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Restaureren, bouwen, jubileren .. 

 

1623-2023: 400 jaar Keyserkerk 
 



Voorwoord en Inhoudsopgave 
 

2023: 400 jaar Keyserkerk. Op Oudejaarsavond hebben wij dit bijzondere jaar geopend 
met een avonddienst, zoals wij hem alweer een paar jaar niet gehouden hadden. Het was 
onze inzet om te beginnen met een nieuwjaarsdienst, maar het was lastig om op de 
morgen van nieuwjaar voldoende enthousiasme bij elkaar te brengen.  
 

Oudjaar was meteen de laatste dienst in de Keyser. Kort daarop werden de eerste steigers 
in de kerkzaal opgebouwd. Dat gebeurde eerder dan wij vanuit gingen en het waren er ook 
veel meer. De steigers staan niet alleen rondom maar ook in het midden. Zo kunnen de 
diensten en concerten die wij vol goede moed gepland hadden in de eerste drie maanden 
van 2023 niet doorgaan in de Keyser. In de kerk wordt alleen gerestaureerd. 
 

Jubileren doen wij in de Kapel. Afgelopen zondag zelfs met een ruim 40 koppig en ook de 
komende twee zondagen met koorzang. Maar ook zonder koor is het goed om weer in de 
Kapel te zijn. Heeft u het nog niet meegemaakt? Schuif snel een keer aan!  
 

Ondertussen wordt er, vooral achter de schermen, hard gewerkt aan alle festiviteiten en 
activiteiten rond 400 jaar Keyser. Afgelopen weekend was er een “reclameblok” tijdens de 
winterconcerten van de Fanfare. Met een klein ingestudeerd stukje toneel werd iets 
verteld over het stuk. Zo wordt er ook gewerkt aan het kinderproject met de scholen en aan 
de verhalen voor de Binnendijks-bijlage, etc. Het programma voor het korenfestival staat. 
 

Naast dit alles wordt er ook verder gebouwd aan de appartementen en moeten er tal van 
keuzes gemaakt worden die je bij de bouw van een eigen huis ook zou moeten maken .  . 
 

Wij hebben overigens een sprong gemaakt van de 73-ste naar de 76-ste jaargang. In de 
loop van de jaren is er af en toe niet doorgeteld. Nu zitten wij weer op schema! 
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MET JE GEZICHT IN DE ZON . .  
 

Van 22 januari tot 19 februari vieren wij een aantal feestelijke winterdiensten. De winter 
speelt er steeds een andere rol en wel gekoppeld aan teksten uit de zogenaamde ‘jubeljaren’ 
van onze Keyserkerk. Zo kreeg zondag 22 januari zijn kleur door Het Wintersprookje ( A Winter 
Tale) van William Shakespeare wat 1623 uitkwam toen de Keyserkerk in gebruik werd geno-
men. Een week later klonk Winter mee uit de Vier Jaargetijden van Vivaldi uit 1723. De eerste 
twee zondag klonk ook het verhaal van Simson en Delila mee. Dat onmogelijke liefdesverhaal 
van de ZON (betekenis Simson) en de NACHT (betekenis Delila). Moet de zon immers niet 
ondergaan als de nacht zijn opwachting maakt .  .  
 

Een paar dagen geleden stond ik nog met mijn rug tegen de muur in het zonnetje in het enige 
echte winkelstraatje van Santa Cruz op La 
Palma. Ze hadden regen voorspeld, daarom 
wandelden wij niet in de bergen, maar de 
zon scheen volop. Ik stond met mijn gezicht 
in de volle zon. Mensen flaneerden voorbij. 
Hoe jonger, hoe lichter. In de verte zag ik 
wat kite-surfers. Op dat moment dacht ik: 
Dit is Simson! Simson staat niet alleen voor 
de kracht van de zon. Onvoorstelbaar krach-
tig. Hij staat ook voor zo ’n heerlijke, zonnige 

dag. Niks aan de hand, alles is goed! 
 

Daar tegenover staat dan Delila: De nacht. Zij staat voor het donker. Voor de macht van alle 
duistere figuren en voor alles wat het daglicht niet aankan. Maar zoals Simson dus ook staat 
voor een heerlijk onbezorgde, zonnige dag, zo staat Delila ook voor alles wat ook het gewone 
leven soms (zomaar) zwaar en moeilijk maakt. Zorgen, conflicten, verdriet, een depressie, 
verslaving. Regen die maar niet ophoudt, of dat alle glans en sprankeling soms zomaar weg is. 
Delila is het donker dichtbij en ook de nacht van oorlog, zoals in Oekraïne. In die kou daar met al 
zijn gruwel. Welke zon zou er aan die nacht een einde kunnen maken, en hoe gaat het dan 
verder? Is de macht van het donker niet sowieso sterker dan het licht? 
 

Dan vertelt het oude boek het verhaal van Simson. Hij is zo ’n zon die al het donker aan lijkt te 
kunnen. Wat ze ook bedenken om hem aan te pakken, lachend en schijnbaar moeiteloos slaat hij 
zich altijd weer vrij. Zo ’n Simson zou je moeten hebben. Tegen Poetin en tegen alle boeven, die 
het altijd weer om geld en om macht gaat. En om hun eigen zin door te zetten, wat ze daar-bij 
ook kapot maken. En niet alleen tegen dat grote donker. Hoe fijn is het om in je, of dicht om je 
heen ook zo ’n Simson te hebben? Zo ’n zonnetje, waar alles wat leven soms zwaar maakt geen 
vat op krijgt. Iemand om je heen, of iets in je, wat altijd licht en warmte geeft. Alsof je met je rug 
tegen de muur in een straatje op La Palma staat. De zon op je gezicht. Niets aan de hand, niets 
om je druk over te maken. Alles is goed. Daarvoor staat Simson. Voor gratis warmte van bovenaf. 
 

Naast het verhaal van Simson legt het oude boek het verhaal van Jezus. En die twee verhalen 
lijken verrassenderwijs meer op elkaar dan je zou denken. Zoals de geboorte van Simson door 
een engel wordt aangekondigd, zo ook de geboorte van Jezus. Zoals Simson aanvankelijk alles 
lukt, zo ook Jezus. Als een woeste menigte een vrouw wil stenigen, schrijft hij alleen wat in het 
zand en stelt voor dat, wie zonder zonde is de eerste steen gooit. Zo loopt hij ook over het water 
en stilt de honger van duizenden met een paar broden en een paar visjes. 
 

Jezus heeft meer weg van Simson dan je zou denken. Zoals Simson altijd weer op zoek gaat 
buiten de grenzen van ons-kent-ons, zo ook Jezus. Hij zoekt juist op wie door velen met de nek 



 

 

worden aangekeken. Allerlei verloren zonen en dochters. Met hen gaat hij aan tafel. Zo staan ze 
allebei niet voor een burgermanmoraal. Die altijd een beetje zunig, zurig en zelftevreden is. Ze 
rekken moraal op. Niet tot waar alles kan. Wel tot waar de moraal en de waarden die wij nodig 
hebben meer een gemeenzame zoektocht worden dan een gemene stok om de ander mee te 
slaan. Kortom, er zijn volop overeenkomsten tussen Simson en de mensenzoon uit Bethlehem. 
En over allebei kun je een mooi verhaal vertellen op een koude winterdag. 
 

Maar er zijn ook verschillen, en die zijn minstens zo belangrijk. Simson is, in niet zulk goed 
Nederlands, een “einzelgänger”. Een flitsende eenling, die zijn eigen, onnavolgbare wegen gaat. 
Van Jezus wordt soms ook wel beweerd dat hij zo ’n eenling is. Maar Jezus is bovenal een 
verbinder. Hij zou van begin af aan zijn weg met twaalf metgezellen gaan en om die twaalf, 
ontelbare anderen. Jezus gaat geen wegen die andere niet kunnen gaan. Hooguit wegen die wij 
soms niet willen gaan. Zelfs alleen gelaten tot aan een kruis, zou hij blijven verbinden . .  
 

Dat verbinden heeft te maken met nog een ander verschil. Jezus staat niet voor het licht wat van 
bovenaf het donker wel eens zijn grenzen zal stellen. Niet voor allerlei invloedrijke figuren die 
met hun privévliegtuigjes de afgelopen dagen maar weer eens naar Davos vlogen voor weer en 
Wereld Economisch Forum. Jezus staat sowieso niet voor het licht wat van bovenaf wel even 
aangezet zal worden. Zonder dat het ons veel kost. 
 

Jezus staat voor licht en warmte van onderop. Van gewone mensen zoals jullie en ik. Wij zijn 
voor het licht niet afhankelijk van wat andere boven ons hoofd uitspoken. In ons eigen bereik 
kunnen wij zelf en met elkaar het licht altijd weer opdiepen. Maar dat licht kost wel wat .  . 
 

Gisteren las ik een stukje in een krant over de zanger Nick Cave. Hij gaf commentaar op een 
liedje wat door een computerprogramma in zijn stijl wat geschreven. Hij zei daarbij iets moois: 
Muziek ontstaat ook in pijn en ik heb nog nooit een computer of een algoritme met pijn gezien. 
En Nick Cave weet van pijn. In 2015 kwam zijn 15-jarige zoon Arthur om het leven na een val van 
een klif. Het album Ghosteen uit 2019 werd vanuit die ervaringen geschreven. Mei vorig jaar 
stierf ook zijn oudste zoon Jethro, op 31 jarige leeftijd. Muziek, maar ook zin, licht en warmte 
moet ook steeds weer ontstaan dwars door pijn, moeite en verdriet heen. . .  
 

En dan is het soms verleidelijk om te dromen dat dat niet hoeft. Dat er ergens van bovenaf een 
Simson zal zijn, of een Jezus die voor ons de kolen wel uit het vuur zal nemen. Maar de Simson 
die dat lijkt te kunnen verandert vaak te gemakkelijk in een Goliath. En ook de mens uit 
Nazareth wil voor ons de kolen niet uit het vuur halen. Wel met ons en in ons! 
 

Het doet goed om dat af en toe naast je te 
leggen. Om heerlijk op vakantie te gaan met je 
gezicht in een verre zon. Je kunt het ook naast 
je neerleggen zonder ver te reizen. Maar het 
doet ook goed om dat licht in jezelf en tussen 
elkaar steeds weer op te zoeken. En ik hoop dat 
wij dat wij dat ook in 2023 weer een jaar lang 
zullen doen. Het zonnetje opzoeken, hier in de 
Kapel. Nu alweer de derde keer achter elkaar. 
Bijna weer gewoon. Maar ook pas de derde 

keer in drie jaar. Het zonnetje opzoeken bij alle feestjes rond 400 jaar Keyser. Maar ook als 
zorgen zich opspelen. Als leven afscheid nemen is, of om een andere reden zwaar. Of als ons 
alledaagse leven gewoon wat meer sprankeling, glans of warmte nodig heeft om ons blij te 
maken. Laten wij in onszelf en bij en met elkaar steeds weer het zonnetje opzoeken, wat ooit in 
en vanuit dat mensenkind uit Bethlehem zo ’n uitnodigend en confronterend is gaan schijnen ..  



 

 

1623, de tijd van een kerk en van een wintersprookje 
 

In 1623 toen in de Beemster de Keyserkerk feestelijk in gebruik werd genomen kwam in England 
het eerst het verzamelde werk van Shakespeare uit. Tot dan toe 
was zijn werk onaf. Met elke opvoering veranderde het script. 
In 1623 is zijn werk voltooid, evenals die kerk in die polder . .  
 

Het beroemdst werd Shakespeare om zijn tragedies: King Lear, 
Hamlet, Romeo en Julia. In zo ‘n tragedie sterven op het eind de 
hoofdrolspelers. Dat maakt indruk. Dat gold destijds ook voor 
zijn historische stukken, waarmee hij het leven van koning Henri 
de zesde of Richard de derde vertelde. Zijn komedies waren ook 
geliefd en zijn dat nog steeds, zeker Midzomernachtsdroom, 
waarin veel gelachen kan worden en waarin de liefde het wint. 
 

Het stuk wat 22 januari mocht meeklinken is geen Midzomer-
nachtstuk, maar juist een Winterstuk. Niet omdat erin ge-
schaatst wordt, maar omdat het zo ’n verhaal is wat op een 
lange winteravond verteld of gespeeld kan worden, en wat dan 
wat warmte en ontspanning geeft. Zo ook nu: Even wat warmte 
vanuit de tijd dat de Keyser 400 jaar geleden werd ingewijd:  
 

Het was winter, maar dan in het uiterste Zuiden van Europa. Op Sizilië had koning Leontes 
zijn beste vriend, koning Polixenes op bezoek. Al negen maanden lang. Dat is nog eens 
vakantie! En nog steeds was koning Leontes geschokt als Polixenes aankondigt, dat hij 
maar weer eens richting huis moest gaan. Werk aan de winkel. Wat Leontes ook zegt, hij 
kan zijn vriend niet van gedachten veranderen. Dan zet hij zijn laatste troef in, zijn vrouw 
Hermione. Haar lukte het wel. Even is Leontes blij. Dan, van het ene moment op het an-
dere verduistert zijn gemoed als de hemel voor een sneeuwstorm. Waarom lukt zijn vrouw 
wat hem niet lukt? Heeft zij een inniger band met zijn vriend dat hij besefte? Van wie is 
eigenlijk het kind, waarvan zij zwanger is? De ene donkere gedachte jaagt de andere na.  
 

Een paar dagen later geeft Leontes zijn trouwe knecht Camillo opdracht om Polixenes te 
vergiftigen. Camillo is gelukkig meer trouw dan blind gehoorzaam en in plaats van Poli-
xenes te vergiftigen reist hij met hem af naar diens rijk. Nu is Leontes pas echt woest en 
nog meer overtuigd van zijn donkere gelijk. Hij gooide zijn zwangere vrouw in de cel. En al 
kwijnt zijn enige zoon weg, spreekt het orakel van Delphi, wat hij laat raadplegen, hem 
tegen. Niets kan de kou uit zijn hoofd en hart halen. Als zijn vrouw in het gevang een meis-
je baart en een trouwe dienares hem het kind liet zien in de hoop dat het kind geboren 
hem zal verzachten blijft hij ijskoud. Hij zegt dat haar man het kind ver weg in een bos 
moest brengen om het daar alleen achter te laten. Ook die man is gelukkig meer trouw 
dan blind gehoorzaam en in plaats van het kind achter te laten in de wildernis brengt hij 
het naar het koninkrijk van Polixenes. In de hoop dat het daar veilig zou zijn. 
 

De man moet dat bekopen met zijn leven, maar het meisje Perdita (=verloren) wordt ge-
vonden door een herder. Bij hem groeit het meisje op tot een mooie jonge vrouw. Op een 
dag ontmoet de zoon van koning Polixenes haar. Hij is meteen stapelverliefd. Maar is er 
toekomst voor een prins en een herderinnetje? Niet als het aan Polixenes ligt. Met kille stem 
eist hij dat die kalverliefde meteen zou stopt. Maar Camillo, ooit trouwe knecht van Leon-
tes en nu van Polixenes helpt de geliefden te vluchten naar zijn oude vriend Leontes. Daar 
komt alles tot ontknoping. Even dreigt de kou het te winnen, maar dan wordt duidelijk dat 
Perdita de verloren dochter van Leontes is. Nu kan een kind wel het verschil maken. In tra-
nen omhelst de oude vader zijn teruggevonden dochter en ook zijn teruggevonden vriend. 
 



 

 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 

 
 

Met de steigers door de gehele kerk kom je nog eens ergens. Dit is een foto genomen door Bert 
Verkade van het gebrandschilderde raam wat ons bij de restauratie van de 50-ger jaren is 
geschonken door het Waterschap. 
 

De restauratie van de kerk is één van de grote klussen op dit moment. Daarnaast zijn er de voor -
bereidingen op 400 jaar Beemster, de bouw van appartementen en het geregel van gas & elektra-
zaken die veel tijd vergen. Ook het organiseren van diensten in de Kapel is een mooie uitdaging . .  
 

NIEUWBOUW 
Sinds het slaan van de eerste paal op 1 de-
cember is er al weer veel gebeurd. Voor en 
achter de schermen. Zichtbaar wordt ge-
werkt aan de bekisting en de bewapening 
van de fundamenten. Verder worden er 
keuzes gemaakt over de elektra in keukens 
en badruimtes en vind er overleg plaats 
over de parkeerplekken, de groenvoorzie-
ning om het gebouw heen, etc. etc.  
 

De bouw loopt voorspoedig. Wel heeft de 
overvloedige regen begin januari voor een 
aantal onwerkbare dagen gezorgd. Zo 

schuift de einddatum vooruit. Wij gaan er nog steeds vanuit dat wij in 2023 kunnen opleveren. 
 

RESTAURATIE VAN DE KERK – DE KERK IS DICHT TOT MINSTENS EIND MAART  
 

In de vorige kerkbode gingen wij er nog vanuit dat wij in het weekend van 28 en 29 januari 
gebruik konden maken van de kerk voor concert en kerkdienst. In een kerk met steigers rondom  



 

 

zou dat zeker bijzonder zijn! De steigers 
zijn er echter niet alleen rondom. Zoals 
hiernaast te zien. Er is absoluut geen 
ruimte meer om iets in de kerk te doen 
zolang de steigers er staan. Daar komt bij 

dat alle muren geschuurd zijn, wat voor 
veel stof in de lucht zorgt. Tenslotte staat 
er een groot bord bij de kerk dat de 
toegang tot de kerk verboden is. De wer-
kers lopen met bouwhelm. 
 

Alle diensten zullen tot zeker eind maart 
in de Kapel plaatsvinden. Dit worden 
diensten zoals wij die gewend zijn, met 
veel muziek en met een live-streaming.  
 

De streaming is te volgen via:  
Kerkdienstgemist Middenbeemster 
 

Tot minstens eind maart zullen er dus ook 
geen concerten of andere zaken in de kerk 
plaatsvinden. De Historische Kerkdienst is 
voorlopig verplaatst naar mei. 
 

In de nieuwsbrieven proberen wij de 
restauratie en ook de bouw van apparte-
menten ook met foto ’s te volgen. Digitaal is dat goed mogelijk en de nieuwsbrieven komen elke 
week uit. Om een nieuwsbrief te ontvangen is een mailtje sturen naar marie-luise-
dow@quicknet.nl voldoende. De laatste nieuwsbrieven staan ook op de website. 
 

Vervoer in de weken dat de kerk niet gebruikt wordt 
Als kerkenraad willen wij van harte wat betekenen als het 
lastig is om de Kapel te bereiken. Veelal zal dat onderling 
te regelen zijn, zoals het ook nu gebeurt. Maar als het 
onderling even niet lukt neemt u dan contact op met Els 
Steen (06 1251 7915). Zowel als u vervoer nodig heeft, of 
als u zegt, ik kan wel iemand meenemen. Doe dat het 
liefst op de vrijdag voorafgaande aan de dienst. 
 

DE NIEUWE GAS EN ELECTRA TARIEVEN 
Eind december kregen wij een eerste waarschuwing voor de sterk gestegen gas -en elektra-
prijzen. Zoals bij veel particulieren, verenigingen en bedrijven was dat behoorlijk schrikken. Voor 
de kerk ligt er een tarief van 5.000 euro per maand en voor de kapel 1.000 euro per maand. Dat is 
niet te betalen. Dat is duidelijk.  
 

Plotseling waren de maanden van de restauratie erg fijn. Nu hebben wij wat meer tijd om 
plannen voor besparing te maken en de mogelijke voorzieningen die er in de kerk daarvoor 
getroffen moeten worden (elektraleidingen bijvoorbeeld) kunnen meteen gerealiseerd worden.  
 

Wij hebben verder de temperaturen van de ruimtes wat naar beneden vastgesteld, de huurprij- 
zen zijn wat verhoogd en een deel van de verhuur (bijvoorbeeld yoga in de kapel) is afgebouwd. 
Naast deze eerste acties wordt nu gekeken naar een andere manier om met name de kerk te ver- 



 

 

warmen. De vloerverwarming heeft in de winter zo ’n twee dagen nodig om op temperatuur te 
komen. Dat is met deze prijzen onmogelijk en in het kader van een duurzame omgang met gas 
moeten wij dit ook niet willen. Wij hebben inmiddels veel in kaart gebracht. In de weken die 
komen willen wij daar keuzes en stappen in gaan maken. Wordt vervolgd .  . 
 

DIENSTEN IN DE KAPEL 
Wij hebben alweer vier kerkdiensten in de Kapel gehad. De laatste zelfs met een 40 koppig koor! 
En het ging heel goed tot nu toe. Spannend was het wel dat de Zuidoost (tot eind maart) niet via 
de Zuiderweg te bereiken is (wel met fiets). Maar inmiddels is dat bekend.  
 

Niet alles gaat altijd meteen zoals wij willen. De camera voor de organist moest weer 
geïnstalleerd worden en afgelopen zondag had het orgel al in het eerste lied een ‘hanger’ en kon 
niet verder gebruikt worden. Met wat improviseren hadden wij plotseling twee pianisten en het 
mankement is alweer verholpen. Ook de geluidsweergave zowel in de kapel als via de streaming 
gaat goed en steeds beter. Dat heeft tijd en ‘vlieguren’ nodig. Inmiddels hebben wij een appa-
raatje besteld waarmee wij ook via de streaming de liederen weer thuis zichtbaar kunnen maken 
en ook eventuele fimpjes. Een monteur moet dat nog wel installeren en laten zien hoe het werkt. 
Ook de koffie na de dienst loopt heel goed.  
 

Zoals alles wat (weer) nieuw is 

kost het wel veel extra ener-
gie. Er wordt hard gewerkt om 
alles goed te krijgen: schoon-
maak, opstelling van stoelen, 
instellen van microfoons, etc. 
Dank aan al degenen die dit 
alles mogelijk maken.  
 

Wij begrijpen natuurlijk goed 
dat de weg naar de Kapel 
voor sommigen langer en 
misschien ook lastiger is dan 
naar de kerk. Ook verder is 
het voor menigeen zeker 

even wennen.  Probeer toch 
af en toe te komen. Het is goed en belangrijk om met elkaar gemeente te blijven!   
 

IN DE 40 DAGENTIJD ZETTEN WIJ ONS IN VOOR HET LEGER DES HEILS 
Elk jaar zetten wij ons in de weken voor Pasen in voor een goed doel in de buurt. Vorig jaar waren 
dat voor het eerst een aantal goede samen. Dit jaar hebben wij gekozen om een aantal weken 
bewust achter het Leger des Heils te gaan staan. Wij willen dat doen met enkele kleine interviews 
in de diensten, met onze collectes waarin wij sparen voor een duidelijk doel, met informatievoor-
ziening in kerkbode en nieuwsbrief, etc. Wij verheugen ons ook al op een samenwerking met het 
orkest van het Leger des Heils bij één van onze diensten. Op de volgende pagina wat informatie! 
 
 

FINANCIËN  2022 
 

Kerkelijke bijdrage           € 66.603,--   Overige giften                    €   1.546,-- 
Solidariteitskas                  €   2.135,--   Collecte                                € 19.564,-- 
Kerkbode    €   5.443,-- 
 

Dank voor alle bijdragen! 
 
 



 

 

LEGER DES HEILS, het leger dat te hulp SCHIET 
 

Het Leger des Heils heeft in Nederland ongeveer 100 huiskamers van de buurt. Met deze 
huiskamers wil ze gestalte geven aan haar missie, zoals de oprichter William Booth zei Soup, 
Soap, Salvation, in die volgorde. De huiskamer wil 
een omgeving zijn waar iedereen zonder aanzien 
des persoons gebruik van kan maken. Een ieder die 
daar behoefte aan heeft is welkom. Het is een plek 
waar het Leger des Heils probeert mensen uit 
hun eenzaamheid te halen.  
 

In Amsterdam west, in Leger des Heils locatie "de 
kandelaar" doen wij dat door verschillende activi-
teiten zoals o.a. een computerclub gericht om se-
nioren de basis beginselen van de computer bij te 
brengen, een 50+ club waar mensen een gezellige ontmoeting beleven, vaak met een bingo, schil-
derlessen, of een creatieve club waarvan de resultaten de huiskamer aankleden. Drie keer in de 
week wordt en door vrijwilligers een 3 gangen maaltijd gekookt.  
 

Wij merken dat met name oudere mensen 
die eenzaam zijn het ingewikkeld vinden om 
voor zichzelf te zorgen, het fijn vinden om 
bij ons de maaltijd te gebruiken en met 
elkaar te eten om zo te genieten van elkaars 
gezelschap.Op dit moment maken ongeveer 
20 mensen hier gebruik van. De maal-
tijd kost €5,50 p.p. en we proberen de 
kosten zo laag mogelijk te houden omdat ik 
van mening brengen dat kosten geen 
bezwaar moeten zijn om hier van gebruik te 
maken, en wij in een buurt opereren waar 
er veel en met name onder ouderen veel 
verborgen armoede is. 
 
Sinds een aantal maanden hebben we de 'warme huiskamers' een samenwerking met de 
Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), de huiskamer is extra open om mensen die de energie kos-
ten niet kunnen betalen een warme fijne omgeving te bieden. Wat wij op dit moment zien is dat 
de opvang locaties voor mensen zonder dak boven hun hoofd vol zitten. Dat resulteert erin dat 
deze mensen hun dagen op straat doorbrengen. Sinds de 'warme huiskamers' er zijn zien wij dat 
deze mensen ons steeds beter weten te vinden en ook gebruik maken van de maaltijd service. 
 
Met de opbrengst van het 40 project willen wij de keuken inventaris op orde brengen en de 
pannen vervangen zodat wij de groeiende vraag naar maaltijden op kunnen opvangen. Tevens 
willen wij een geldelijke buffer opbouwen zodat wij de mensen die dit niet kunnen betalen, 
kunnen voorzien van een maaltijd. 
 
Jan Pieter 
 

 



 

 

WAT VERDERE ACTIVITEITEN . .  
 
 

De volgende “Aardige” mannen soos: zaterdag 4 februari, 16.30 
Met als spreker: Johan de Jong 
 

Johan geeft een presentatie met woord en beeld over "Beemster Werelderfgoed", maar dan 
helemaal anders. Waarom? Aanvang ? Realisatie? Heden, verleden in een boeiend overzicht. Fijn 
dat u er weer wilt zijn, gezelligheid, leerzaamheid en anderen leren kennen. 
 

De soos is voor iedere man mits hij aardig is   De entree is € 7,- en hiervoor krijgt u een 
consumptie of meer aangeboden. Welkom dus, ongeacht religie en of politieke voorkeur .  .   
 
 

Tot ziens, Pieter Boonstra (pboonstra29@gmail.com) 
 

 
 

PROJECTKOOR BEEMSTER: PAASPROJECT 2023 
Wekelijks op woensdag vanaf 19.15 – 21.30 vanaf 8 februari   
 

Het Projectkoor begint 8 februari een nieuw project gericht op Pasen (9 april) en op het 
Korenfestival (15 april). De repetities lopen tot begin april (22 februari geen repetitie) In totaal 
dus acht repetities en twee ‘optredens’. De liederen: het geliefde “God and God alone” en het 
mooie “Ubi Caritas” van Ola Gjeilo; het uitbundige “Rejoice in the Lord always” van Rathborne en 
het verstildere “Lena’s song” uit “As it is in heaven”. Samen met Femke zingt het koor Bless the 
Lord my soul uit Taizé en “All creation speaks His name” van Sally DeFord.   
 

Voormeer informatie en voor opgave: marie-luise-dow@quicknet.nl 
 

De kosten voor het project zijn in principe 35 euro. Degene voor wie dit een belemmering is kan 
dat graag doorgeven aan Marie. Wie iets meer kan geven – van harte! 
 

 

 

UNIEK CONCERT: DE HAND VAN DE BEER 
Een topontmoeting tussen piano en bandoneon 
Zondag 19 maart, 14.00 in De Kapel (Entrée 15 euro)   
 

MARIETTA PETKOVA (piano) en CAREL KRAAYENHOF (bandoneon), twee meesters op hun instru-
ment, hebben elkaar gevonden in een autobiografisch getint programma: 'De Hand van de Beer'.  
 

Vanuit bewondering voor elkaars kunstenaarschap en een onmiskenbare klik ontstond het idee 
voor een tournee. Met volksmuziek als onderliggend thema vertolken zij werken van o.m. Scar-
latti, Bach, en Argentijnse meesters als Piazzolla en Soria.  De composities worden afgewisseld 
met persoonlijke verhalen, zoals die over beider fascinatie voor de legendarische pianist Svjatoslav 
Richter, voor wie Carel een pianowerk schreef, dat hij later voor Marietta omdoopte in 'Ruka na 
Metchka' ('De Hand van de Beer'): Toen Marietta tien jaar oud was, bezocht ze in haar woonplaats 
Roese aan de Donau een concert van de pianolegende Sviatoslav Richter. Aan het eind van zijn 
recital mocht Matietta hem een bos bloemen overhandigen. Toen hij haar bedankte, gaf hij haar 
een reuzenhand: 'Alsof mijn kleine hand omsloten werd door de hand van een beer', vertelt zij. 
 
 
 

VROUWENCAFÉ VROUWEN@GO!: donderdag 23 februari, 20.00 (deur open 19.30) 
Met als gast: Miriam Groot (‘veggi-reporter’) 
 

Over alles wat te maken heeft met groente en met veganistisch koken en groen leven. Het 

vrouwencafé is er alleen van en voor vrouwen. Opgave graag! 
 

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



 

 

400 JAAR KEYSER 
 

Op Oudjaar 2022 hebben wij met een verstilde aftrap het jubileumjaar 400 jaar Keyserkerk 
geopend. Carel haalde mooie tonen uit zijn bandoneon. Femke zong nog één keer en de kaarsen 
branden. Daarna ging de Keyser op slot voor een laatste schoonheidsbehandeling. De buitenkant 
is het afgelopen najaar onder handen genomen. Nu de binnenkant. Inmiddels staan de steigers, 
de muren zijn al grijs geschuurd en er wordt geboord, gehakt en gezaagd. Maar het resultaat zal 
er zijn. Een als nieuwe Keyser! 
 

Ondertussen wordt er op allerlei plekken gewerkt aan de voorbereidingen op de activiteiten en 
festiviteiten waarmee wij dit jaar de Keyser willen omgeven. De kleding van de Keyser mag bont 
en feestelijk zijn.  
 

De meeste energie gaat naar het 
THEATERSPEKTAKEL BLITSKIKKER. De 
wekelijkse repetities zijn volop begon-
nen. Ook Beemsters Fanfare en het 
Beemster Kinderkoor zijn aan de slag 
gegaan met de voorbereiding. Achter 
de schermen wordt gewerkt aan ver-
gunningen, aan de financiën, aan de 
techniek en aan bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om de kerk deels te ver-
duisteren. Er is een website, een face-
bookpagina en een mooie flyer . . .  
 

De boerenzoon Harm uit Beemster 
met zijn bruid Coba, een juf uit 
Purmerend (en kort daarvoor zelfs uit 
Amsterdam) 
 

Gaat dat samen, stad en platteland? 
Het begin van de polder staat dan wel 
in een Amsterdams licht, en de markt 
in Purmerend is ook altijd vanuit 
Beemster gezien een stukje polder 
geweest, maar . . verbinding gaat 
zelden vanzelf. Het mag ook schuren. 
Als er maar ook glans ontstaat. En dat 
zal zeker gebeuren. Een mooie productie in het verlengde van Lang en Gelukkig. Kaartjes zijn te 
reserveren vanaf 1 maart. 
 

De voorstellingen zijn op 9, 10 en 11 juni en op 16, 17 en 18 
juni. Het begint op het marktplein. Dan trekt de stoet de 

Keyser in waar op twee podia gespeeld en gezongen gaat 
worden.  
 

HEEL BEEMSTER BAKT ?!! 
Samen met de Beemster Gemeenschap wordt er ook gewerkt aan 
een unieke editie van BEEMSTER BAKT. Buurverenigingen zullen 
uitgenodigd worden om het met bakkunsten tegen elkaar op te nemen. Een vakkundige jury zal 
de taarten beoordelen, iedereen kan ze komen proeven en voor de winnaar is er 400 jarige eer  . . 



 

 

BEEMSTER KOREN FESTIVAL – 15 april 2023 
 

Het is alweer bijna 7 jaar geleden dat 
wij een Korenfestival organiseerden in 
de Keyserkerk. Toen waren er zo ‘n dui-
zend koorzangers in vier blokken. Dat 
was mooi, maar ook wat vol. Daarom 
deze keer drie blokken.  
 

Zaterdag 15 april 2023 zal dit festival 
plaatsvinden. Een eerste feestje in het 
kader van 400 jaar Keyser! 
 

Op dit moment hebben wij de twaalf 
koren een plekje kunnen geven.   
 

Het eerste blok begint om 13.00 en er 
wordt gezongen tot circa 14.30.     2016: Het Volendams Ensemble (zie foto) 
 

Het tweede blok begint om 15.00 en er wordt gezongen tot circa 16.30. 
 

Het derde blok begint om 19.30 en er wordt gezongen tot circa 21.00          
 

Bezoekers mogen graag komen luisteren. De toegang is vrij. In de volgende kerkbode zullen wij de 
koren voorstellen. Alle koren zingen steeds zo ‘n 17 minuten. Nadat vier koren gezongen hebben 
eindigt elk blok met een speciaal lied wat met de Beemster te maken heeft en waarvoor speciaal 
een koorarrangement is geschreven. Het wordt een mooie muzikale dag in de 400 jarige! 
 

KINDEREN VERSIEREN KERKRAAM 
 

Eén van de leukste projecten rond 400 jaar Keyser is het ‘versieren van een kerkraam’. Versieren 
is eigenlijk niet het goede woord. Het gaat om kunst, waarbij kinderen van de lagere scholen van 
Beemster aan de slag gaan met ronde bollen op een groot wit doek. De bollen vormen als het 
ware bessen aan een grote boom. Het thema is liefde, dus wellicht gaan de kinderen al voor 
Valentijnsdag aan de slag. Het doek wordt uiteraard 
pas opgehangen als de kerk door de restauratie heen 
is. Het wordt vast heel mooi! 
 
 



 

 

OLIEBOLLENACTIE – EDITIE 60 
  

De oliebollen actie van December was de 60e editie. De actie is begonnen in 1960 (er zitten 2 
corona jaren in). Toen werd er gebakken in een schuur. Dat was pionieren: een aantal dagen bak-
ken en dan verkopen in de Beemster. Rond 1990 werd het aantal oliebollen en appelbeignets te 
groot: meer dan 8000 oliebollen en 7000 appelbeignets waren nodig om iedereen in de Beem-
ster met deze traditie kennis te laten maken. 
 

Suikerzakjes vullen  
 

Na 2 corona jaren, hebben we de 
oliebollenactie nog een keer georganiseerd. 
De actie begint ieder jaar met het inpakken 

van de poedersuiker. Er wordt 20 kilo 
poedersuiker verpakt in kleine zakjes. Zoals 
ieder jaar is Cor Prins degene die dat 
organiseert. Hij nodigt een aantal vrij-
willigers uit om de poedersuikerzakjes te 
vullen. In de Keyserin is het gezellig. Met 
een kopje koffie is de klus snel geklaard. 
 

 
Vers van de bakker .  .  
 

De oliebollen en appelbeignets hebben we besteld 
bij een bakker uit de Rijp. We willen een kwaliteit, 
dus de oliebollen en appelbeignets worden gebak-
ken op 30 december: 9000 oliebollen en 7000 
appelbeignets. De bakker levert de oliebollen en 
appelbeignets zoals ieder jaar af bij Piet Knip aan de 
Middenweg.   
 

 
 
             
 
 
 
 
 
 

Iedereen vindt zijn plek 
 

De vrijwilligers die helpen met inpakken staan al 
klaar. Het lijkt op een mierenhoop, maar iedereen 
vindt zijn plek. De oliebollen gaan in zakken met de 
poedersuiker en de appelbeignets worden per 5 stuks 
in doosjes verpakt. Dit jaar waren er 43 wijken. De 
wijken worden klaargezet. Dat moet zorgvuldig 
gebeuren want we willen niet dat de venters met te 
weinig oliebollen en appelbeignets op pad moeten.  

  



 

 

Koffie, soep en broodjes  
 

Als de venters klaar zijn met de verkoop, komen ze terug naar de Keyserin. Daar staat, zoals ieder 
jaar, Max om de venters te helpen met het afrekenen. Dan is er koffie, soep, broodjes van 
Liesbeth en haar crew. Het is gezellig en iedereen kan zijn verhaal kwijt: “Wat hebben we 
veel/weinig verkocht” of “Wat een slecht weer”. 
 

Als de venters weggaan, krijgen ze deze laatste actie nog een aardigheidje mee naar huis: een 
zakje Valerie aardappelen uit de Beemster aangeboden door Bram en Astrid Francis. 
  

Zoals ieder jaar was de oliebollenactie weer een geslaagde actie. Veel vrijwilligers hebben 
geholpen en het was heel gezellig. De opbrengst viel wat tegen. Dit had te maken met de 
inkoopprijs van de oliebollen en appelbeignets. Door de stijgende 
graan- en energieprijzen, en omdat er nog veel is overgebleven, 
hebben we vrijwel niets verdient. Aan de andere kant hebben we 
veel mensen blij kunnen maken met oliebollen en appelbeignets: 
de vluchtelingen in de grote tenten in Purmerend en de Oekraïense 
vluchtelingen in de Beemster en in de Rijp.  
 

De 60e editie, en tevens de laatste, zit erop.  
 

Wij willen alle vrijwilligers die bij de actie betrokken  
zijn over alle jaren, heel hartelijk bedanken.  
 

Zonder jullie konden we dit niet doen! 
 

De oliebollencommissie: Bram, Jaap, Angelique, Marie en Rene 

 

 



 

 

EVEN TERUG IN DE TIJD - 1958 
 

In de loop van 400 jaar is er veel gebeurd in en om de kerk die Hendrick de Keyser ontwierp, 
maar niet meer zelf gerealiseerd heeft gezien. In deze rubriek willen wij terugblikken op wat 
momenten in die afgelopen eeuwen. Wij doen dat ook op verschillende manier en vanuit 
verschillende bronnen. Nog een keer uit de kerkbode: 1958, 65 jaar geleden . .  
 

Gemeenteavond  . . 
In de komende weken zullen wij twee gemeente-avonden houden, op vrijdag 24 januari in 
Middenbeemster en op maandag 27 januari in Zuidoostbeemster. Wat is daarvan de bedoeling? 
En wie worden daar verwacht? Om met het laatste te beginnen: iedereen wordt hier verwacht, 
die lid is van de Hervormde Gemeente en ook de niet-leden, die nader kennis willen maken met 
de dinegn van de kerk. Jongeren en ouderen zien wij graag samen. De deur staat voor iedereen 
open. En wat is nu de bedoeling? In de eerste plaats is het de bedoeling dat de gemeenteleden 
aan het woord kunnen komen. Er wordt van een kerkdienst wel eens terecht gezegd: het geluid 
komt maar van één kant. Je moest ook eens wat kunnen zeggen. Op deze gemeenteavond kan 
dat. Er zijn natuurlijk dingen die je niet in het openbaar wilt behandelen. Ik hoop dat u daarvoor 
de weg naar de beide voorgangers zult weten te vinden. Of als het financiële dingen betreft, die 
u niet aan de grote klok hangt, de weg naar één van de kerkvoogden. 
 

Maar er zijn veel dingen die in het openbaar juist goed tot hun recht komen en waar wij elkaar 
kunnen wijzen op betere methoden en onjuiste opvattingen. Eén van de onderwerpen die aan de 
orde gesteld zullen worden is de vraag: vrijwillige bijdrage of hoofdelijke omslag? Een ander 
onderwerp is: hoe staat het met de restauratie van de kerk? Wij hopen u iets te kunnen vertellen 
over de stand van zaken in de gemeente. Wij willen u ter ontspanning een paar films vertonen. 
Dat is ongeveer hetgeen wij als kerkenraad u aanbieden en daarnaast een groot luisterend oor. 
Uw reacties op wat er in de gemeente gebeurt en wat 
er niet gebeurt verwachten wij. Opdat wij in een 
gemeenschappelijk gesprek de opbouw van onze ge-
meente kunnen dienen. Want dat is het doel. Niet 
alleen een gezellig samenzijn, maar een opbouwende 
bijeenkomst. Wij zijn blij de beide kerkkoren bereid te 
hebben gevonden om enkele liederen te zingen. Dat is 
al één geluid van de kant van onze gemeente .  .  
 

En . . wij lezen een kerkblad later 
De avonden zijn goed geslaagd. In Middenbeemster 
waren er ongeveer 50 in Zuidoostbeemster ongeveer 
60 gemeenteleden.. Wij bemerkten dat de manier 
waarop de kerkvoogdij aan zijn gelden moet komen in 
de komende jaren een verandering zl ondergaan, 
waarbij de vrijwilligheid en de verantwoordelijkheid 
van de leden meer kansen krijgen. De koortslijn van 
het kerkbezoek werd vertoond en daaruit zagen wij, dat de temperatuur op de lijst nog best wat 
mag oplopen, maar dat de temperatuur buiten de kerk niet van invloed is op het kerkezoek 
 

Gebed van de maand 
Vanaf december 57 eindigt het kerkblad (twee grote, dubbele a-viertjes) met een gebed. In febru-
ari 1958: Almachtige God en Vader, wil ons in deze lijdensweken doordringen van uw liefde voor 
ons, opdat wij met vreugde leven uit uw vergeving en van uw gaven. Vermeerder in ons het ver-
langen naar de eenheid van de kerk, naar de eenheid met u, en naar uw zoon die voor ons leed… 



 

 

MEELEVEN IN LIEF EN LEED . .  
 

 
 

“Wat is liefde? Ik kwam op straat een zeer arme jonge man tegen die verliefde was. Zijn hoed was oud, zijn jas 
versleten, het water liep zijn schoenen in en de sterren in zijn ziel” 
 

Het is altijd weer een magisch moment als een jaar afloopt en een nieuw jaar begint. Het was 
fijn om dat ook weer op oudjaar in de kerk te vangen. Terwijl buiten het vuurwerk al klinkt, 
zingen wij het lied van “Het jaar wat als een avond ten einde loopt” en dat wat Diettrich 
Bonhoeffer ooit schreef in zijn cel: Door Goede Machten Trouw en Stil Omgeven .  . 
 

Op zo ’n moment zijn ze even dichtbij. Degenen van wie wij afscheid moesten nemen, en wie 
ook in deze dagen kwetsbaar zijn. Als wij over een jaar weer daar staan zal dat niet alleen rijker 
zijn, maar ook wat dierbaren armer. Ook dat is leven. Het is goed .  . 
 

Zo namen wij in de laatste dagen van 2022 afscheid van Wim de Regt. Het was een onver-
wachts afscheid. Niet naar zijn leeftijd. Al wilde hij natuurlijk 94 worden, zoals hij altijd zei. Het 
was onverwachts, omdat hij voor je gevoel alleen met een ongelukkige val in het ziekenhuis 
belande. De plek voor de revalidatie al was uitgezocht. Toen was het zomaar voorbij. Iets van 
die heftigheid namen wij mee naar het afscheid, maar wij keken bovenal in dankbaarheid terug 
op een lang en goed leven. Wat ooit begon in Terneuzen, Zeeuw Vlaanderen. Daar werd hij 
geboren in een gezin wat het niet breed had. Zijn vader was paardemenner, o.a. voor de familie 
de Zeeuw. Dat was ook een probleem toen Wim en Francien verkering kregen. Wim moest van 
vader De Zeeuw toch echt wel eerst een diploma halen wilde hij de hand van zijn dochter 
krijgen. Dat Francien ouder was maakte het voor de buitenwacht ook niet eenvoudiger. Maar 
wat het ook was. Het kreeg hun liefde niet klein. Een leven lang zouden zij een hecht stel zijn en 
vulden ze elkaar heel natuurlijk aan. Francien, de extroverte en de ondernemende. Wim stond 
vooral achter en naast haar – ze konden goed sparren. Zo leerden wij ze hier in Beemster ook 
kennen, en zo hebben wij nu afscheid genomen. Eerst van Francien, nu ook van Wim .  . 
 

In de eerste dagen van 2023 hebben wij afscheid genomen van Arna van Laar-Kamphuis.  Gebo-
ren werd zij op 30 mei 1946 in Epe in een fijn gezin. Haar ouders zouden ook voor haar kinderen 
belangrijk en waardevol zijn, zoals Arna dat, op haar beurt ook was voor haar kleinkinderen. Via 



 

 

Haarlem en Zandvoort kwam het gezin in Middenbeemster terecht, waar Willem ging werken in 
het politiebureau aan de Middenweg. Het werd het begin van mooie Beemster jaren. In 2008 
overleed Willem. Dat was een enorm gemis. Maar Arna herpakte zich al snel, zoals zij zich na 
elke tegenslag steeds weer snel herpakte. Het leven was te waardevol om lang bij de pakken 
neer te zitten. Ze wilde dat zeker ook niet voor haar kinderen en kleinkinderen. Al in 2005 was 
zij een eerste keer ernstig ziek. Het zou haar blijven begeleiden. Maar zij bleef dus wel leven, 
volop. Tot in laatste intensieve weken aan toe. In de kerk hebben wij warm afscheid van haar 
genomen. Met veel lieve woorden onder andere omrand met Iemand Zoals Jij (De Dijk) 
 

Iemand die me doorheeft als ik mezelf niet ben 
Die wel beter weet dan ik mezelf ken 
Iemand die me wegwijst als ik het doel vergeet 
Die me de waarheid zegt als ik het niet meer weet 
Iemand als jij . . 
 

Iemand die me loslaat en mij mijn gang laat gaan 
Die me tegenhoudt als ik dreig door te slaan 
Iemand die kan lachen om alles wat gebeurt 
Iemand als jij . . 
 

Er is niemand zoals jij bent voor mij 
Iemand die me liefheeft als ik me niks meer voel 
Die door alles heen begrijpt wat ik bedoel 
Iemand die me warm maakt, al is het nog zo koud 
Die mijn alles is en van mijn alles houdt 

 

Ver hier vandaan is Nelson geboren, dochter van Suzanne Beentjes en broertje van Jacob. Zij 
maken het god in Mwanza, Tanzania. 
 

Goed nieuws was er ook voor Sjaan Scheringa. Behandeling sloeg aan, gezondheid keerde weer. 
Dat was wel een bloemetje waard. 
 

Fijn is het ook dat wij 19 februari Ineke van Poelgeest mogen bevestigen als kerkenraadslid. Zij 
gaat weer deel uitmaken van het Inhoudelijk college. Ook Helen Brix neemt weer plaats in de 
kerkenraad en dan in het beheercollege waar haar Fred ook in zat. Helen wordt 19 maart 
bevestigd. 
 

Bloemen gingen ook naar ‘onze 
fotograaf’ Jaap Bos. Samen met An was 
hij op een reünie van 60 jaar de roem-
ruchte Elfstedentocht: “De zwaarste 
Elfstedentocht ooit”, “De hel van 63”. 
Jaap was één van de weinigen die de rit 
destijds heeft uitgereden en bij de 
reünie misschien wel de oudste 
aanwezige. Nog steeds fit! 
 

Johan en Ietsje Arp kwakkelen ook met 
hun gezondheid, waarbij Ietsje zelfs nog iets fitter is dan Johan. Dat het positieve zich doorzet. 
  



 

 

Bokke en Sietske gaan dapper door en zoeken altijd weer naar mogelijkheden om er iets van te 
maken. Fries doorzetterbloed  
 

Bloemen waren er ook voor Fieke Hesseling. Lang was zij een vertrouwd gezicht in de Kapel, 
altijd vrolijk en positief. Ook toen de spankracht van haar gedachten afnam. Nu verblijft zij in de 
Tien Gemeenten. 
 

Ruud Hartman valt thuis wel vaker. Het evenwicht houden is soms lastig. Nu was Ruud buiten 
gevallen. Gelukkig leek het erger dan het was.  
 

Mevrouw Brand is weer in haar eigen huisje aan de Zuiderweg. Zij krijgt daar gelukkig veel zorg 
en zij heeft goed buurtjes. Zo kan het. 
 

Carla Laan is weer gezond terug in ons midden. Fijn. 
 

Jolanda Dijkman gaat in de molen voor verder onderzoek. Sterkte! 
 

Cor Prins wacht op dit moment in het ziekenhuis op dotteren en katheteriseren. Wij wensen Cor 
een voorspoedige herstel toe! 
 

Organist Henk Gemser was al wat teleurgesteld dat hij ‘op zijn verjaardag’ niet achter het mooie 
Van Dam orgel in de kerk mocht plaatsnemen, maar achter het ‘dafje’ in de kapel. Toen had hij al 
bij het eerste couplet een toets die bleef hangen. Dapper heeft hij zich toen achter de vleugel 
gezet. Gelukkig hadden wij hem al veelkoppig Lang Zal Hij Leven toegezongen  
 

De afgelopen weken waren er ook velen die behoorlijk te kampen hadden met griep en sommige 
ook nog met Corona. Inmiddels ziet het er naar uit dat de meesten weer gezond zijn en dat de 
griepgolf verder gespoeld is.  
  

“Meeleven met lief en leed” staat vaak ook vermeld in de nieuwsbrief.  
Geef u daarvoor op bij Marie. In verbondenheid, Marie en Nico Schroevers 
 

Jan Duin schreef al enkele tientallen sonnetten in de twee-wekelijkse edities van de Binnendijks. 
In de laatste editie stond het volgende sonnet:  
 

 

VIERHONDERD JAAR. MONUMENTAAL GETAL – 
vooral als het is opgebouwd uit stenen, 
die ademen, die lachen en die wenen, 
en licht door laten als de avond valt, 
 

gestapeld op nog ouder poldergrond 
tot onderkomen, veilig om te schuilen, 
gedragen, niet door steunribben en zuilen, 
maar door gezang, klinkend uit veler mond. 
 

Zo stond ik op de torentrans en hoorde 
wegstervende de eucho’s over land.  
Maar boven mij bezongen nieuwe woorden 
het oude doorgegeven zielsverband. 
De stenen zwegen als eeuwen tevoren, 
geboeid door dat gezang. Hoe protestants. 

 



 

 

BIJ ENKELE KERKDIENSTEN: VAN DE WINTER NAAR DE 40 DAGEN . .   
 

Zondag 22 januari zijn wij begonnen aan een serie winterdiensten, waarin de winter centraal 
staat aan de hand van iets uit de jubeljaren van de Keyserkerk. Wij begonnen met WINTER-
SPROOKJE van Shakespeare, wat in 1623 werd uitgegeven, en gingen dan over naar WINTER 
uit Vivaldi ’s Vier jaargetijden (1723). Die lijn zetten wij door tot 19 februari.  
 

Daarna starten wij met de 40 Dagentijd. Die zondagen staan deels in het teken van het werk 
van het Leger des Heils. Wij lezen daarbij de teksten die horen bij het schilderij (hongerdoek) 
wat al zolang de kapel versiert. Ooit geschilderd door Rogier Oversteegen. Spannend om dat 
schilderij na al die jaren weer eens centraal te stellen . .  
 

Zondag 5  februari –  EEN WINTERREIS (1823) 
  

Deze zondag mag de “Winterreise” meeklinken. Geschreven door Wilhelm Müller. In 1823 voor 
het eerst uitgegeven en beroemd 
geworden door Schubert. Naast 
dat tragische verhaal klinkt uit het 
Marcusevangelie het verhaal waar-
in de discipelen hun eigen winter-
reis meemaken in een storm op 
zee. Muziek is er, niet tragisch, van 

o.a. de Beemster Beckies o.l.v. 
Daphne Bečka..  
 

Zondag 12  februari –  OP HET 
EERSTE GEZICHT (1923) 
  

In 1923 pleegde Hitler & co zijn Bierkelderputsch, maar werd ook Vredesnobelprijsdragers Shy-
mon Peres geboren, wiens geest Israël ook nu goed zou doen. Schrijvers Thea Beckman (kruis-
tocht in spijkerbroek) en Max Velthuis (Kikker heeft het koud) zagen het levenslicht, en dichteres 
Wislawa Szymborska. Centraal staat o.a. een gedicht van de 
dichter, Philip Larkin, over lammetjes in de sneeuw, die niet 
beseffen het paradijs wat onder hun voeten ligt .  . 
 

Zondag 19  februari –  DE KOUDE OORLOG (2023) 
  

Een jaar geleden begon de oorlog in Oekraïne. Wij zijn opge- 
schrokken, hebben ons ingezet. Soms raakte het verder van 
ons af, soms was het weer dichtbij. De winter geeft deze oor-
log zijn eigen kleur. Bewust heeft Rusland de energievoorzie- 
ning in Oekraïne kapotgeschoten. Velen delen de restwarmte 
met velen in één huis. Zal het voorjaar iets van warmte 
geven, of alleen de hitte van oplaaiende gevechten?  
 

De oorlog in Oekraïne begon eniet pas een jaar geleden. Al 
veel eerder. In de film Winter on Fire gaat het om de protes- 
ten in 2014 op het Maydanplein. Ver daarvoor begon het al. .   
 

Zondag 26  februari –  IN DE WOESTIJN 
  

Het verhaal van Pasen begint in de woestijn. In Niemandsland en daar waar wij gevoelig zijn voor  
verlokkingen en verleidingen. Daar treft Jezus de grote tegenstander. Of moeten wij het “kwade” 
niet persoonlijk maken, maar meer structureel? Bidden wij met het Onze Vader: ‘Verlos ons van 
de boze’, of ‘verlos ons van het kwaad’?  



 

 

Zondag 12 maart – Hemels brood voor honden 
De toonzetting is scherp en spannend. Een vrouw 
vraagt Jezus om mee te delen in datgene waarvoor hij 
staat. Jezus geeft als antwoord dat hij alleen voor de 
zijnen is gekomen en niet voor de ‘anderen’. Een 
totaal afwijkend antwoord van waar Jezus voor staat. 
De vrouw laat zich niet provoceren, noch uit het veld 
slaan. Of corrigeert zij hier de weg van de mensenzoon? 
 

Zondag 19  maart –  de verdraaier(s) 
De 40 dagen beginnen met een verhaal waarin de 
duivel, de verdraaier (diabolos) een belangrijke rol 
speelt en die diabolos keert terug als zaaier van het 

onware en schadelijke. Onopvallend kan dat ‘onkruid’ 
dan opkomen. Je ontdekt het pas laat . .  
 

Zondag 26 maart  –  Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen 
  

Het zaad moet sterven in de akker wil het vrucht 
dragen. Kalveren moeten niet zelden verdrinken 
voordat de handen op elkaar gaan om de put te 
dempen. Achter deze ‘wetmatigheden’ gaan werelden 
schuil, confronterend en hoopvol en troostend . .  
 

Hier (Wislawa Szymborska) 
 

Ik weet niet waar nog meer, maar hier op aarde is genoeg van alles.  
Hier maakt men stoelen, verdriet, schaartjes, violen, tederheid, transistors, 
stuwdammen, grappen, kopjes. 
 

Misschien dat elders van alles meer is, alleen ontbreken daar om bepaalde 
redenen schilderijen, kinescopen, noedels, tranendoekjes. Hier is een 
overvloed aan plekken met omgeving. Op sommige kun je bijzonder 
gesteld raken, ze op jouw manier benoemen en behoeden voor het kwade. 
Misschien zijn elders soortgelijke plekken, alleen vindt niemand die mooi. 
 

Misschien als nergens anders of zelden ergens, heb je hier een eigen romp, 
en daarbij de nodige attributen om bij kinderen van anderen die van 
jezelf te voegen. En verder handen, benen en een verbaasd hoofd. 
 

Onwetendheid hier is aldoor in de weer, telt voortdurend iets, vergelijkt, 
meet, trekt daaruit conclusies en wortels. Ik weet het, ik weet wat je 
denkt. Niets hier is blijvend, want voor eeuwig en altijd in de macht der 
elementen. Maar zie — elementen raken snel vermoeid en moeten soms 
lang rusten, tot de volgende keer. 
 

En ik weet wat je nog meer denkt. Oorlogen, oorlogen, oorlogen. Maar ook 
daartussen doen zich pauzes voor. Geef acht — de mensen zijn slecht. 
Plaats rust — de mensen zijn goed. Op geef acht produceert men woeste-
nijen. Op plaats rust worden in het zweet des aanschijns huizen gebouwd 
en raken snel bewoond. 
 

Het leven op aarde is tamelijk goedkoop. Voor dromen bijvoorbeeld betaal 
je hier geen cent. Voor illusies — pas als je ze kwijt bent. Voor het hebben 
van een lichaam — alleen met dat lichaam. 



 

  
 

KERKDIENSTEN IN KERK EN KAPEL!  
 

Vanaf januari vinden de kerkdiensten weer plaats in de Kapel. Aanvankelijk was 
het de bedoeling dat er in de maanden van kerkrestauratie toch af en toe een 
dienst in de kerk zou plaatsvinden. Dat lukt niet. De hele kerk staat vol steigers 
en het was ook niet haalbaar geweest om de kerk te verwarmen. De gasprijzen 
gekoppelt aan het verbruik zijn erg hoog.  

 

ALEL DIENSTEN ZIJN ALTIJD LIVE TE VOLGEN EN TERUG TE KIJKEN OP:  
KERKDIENSTGEMIST MIDDENBEEMSTER 
  

5 febr.    FEESTELIJKE WINTERDIENST    10.00 KAPEL 
      met Beemster Beckies & F. Leek, zang 

 
12 febr.    FEESTELIJKE WINTERDIENST    10.00 KAPEL 
     Schrift en tafel 
      met Nicolaaskoor Edam & F. Leek, zang 

 
19 febr.    FEESTELIJKE WINTERDIENST    10.00 KAPEL 
     Bevestiging ambtsdrager 
      Lisanne Koot, harp & Femke Leek, zang 

 
26 febr.    EERSTE ZONDAG 40 DAGENTIJD   10.00 KAPEL 
      met Femke Leek, zang 

 
5 maart    TWEEDE ZONDAG 40 DAGENTIJD  10.00 KAPEL 
      Ds Alexander Noordijk 

 
12 maart  DERDE ZONDAG 40 DAGENTIJD   10.00 KAPEL 
      met WOMEN OF FAITH & F. Leek, zang 

 
19 maart  VIERDE ZONDAG 40 DAGENTIJD   10.00 KAPEL 
     Bevestiging ambtsdrager 
      met B-STAR Gospel & Soul 

 



 

  
 

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



 

  
 

 


