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2023, OVER DE DREMPEL  
 

 
 

In een korte Oudejaarsavonddienst hebben wij 2022 afgesloten en 2023 voorzichtig aangeraakt. 
Het jaar wat voor ons als Beemsterkerk ook in het teken staat van bouwen, restaureren én 
jubileren bij 400 jaar Keyserkerk! Het was goed om dat alles verstild te beginnen. Alle drukte en 
reuring leken nog ver weg en alleen nog maar een mooie luchtspiegeling . .  
 

De werkelijkheid is inmiddels anders. 2023 is begonnen. Eigenlijk meteen volop. De brieven voor 
het korenfestival op zaterdag 15 april 2023 gaan binnenkort uit naar de 12 koren die hun mede-
werking hebben toegezegd. In de loop van de maand krijgen ze ook het Samenzanglied toe-
gestuurd, wat speciaal voor het festival is gearrangeerd. En natuurlijk klinkt de polder erin door. 
 

Volgende week starten ook de wekelijkse repetities voor het Theaterspektakel BLITSKIKKER wat 
in juni in en rond de kerk zal plaatsvinden met een mooie, bonte voorstelling rond iets wat 400 
jaar de kerk op een mooie manier gekleurd heeft: een trouwerij! En natuurlijk loopt niet alles 
gladjes. Dat levert het mooiste spektakel op. In het winterconcert van Beemsters Fanfare speelt 
Blitskikker ook een rol.  . 
 

De OLIEBOLLENACTIE zit er na 60 jaar op. Maar in het kader van 400 jaar Keyser komt er een mooie 
bakwedstrijd: Beemster Bakt! Ook daarover meer in de tweede helft van deze maand! Het Olie-
bollenfestijn kende een mooie afsluiting. Heel veel vrijwilligers zetten nog één keer hun beste 
beentje voor. Fijn was het dat het tussen 9.00 en 11.30 droog was.  In de Keyserin was er soep en 
broodjes en een cadeautje voor alle medewerkers: Beemster Valery Aardappels van de familie 
Francis! De opbrengt wordt later gecommuniceerd. 
 

Met wat over was konden wij de vluchtelingen in de Baanstee-Noord blij maken en de Oekraïense 
mede-burgers in het gemeentehuis en in De Rijper Eilanden. Bij die laatste groep kwamen zij 
precies op tijd voor hun nieuwjaarsfeest. . .  
 

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan hoe wij de torenhoge gas -en elektratarieven 
(circa 5000 per maand allen al voor Kerk en Keyserin – dus 60.000 euro per jaar!) kunnen hanteren 



zonder die enorme bedragen kwijt te zijn. Dat was goed schrikken, maar er zijn wel degelijke 
knoppen om aan te draaien. En dat is niet alles op slot doen. Wordt vervolgd .  
 

De kerst is weer uit onze gebouwen verwijderd. Dit jaar wat eerder dan anders. Driekoningen 
halen wij altijd, soms nog iets langer. Maar de kerk gaat in restauratie en alles moet worden 
ingepakt en weggepakt voorde steigers en voor het stof. In de Kapel wordt het druk met diensten 
en met nog een koor erbij. Zangvereniging de Harmonie komt voorlopig in de Kapel repeteren 
omdat Blits-kikker in de foyer gaat beginnen . .  
 
 

Tot eind maart houden wij onze kerkdiensten in de Kapel. Deze zijn ook met een live-stream te 
volgen. Gewoon, zoals altijd via Kerkdienstgemist Middenbeemster.   
 

 
 

Nico en Marie Schroevers zijn vanaf 6 januari twee weken vrij. Voor dringende zaken kan 
contact opegnomen worden met Els Steen: 06 1251 7915 of via mail: ej.steen@quicknet.nl 
 

 

MEELEVEN . . 
Donderdag 5 januari vindt om 15.30 in de Keyser de afscheidsdienst plaats van Arna van Laar – 
Kamphuis. Arna was een gewaardeerd en betrokken deel van onze gemeenschap. Het was mooi 
dat ze er kortgeleden nog was, met de rolstoel, maar ook nog rechtop! Zij was destijds ook deel 
van onze reisgroep naar Tanzania. 
 

 
 

Wij wensen een gelukkig 2023 toe, met veel gezondheid, met veel ple-
zier, onderling verbonden als smaakmakend zout, en met veel hemelse 
inspiratie en draagkracht . . Dat zal de vrede goed doen 
 

In verbondenheid, Marie en Nico Schroevers 
 

 

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) 
 



PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER, EERSTE DIENST IN 2023 
10.00 Kapel Zuidoostbeemster, Pr. Wilhelminasingel 39 
 
 

WIJS WIL IK ZIJN . .  
 

 
 
“Wijs wil ik zijn; en altijd blijven bewegen in de richting van het licht.” 
 

Wellicht de bekendste voorstelling van de drie wijzen (of ‘drie koningen’) komt uit het zesde-
eeuwse mozaïek van Sant'Apollinare Nuovo te Ravenna, Italië.  De wijzen zijn als Perzen afge-
beeld, met strakke broeken en de typische frygische muts, het kenmerk bij uitsteek van ‘iemand 
uit het Oosten’. In het evangelie van Mattheus staat niet dat het er drie waren en in het Syrisch 
Christendom zijn het er zelfs 12! Het evangelie noemt wel drie geschenken: goud, wierook en 
mirre, vandaar dat de wijzen als drie in de westelijke kunst zijn voorgesteld. Hun namen, Mel-
chior, Caspar en Balthazar, staan in het mozaïek uit Ravenna boven hun hoofden. 
  
In de eerste dienst neemt Lidy Schutten ons mee in de gang van de drie wijzen. Muzikale 
medewerking is er van Jan Pronk op het pas-gestemde orgel in de Kapel. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orgelspel vooraf  
 

Welkom                       
 

Intochtslied Uit het duister hier gekomen (Melodie: ‘Once in Royal David’s City’)  
  

Uit het duister hier gekomen: Mensen van de wereldnacht 
Onbestemd verward in dromen, niet vermoedend wie hen wacht 
Zoekend of een woord opgaat, als een ster van dageraad 
 

Nacht waarin zou zijn geboren, Die de naam heeft ‘dat Gij redt’ 
Morgentaal in onze oren, hemel op ons hoofd gezet 
Ogenwenkend woord van u, nieuw getijde dat is nu 
 

Gij die nieuw zijt alle dagen, bron en hartslag van de tijd 
Kunt Gij een moment verdragen dat Gij niet mijn toekomst zijt? 
Die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’ en ‘de dood zal niet meer zijn’. 
 

Zeg ons dat Gij niet zult slapen, eerste stem die nimmer zweeg 
Zie de mens door U geschapen. Waarom zijn wij woest en leeg? 
Als de dood zo zwaar en dicht, spreek ons open naar uw licht. 



Aansteken van de kaarsen   
  
V         Onze hulp in de naam van de Eeuwige God 
  
Kyriëgebed  
 
Glorialied   Een kind geboren te Bethlehem (Lied 515: 1, 3, 4, 7) 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Bijbeltekst   Jesaja 60: 1 t/m 6 
 
Samenzang  Van waar zijt Gij gekomen (Lied 494: 1, 2 en 3) 
 
Bijbeltekst   Matteüs 2: 1 t/m 12 
 
Samenzang  Ik mag hier aan uw kribbe staan (Lied 475: 1, 2 en 3 ) 
 
Overweging 
 
Samenzang  Uit uw hemel zonder grenzen (Lied 527: 1, 2, 3, 4 en 5) 
 

Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht 
met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen. 
 

Als een kind zijt Gij gekomen, als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind, die voorbijgaat in de bomen. 
 

Als een vuur zijt Gij verschenen, als een ster gaat Gij ons voor 
in den vreemde wijst uw spoor, in de dood zijt Gij verdwenen. 
 

Als een bron zijt Gij begraven als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn ooit nog vrede hier op aarde? 
 

Als een woord zijt Gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van leven.  

 
Collecte met orgelspel 
 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied (staande) Licht in onze ogen (Lied 463: 1, 2, 3, 4 en 5) 
 
Zegen en uitzending met gezongen “amen”.  
 

 
 



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 



 

  
 

 


