niels van der Gulik en Frank Kooijman vertellen het ver haal en spelen de nummers uit het concert in Central Park.
Ze blikken terug op de carrière van Simon & Gar- funkel, op
het legendarische optreden en op de beslom- meringen van
het weerzien. Behalve dat Central Park een feelgoodconcert
is, werpt het ook een nieuw licht op tijdloze hits als Bridge
Over Troubled Water, Sound of Silence, A Heart In New
York en 50 Ways To Leave Your Lover. Reserveren via:
info@wiewatwaarop49.nl

CONCERT in KERSTSFEER: ZANGVERENIGING DE HARMONIE
Zondag 11 december, 14.30 (kerk open om 14.00)
Met veel plezier nodigt zangvereniging Harmonie uit voor
haar concert in kerstsfeer. Op het programma staan onder
andere: Magnificat van Antonio Vivaldi, en de Missa brevis
(Kleine Orgelmis) van Joseph Haydn.
Met medewerking van het Leegwater Orkest en jonge
solisten. Entree: 17,50 € (donateurs € 12,50).
U kunt kaarten bestellen via de leden of per email
aan zangverenigingharmonie@gmail.com

CONCERT in SAMEN-WERKING MET P3: 3JS &
Micha Molthoff, Vrijdag 16 december:
UITVERKOCHT!
Omdat er nog regelmatig gebeld wordt voor
kaartjes: Het concert is helaas helemaal
uitverkocht!

DE KERST AGENDA IN OVERZICHT:
KLEINE KERST met VROUWENKOOR INDIGO
Zondag 11 december, 10.00 KERK
Voor het laatst! Indigo gaat stoppen. Vele jaren
kleurden ze een adventszondag richting kerst. Nog
één keer brengt dit a-capella koor o.l.v. dirigent
Marie Anne Pak hun mooiste selectie van
internationale kerstliederen.

TWEE GEZELLIGE KERSTMIDDAGEN
Donderdag 15 december,
14.00 in de Keyser
Met Mandoline Orkest uit Den Oever
Donderdag 15 december,
14.00 in de Z-INN Kapel
Met het Beemster Accordeon Orkest
Het kan weer zonder beperkingen: twee
gezellige kerstmiddagen. De herbergen zijn
weer open. Met lekkere hapjes en drankjes,
mooie muziek, kerstverhalen en meer.
Wel even aanmelden! Bij Elly Groot
(06-33350109, of elly.rijswijk@hotmail.com

De zaal opent een half uur voor begin

KLEINE KERST met de Beemster Carol Singers
Zondag 18 december, 10.00 KERK
Geheel in de sfeer van de Engelse Carols heeft dirigente Daphne Becka haar Beemster Carol Singers
voorbereid op kerst. Zij zingen een keur aan Engelse
Carols: God rest you merry gentleman!

KINDERKERST in de KEYSER
KERSTSPEL: DE NIEUWE STER
Vrijdag 23 december, 19.00
De kinderen van het Beemster Kinderkoor spelen en zingen het al oude kerstverhaal. Met herders, koningen en engelen, en met Maria, Jozef en het kindeke in
een kribbe in de stal. Deze keer staat de
ster centraal. Een nieuwe ster die de weg
wijst naar de stal . .

KERSTNACHT in de KEYSER: VREDE OP AARDE EN WELBEHAGEN
ZATERDAG 24 DECEMBER, 22.00 KERK
KERSTSAMENZANG vanaf 21.40
Het donker waarin angst en zorgen
rondgaan heeft ook sterren en maan . .
In de nacht der nachten zijn er engelen die
goed nieuwe komen brengen en eenvoudige en waakzame herders die hun boodschap handen en voeten geven: Vrede op
aarde en welbehagen bij mensen.
Muziek is er van het NH Selectiekoor,
van Gert-Jan Mostert, orgel,
en van Femke Leek, solozang
De kerkdeuren gaan 21.30 open (niet eerder – kom dus niet te vroeg)

KERSTMORGEN in de KEYSER - EEN KIND MAAKT HET VERSCHIL
ZONDAG 25 DECEMBER, 10.30
Geen koning, keizer, admiraal, maar een kind wat de toon zet
Een koningskind in een stal? Dat is toch de wereld op z’n kop! Wie kan er een nieuw
perspectief bieden als het oude lijkt te zijn vastgelopen? En dan een perspecttief wat een
glimlach brengt, ook van binnen? Het grootste cadeau van kerst is het stallekind, wat een
leven lang zal proberen om zonder macht van bovenaf uit te komen!
Muziek is er van het Projectkoor Beemster,
van Henk Gemser, orgel,
en van Femke Leek, solozang

MEELEVEN IN LIEF EN LEED . .
Zondag aanstaande, 20 november, gedenken wij onze gestorvenen. In de vorige editie van de
kerkbode stonden de namen die wij hardop zullen noemen. Daar zijn nog enkele namen bijgekomen van wie het afgelopen jaar buiten onze gemeenschap gestorven zijn maar wel vanuit ons
midden herdacht zullen worden. Bij dat gedenken een mooi verhaaltje . .

Mijn zielsbankje
Afgelopen zomer liep ik op een mooie vrijdagmiddag door mijn lievelingspark. Op het bankje waar
ik altijd ga zitten zat nu iemand. Een oudere heer met een grappige hoed op. Wij groetten elkaar
vriendelijk. Ik vroeg of ik naast hem mocht komen zitten. Hij lachte en zei: dat gaat helaas niet.
Mijn gestorven vrouw zit naast mij. Wij kunnen haar niet zien, maar zij is er en ik voel haar
aanwezigheid. Voor zij stierf heeft zij altijd gezegd: “als ik er niet meer ben, ga dan op onze
gewende tijd naar ons bankje. Ik zal er zijn. Maar kom niet als het regent. Ik wil niet dat je nat
wordt.” Zo zit ik nu hier. Ik noem het mijn zielsbankje.
Ik groette de man en ging verder. In de weken erop kon ik me niet bedwingen. Ik moest op
vrijdagmiddag even langs het bankje lopen. Altijd zat die oude meneer daar. In zich gekeerd en
ontspannen. Steeds legde hij met een glimlach een vinger op zijn mond en wees met en knipoog
op de plek naast hem. Ik groette hem zonder woorden, glimlachte terug en liep verder.
Op een dag in de nazomer zat hij er weer. Hij zag er broos uit. Naast hem zat een man van
middelbare leeftijd. “Mijn zoon”, zei hij, “Alleen red ik het niet meer”. De zoon groette vriendelijk.
Hij zat links naast zijn vader, zodat de plek rechts vrij bleef.
Op een gouden herfstdag in November lokte een vriendelijk zonnetje mij naar buiten, het park in.
Al vanuit de verte zah ik dat er iemand op de bank zat. Het was de zoon van de oude man. Hij zat
weer geheel links.“Komt u gerust dichterbij, mijn vader heeft mij over u verteld. Hij is hier gestorven. Ik had op die dag geen tijd om hem te begeleiden. Toen is hij alleen gegaan. Het moet er vredig uitgezien hebben. Hij zat daar met dichte ogen en een glimlach op zijn lippen.” “U laat nu twee
plekken vrij voor uw moeder en vader?”, vroeg ik hem. Hij knikte. “Dan wil ik u verder niet storen.”

Iets van die rust hadden wij Fred van Tongeren en Helen ook toegewenst. Het mocht niet zo zijn.
Bij sommigen komt de dood heel vredig dichterbij. Hij lijkt zelfs af en toe wel iets te treuzelen. Bij
Fred en Helen was het sterven meer als een achtbaanrit, zonder rust.
Vorig jaar was de eerste naam op de Gedachtenis van Gestorvenen die van de toenmalige kerkenraadsvoorzitter Jan Dijkman. Dit jaar zullen wij de naam van oud-voorzitter Geuch Tuil als
eerste noemen. Volgend jaar zal dat de naam van Fred zijn. Ook voor een bestuur is dit heftig.
Wij zijn blij met de toezegging van Ineke van Poelgeest om de kerkenraad vanaf januari te komen
versterken. Het is belangrijk dat wij het vele werk, maar ook de verantwoordelijkheid voor veel
belangrijke keuzes in onze gemeente op meer schouders kunnen verdelen.
Vorige week heeft Tin Noome, vader van o.a. Ineke een hersenbloeding gehad. Hij is opgeno-men
in het Dijklander en wij wensen hem een voorspoedige revalidatie toe en zijn vertrouwde
levensmoed om er toch weer wat van te maken!
Annie Muller maakte een ongelukkige val waarbij zijn o.a. haar oogkas behoorlijke stootte. Dat
het blauw snel wegtrekt en de overige sores van de val ook!
Bets de Waal moest ook een kleine ingreep ondergaan in verband met een huidkankerplekje. De
ingreep ging goed. Nu weer opknappen.
Bloemen gingen eerder naar Bets Bakker, eveneens gevallen was en naar mevrouw Brand uit
Zuidoostbeemster.
Bloemen gingen ook naar Faber Huisman, zoon van één van de zangers van het projectkoor. Hij
was er getuige van hoe op het Taborcollege in Hoorn een jongen van 14 jaar werd neergestoken,
die later aan zijn verwondingen overleed. Soms is het geweld niet alleen ver weg, maar in onze
eigen straten en zelfs huizen. Op plekken waar het veilig zou moeten zijn.
Bloemen en felicitaties gingen onlangs naar de familie Box (Oosthuizen) voor hun 60-jarig
huwelijksjubileum.
In de adventstijd willen wij met de doop stilstaan bij en dankzeggen voor de geboorte van Jens
Lucas, zoon van Chris Groot en Suzanne Meiring.
“Meeleven met lief en leed” staat vaak ook vermeld in de nieuwsbrief. Geef u daarvoor op bij
Marie. In verbondenheid, Marie en Nico Schroevers

KAARSEN VOOR INDIA

Zondag 27 november, eerste advent, zijn ze er weer, de mooi gekleurde kaarsen
gemaakt van restje anderen kaarsen met de opbrengst voor de armen van India.
Kaarsen dus die op heel veel plekken warmte en licht brengen

BIJ DE KERKDIENSTEN VAN GEDENKEN NAAR VERLANGEN
VAN GEDACHTENIS NAAR ADVENT

De dienst van de Gedachtenis van Gestorvenen is kerkelijk gezien de laatste zondag van het
jaar en met de eerste advent begint er dan een nieuw kerkelijk jaar. Met het gedenken kijken
wij nog een keer nadrukkelijk achterom, maar wij noemen de namen van onze gestorvenen
ook als weggenoten die voortaan onzichtbaar onze wegen zullen begeleiden. Gedenken van
leven wat was en van afscheid nemen roept ook verlangen op

Zondag 20 november – GEDACHTENIS VAN GESTORVENEN

KIJKEN MET JE HART

Tijdens ons leven met elkaar zoeken onze ogen elkaar steeds weer op. Als geliefden uit de
zichtbaarheid van onze levensdagen schieten onze ogen tekort. Dan helpt het soms eerder om
je ogen dicht te doen als je een geliefde gestorvene wilt ‘zien’. Wat altijd helpt is, een naam
noemen en kijken met de ogen van je hart . .

Zondag 27 november – EERSTE ADVENT

Stil worden
Het verhaal van advent begint met de oude priester Zacharias die stil wordt. Zijn woorden
waarmee hij de wereld altijd ordende en wat op afstand hield worden hem afgenomen. In stilte
vindt hij nieuwe woorden, die hij wel uit wil zingen!

Zondag 4 december – TWEEDE ADVENT

Vluchten en op weg gaan
Er lijkt een enorm verschil te liggen tussen vluchten en op weg gaan. Vluchten roept dan allerlei
spanning op, schaarste aan toekomst, aan middelen en aan werk. Hopen dat het ergens anders
beter zal zijn. Op weg gaan klinkt weloverwogen en rustig. Niets aan de hand. Maria zegt in het
adventsverhaal als eerste “ja” tegen de weg van de Messias. Dat op weg gaan staat echter niet
alleen voor rust. Misschien is het “ja” van Maria ook niets eens helemaal weloverwogen.

Zondag 11 december – DERDE ADVENT

Als je ziel begint te zingen

Als je ziel begint te zingen, wat klinkt er dan? Velen proberen het een leven lang te vermijden.
Wie wil er nou een zingende ziel hebben of zelfs zijn. Liever staan wij met onze voeten stevig op
de grond. Liever zijn wij nuchter, af en toe misschien met een spoortje ontgoocheling of defaitisme. Want als het wat moet worden, dan moeten wij ook . . . een stap verder zetten dan wij
kunnen overzien. Maria ’s ziel begint te zingen . .

Zondag 18 december – VIERDE ADVENT

God is genadig
Velen van ons zijn inmiddels gewend aan een Goede God. Een God die het goede in ons wil doen
groeien. Dat onze goedheid goddelijk is en dat wij niet te pas en te onpas onze irritatie, frustratie, gemakzucht of moedeloosheid op een troon zetten. Is het lied van Zacharias, waarin hij uitzingt dat God genadig is, daarmee oud nieuws, of is het nog steeds radicaler dan wij vaak willen?

Zaterdag 24 december – KERSTNACHT 2022

Vrede op aarde en welbehagen
In een wereld waarin oorlog en onbehagen zich opspelen en steeds weer de eerste viool pakken
zullen deze nacht van kerst engelen de toon zetten. En zij maken er geen kabbelende talkshow
van. Hun boodschap is ongehoord, maar zonder venijn of achterdocht. Zij zingen van vrede en
welbehagen en doen dat nog aanstekelijk ook . .

Zondag 25 december – KERSTMORGEN 2022

Een kind maakt het verschil
In een wereld waarin er vaak gezocht wordt naar sterke mannen en vrouwen om de problemen
van bovenaf op te lossen, wordt een kind geboren. Geen prinsje wat in een paleis wat wordt
klaargestoomd voor dure colleges om voorgoed boven te blijven drijven, maar een kind wat niet
bang is voor de diepte, en wat alleen daarom zal lopen over het water . .

KERKDIENSTEN IN KEYSERKERK MIDDENBEEMSTER
Kerkdiensten vinden nog steeds alleen plaats in de Keyserkerk. Wij hopen deze of
volgende week de live-stream in de Kapel werkend te hebben. 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

20 nov. GEDACHTENIS VAN GESTORVENEN
met Lisanne Koot, harp
& Femke Leek, solozang

10.00 KERK

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

10.00 KERK

4 dec.

TWEEDE (oecumenische) ADVENT
10.00 KERK
met het Gelegenheidskoor West-Beemster
Voorgangers: C. Laros, J. Duin en N. Schroevers

11 dec. DERDE ADVENT
met Vrouwenkoor Indigo
& Femke Leek, solozang

10.00 KERK

OUDERENKERSTMIDDAGEN
Donderdag 15 dec., 14.00 – 16.30 Keyserkerk
met o.a. het Mandoline-Orkest (Den Oever)
Vrijdag 16 dec., 14.00 – 16.30 Z-INN Kapel
met o.a. de Beemster Accordeon Vereniging
18 dec. DERDE ADVENT - DOOPDIENST
10.00 KERK
met de Beemster Carol Singers o.l.v. Daphne Becka
& Femke Leek, solozang

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Een link naar de foto ’s van de kerkdiensten:
https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums
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
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

