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Verbijsterend, onthutsend, onbeschrijfelijk . . Toch is het goed dat het verbijsterende wel 
beschreven wordt. Om ergens iets te bevatten wat er gebeurd is. Verhalen die hartbrekend zijn. 
Zovelen die zoveel verloren hebben. De teller van slachtoffers loopt op en achter elke slachtoffers 
gaat zoveel schuil. Maar er is ook het verhaal van de vele hulp die op gang is gekomen. Van mensen 
die het schier onmogelijke volhouden, of van een baby geboren onder het puin . . 
 

Aanstaande zondag is onze collecte in het geheel bestemd voor de hulp aan de slachtoffers van 
de aardbeving.  
 

Begin volgende week hebben wij een afspraak met ‘de Turkse Gemeenschap’ (MCC) in Purmerend. 
Ook daar zal de hulpvraag op tafel komen. De collecte zal ook de hulp aan Syrië goed doen. 
Misschien dat wij ook aan een benefiet kunnen werken voor als de Keyser weer beschikbaar is .  . 
 

1923 
In onze diensten rond de ‘jubeljaren van de Keyser zijn wij inmiddels in 1923 aangekomen. In dat 
jaar pleegde Hitler & Co zijn Bierkelderstaatsgreep. Ze slaagden toen nog niet en werden veroor-
deeld. Maar uit de rechtszaak kregen zij juist meewind mee. In 1923 werd ook de Vredesnobel-
prijsdragers Shymon Peres geboren. En de schrijvers Thea Beckman (Kruistocht in spijkerbroek) en 
Max Velthuis (Kikker heeft het koud). Wie zondag vooral mee mag klinken is een Engelse dichter, 
Philip Larkin. Hij schreef een gedicht over lammetjes in de sneeuw. En onder de sneeuw, nog geheel 
verborgen, de grazig, groene weiden. Ze zijn er al . .  
 

Restaureren en bouwen 
Het heeft iets onwerkelijks. Wij zijn in onze Beemsterkerk heel druk met restauratie, bouw en met 
een nieuwe verwarming in de kerk. Ondertussen zijn er door die twee aardbevingen zoveel bouw-
werken in puin gelegd. Wat zal daar weer enorm opgebouwd moeten worden! 
 

De restauratie verloopt verder goed. Soms valt er ook wel wat tegen. Het aantal raampjes dat ver-
vangen moet worden was vanaf de grond bezien op zo ‘n 50 geschat. Het blijken er ruim 100 te 
zijn. Deels ook in het gebrandschilderde deel. Het zit ook mee. De stuklaag is beter dan ingeschat. 



De grote kerkdeur is inmiddels hersteld. Het schilderen zal gebeuren aan het eind van de restaura-
tie. Eerst al het werk waarvoor de steigers nodig zijn, dan het ‘lage werk’.  
 

Wij zijn ook druk met de mogelijke aanpassing van de verwarming. Het is de bedoeling dat volgende 
week de voorbereidingen getroffen worden voor een verwarming met elektrische heaters in de 
kerk. Tegelijkertijd worden de bestaande convectoren schoongemaakt. De convectoren (achter de 
banken) worden voorzien van een wandje tegen de muur. Dat moet er voor zorgen dat ze niet weer 
verstopt raken en beter hun werk kunnen doen. Ook (geruisloze) ventilatoren moeten daarvoor 
gaan zorgen. Wordt vervolgd. Wij krijgen het er nu al warm van . . 
 

400 JAAR KESYERSERK 
Achter de schermen lopen ook de voorbereidingen op de activiteiten rond 400 jaar Keyserkerk 
steeds meer ‘op stoom’: 
 

De afspraken met de scholen zijn gemaakt. Kunstenares Marieke Greeve gaat de scholen in februari 
en maart begeleiden met het ‘versieren’ van het kunstraam wat voor één van de ramen aan de 
Noordkant van de kerk wordt geplaatst. Op dit moment zitten wij ook druk bezig met de manier 
om dat raam te bevestigen. Dat geldt ook voor mogelijke verduisteringsramen voor het Theater-
spektakel Blitskikker .  . 
 

DIENSTEN IN DE Z-INN KAPEL 
Vandaag is er in de Kapel gewerkt aan de verbetering van de beeld -en geluidsinstallatie. Zo zal het 
aanstaande zondag weer lukken om de liederen en andere beelden in de streaming mee te nemen. 
Zoals dat ook het geval was in de opnames vanuit de Keyserkerk. 
 

 
 
 

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. 
 

Het lukt weer om de samenzangliederen, de collecte-gegevens en andere beelden zichtbara te 
maken in de live-stream van de kerkdienst!  
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OP HET EERSTE GEZICHT 
 

Muziek is er zondag van de Nicolaascantorij uit Edam, van Femke Leek, zang en van Gert-Jan 
Mostert achter het orgel. Wij zingen liederen geschreven of vertaald door Ad den Besten, gebo-
ren in . . 1923! 
 

Orgelspel bij binnenkomst  
 

Koorzang  “Lob und Preis sei Gott dem Vater” (J.S. Bach)  
 

Welkom 
 

Samenzang  Alles wat adem heeft  
    (Lied 146c, vers 1 en 6 allen, vers 5 solo) 
 

Aansteken van kaarsen . .  
 

V Onze hulp in de naam van de goede God 
  
Openingsgebed met koorzang:    
Kyrie Fons Bonitatis (mel. 1537, zetting Niek Hermanides 1998) 
 

Spelenderwijs   
 

Samenzang  Zou ik niet van harte zingen (Lied 903 vers 1 en 2 allen) 
 

Korte inleiding op de lezingen 
  

Op goed gehoor (Bloemlezing naar het evangelie van Johannes, hoofdstuk 10) 
 



Samenzang     Geef aan de wereld vrede, Heer (Lied 1012 vers 1 solo, vers 4 en 5 allen) 
 

Op het eerste gezicht 
 

LAMMEREN STUNTELEND IN DE SNEEUW, 
blatend en ademend wolkjes stoom, 
ontdekken een wereld guur en reeuw, 
zonder zonneschijn, glans die schroomt. 
Onvast en scharrelend – hier dan daar – 
is al wat zij vinden buiten de kooi 
een bestaan, aan bittere kou ten prooi. 
 

En als zij schuilen aan moeders zij, 
hun doorweekte vachten, hard als ijs, 
ligt daar verborgen een spelewei, 
verrassende  aarde, een paradijs. 
Ze konden niet weten wat dit hun gaf: 
wat spoedig zou komen, ontwaakt en mooi, 
als met de lente de wintersneeuw dooit. 
 

(naar Philip Larkin First Sight – vertaling JD) 
 

 
 

Koorzang   Venite comedite- William Byrd  
 

Overweging 
 

Samenzang  U kennen, uit en tot u leven (Lied 653, vers 1 solo solo, vers 2 en 5 allen) 
 

Collecte voor de aardbevingsslachtoffers 
 

Tafel van brood en wijn 
 

Solozang bij het delen van brood en wijn, The prayer  
 
Slotzang:  Gij die alle sterren houdt (Lied 919, vers 1 en 4 allen, vers 2 solo) 

 
Zegen met koorzang  Herr, unser Gott, wir loben dir (G.F. Händel) 



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 



 

  
 

 


