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OORLOG IN DE GRAANSCHUUR DICHTBIJ . .

Sinds 24 februari 2022 is het weer oorlog in Europa. Al bijna negen maanden. Geen oorlog als de
eerste of tweede wereldoorlog waarin vele landen het tegen elkaar uitvochten, wel een oorlog met
alle verschrikkingen van dien. En een oorlog die ons anders raakt dan die destijds in Bosnïe en
anders dan in Syrië of Afghanistan. Wat voor velen van ons bed leek is dichterbij gekomen. Ongetwijfeld ook door media-aandacht, maar ook . .
Maar hoe langer de oorlog duurt deste onwerkelijker wordt hij ook. Wij volgen de berichten en wij
horen hoe voedsel en warmte en elektriciteit worden ingezet als wapens. Wij horen over terreinwinst, drones, mogelijke kernwapens. Soms lijkt het wel een macabere bokswedstrijd. Alsof er
niet dagelijks mensen omkomen, of tot in hun grondvesten geschokt worden. Zo raakt de verbijstering en het geweld ons veelal niet meer zoals bij de eerste berichten van Boetsja. Alles went?
Wij zouden alles bijna als normaliteit gaan accepteren . .
Ook onze eigen zorgen zijn daarbij gekomen. Corona had ook ons leven en samenleven al behoorlijk
uitgedaagd en op scherp gezet. De oorlog versterkt de spanning. Deze zondag willen wij stilstaan
en gedenken bij oorlog zo dichtbij en wat dat met ons doet. Wij doen dat met woorden, met zang
en muziek en met het aansteken van enkele kaarsen. Kaarsen van gedenken . .

De zondag erop willen wij onze gestorvenen gedenken. Wij noemen de namen wie wij vanuit onze
gemeente of vanuit onze kerken afscheid hebben genomen. Wij noemen ook een enkele naam van
dierbaren die het afgelopen jaar elders zijn gestorven, maar die wij die dag in onze gedachtenis
willen meenemen.

MEELEVEN . .
Vorige week melden wij al dat Fred van Tongeren gezondheidsklachten kreeg en een slechte eerste
uitslag zorgden. In verbijsterend korte tijd is duidelijk geworden dat Fred ongeneeslijk ziek is. Nu
hopen dat er nog wat tijd is. Nog even wat goede tijd van leven en om afscheid te nemen . .
Bloemen gingen afgelopen zondag 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.
MOEITE MET ALLE GESTEGEN KOSTEN
WARMTE BIJDRAGE VAN DE RIJKSOVERHEID DOORGEVEN
Vanuit één van onze gemeenteleden kwam het aanbod om vergoeding van het rijk voor de gestegen
energiekosten te storten op de rekening van de kerk om door te geven aan wie ondanks deze
bijdrage, of omdat zij hiervoor niet in aanmerking komen, in problemen komen door een gestegen
energierekening.
Komt u in problemen om rond te komen door alle gestegen kosten neem dan contact met onze
predikant op.
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.
Zoals ook eerder aangegeven: wie graag wil meezingen in één van de koren die aan onze
Beemsterkerk gelieerd zijn (kinderkoor, BOTT, Projectkoor en B-Star), maar moeite heeft met de
contributie kan graag contact opnemen om die contributie (deels) kwijt te schelden.

WARMTE IN KERK EN KAPEL
Wij doen ons best om het met een graadje minder wel aangenaam te houden in kerk en kapel. In
de Keyserin gaat dat iets eenvoudiger omdat dat veel beter geïsoleerd is. Omdat het buiten kouder
is geworden adviseren wij wel om lekker warme kleding aan te doen. Veel laagjes werkt altijd het
beste  In de begroting gaan wij uit van zo ‘n 12.500 euro aan extra gaskosten. En dan het milieu
nog en de schaarste aan gas . .
LIVE-STREAM IN DE KAPEL
Maandag 7 november heeft de firma Schaapsound een live-stream in de Kapel geïnstalleerd. Zij
kregen de werkzaamheden nog niet af. 21 November komen zij terug. Tot die tijd is er geen geluidsinstallatie. Het moet even minder worden voor het beter wordt.

Hey, hey, sta op!
Het lied "Hé, hé, sta op!" ging in première op 8 april 2022 en het is het eerste nieuwe nummer
opgenomen en uitgebracht door Pink Floyd in 28 jaar. Het nummer neemt het lied gezongen
door Andriy Khlyvnyuk op, die die zingt in de frontlinies in Kiev, Oekraïne tegen de Russische
invasie. Khlyvnyuk en zijn band Boombox traden eerder op met David Gilmour in 2015.

De teksten die in het lied worden gebruikt, zijn van de Oekraïense patriottische mars "Oh, the
Red Viburnum in the Meadow" (O, de rode Gelderse Roos van de veld)
Oh, in de weide leunde de rode Gelderse roos
Oh, in de weide staat de rode Gelderse roos gebogen
Ons mooie Oekraïne is boos over iets
En we zullen de rode Gelderse roos verhogen
En we zullen ons glorieuze Oekraïne opvrolijken,
hey, hey, sta op!

Het Onafhankelijkheidsmonument is een gedenkzuil op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev ter
ere van de in 1991 uitgeroepen onafhankelijkheid van Oekraïne. Het is in 2001 gebouwd ter
gelegenheid van de tiende verjaardag van de onafhankelijkheid van het land.
Op de zuil staat een beeld van een vrouw met een tak van een Gelderse roos in haar hand.
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Muzikaal worden wij begeleid door
Floor Wittink, saxofoon en Marina
Grigorowitsch, piano. Zij spelen de
delen van de Petite Suite van Claude
Debussy. Femke Leek zingt solo en
Jan Pronk begeleidt de samenzang.
Muziek voor sax en piano: Petite
Suite van Claude Debussy, eerste
deel: In een boot
Een golvende melodie wordt
begeleid door gebroken akkoorden
die rimpels en draaikolken in het
water suggereren. Halverwege het stukje verdrijft een frisse, resolute ritmiek het lieflijke begin
verdrijft, maar uiteindelijk keert dit terug, nog golvender en vloeiender. Aan het einde verdwijnt
het bootje in de mist of in de verte . .
Welkom met daarna Samenzang:
Zoekend naar licht (Lied 1005, vers 1 solo, vers 2 allen)
Aansteken van de kaarsen en solozang á capella De noche iremos
Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar levend water.
De dorst zal ons licht zijn . . !
V

Onze hulp in de naam van de Goede God

Openingsgebed beantwoord met:
Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt
Solozang (D) en samenzang (NL)
(tekst Schalom Ben-Chorin 1942; mel. F. Baltruweit)
Spelenderwijs met daarna muziek voor sax en piano:
Petite Suite, tweede deel: Optocht
Een feestelijke parade, een historische optocht, met een vrolijk karakter.
Toelichting op de lezing en daarna een bloemlezing uit psalm 46
Samenzang

Stil is de straat (lied 1003 solo verzen, allen refrein)

Stil is de straat overal, mensen in kelders verdwenen,
even een luide sirene – stil is de straat overal.
Huizen, bedrijven zijn leeg. Weg moeten vluchten en lijden,
tegen de vijand ten strijde? Huizen, bedrijven zijn leeg.
REFR.

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van oorlog? God, kom gauw.

Dood en terreur elke dag. Zovelen naamloos gestorven:
in massagraven verborgen? Dood en terreur elke dag.
Spanning loopt op overal. Wat gaat de winter ons brengen?
Gaan kou en schaarste zich mengen? Of gloort er hoop in het dal.

Einde en begin – een gedicht van Wislawa Szymborska
Na elke oorlog moet iemand opruimen.
Min of meer netjes wordt het tenslotte niet vanzelf.
Iemand moet het puin aan de kant schuiven,
zodat de vrachtwagens met lijken over de weg kunnen rijden.
Iemand moet waden door het slijk en de as,de veren van de canapés,
de splinters van glas en de bloederige vodden.
Iemand moet een balk aanslepen om die muur te stutten . .

Drama in de straten van Boetsja . .

Muziek voor sax en piano
Petite Suite van Claude Debussy, derde deel: Menuet
Overweging
Samenzang

O visioen van vrede (vers 1 solo, vers 2 allen)

O visioen, gegeven vanuit een hemels licht,
belofte die ons leven steeds weer heeft opgericht.
Onzegbaar wie geloven, onzichtbaar onze God,
toch komen wij te boven het lijden en het lot.
En stap voor stap, verborgen, kom jij steeds dichterbij
tot al wat leeft uiteindelijk in vrede leeft en vrij. .

Gedachtenis met daarna solozang: The Prayer (David Foster) – met collecte tussendoor
Gebeden met Kyrië, de laatste intentie gezongen (melodie Finlandia); Onze Vader
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.

Zegen, beantwoord met “Laat ons zingen van de dromen”
Muziek voor sax en piano

Petite Suite van Claude Debussy, vierde deel: Ballet
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