
BEEMSTERKERK 130ste nieuwsbrief   
 

DE WINTER VAN 2023 
 

 

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.   
 

Om het nog wat spannender te maken is deze weken de Zuiderweg deels gesloten. Het viaduct 
net voor de kern van Zuidoostbeemster is ook afgesloten. Wie uit bijvoorbeeld Middenbeemster 
komen kunnen via de Purmerenderweg rijden! 
 

Omdat er in de kapel wel een camera is, maar geen beeldschermen, lukt het waarschijnlijk niet 
om liturgie of liederen op de livestream te krijgen. Of toch? Er wordt aan gewerkt.  
 

 

 
 

Als ik aan winter denk, dan denk ik ook aan koud. Met kouden handen je veters van je schaatsen 
dichtbinden. Met koude handen fietsen, als je je handschoenen vergeten bent. Deze winter komt 
daar de Oekraïense kou bij, met huizen kapot en verwarmingsinfrastructuur bewust kapot gescho-
ten en de kou van wie de kosten van het gas veel zorgen geeft .  .  

Maar de winter was ook heel lang de tijd van het vertellen van verhalen en van het thuis knutselen 
of musiceren omdat het werk of het sociale leven buiten stil ligt. Om die reden ‘beginnen’ wij deze 
winter met een aantal winterdiensten met winterse verhalen naast de bijbelverhalen.   
 

Wij koppelen die verhalen aan de ‘jubeljaren’ van de 400 jarige Keyserkerk. Zo staat volgende week 
Winter mede centraal als één van de vier seizoenen uit de Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi. 
Vivaldi voltooide dit werk in 1723, toen de Keyser zijn 100-jarige bestaan vierde. Wij openen de 
serie met een verhaal wat in 1623 uitkwam, al werd het waarschijnlijk al in 1611 geschreven: The 
Winters Tale (Het wintersprookje) van William Shakespeare. 



 

Het wintersprookje is een liefdesverhaal in de 
trant van twee koningskinderen en van 
Romeo en Julia. De liefde is groot, maar er 
staan ook afgronden diep tussen de 
geliefden. Daarom klinkt naast het verhaal 
van het Wintersprookje dat van Simson en 
Delila. Simsom (zijn naam betekent, de Zon) 
raakt verliefd op Delila (haar naam betekent, 
de Nacht). Met die namen roept het verhaal 
al meteen op: Dat kan niet goed gaan. Hoe 
zouden de zon en de nacht bij elkaar kunnen 
zijn, ze sluiten elkaar immers uit. Daar waar 
de Zon is verdwijnt de nacht, en omgekeerd.  
 

In dat verhaal en in dat van het 
Wintersprookje kun je natuurlijk ook ‘onze 
dagen’ laten meeklinken. Simson die zich 
onoverwinnelijk voelt en die zich vrijwillig 
steeds verder verstrikt in een web van 
leugens en onvrijheid . . 
 

Twee verhalen voor de winter, koud en grijs, 
waarin vitamine liefde en leven uiteindelijk 
toch wint. 
 

Het jaar 2023 staat voor onze Beemsterkerk ook in het teken van bouwen en restaureren. In de 
kerk staan inmiddels heel veel steigers opgesteld, wat prachtige plaatjes oplevert (zie hieronder). 
Bij de appartementen wordt gewerkt aan de bekisting en de bewapening van de fundamenten: 
 

  
 
 



 
 

 



 
 
 

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 is deze keer niet nodig – let op de gesloten 
Zuiderweg! 
 

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



 

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

 

 

Een wintersprookje 
Hartelijk welkom in deze eerste dienst in een serie winterdiensten.  
Naast bijbelteksten staan deze weken ook verhalen centraal uit de ‘jubeljaren’ van onze 
Keyserkerk. Wij beginnen met het Wintersprookje van William Shakespeare uit het jaar 1623. 
  
  
Muzikale medewerking is er van Jan Pronk, orgel en van Femke Leek, zang.   
 
Orgelspel bij binnenkomst 
 

Welkom 
 

Samenzang     Toen midden in de wintertijd (Lied 495, vers 1 solo; vers 3 allen)  
 

Aansteken van de kaarsen en stilte 
 

V Onze hulp in de naam van de goede God 
 

Openingsgebed met harp en solozang In the Bleak Midwinter (Bob Chilcott) 
 

In het schrale midden van de winter 
Toen ijzige wind deed kreunen. De aarde  
was hard als ijzer, water als een steen.  
Er was sneeuw gevallen, sneeuw op sneeuw, 
In het schrale midden van de winter 
Lang geleden .  . 
 
Onze God, de Hemel kan Hem niet houden  
De aarde ondersteunt hem niet. Hemel en aarde  
zullen vluchten als Hij komt om te regeren:  
In het schrale midden van de winter  
Was een plek in een stal genoeg voor hem! 
Voor de Heer God Almachtig, Jezus Christus .  . 
 

Spelenderwijs, wintersprookje  
 

Samenzang  “Freunde, dass der Mandelzweig”, Solozang (D) en allen (NL)  
 



Korte inleiding op de lezingen 
Bloemlezing naar Richteren 16, vers 4 - 19 
 

 
 

Samenzang  Aan de bronnen van ons leven (LB 435; vers 1 solo, vers 2 en 3 allen) 
 

Overweging 
 

Samenzang In de nacht gekomen (vers 1 solo, vers 2 en 3 allen) 
      

Collecte met  Solozang Fix you (Coldplay) 
 

Als je wel je best doet, maar het lukt je niet.  
Als je krijgt wat je wilt, maar niet wat je nodig hebt.  
Als je je zo moe voelt, maar niet slapen kunt;  
klemgezet in verkeerde richting 
 

Als tranen komen en stromen over je gezicht.  
Als je iets verliest, wat je niet vervangen kunt  
Als je van iemand houdt, maar het loopt vast.  
Kan het allemaal nog erger? 
 

Dan zullen lichten je naar huis leiden en je botten verwarmen. 
En  ik zal proberen je te repareren. 

 

Gebeden, met kyrië (Iona), Onze Vader 
 

Slotzang Komt ons in diepe (Lied 489, solo vs 1, allen vs 2)  en Hoor de en’len (vs 3) 
 

Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan,  
Een mensenkind voor ons geboren, ‘God zal ons redden’ is zijn naam  . .  
 

Zegen  
 

Heil de vorst der eeuwigheid, zonne der gerechtigheid! 
Van zijn vleug’len dalen neer, licht en leven altijd weer. 
Lof u, die uw glorie deed schuilen in het aardekleed 
Opdat wij van zonden rein, nieuwgeboren zouden zijn 
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer! 



 
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 





 

  
 

 


