
BEEMSTERKERK 125ste nieuwsbrief december 2022 
 

DERDE ADVENT: ALS JE ZIEL BEGINT TE ZINGEN   
 

 
 

Syrisch vluchtelingenkoor – zingen tilt je op, ook over zorgen 
 

Met aanstaande zondag, de derde advent, zijn over de helft van de adventstijd. Nu gaat het snel. 
Volgende week nog één keer advent, dan is het kerst.  
 

Het thema van deze zondag is: 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, nog erger, zijn? Liever 
staan wij met onze voeten stevig op de grond. Dan zijn wij nuchter, af en toe misschien met een 
spoortje ontgoocheling of vermoeidheid. Niet te euforisch. Maar als het wat moet worden, 
moeten wij misschien ook  .  . een stap verder zetten dan wij kunnen overzien.  
 

In het geboorte-evangelie van Lucas begint Maria ’s ziel als eerste te zingen. Het lied wat zij zingt, 
het Magnificat, is het eerste van vier liederen waarmee Lucas de geboorte van het stallekind 

kleur geeft en optilt. Het 
Magnificat is één van de 
advents -en kerstliederen 
die het koor Indigo o.l.v. 

Marie Anne Pak zondag in 

ons midden laat klinken. 
 

Vele jaren heeft de zang 
van dit koor uit Bergen 
onze adventstijd kleur ge-
geven. Zondag doen zij 
dat voor het laatst. Zij 
gaan stoppen. Nog één 
keer laten zij hun ziel in 
ons midden zingen.   

 



MEELEVEN . . 
 

De bloemen zondag gaan naar Bert en Ada van der Veen. Ada heeft een plekje gekregen in de 
Triton, met meer verzorging. Bert blijft alleen thuis aan de Prinses Wilhelminasingel. Wel met 
minder zorg die hij moet geven en met goede zorg voor hem zelf. 
 

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

Vandaag, op zijn verjaardag is Tin Noome overleden. Na de hersenbloeding had hij zich aan-
vankelijk met frisse tegenzin toch weer op de revalidatie gestort. Hij herstelde goed. Tot hij er 
plotseling een herseninfarct bovenop kreeg. Met alle gevolgen van dien. Gelukkig heeft het toen 
niet meer te lang geduurd. Al zullen wij hem wel missen. Tin was een fijn mens, maar dit was 
geen leven meer. Donderdagavond zal er een condoleance zijn in de Keyser en zaterdag 17 
december zal van daaruit ook de uitvaart plaatsvinden.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCERT in KERSTSFEER:  
ZANGVERENIGING DE HARMONIE  
Zondag 11 december, 14.30  
(kerk open om 14.00) 
Met veel plezier nodigt zangvereniging Har-
monie 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 SAMENWERKING MET P3:  
3JS & Micha Molthoff, Vrijdag 16 
december: UITVERKOCHT! 
 

Omdat er nog regelmatig gebeld wordt voor 
kaartjes: Het concert is helaas helemaal 
uitverkocht! 
 

 
 

 



TWEE GEZELLIGE KERSTMIDDAGEN 
 

Donderdag 15 december,  
14.00 in de Keyser 
Met Mandoline Orkest uit Den Oever  
 

Donderdag 15 december, - vol !! 
14.00 in de Z-INN Kapel 
Met het Beemster Accordeon Orkest  
 

De eerste herberg (De Kapel) is inmiddels vol. 
Op dit moment is er nog wel ruimte op Don-
derdag 15 december in de Keyser. Een mooie 
middag met mooie muziek, lekkere hapjes 
en drankjes, kerstverhalen en meer. Van harte 
welkom. Wel even aanmelden! Bij Elly Groot  
(06-33350109,  of elly.rijswijk@hotmail.com 

 

De kerkzalen van Keyser en Kapel  
openen allebei een half uur voor begin, 
dus om 13.30 uur. 
 

Afgelopen donderdag was er weer leerhuis. Wij hadden de hoop in ons midden. Wat is hoop, 
waarop hopen wij, voor ons, voor onze kinderen, of voor die ene? En hoop kan stevig zijn of 
wat dunnetjes, vals en oprecht. Het waren mooie gesprekken en als toetje daarbij een lied van 
Ivo de Wijs op een melodie van Louis van Dijk. Google het maar eens  . . 
 

Ik. Ik heb als kind geleerd 
Wat goed was en verkeerd 
En ook van de drie-eenheid: hoop, geloof en liefde, maar – helaas 
 

Helaas verloor ik ’t idee 
Dat al ons wel en wee bestuurd wordt en gestuurd wordt  
door een Iets of door een Grote Baas 
 

En ik. Ik had de liefde lief 
Misschien wat te naïef. Want ach, wie ik beminde  
was ik na een tijd en tot mijn spijt weer kwijt 
 

En tja. Zo werd ik blind en doof 
Geen liefde, geen geloof 
Maar wat ik van m’n leven niet verliezen wil, is hoop – is hoop 
 

De hoop op straks en op daarna 
De hoop op: ja, hoera 
De hoop die zachtjes zegt: Schep moed 
Al wat je doet komt goed, gaat goed 
 

De hoop op eeuwen aan ’n stuk 
Van wereldwijd geluk 
De hoop die zegt: Het komt terecht  
– dus zit niet bij de pakken neer.  
De hoop, die zegt:  
Ik ben er morgen weer 

 

 



 

Middenbeemster, 11 December 2022, Derde Advent:  
Als je ziel begint te zingen 

 

 
 

Muzikale medewerking: Vrouwenkoor Indigo uit Bergen o.l.v. Marie Anne Pak en Jan Pronk, orgel. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orgelspel bij binnenkomst 
 

Koorzang  Candlelight Carol (John Rutter) 
 

Hoe vereeuwig je de wind die over het water strijkt?  
Hoe tel je alle sterren aan de lucht?  
Hoe kun je de liefde van een moeder meten?  
Hoe beschrijf je een baby ’s eerste gehuil  . .    
 

Welkom  
 

Samenzang    De nacht is haast ten einde  
(Lied 445, vers 1 en 2 melodie lied 452) 
 

Groeiend licht - Aansteken van drie adventskaarsen en stilte .  . 
 

V   Onze hulp in de naam van de goede God   
 

Openingsgebed met ‘Uit het duister’  
(vers 1 en 2 allen, mel. In de stad van koning David) 
 

Spelenderwijs 
 

Koorzang  La vierge a la crèche (César Franck) 
 

Het kindeke wil niet slapen,  
hoezeer zijn moeder ook wiegt en zingt.  
Het is koud en donker, de nacht van God.  



Pas als tranen vloeien slaapt het kleine kind . . “ 
 

Ecce Virgo (Herman Strategier) 
 

(Jesaja 7, 14: “Daarom zal ik u een teken geven.  
Een jonge vrouw zal zwanger worden en zij zal een zoon krijgen  
en zijn naam zal Immanuël zijn. God met/in ons!”) 
 

Inleiding op de lezing 
 

Samenzang  O kom, o kom, Immanuël   
(Lied 125 oude liedboek, vers 1 solo, 2 allen 
  

De engel die de geringe aanzien geeft (Lucas 1) 
  

Koorzang  Chant de Marie (Marie Anne Pak) 
 

Het Magnificat is op ontelbare melodieën gezongen: mijn ziel maakt groot de Heer .  . 
 

Overweging     
 

Samenzang   Ga, stillen in den lande (Lied 440, vers 1 en 2 allen) 
 

Collecte met koorzang: Puer natus (J.S. Bach) 
 

Gebeden, telkens beantwoord met   
‘Hoor, Heer, ons gebed’ (Taizé) Onze Vader  
 

Slotlied Er is een roos ontloken  
(Lied 473 vers 1 en vers 3 allen, vers 2 solo)  
 

 Zegen  met koorzang Carol of the bells (Mykola Leontovitsj) 
 

 
 
Hoor hoe de klokken, zoete, zilveren klokken,  
allemaal lijken te zeggen: gooi je zorgen weg,  
want kerst is dichtbij, en brengt welbehagen ..” 
 

Orgelspel ten besluite 
 



  
 

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 
 



 

  
 

 


