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VIERDE ADVENT: KERST IN DE STALHERBERG 
 

 
 

Kerstmiddag in de Keyser  
 

Vanwege het concert van de 3Js op vrijdag vond donderdag de eerste kerstmiddag in de Keyser 
plaats. Vandaag in de Kapel. Wat was het weer goed om met z ’n allen tezamen te komen rond 
boom en kribbe. Met mooie muziek van het mandoline-orkest uit Oost-Wieringen. Met mooie, 
kerstige woorden, met veel lekkers en met alle tijd voor ontmoeting of om even in stilte te genie-
ten van al het goede wat de vrouwen en heer van het Vriendschappelijk Huisbezoek ons voorscho-
telden. Vanmiddag dus in de Kapel met muziek en zang van de Accordeonvereniging Beemster. 
 

Kerk en kapel zijn voor de gelegenheid omgebouwd tot mooie herbergen. Want kerst vindt dan 
wel plaats in een stal, en niet voor niets. Geborgenheid wordt met kerst vooral geboren daar 
waar het nog niet is! Maar reken maar dat Maria en Jozef de stal ook wat ingericht hebben. Mooi 
maken is het eerste genieten van wat komen gaat. Er moest dit jaar ook flink gestrooid worden. 
Het was erg glad. Maar rond kerst altijd engelen genoeg die aanpakken. Fijn, en dank! 
 

 
 

De gastvrouwen en heer van de Keyser (Anita en Lobke stonden in de keuken) 



En alvast ter overweging 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 niet plotseling oud als 
je de middagen bezoekt. Integendeel. Het zijn gewoon mooie middagen. 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. 
 

MEELEVEN . . 
 

’s Avonds, na de kerstmiddag vond de condoleance plaats Tin Noome overleden.  Zaterdag vindt 
de uitvaart plaats vanuit de Keyser. Die is op uitnodiging. 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. 
 

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

Aanstaande zondag vindt de doop plaats van Jens Lucas Groot, zoon van Chris Groot en Suzanne 
Meiring, kleinzoon van Elly en Herry.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CONCERT MET P3:  
KERSTCONCERT 3JS   
Vrijdag 16 december in de Keyserkerk  
 

Misschien zijn er toch nog wat kaartjes?! 
 

Door de zaal goed in te delen konden wij nog wat extra plekken creëeren. U 
kunt het dus nog proberen: 06 -5466 7049 
 

  
  
 



Middenbeemster, 18 December 2022, Vierde Advent:  
God is genadig . . ?! 

 
 

“Genade: ik geef jullie het voordeel van de twijfel . . “ 
 

Zondag alweer de vierde en laatste adventsdienst.  Plotseling gaat het snel. Volgende week is het 
kerst, hét feest van engelen en herders en van “een kind is ons geboren!” Maar geboorte vieren wij 
ook zondagmorgen al rond de doop van Jens Lucas, zoon van Chris Groot en Suzanne Meiring.  
 

Het thema daarbij is: God is genadig. Dat klinkt misschien wat abstract. Het verwijst naar het tweede 
van de vier liederen waarmee de evangelist Lucas zijn geboorteverhaal kleurt. Daarin zingt een oude 
priester uit dat God genadig is. Is dat oud nieuws, of is genade steeds weer verrassend, en 
ingrijpender dan wij zouden denken? Als een kind ons geboren! 
 

Muzikale medewerking is er van de Beemster Carol Singers o.l.v. Daphne Bečka, van Femke Leek, 
solozang en van Jan Pronk achter het Van Dam orgel. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Koorzang bij binnenkomst  - het koor zingt al een keur van kerstliederen vooraf, variërend van een 
engelse Carols, een van oorsprong Franse Carol tot Amerikaanse kerstliederen . . 
 

Ding Dong Merrily on high.     
 

Angels we have heard on High.      
 

Jingle Bells 
 

We Wish you a merry Christmas 
 

Welkom 
 

Openingslied   Dit is een morgen (Lied 216 solo vers 1, allen vers 2)  
 

Groeiend licht - Aansteken van vier adventskaarsen en stilte .  . 
 

V  Onze hulp in de naam van de goede God  



Openingsgebed 
 

Koorzang   Peace on Earth   
 

    It’s beginning to look like Christmas  
 

De dopeling wordt binnengebracht, wij zingen: 
Verbonden met vader en moeder (solo vers 1, allen refrein en vers 2)  
 

Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee 
Maar ook met ons allen aanwezig, vier jij hier dit feest met ons mee. 
 

 Refr.  Je hebt al een naam, en die noemen wij hier op dit feest. Daarmee word je  
   gedoopt in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. 
 

Zo mag je gaan leven met mensen, gedragen door liefde en trouw, 
die wij je vandaag bij dit dopen beloven en bidden voor jou. Refr. 
 

Welke namen & doopgebed  
  

Vraag aan de peetooms en aan ouders (staan)  
  

Doop, zegen en bede, beantwoord met “Vrede voor jou”  
 

 
  

Doopspreuk en doopkaars  en een klein muzikaal cadeautje .  . 
  

Solozang  Into my arms (Plump) 
 

 
 

Je ‘babyblues’, zo vol verwondering. Je gekrulde signalen, je aanstekelijke 
lach. En terwijl ik naar je kijk begin je al ouder te worden. Het enige wat ik 
kan doen is je stevig vasthouden. Wetend, dat wolken zullen oprijzen,  
stormen zullen binnenstormen. Maar in mijn armen ben je veilig  . . 
  



Inleiding op de lezing 
 

God is genadig (Lucas 1) 
  

Samenzang  In de nacht zal komen  
(Lied 505 solo vers 1, vers 2 en 3 allen) 
 

In de nacht zal komen kind van hogerhand, licht in blinde ogen, licht dat zingend brandt,  
kom in onze dagen, kom in onze nacht, hoor de aarde klagen – Heer, de wereld wacht. 
 

In de nacht zal komen kind dat met geduld eeuwenoude dromen eindelijk vervult,  
kom in onze dagen, kom in onze nacht, kom met uw gestage, milde overmacht. 
 

In de nacht zal komen, onmiskenbaar kind, kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind,  
kom in onze dagen, kom in onze nacht, laat uw morgen dagen, kom – de wereld wacht. 
 

Overweging     
 

Koorzang, en ondertussen wordt er gecolecteerd  
 

A holy Child is Born   
 

O Holy Night 
 

Dank –en voorbeden met Kyrië (Iona), Onze Vader  
 

Samenzang  Nu zijt wellekome   
    (lied 476, vers 1 en 2)  
   

Zegen met koorzang ten besluite: 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 
 
 



KERSTNACHT 2022 
Zaterdag 24 december, 22.00 uur  
in de Keyserkerk 
 

Deuren open vanaf 21.30 
Kerstzang vooraf: vanaf 22.40 
 

VREDE OP AARDE EN WELBEHAGEN  
In de nacht der nachten is het een drukte van 
belang. Engelen zingen de hemel open, ieder-
een is onderweg. De herders die zich niet in 
slaap lieten sussen ontvangen de engelenbood 
schap en geven het door, met handen en voe-
ten: Vrede op aarde, welbehagen bij mensen.  

 

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

o.l.v. Jan Maarten Koeman met Hay-den 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 kaarslicht 
vieren wij nu de geboorte van het kerstkind 
bij daglicht. Een koningskind in een stal! Ge-
borgenheid geboren juist buiten de herberg. 
Een wereld omgekeerd? Niet zelden zijn dro-
men van een omgekeerde wereld wat eng. 

Ook omdat velen van ons al aan de goede 
kant van de medaille lijken te zitten. Hebben 
wij meer te verliezen dan te winnen. En toch! 

 
NIEUWJAAR, DRIEKONINGEN EN . .  
1 januari 10.30   
 

In 1623 werd de Keyserkerk feestelijk in 
gebruik genomen. Dat vieren wij vanaf zon-
dag 1 januari tot en zondag 31 december. Wij 
beginnen met een korte, feestelijke dienst 
met muziek en zang van o.a. Carel Kraayen-
hof, bandoneon en Femke Leek, solozang. 
Dan heffen wij het glas. Daarna gaat de kerk 
in restauratie . .  
 

 
 

  
 



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 
 



 

  
 

 


