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Vrede en Welbehagen 
 

KERST 2022 en op naar 2023 
400 jaar Keyserkerk 

 



Voorwoord en Inhoudsopgave 
 

Met de eerste advent lijkt kerst nog ver weg. Plotseling staat het voor de deur, en 
daarmee ook het einde van 2022 en het begin van een geheel nieuw jaar. 2023, Wat gaat 
het ons brengen? Vrede in Oekraïene, een doorbraak in Iran .  .  
 

Hoe sluiten wij het jaar af. 2022 begon in de stilte van weer een lockdown. Inmiddels lijkt 
dat al lang geleden. Maar niet alle onrust uit die tijd is weg, niet alle verdeeldheid is ver-
zoend, en velen hebben het gevoel op hun tenen te lopen. Menigeen houdt zijn hart vast, 
ook, maar niet alleen vanwege oorlog en verdeeldheid . .   
 

Er is ook veel goed! Het doet goed dat wij elkaar de laatste maanden weer gesproken en 
gezien hebben. Soms even kort bij de supermarkt. Soms onverwachts, in de pauze van een 
concertje. Soms na een kerkdienst, of bij de repetitie van een koor. Samenleven moet het 
hebben van samen leven! Zeker ook als iets een keer niet zo gezellig is, is het belangrijk dat 
je elkaar snel weer spreekt of iets samen doet of meemaakt. Dat doet goed! 
 

Zo was het fijn dat er dit jaar weer twee kerstmiddagen voor ouderen waren. Wat een 
feestje was dat. En alvast voor volgend jaar: Je hoeft niet tien jaar ouder te zijn dan je nu 
bent om een kerstmiddag te bezoeken. Iedereen is van harte welkom. Je bent ook niet 
plotseling oud als je zo ‘n middagen bezoekt. Integendeel. Wie toch nog twijfelt: meld je 
aan bij het Vriendschappelijk Huisbezoek en werk volgend jaar mee. Tussendoor mag je dan 
ook nog en jaar lang iemand met regelmaat bezoeken. Hoe mooi is dat, voor beide partijen. 
 

Nu op naar Kinderkerst, Kerstnacht en Kerstmorgen. Dan nog één keer de Oliebollenactie, 
om op nieuwjaarsdag het glas te heffen op een goed 2023 met o.a. 400 jaar Keyserkerk! 
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EEN ZIEL DIE ZINGT . .  
 

Op weg naar kerst lezen wij het kerstevangelie van Lukas. Lukas vertelt daarin allereerst van 
de ‘oude priester’ Zacharias, die ongemerkt zijn hoop en verwachting kwijt is geraakt. De 
engel legt hem daarom een zwijgen op. Dan kan hij weer luisteren, ook naar de woorden die 
ergens in zijn binnenste rondzingen. Pas als Maria haar Magnificat zingt, met een beginnootje 
van Elisabeth, de vrouw van Zacharias, pas dan vindt Zacharias weer zijn ‘zingende ziel’ .  . 
 

Een ziel die zingt?! Onlangs zag ik een mooie reportage over een koor, opgericht voor en door 
mensen, vooral vrouwen met kanker. Het was dus ook een lotgenotenclub. In de pauze en 
vooraf wisselden ze uit hoe het met ze ging. Zeker als iemand er weer eens niet zo goed uitzag, 
of als iemand na een aantal bestralingen weer met een doek om haar hoofd kwam aanzetten. 
Met enige regelmaat stonden ze ook samen bij een graf van één van hun koorgenoten.  
 

Zo waren zij zeker ook een lotgenotenclub, maar zij noemden zich niet zo. Enerzijds omdat het 
fijner is om te kunnen zeggen, ook tegen jezelf, dat je naar je koor gaat, en niet naar je lotgeno-
tenclubje, maar ook, omdat ze bovenal samen kwamen om met elkaar te zingen. En als ze 
zongen, zo beschreven zij dat, dan groeide hun ziel. Hun ziel, de kern van wie ze waren. Als zij 
zongen was die niet angstig of klein, moe, leeg of lek geprikt, maar groot, vol en sterk!  
 

En open. Open naar elkaar! Want dat is misschien wel het grootste verschil tussen je ziel en je 
ego. Als je ego, groot en sterk is, dan ben je vaak vooral vol van jezelf. Als je ziel groot en sterk 
is, dan sta je open. En als je dan samen zingt maak je ook elkaars ziel groot. 
 

Zo was dat voor de leden van dat lotgenotenkoor. Zo ervaren leden van andere koren dat zeker 
ook. Misschien niet altijd, maar wel op de mooie momenten. Dan kom je soms moe op een 
repetitie aan. Misschien was je liever thuis gebleven. Af en toe erger je je ook wel eens aan 
elkaar, of wil een dirigent teveel, of heb je te weinig voorbereid. Maar als klanken in elkaar 
beginnen te vallen. Als je hoofd 
niet meer vooral bezig is met 
woorden en nootjes, dan begint 
soms zomaar je ziel te zingen . . .  
 

En een zingende ziel is nooit bang 
voor grote woorden of voor het 
grote gebaar. Allerlei dingen die 
je nooit zou zeggen. Die je al 
pratend op allerlei manieren zou 
relativeren. Die zingt je ziel en al 
zingende zijn ze niet te groot, 
maar precies goed. 
 

Zo zingen wij tijdens onze dien-
sten ook altijd grotere woorden 
dan wij de rest van de week vaak 
gebruiken. Zo zong ook ooit dat 
meisje Maria grote, radicale en dappere woorden. Als een Iraanse klimster zonder hoofddoek 
zingt Maria zich omhoog:  
 

Heersers stoot hij van hun troon, zingt zij,  
en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij  
met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 

 



 

 

Mijn pratende hoofd zou die zingende Maria meteen willen relativeren: De wereld wordt er niet 
altijd beter van als je heersers van hun troon stoot. Met een beetje pech kruipen daar ver-
volgens Ayatollahs en Mullahs op, die minstens zo erg zijn. En waarom rijken wegsturen met 
lege handen? Over wie hebben wij het dan? Over wie eindeloos rondvliegen in privévliegtuigjes? 
Wie de verwarming van hun veel te grote huizen nog maar eens extra opdraaien? Of hebben wij 
het over dat deel van de wereld wat het Oekraïense mais aan het vee voert, terwijl anderen er 
meel van zouden willen maken? 
 

Mijn pratende hoofd heeft behoefte aan nuances. Dan klinken grote woorden, hoe goed bedoeld 
ook, al snel hol, simplistisch of zelfs gevaarlijk. Maar als ik zing van heersers van hun troon ge-
stoten, van geringen die bij God in aanzien staan, dan zijn die woorden precies goed! Want dat 
is de God waarbij ik mij thuis voel . .   
 

God is geen macht in het verlengde van wie op aarde de lakens uitdelen. Geen God die licht 
brengt zonder ook het donker te benoemen. God wil vooral licht zijn bij wie in het rats zitten, en 
God is de kracht die je draagt terwijl je zelf even niet zo draagkrachtig bent. Maria ‘s God wordt 
als geborgenheid in een stal geboren en niet in de herbergen die toch al te vol zijn. Het is de God 
die kritisch is, en die waarschuwt je huis niet op zand te bouwen. Ook het huis van ons samen-
leven niet.  
 

Zo zingt 
Maria. Zo 
zingt haar 
stallekind 
Jezus, en 
zo probe-
ren wij het 
in onze 
kerkdienst
en vooral 
zingend 
present te 
stellen. 
Omdat dat 
goed is 
voor onze 
ziel! 
 

 

Vele jaren zong het vrouwenkoor Indigo in onze advenstdiensten. Elk jaar 
zongen ze kerst dichterbij met prachige, minder bekende kerstliederen uit elke 

hoek van Europa. Dit was de laatste keer. Ze stoppen. Wij zullen ze missen!  
 

Die ziel is dus enerzijds onze kern, dat wat wij ten diepste toe zijn. Maar de ziel is ook datgene 
wat ons ten diepste verbindt met ‘soulsisters en soulbrothers’, met lotgenoten, en als kinderen 
van één vader. Zodra dat ziele-lied verstomt begint er wat af te brokkelen.  Af en toe moet je 
zingen, niet alleen met je mond maar groots en intens, teder en vol verwondering, van een roos 
ontloken in barre wintergrond. En van een God die met ons meegaat. Al zouden wij het er soms 
bijna bij willen laten zitten. 

 

Ga, stillen in de lande, uw koning tegemoet. Haal hem zingend binnen 



 

 

KERST IN DE KEYSER  
KINDERKERST  
Vrijdag 23 december, 19.00 uur  
in de Keyserkerk 
 

Deuren open vanaf 18.30 
 

DE NIEUWE STER 
Kinderkerst vieren wij met het Beemster 
Kinderkoor en rond hun kerstmusical: De 
nieuwe ster. Er is een nieuwe ster opgeko-
men. Speciaal boven de aarde, met licht 
vooral gericht op een kindeke klein. De 
andere sterren vragen zich af waar die ster 
vandaan komt en wat dat zo moet . . .  
 

Kerst voor het hele gezin. 
  

KERSTNACHT 2022 
Zaterdag 24 december, 22.00 uur  
in de Keyserkerk 
 

Deuren open vanaf 21.30 
Kerstzang vooraf: vanaf 21.40 
 

VREDE OP AARDE EN WELBEHAGEN  
In de nacht der nachten is het een drukte 
van belang. Engelen zingen de hemel open, 
iedereen is onderweg. De herders die zich 

niet in slaap lieten sussen ontvangen de 
engelenboodschap en geven het door, met 
handen en voeten: Vrede op aarde  . . .  

 

In de donkere kerk komt het licht van kaarsen, woorden en van muziek, van het Selectiekoor 

o.l.v. Jan Maarten Koeman met Hayden Lester achter de vleugel, van Gert-Jan Mostert, orgel 
en Ruud Ootes, trompet en van Femke Leek, solozang. De warmte van ‘allen tezamen’.   

 

KERSTMORGEN 2022  
EEN KIND KAN HET VERSCHIL MAKEN 
25 december, 10.30 Keyserkerk 
 

Na de verstilde kerstnacht in zacht kaars-
licht vieren wij nu de geboorte van het 
kerstkind bij daglicht. Een koningskind in 
een stal! Geborgenheid geboren juist bui-
ten de herberg. Een wereld omgekeerd? 
Niet zelden zijn dromen van een omge-
keerde wereld wat eng en gevaarlijk . . . En 
toch! 



 

 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 

 
 

Het is al volop kerst in onze Beemsterkerk. Wat fijn dat het weer kan. Vorig jaar moesten wij op 
het laatste moment bijna alles weer afblazen. Dit jaar kan alles doorgaan. Het B-Star Gospelkoor 
en het Selectiekoor zongen op de Midwinterfeesten in De Rjijp. Hierboven ziet u iets van de 
kerstmiddag in de kerk met het Mandoline-orkest Oost-Wieringen. In de Kapel was een middag 
met o.a. de Accordeonvereniging en een dag later zong het projectkoor Beemster bij een kerst-
middag in de Taborkerk in Purmerend. De 3Js zongen een mooi kerstconcert in de kerk en af-

gelopen zondag begeleidde onze predikant een mooie 
kerstmiddag in de stal. Het was ijskoud, maar in een 
met liefde versierde ruimte, rond een open vuurtje, 
speelde het koperkwintet mooie hartverwarmende 
kerstklanken. Kerst overal. Zo is ook één van de laatste 
gemeenteveilingacties ingelost. 
 

Aanstaande weekend dan nog het kinderkerstfeest, de 
kerstnacht en de kerstmorgen. Wij durfden het nog 
niet aan om ook een samenzang te plannen of een 
festival of Carols. Zo kan kerst door de jaren weer 
gaan groeien .  . 
 

Dan gaan wij op naar de laatste oliebollenactie en  
naar een nieuw jaar, 2023, wat voor onze Beem-
sterkerk voor een belangrijk deel  in het teken van 400 
jaar Keyserkerk zal staan. Wat fijn dat het allemaal 
weer kan! 
 

NIEUWBOUW  
1 december, werd de eerste paal van het appartementencomplex geslagen. Een paal als een 
mijlpaal. Of, om met Neil Armstrong te spreken: “Een kleine stap voor een mens, een grote stap 
voor een ‘gemeenschap’. Die eerste paal was enerzijds het eind van een traject van 14 jaar. Dat 
begon met grond van de kerk in verpachtte staat, en eindigt nu via ontelbaar veel besprekingen 
en met heel veel inzet, ook van tal van oud-bestuurders (Pieter Boonstra, Jan Dijkman ..) in de 
bouw van 18 appartementen. Ook vooruit gezien is het een mijlpaal. Het financiële rendement 
van de appartementen moet een belangrijk deel van het fundament zijn onder de financiën van 
de Beemsterkerk. Zodat er bijvoorbeeld over 25 weer een restauratie plaats kan vinden en over 



 

 

50 jaar weer een mooi feest, bij 450 
jaar Keyserkerk, vanuit een kerkge-
meenschap die nog steeds een predi-
kant, koster, administrateur en musici 
kan betalen. Om maar wat te noemen.. 
   

Het was en is goed om daarbij stil te 
staan en het was aan Remo Strijker de 
eer om die eerste paal te slaan. Zijn 
inzet stond aan het prille begin van het 
traject en hij is zich er door de jaren 
heen altijd weer voor blijven inzetten.  
 

RESTAURATIE VAN DE KERK & WAT DAT BETEKENT VOOR KEKRDIENSTEN EN MEER . .  
 

Vanaf maandag 2 januari wordt de kerkzaal in de steigers gezet. Voor die tijd moeten wij de 
kerstboom ontmantelen en ook verder alles wat kwetsbaar is zo neerzetten dat het goed 
afgedekt kan worden en dat wij het ook nog kunnen gebruiken op de keren dat wij wel in de kerk 
willen zijn. 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 misschien de maandagen in de weekenden dat er 
kerkdiensten in de kerk plaatsvinden.   
 

Vervoer in de weken dat de kerk niet gebruikt wordt 
Als kerkenraad willen wij van harte wat betekenen als het 
lastig is om de Kapel te bereiken. Veelal zal dat onderling 
te regelen zijn, zoals het ook nu gebeurt. Maar als het 
onderling even niet lukt neemt u dan contact op met Els 
Steen (06 1251 7915). Zowel als u vervoer nodig heeft, of 
als u zegt, ik kan wel iemand meenemen. Doe dat het 
liefst op de vrijdag voorafgaande aan de dienst. 
 

Els is ook het contactadres als vanaf 6 januari de ‘pastorie’ twee weken vrij is.  
 

Iets gaat altijd stuk op het verkeerde moment 
Eén dag voor de kerstmiddag in de kapel ging de koffiemachine van de Kapel stuk. Net toen wij 
het nodig hadden om voor 100 mensen snel koffie en thee te zetten. Gelukkig deed die in de kerk 
het wel! Met voldoende koffie -en theekannen kwam het toch goed. Inmiddels doet ie het weer! 
Wij hebben ook al enkele weken problemen met de kleurenprinter. Die zou vorige week vervan-
gen worden, maar de vervangende moet nu nog steeds komen en de termijn van het drukken van 
dit kerkblad nadert. Een mooie uitdaging! . . . . . Het is gelukt. Het drukken werd wel avondwerk! 
 
 

FINANCIËN  tot medio december 2022 
 

Kerkelijke bijdrage           € 64.969,--   Overige giften                    €   1.396,-- 
Solidariteitskas                  €   2.125,--   Collecte                                € 17.804,-- 
Kerkbode    €   5.331,-- 
 

Dank voor alle bijdragen! 
 
 



 

 

OP DE DREMPEL VAN 2023 
 
 
 

 

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?!  
 

30 december inpakken 
De oliebollen arriveren vers dit jaar, niet diepgevroren. Daarom komen ze zo laat moge-
lijk. Wij vragen de inpakkers om 17.00 in de schuur van Knip te zijn, Middenweg 98. Om 
19.00 uur voor de lichtjestocht is iedereen weer thuis! 
 

31 december venten 
Nog één keer huis aan huis de ‘beste wensen’ overbrengen en vragen of wij een plezier 
kunnen doen met een bolletje of beignets. De bollen kunnen tussen 8.00 en 9.00 worden 
opgehaald in de schuur van Knip. 
 

René Reinders, Jaap Groot, Angelique Röling, Bram Francis en Marie Schroevers 
 

 
 

NIEUWJAAR, DRIEKONINGEN EN . .  
1 januari 10.30   
 

2023 wordt een jaar 
van bouwen, restau-
reren én jubileren!!  
 

1623 werd de Key-
serkerk feestelijk in 
gebruik genomen. 
Dat vieren wij van 
zondag 1 januari tot 

en zondag 31 december. Wij beginnen met een korte, feestelijke 
dienst met muziek van o.a. Carel Kraayenhof, bandoneon en Fem-
ke Leek. Daarna heffen wij het glas en gaat de kerk in restauratie . .  



 

 

KUNST IN DE KEYSER .  . 
 

Peter Elias: kleurrijk & abstract  
“Mijn interesse voor schilderkunst ontstond naar aanleiding van een workshop Familie-
opstellingen tekenen en schilderen. Via Familie-opstellingen kun je bewuster worden van jezelf 
en je rol binnen het gezin waar je vandaan komt. Bij het schilderen van de bijbehorende 
opdrachten bleek ik aanleg te hebben en ik had er plezier in. 
Er lol in hebben en vrij kunnen schilderen zijn voor mij 
belangrijke aspecten. Dat heb ik later ervaren bij een 
opdracht bij Wherelant waarbij we met onze schrijfhand een 
bloem moesten tekenen, om dit vervolgens te doen met 
onze ándere hand. Bij iedereen bleek de bloem die met de 
ándere hand was getekend interessanter, de controle was 
daarbij namelijk weg. Voor mij als Controller bij de 
gemeente Amsterdam was dit een eyeopener.”  
 
Schildercursussen en Kunstcollectief Purmerend   
“Vanaf 2005 ben ik serieus gaan tekenen en schilderen. 
Eerst bij Cultuurhuis Wherelant, later door lessen te volgen 
bij de Purmerendse schilder Kees Kasbergen en cursussen bij 
Leo Musch, tekendocent in Frankrijk. Abstract werken heeft 
mijn voorkeur, maar ik schilder soms ook figuratief. Ik werk 
vanuit mijn gevoel, composities ontstaan al schilderend. Ik werk graag met acrylverf, soms voeg ik 
andere materialen toe zoals textiel, papier of karton. Kleur en vorm vind ik belangrijk. 
Onderwerpen die regelmatig terugkeren in mijn werk zijn vormen van bergen, geabstraheerde 
impressies van landen die ik heb bezocht of van gebeurtenissen in mijn persoonlijk leven. Vanaf 
2012 ben ik actief betrokken bij het Kunstcollectief Purmerend en sinds 2019 ben ik daarvan 
secretaris.” Peter Elias (1956) woont en werkt in Purmerend.  
 

Meet & Greet Peter Elias 
Welkom op de opening van de expositie in de Keyserin op zondag 15 januari van 13.30 tot 15.30 
uur. Een hapje en drankje staan voor u klaar. 
 
 

PROJECTKOOR BEEMSTER: PAASPROJECT 2023 
Wekelijks op woensdag vanaf 19.15 – 21.30 vanaf 8 februari   
 

Op zondag 25 december zingt het Beemster Kerstprojectkoor mee in de kerstmorgen-
dienst. Daarna even pauze. Begin februari start het nieuwe project. De repetities lopen tot 
begin april (22 februari geen repetitie) Het project wordt afgerond op Paasmorgen (9 mei) 
en op het Beemster Korenfestival, 15 april. In totaal dus acht repetities en twee ‘optredens’. 
 

De liederen voor het project worden nog uitgezocht, maar het word zeker een bonte mix 
van mooie liederen. Deels liederen die wij eerder gezongen hebben en die wij nu ‘in de 
hoogglans’ zetten. En natuurlijk ook weer iets nieuws! 
 

Voormeer informatie en voor opgave: marie-luise-dow@quicknet.nl 
 

De kosten voor het project zijn in principe 35 euro. Degene voor wie dit een belemmering 
is kan dat graag doorgeven aan Marie. Wie iets meer kan geven is ook van harte daartoe 
uitgenodigd. 
 



 

 

WAT VERDERE ACTIVITEITEN . .  
 
 

De volgende “Aardige” mannen soos: zaterdag 7 januari, 16.30 
Met als sprekers: Bert Koopman en Jan Wals 
 

Bert Koopman (opticien) en Jan Wals (garagehouder) zijn samen al vele jaren verbonden aan een 
fantastisch ontwikkelingsproject in Bethlehem (Zuid-Afrika). De twee zullen vertellen wat hen 
bezield heeft om het Masechaba-project op te zetten en wat er door de jaren heen zo bij komt 
kijken. Dat wordt een verrassend inkijkje in een bijzondere wereld. 
 

 
 

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) 
 

 
 

VROUWENCAFE VROUWEN@GO! – 26 januari 2022 
De volgende editie van het maandelijks vrouwencafé is 
op donderdag 26 januari. 19.30 gaan de deuren open 
en 20.00 begint de avond. De gast is deze keer Suzan  
Eleveld. Zij woont in Zuidoostbeemster en runt een 
timmermansproject in Guatemala. 
 

Het vrouwencafé is er alleen van en voor vrouwen. 
Opgave graag: 
 

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

 
 

CONCERT in de KEYSER: TESS MERLOT  
Zondag 29 januari, 15.00 – voorverkoop 24,50 
 

“De eerste keer dat Tess Merlot Jacques Brel hoorde 
sloeg de bliksem in.” Sindsdien is de muziek niet meer 
gestopt: ze vormde de band Tess et les Moutons en 
honderden shows later draait elk optreden nog steeds 
om de essentie: de menselijke ziel naar de oppervlakte 
trekken zoals alleen het Franse levenslied dat kan. Met 
originals van Brel, Piaf en Aznavour en eigen werk. 
 

Reserveren via: info@wiewatwaarop49.nl 
  



 

 

EVEN TERUG IN DE TIJD 
 

In de loop van 400 jaar is er veel gebeurd in en om de kerk die Hendrick de Keyser ontwierp, 
maar niet meer zelf gerealiseerd heeft gezien. In deze rubriek willen wij elke kerkbode 
terugblikken op bijzondere momenten in die afgelopen eeuwen. Wij doen dat ook op 
verschillende manier en vanuit verschillende bronnen.  
 

Wij starten met een bloemlezing uit enkele kerkbodes uit de afgelopen decennia. December  
1947 werd gestart met een eigen blad. Papier was nog duur in die tijd. Het kerkblad was eigenlijk 
een nieuwsbrief. Dit was de aanhef van toen .  . 
 

 
 

Géén oorlogs-kerstmis, Goddank 
Dat was de eerste zin die Dominee Oldeman schreef. Om er meteen aan toe te voegen ‘geen 
vredeskerstmis, helaas!’. Tienduizenden ‘vaders en zonen’ waren immers ‘onder de wapenen’ 
geroepen, ver van huis. . (redactie: Indonesië). 
 

Daaronder staat de reden dat de kerkenraad besloten heeft om met een eigen kerkblad te 
komen. Er is duidelijk in de Beemster het gevoel dat de kerk er vooral is voor de Middenbuurt en 
zijn omgeving en niet voor de hele polder. Daarom vanaf dat moment maandelijks een teken van 
verbondenheid in de bus! 
 

Onder het kopje Zuid-Oost Beemster stond: dat er moeite werd gedaan om een passende 
ruimte te vinden voor het houden van kerkdiensten, zondagsschool en catechese. “Deze moeite 
was tot nu toe vergeefs. Dit is te meer jammer, omdat reeds verschillende catechisanten zich 
opgaven .  . 
 

De zondagsschool in Middenbeemster werd samen met de Doopsgezinde Gemeente gegeven in 
de Doopsgezinde kerk. Vanaf 4 januari 1948 zal er ook een Zondagsschoolplek komen in 
Middenbeemster en wordt er dus gezocht naar een plek in Zuidoostbeemster.  . 
 

Bij de opsomming van kerkdiensten valt op, dat er nog geen kerstnachtdienst is. Ook de dienst 
op zondag 28 december wordt geschrapt. Kerst speelt nog geen grote rol . .  
 
JUNI 1951 
 

Wij bladeren even door. Het juni-nummer van 1951 begint met een filmbespreking die een deel 
van de gemeente in Amsterdam bekeken heeft. Bijgedrukt wordt een recensie uit Vrij Nederland. 
 

Onder het kopje ‘Kerkinwijding’ wordt verteld hoe 1 juni 1951 de overdracht van de Kapel heeft 
plaatsgevonden aan de Kerkvoogdij. Dit gebeurde met allerlei geschenken, o.a. met een 



 

 

kanselbijbel van Ds R.H. Oldeman, de vader van de huidige predikant die tot 1913 predikant was 
van Beemster. De zusterkring schonk kansellopers en de Kerkenraad van Purmerend verraste 
met ‘De honderd gulden prent’ van Rembrandt 
 

 
 

De predikende Christus, ook De Honderdguldenprent of Christus geneest de zieken genoemd, 
is een ets van Rembrandt. De bijnaam is waarschijnlijk ontstaan doordat de prent al in de 

zeventiende eeuw zeldzaam en gewild was. Later ontstond de legende dat Rembrandt 
honderd gulden had moeten neertellen om een exemplaar terug te kopen.[ 

 

Tenslotte was er ook nog een stille gever, die de consistorie versierde met de afbeelding van de 
Hemelvaart (oude tegels uit een Beemster schouw) en een oude prent van Jan Luiken, de 
kruisiging . .  
 

1956 
 

De net bevestigde dominee Jan Hanenburg schrijft in zijn eerste kerkblad, januari 1956, dat hij 
na een drukke decembermaand het gevoel heeft niet meer zo vreemd te zijn in de polder .  . 
 

In het maart nummer wordt het afscheid van ‘mejuffrouw Hoving’ aangekondigd. Aangetrokken 
voor de Zuidoost, was zij door twee vacatures de enige beroepskracht in de hele polder. Zij 
heeft die taken goed waargenomen. Er is veel weemoed, vooral bij de zusterkring, die besluit 
om in haar geest verder te gaan . . Op 7 oktober wordt mej. Schregardus bevestigd als haar 
opvolger. 
 

Ondertussen staat de kerk in de steigers en is de grote restauratie van de 50-ger jaren druk 
gaande. De gemeenteleden hebben een spaardoosje en worden opgeroepen dat doosje niet te 
vergeten: “Dat spaardoosje. U was het bijna vergeten, of niet? In het begin van het nieuwe jaar 
zullen wij ze voor de tweede maal komen ledigen. De eerste ronde leverde ruim 1300 gulden op. 
Moge de tweede keer geen teleurstelling worden!” 
 

Vanaf november wordt het kerstspel voor de kinderen ingestudeerd. De kinderen zingen trouw 
elke week hun kerstliederen. Elke week weer iets erbij, “want kerst moet ook nieuw zijn”. 
Nieuwe kinderen worden pas weer in januari toegelaten. Niet alleen even kerst meemaken  



 

 

MEELEVEN IN LIEF EN LEED . .  
 

Issa Grace 
 

Wij krijgen elk jaar een adventskalender opgestuurd door vrienden in Duitsland. Twee zelfs. Die 
kalenders bestaan niet uit vakjes die je open kunt doen met daarin stukjes chocola, of krasloten, 
of met wat je ook allemaal achter 24 vakjes kunt stoppen. Onze kalender bestaat uit verhaaltjes 
en korte spreuken, voor elke dag één. Eén van de teksten sprak me zeer aan. En mij niet alleen. 
Vlak voor onze eerste kerstmiddag gaf Marie aan dat ze precies dat verhaaltje ook in haar 
welkom wilde invlechten. Het gaat om een klein Amerikaans meisje. Issa Grace (genade) heet zij.   
 

Dat kleine meisje kwam echter niet zo genadig, maar met een ernstige ziekte op de wereld. Haar 
spijsverteringsorganen konden zich niet ontwikkelen en daarom mocht zij nooit platliggen. 24 
Uur per dag moest zij op de arm gehouden worden. Heel veel mensen wisselden zich af om Issa 
in hun armen te dragen. Ook de schrijver van het verhaal in onze adventskalender.  
 

Hij probeerde te beschrijven wat het met hem deed toen hij die kleine meid vasthield. Hij zei, Ik 
voelde meteen dat ik iets heel betekenisvols aan het doen was. Heel voorzichtig en beschermend 
hield ik haar vast. Misschien was dit wel het beste wat ik ooit had gedaan. Hij eindigde zijn stukje 
met een mooie vraag: “Terwijl ik haar zo vasthield vroeg ik mij af, schrijft hij, wie heeft wie nou 
gedragen?”. Dat kleine meisje draagt ook mij. Nog steeds .  .  
 

Bovenstaande tekst 
klonk ook bij de doop 
van Jens Lucas Groot, 
zoon van Chris Groot en 
Suzanne Meiring. Klein-
zoon van o.a. Elly en 
Herry Groot. Het was 
een dienst met volop 
muziek. Jens liet het al-
lemaal in alle rust over 
zich heen komen. Hij 
lette goed op wat er met 
de doop zelf gebeurde, 
daarna genoot hij met 
dichte ogen . .  

 

De dag ervoor hadden wij afscheid genomen van Tin Noome.  Kort voor zijn hersenbloeding was 
hij nog in onze dienst. Dapper had hij na het overlijden van zijn vrouw Coos toch het leven weer 
opgepakt. Al piepte en kraakte zijn lichaam meer dan hij toegaf. De bloeding was een klap. 25 Jaar 
geleden had Tin ook al zo ‘n 1 ½ jaar nodig gehad om bij te komen van een infarct. Dat infarct 
volgde nu weer, net toen Tin met veel inzet de revalidatie begonnen was. Daarna ging het geluk-
kig snel. Totaal afhankelijk en zonder zijn waardigheid verder leven was geen leven. Op zijn 
verjaardag is hij gestorven, zoals Hendrick de Keyser, naamgever van onze kerk. Met de smaak 
van het volle leven nog op zijn lippen. Wij herinneren Tin als iemand die zich altijd heeft ingezet 
voor de gemeenschap. In de politiek, in het verenigingsleven, en met name ook voor hen die van 
ver weg via ingewikkelde wegen in onze polder beland zijn.  
 



 

 

De bevestiging van Ineke van Poelgeest (Tin ’s dochter) hebben wij even vooruit geschoven. Dat 
is niet op 11 december gebeurd, maar zal op de zondag plaatsvinden dat zij voor het eerst dienst 
doet als kerkenraadslid. 
 

Een week voor Tin hebben wij, eveneens vanuit de Keyser afscheid genomen van Tjal Sas. Vele 
jaren was zij een vertrouwd gezicht in de kapel. Met o.a. Annie Slot deed zij de zondagsschool. 
Zij was een betrokken lid van de vrouwenkring (zusterkring). Ook bestuurslid. Zij bezocht vrijwel 
wekelijks de kerkdiensten. Tjal zong ook graag. In het Purmerends Gemengd koor, in de Beem-
ster Projectkoren. Het liefst had zij ook een koor bij haar uitvaart gehad. Dat lukte niet, maar wij 
hebben haar met liefde herdacht als optimist, vrolijke Frans, als nuchtere ‘fries’ en als doorzet-
ter. De laatste jaren was haar band met onze Beemsterkerk dun geworden. Zij leefde mee, maar 
was niet meer zichtbaar aanwezig. Het was goed om haar nog even in ons midden te hebben. 
 

Overleden is ook Roel Onrust. Roel woonde met Jannie in de Cornelis ten Hoopestraat. Onze 
gedachten zijn bij zijn vrouw Jannie, bij zijn kinderen en bij allen die hem missen. 
 

Wim de Regt was gevallen en had een heup gebroken. De operatie was goed gegaan en 
maandag bracht ik hem de bloemen uit de kerk. Van de verzorging hoorde ik dat dinsdag de 
verhuizing naar Nova Where stond gepland, om daar te revalideren. Het liep allemaal anders. 
Wim belande naast zijn bed en is overleden. Verbijsterend, zo plots. Onze gedachten en 
gebeden zijn bij wie hem het naaste stonden.   
  

Ada van der Veen heeft een plekje gekregen in de Triton, met meer verzorging. Bert blijft alleen 
thuis aan de Wilhelminasingel. Met minder zorg die hij moet geven en met goede zorg voor hem 
zelf, maar niet meer samen. 
 

Ruurd en Mariska van Woersem, Jan en Carla Laan en Arie-Jan en Yvonne van der Mark 
feliciteren wij met 40-jarig huwelijksjubileum. Hein en Ineke Fledderus met 55 jaar huwelijk en 
Nelis en Bets Prins met maar liefst 60 jaar huwelijk. Proficiat!!!  
 

Mevrouw van Twisk – De Geus. Zij heeft een plekje gekregen in de Miewijdt. Wij hopen dat de 
reuring van het huis haar goed doet. 
 

Carla Laan herstelt op dit moment van een medische ingreep. Dat is wel iets van weken, maar el-
ke dag een stapje vooruit. Een kleinkind voor de kerststal is goed voor de moraal. Bert Boer wacht 
op nader medisch onderzoek. Tot nu toe was hij altijd degene die niets had. Wel even wennen.  
 

Bloemen waren er voor Arna van der Laar die dapper haar ziek-zijn draagt, en ook voor Bokke en 
Sietske Schaap die dat al zolang doen. 

 

 

Dit is van wat langer 

geleden, maar wat fijn 
dat er het afgelopen 

weekend geschaatst 
kon worden. Ook op 
de IJsbaan. Zovelen 
genoten ervan! 



 

 

Het zijn voor velen dure en onzekere tijden, ook in ons land, ook in onze rijke polder. Het was 
fijn dat wij met behulp van de Rotary en met behulp van enkele particulieren wat extra ’s 
konden doen voor sommigen in de polder.  
 

Deze week hebben wij ook mooie pakketten gemaakt voor 
allen die via de voedselbank Purmerend hun wekelijkse 
pakket krijgen. In het pakket zat o.a. een stukje kaas met 
sponsoring van de CONO en Kaasboerderij Groot en een 
kerststol van bakker Mastenbroek. Voor elke kerststol gaat 
er ook nog 5 euro naar KIKA, de stichting die zich inzet voor 
het onderzoek naar Kinderkanker. Dank ook aan de 
vrijwilligers die alles voorzien van een lieve kaart, een mooi tasje en wat al niet meer.  
 

Als u problemen heeft met de hoge kosten, of u kent iemand van dichtbij. Geef het ons door. 
Misschien kunnen wij wat betekenen. 
 

KERSTGROET 2022  . .  
 

Aan allen, hoe dan ook, betrokken zijn bij onze Beemsterkerk. Het jaar 2022 begon opnieuw in 
lockdown. Wat dat betreft zijn wij al ver gekomen. Wat was het fijn dat wij elkaar op zoveel 
plekken weer konden ontmoeten, om zo met elkaar gemeenschap te leven. Wij hebben dit jaar 
twee mooie Benefieten voor Oekraïne mee georganiseerd in onze kerk. Dat deed goed. Daar-
naast blijven wij ons ook van harte inzetten voor ‘gewone’ vluchtelingen en voor wie het ook 
zonder vluchteling te zijn moeilijk hebben. Wij hadden ook twee hele mooie weken in Ierland. Het 
was er nat, maar vooral erg inspirerend. Het deed goed om 25 jaar Beemster met z ’n tweeën wat 
te herkauwen, en om met iets meer rust te kauwen op de onrustige wereld waarin wij wonen. 
Overdag deden wij dat bij een zelf gebrouwen kopje koffie in het campertje wat wij konden huren 
met het jubileumcadeau (nogmaals dank!!), ’s avonds bij een 
goed glas Guinness.  
 

Na de vakantie was het vooral ook erg vol. Wat opgestart 
was in de rustige Corona-tijd gaat door, en wat heel lang niet 
kon komt er nu weer bij. Maar met elkaar lukt het 
belangrijkste altijd! Wij danken voor alle trouw, inzet, 
vriendschap en wij hopen ook in dat bijzondere jaar 2023 
samen te gaan voor een wereld met meer vrede en 
welbehagen, waarin het kind van kerst zich thuis voelt! 

Onderweg in dat jaar geven wij graag een engeltje mee .  . 
 

Misschien eentje die voor ons uitgaat en zegt: pas op! 
 

Misschien eentje die achter ons loopt, en die ons vraagt: 
ben je niet iets vergeten? 
 

Misschien eentje die een lief briefje in je bus doet, terwijl de 
post toch al geweest was. 
 

Misschien eentje die zomaar een arm om onze schouder legt: het is fijn dat je er bent! 
 

Misschien eentje die ons van binnenuit toefluistert:  
je kunt het, en je hoeft het niet alleen te doen . .  
 

Een gezegend, zalig en gelukkig 2023, met iets meer vrede in ons en om ons heen . .  
 

“Meeleven met lief en leed” staat vaak ook vermeld in de nieuwsbrief. Geef u daarvoor op bij 
Marie. In verbondenheid, Marie en Nico Schroevers 



 

 

BIJ ENKELE WINTERSE KERKDIENSTEN IN HET NIEUWE JAAR  
 

 
 

De kerstdiensten en de eerste dienst van het nieuwjaar op 1 januari staan elders in deze 
kerkbode toegelicht. Hieronder nog iets bij de verdere diensten in het nieuwe jaar, die vooral 
in de Kapel gehouden worden. Fijn en bijzonder! Wij beginnen met twee diensten met 
gastpredikanten. Gun ze uw aanwezigheid! Daarna vieren wij een aantal feestelijk 
winterdiensten met veel zang en muziek. Naast bijbelteksten staan deze zondag ook werken 
centraal uit de ‘jubeljaren’ van onze Keyserkerk. Wij beginnen met het jaar 1623 met het 
Wintersprookje van William Shakespeare . .  
 

Zondag 8  januari –  WIJS WIL IK ZIJN . . en altijd bewegen naar het licht 
  

Lidy Schutten opent de kerkdiensten in de Kapel. Voor haar geen onbekende plek. Zij ging er in 
de tijd voor Corona ook al voor en zij was gast op een vrouwencafé-avond.  
 

Zondag 15  januari   
  

Carina Kapteyn is nu al een aantal jaren predikant in De Rijp. Het thema van de dienst staat nog 
in de kerststerren . .    
 

Zondag 22  januari –  FEESTELIJKE WINTERDIENST 
  

William Shakespeare overleed in 1616, maar in 1623 werden voor het eerst zijn stukken 
gepubliceerd. Eén van die stukken is ‘A Winters Tale’ (een winterverhaal). Dat verhaal mag 
mede deze feestelijke winterdienst kleuren. Daarnaast leggen wij het verhaal van Simson en 
Delila. Het verhaal van de Zon (Simson) en de Nacht (Delila), en hoe de Nacht het lijkt te winnen. 
 

Zondag 29  januari  
FEESTELIJKE WINTERDIENST 
  

Van 1623 stappen wij naar 1723. An-
tonio Vivaldi voltooide in dat jaar zijn 
Vier jaargetijden. Deze zondag staat de 

winter centraal. De natuurgeluiden die 
erbij horen, maar ook het ‘drama’ dat 

elk seizoen meebrengt. Zodra je De 
Winter (L’inverno) hoort, krijg je het 
bijna koud. De muziek rilt met trillen-
de, bibberende tonen en wringende 
samenklanken. Ook spelen de violen hoog, zodat ze ijzig klinken. Bij elk jaargetijden hoort ook 
een sonnet, door Vivaldi zelf geschreven. Daarnaast klinkt het einde van het verhaal van Simson.



 

  
 

KERKDIENSTEN IN KERK EN KAPEL!  
 

Vanaf januari vinden de kerkdiensten ook weer plaats in de Keyserkerk. Wij 
hebben de afgelopen weken voor een goedwerkende live-stream gezorgd in de 
Kapel. De geluidsinstallatie is aangepast en het orgel is weer volledig op stem.  
Fijn en bijzonder dat wij in beide kerken weer diensten kunnen houden. 

 

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

23 dec.  KINDERKERST met Beemster Kinderkoor 19.00 KERK 
   De kerk open vanaf 18.30 

 

24 dec.  KERSTNACHT 2022      22.00 KERK 
    met het NH Selectiekoor, R. Ootes, trompet, 

         & Femke Leek, solozang 
 

   De kerk open vanaf 21.30 – Kerstzang vanaf 21.40 
 

25 dec.  KERSTMORGEN 2022     10.30 KERK 
    met het Beemster Projectkoor,   

         & Femke Leek, solozang 
 

1 jan.  NIEUWJAARSDIENST      10.30 KERK 
    met Carel Kraayenhof, bandoneon   

         & Femke Leek, solozang 
 

   Met opening van en toost op 400 jaar Keyserkerk 
 

8 jan.  DIENST met LIDY SCHUTTEN    10.00 KAPEL 
 
 

15 jan.  DIENST met CARINA KAPTEYN   10.00 KAPEL 
 

22 jan.  FEESTELIJKE WINTERDIENST    10.00 KAPEL 
    met Lisanne Koot, harp & F. Leek, zang 

 

29 jan.  FEESTELIJKE WINTERDIENST    10.00 KERK 
    met o.a. Projectkoor Edam & F. Leek, zang 

 



 

  
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

De website is weer wat verfrist. De foto ’s staan in het uitklapmenu van de Keyser 
 

Of gebruik de volgende link:        https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 

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



 

  
 

 


