
BEEMSTERKERK 124ste nieuwsbrief december 2022 
 

TWEEDE ADVENT – MET DE BEEMSTER KERKEN!   
 

 
 

REMO STRIJKER SLAAT OFFICIEEL DE EERSTE PAAL: DONDERDAG 1 DECEMBER, 15.00 uur 
 

Afgelopen donderdag, 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  
van tal van oud-bestuurders (Pieter Boonstra en 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 bij-
voorbeeld over 25 weer een restauratie plaats kan vinden en over 50 jaar weer een mooi feest, bij 
450 jaar Keyserkerk, vanuit een gemeenschap die nog steeds een predikant, koster, administrateur 
en musici zou moeten kunnen 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.  
 

Die inzet was ook vandaag weer nodig om het proces van ontwerpers en bouwers soepel en 
vloeiend te houden. De één wil het vooral heel mooi, tot in het detail. De ander wil het vooral 
praktisch en met bewezen technieken. Waar die twee elkaar vinden ontstaat iets moois en goeds. 
Dat was zo bij de Keyserin, daarvoor gaan wij ook nu. 
 



Het adventsverhaal van Lucas begint met de Oude Zacharias die tot stilte wordt gebracht om van 
binnenuit weer zijn verwachting, zijn hoop en zijn geloof op te diepen. Want als je niet veel 
hoopvols meer verwacht, dan is de kans dat je de voortekenen van het goede ziet ook niet zo groot.  
 

De voorzichtigheid even aan de kant en het impulsieve erin . .  . 
Als Zacharias met een stilte-kaart uit het veld is gestuurd komt er een vrouwelijke wisselspeler het 
veld in. Dat is in de bijbelse geschiedenis vaker het geval, dat vrouwen opstaan op momenten die 
ertoe doen. Maar het wordt niet altijd gezien. Meestal vallen Abraham, Mozes en andere man-
nenbroeders in het oog. Maar ook in het adventsverhaal is het een vrouw die het veld opstapt om 
het verschil te maken. Maria is haar naam. 
 

Zij gaat ervoor. Zonder mitsen en maren. Zeker ook zonder dat zij kan overzien waartegen zij 
precies ja zegt. Maar als wij altijd wachten tot wij alles denken te kunnen overzien zouden veel 
mooie dingen er nooit van gekomen zijn. Het impulsieve, wat bij het doen van de kerstinkopen dus 
misschien niet altijd handig is, is het wel voor de boodschap van kerst zelf! 
 

Misschien dat dat de oranje mannetjes die morgen op het veld stappen ook goed zou doen. In elk 
geval de toeschouwers. Liever wat vuur, ‘dood of de gladiolen’, dan teveel systeem. 
 

 
 

Het thema van de tweede advent is: Vluchten en op weg gaan. Bij dat thema in elk geval een gedicht 
van Jan Duin, een overweging van Corrie Laros en een spelenderwijs van Nico Schroevers. Zo vieren 
wij aanstaande zondag weer het feestje van de Samenwerkende Kerken Beemster.  
 

Bij het thema het onderstane lied, gecomponeerd en geschreven in de tijd dat kerken in Beemster 
voor het eerst samen kwamen . .  
 

Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe 
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar naar toe 
Hoe ver moet je gaan 
 

De verre landen zijn oorlogslanden 
Veiligheidsraadvergaderingslanden, ontbladeringslanden,  



toeristenstranden 
Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer 
 

Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes  
en op Venus zijn instrumenten 
En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente 
 

Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar 
Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar . . 
 

Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin 
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waarin 
 

Hoe ver moet je gaan 
In zaken of werk, of in discipline 
In Yin of in Yang of in heroine 
In status en auto en geldverdienen 
Hoever moet je gaan  
- Vluchten kan niet meer 
 

Hier in Holland sterft de laatste vlinder  
op de allerlaatste bloem 
En alle muziek die overblijft is de supersonische boem . .  
 

MEELEVEN . . 
 

De bloemen zondag gaan naar Ruurd en Mariska van Woersem voor hun 40-jarig huwelijks-
jubileum. Proficiat. Een tweede bos gaat naar Mevrouw van Twisk – De Geus. Zij heeft een plekje 
gekregen in de Miewijdt. Nog één keer een bloemetje in de oude muren. 
 

Tin Noome is opgenomen in het ziekenhuis. Na de hersenbloeding had hij zich toch weer, aanvan-
kelijk met frisse tegenzin op de revalidatie gestort. Er was goed herstel. Tot hij afgelopen 
donderdag er een herseninfarct bij kreeg. Dat is wel erg veel op het bordje. 
 

De bevestiging van Ineke van Poelgeest schuiven wij daarom even vooruit. Dat zal niet op 11 
december gebeuren, maar op de zondag dat zij voor het eerst dienst doet als kerkenraadslid. 
 

Carla Laan wensen wij een goed herstel toe. “En totdat wij elkaar weer begroeten . . .” 
 

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 & Garfunkel, op het legenda-
rische optreden en op de beslommeringen van het weerzien.  

Behalve dat Central Park een feelgoodconcert is, werpt het een 
nieuw licht op tijdloze hits als Bridge Over Troubled Water, 
Sound of Silence en 50 Ways To Leave Your Lover.  
 

Reserveren via: info@wiewatwaarop49.nl 



Beemster, 4 december 2022,  
TWEEDE OECUMENISCHE ADVENT 2022: VLUCHTEN EN OP WEG GAAN 
Muzikaal worden wij begeleid door de het Gelegenheidskoor uit Westbeemster o.l.v. Marian van 
der Hulst, met Jan Pronk achter het orgel.   
 

  

 
  

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 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. Waarschijnlijk is het “ja” van Maria ook niet helemaal weloverwogen ..  
 

Voorgangers zijn Corrie Laros,  Jan Duin en Nico Schroevers.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Koorzang   Er is geen weg terug 
 

Mensen lopen voort, zoekend naar een woord,  
eindeloos op weg, nooit genoeg gehoord. 
Waar is Hij die leidt naar het leven? Waar zijn wij om liefde te geven? 
Samen op die weg, maar blind voor al wat leeft,  
doof en stom en -- zoekend naar God . .  
Morgen vinden wij de weg van hart tot hart,  
dan is er geen weg meer terug. Refrein (2x)  
 

Welkom  
Samenzang: In ’t hart van de winter (Mel. Daar ruist langs de wolken) 
 

In 't hart van de winter, het holst van de nacht  
heel zachtjes begint er wat lang is verwacht: Een takje gaat groeien  
aan een verdorde boom  
die gaat straks weer bloeien, zo zegt Jesaja ’s droom. 
Refr.  Doe ons hopen, vlam van advent.  

De toekomst gaat open waar jij jouw lichtjes zendt 
 
 



Groeiend licht - Aansteken van de twee adventskaarsen en stilte .  . 
 

V  Onze hulp in de naam van de Goede God       
 

Openingsgebed beantwoord met koorzang: Wonen overal, nergens thuis 
 

Wonen overal nergens thuis, aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.  
Vallende sterren, de schim van de maan, mensen die opstaan en leven gaan. 
Mensen, veel geluk. 
 

Wonen overal even thuis, handel en wandel en huis na huis,  
loven en bieden op waarheid en waan, wagen en winnen en verder gaan. 
Mensen, veel geluk. 
 

Wonen overal bijna thuis, aarde mijn hemel mijn vadershuis,  
stijgende sterren, de lach van de maan, mensen die dromend een stem 
verstaan. Mensen veel geluk. 
 

Spelenderwijs  
 

Samenzang Kom tot ons, de wereld wacht  (Lied 433) 
 

Een gedicht als inleiding op de lezing 
 

Lezing    Jesaja 35 
  

Koorzang   Mensen zijn op weg.  
 

Mensen zijn geboren en leven als een kind.  
Hopen op wat zij horen, geloven wat zij zien. 
Mensen zijn op aarde en de mensen zijn op weg.  
Oh, God, leven is altijd op weg  . . 
 

Lezing    Lukas 1, 26 - 38 
  

Samenzang  De engel Gabriël (Lied 443, vers 1 en 2 allen, vers 2 vrouwen) 
 

Overweging 
  

Samenzang  Hef op uw hoofden, poorten wijd! (Lied 435, vers 1 en 2) 
 

Collecte met koorzang: Tussen samen en alleen (Tekst: H. Dekker) 
 

Gebeden, telkens beantwoord met ‘Koester de namen’; Onze Vader 
 

Slotlied  Nu daagt het in het Oosten(Lied 444)  
 

Zegen met koorzang en besluite: Op weg! 
 

 



 

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 
 



 

  
 

 


