
BEEMSTERKERK 131ste nieuwsbrief   
 

DE WINTER VAN 2023 - EEN WINTERREIS 
 

 

Tot begin april! houden wij onze zondagse diensten 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 met de auto uit Middenbeemster 
komt kan ‘alleen’ via de Purmerenderweg rijden! Met de fiets kun je wel onder het Viaduct bij 
Zuidoostbeemster. 
 

Volgende week vrijdag komt er een monteur om een extra ‘kastje’ te installeren, waarmee wij 
de liederen en meer weer kunnen opnemen in de live-stream. Nog één weekje zonder dus .  .! 
 

 
 

Donderdag is de nieuwe kerkbode uitgekomen – een korte nieuwsbrief daarom. Wie de kerkbode 
wil lezen kan dat ook doen via de website. 
 

 

In onze diensten rond de ‘jubeljaren van de Keyser zijn wij inmiddels in 1823 aangekomen. In dat 
jaar kwam DE WINTERREIS van Johann Wilhelm Müller uit. Een geliefde schrijver, dichter en 
kunstenaar in zijn dagen. Zijn ‘vrije’ cultuur had het in die dagen echter nog moeilijker dan cultuur 
in onze tijden, waarin de overheid alleen naar het tellen van de centjes lijkt te kijken. Müller had te 
maken met censuur en zag als ‘romantische ziel’ in een moeras van kleinburgerlijkheid alleen nog 
maar het ‘grootse’ van de dood. Tragisch en heftig. Dat zit ook in zijn winterreis.  
 

Op het eind van dat verhaal in dichtvorm staat de Draaiorgelman. Met de wens van Müller dat een 
gelijkgestemde ziel zijn stuk op muziek zal zetten. Franz Schubert zou dat doen. Met hem is de Win-
terreis beroemd geworden. Wij horen aanstaande zondag wat delen eruit en het mag meeklinken 
in het geheel. Leven als een reis . .   
 

Op stoom en kokend water  
Vanuit de kerkenraad zijn wij enorm druk met het totaal omzetten van de verwarming van 
Keyserkerk en Keyserin. Zoals het er nu laat uitzien gaat het lukken om op korte termijn misschien 
wel helemaal van het gas af te komen en om ook op elektra nog wat te bezuinigen. Dan gaat het 
om elektrische heaters, wellicht aangevuld met waterpomp(en), die de verwarming in de kerk 
grotendeels moeten overnemen. Zoals bijvoorbeeld in de grote kerk in Alkmaar, maar ook in veel 
kleinere kerken. LED-lampen zouden de energieslurpers in de kerk moeten vervangen. Dat alles 
zou dan duidelijk moeten zijn voordat over een ruime week de muren van de kerk weer gewit 
worden. Dan zou al het nieuwe leidingwerk daar onzichtbaar in moeten zitten. 
 

Ook de activiteiten rond 400 jaar Keyser komen steeds meer op stoom met veel keuzes, zoeken 
naar mogelijkheden, vastleggen van data, etc. 
 

De restauratie verloopt goed, maar omdat alle beeld -en geluidsapparatuur is afgebouwd en ook 
weer opgebouwd moet worden en weer werkend gemaakt, ziet het er nu naar uit dat Goede 
Vrijdag de eerste dienst zal zijn die wij in de kerk kunnen vieren. Ook wel weer mooi symbolisch. 
Goede vrijdag, Paasnacht en Paasmorgen als ingebruikname van de kerk. Van moeite naar glans! 
 

Er wordt gerestaureerd in opdracht van de Burgerlijke Gemeente en in opdracht van de kerk. Het 
blijft fijn dat Napoleon ooit de toren genationaliseerd heeft  



 
 
Zo slecht was de oude toegangsdeur naar de kerk inmiddels. Het ijzer in het midden van de deur 
was verroest en drukte het hout weg. Ook de metalen spijkers waren verroest. Hoe moet dat 
weer goed komen? Dan komen de vaardige handen van de restaurateurs in beeld . .  
 

  
 
Het ijzer is behandeld en de deur wordt met nieuw eiken opgebouwd. Straks nog een likje verf 
en het ziet er were uit als vele honderden jaren geleden . .  



 
 

Van dichtbij, op de steigers, zijn de details van de ramen goed te zien. Hierboven onze eigen 
versie van “de hand-reiking”, zoals in de Sixtijne kapel. Hieronder de scheurwerking . .  
 

\ 
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EEN WINTERREIS . . 
  
Zondag de derde dienst in een kleine serie winterdiensten.  
Naast bijbelteksten staan deze weken ook verhalen centraal uit de ‘jubeljaren’ van de Keyserkerk. 
De eerste twee weken  waren dat het Wintersprookje van William Shakespeare uit 1623  
en Winter uit de Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi uit 1723.  
 

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 het verhaal uit het Marcus-evangelie  
waarin de discipelen van Jezus hun eigen winterreis meemaken in een storm op zee.  
 

Muziek is er, juist niet tragisch, van de Beemster Beckies o.l.v. Daphne Bečka met Jessica Eelhart, 
piano van Femke Leek, solozang en van Jan Pronk achter het orgel. 
 

Koorzang    The Sally Gardens (gedicht van W.B. Yeats, uit De Omzwervingen van Oisin) 
 

Beneden, bij de tuinen van de Salley  
hebben mijn lief en ik elkaar ontmoet. 
Ze stak de tuinen van Salley over  
met kleine sneeuwwitte voetjes  
en zij vroeg me om het leven rustig aan te doen.  
Zoals de bladeren die aan de boom groeien.  
Maar ik was jong en dwaas en was het met haar niet eens. 
 

In een veld bij de rivier stonden mijn lief en ik.  
Zij legde haar sneeuwwitte hand op mijn scheve schouder  
en zei dat ik het rustig aan moest doen.  
Zoals het gras dat groeit op de stuwen.  
Maar ik was jong en dwaas, en nu ben ik vol tranen . .  
 

Welkom 
 

Samenzang  Zoekend naar licht (Lied 1005, vers 1 solo, refrein en vers 2 allen) 
 

Aansteken van kaarsen . .  
 

Openingsgebed met koorzang: What a wonderful world 
 



Spelenderwijs   
 

Samenzang  “Santo, santo” (eerste keer solo, twee keer allen) 
 

Santo, Santo, Santo, Mi corzon teadora,  
Mi corazon te sa bedicir. Santo eres senor. 
 

(Heilig, Heilig, Heilig, mijn hart houdt van u, mijn hart zegt, u bent heilig, Heer) 
 

Korte inleiding op de lezingen 
 

Solozang  Gabriela ‘s Song 
 

Vanaf nu is mijn leven van mij.  
Ik heb maar zo`n korte tijd op aarde gekregen.  
Mijn verlangen heeft mij hier gebracht.  
Bij wat mij ontbrak en bij wat ik vergaarde.  
Dit is in de weg die ik verkoos.  
Mijn vertrouwen was eindeloos  
en toonde mij steeds een klein stukje van de hemel die ik nooit vond.  
 

Ik wil voelen dat ik leef.  
Al mijn dagen zal ik leven zoals ik wil.  
Ik wil voelen dat ik leef in de wetenschap dat ik goed genoeg was.  
Ik ben nooit vergeten wie ik was.  
Het sliep alleen in me  ..  
 

Uit de Winterreis: Lentedroom en de Draaiorgelman 
 

Samenzang     Aarde volgeschreven (vers 1 solo, vers 2 allen; (mel. Land Hope and Glory) 
 

Naar de overkant (Bloemlezing naar het evangelie van Marcus (6, 45 – 52) 
 

Koorzang Pie Jesu (onbekende componist: Genadige Jezus, geef hen rust, eeuwige rust) 
    

 The Skype Boat Song  (Schots lied bij de dramatische vlucht van prins William Stuart  
 naar het eiland Skye verkleed als een Ierse vrouw) 
 

Overweging 
 

Samenzang  U bent de kracht (mel. Finlandia; vers 1 solo en ver 2 en 3 allen)  
  

U bent de kracht achter ons hele leven, de drijfveer  
van ons menselijk bestaan. Wie wij ook zijn, wij zijn met u verweven,  
door u gezien, gezocht van meet af aan 
U bent de kracht, die onze zwakheid sterkt  
en meer dan wij beseffen in ons werkt. 
 
U bent de stem die roept door zoveel eeuwen, stiller en sterker  
dan wat om ons heen, zo onbarmhartig ons kan overschreeuwen,  
alsof wij leven voor onszelf alleen 
U bent de stem die roept in de woestijn  
totdat wij met u levend willen zijn. 
 
Collecte (NL18 RABO 0356 9160 81  Diakonie PKN Beemster) met koorzang The Rose 
 

Gebeden, met O Lord, hear my prayer (Taizé); Onze Vader 
 

Slotzang Laat ons zingen van de dromen (melodie, Eens als de bazuinen klinken)   
 

Zegen met koorzang ten besluite  Ave Maria (Caccini) 



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 



 

  
 

 


