
BEEMSTERKERK 133ste nieuwsbrief    
 

EEN JAAR LATER . .  
 

 
 

Vrede klinkt vaak zo sereen. Alsof de weg er naartoe bezaaid is met vlinders en duifjes. Bo-
venstaand beeld komt uit de balletvoorstelling bij het Requiem van Verdi. Daarin ging het vooral 
om staande blijven, houvast vinden in een landschap vol dood . .  
  

De afgelopen weken stonden de jubeljaren uit de geschiedenis van de Keyserkerk centraal. Van 
1623 elke zondag honderd jaar verder. Zo kwamen wij vorige week in 1923 aan.  
 

Aanstaande zondag stappen wij nog één keer 100 jaar verder in de tijd om aan te komen in 2023. 
Dit jaar staat sinds een week in het verbijsterende teken van de verwoestende aardbevingen in 
Turkije en Syrië. Het is echter ook precies een jaar geleden dat Rusland (Poetin & Co) de oorlog 
tegen Oekraïne de vorm gaf van een ‘ouderwetse’ leger-oorlog. Want die oorlog begon al veel; 
eerder. Voor Oekraïners zeker in 2014, toen Rusland de Krim in nam.  
 

De Oekraïnse Oksana Zaboezjko geeft aan dat de oorlog nog vroeger begon. Al 20 jaar geleden 
werden Oekraïense uitgevers bijvoorbeeld door Russische uit de markt geprijsd. Kort daarop 
begonnen Russische uitgevers aan de lopende band non-fictie-boeken in Oekraïense boekhandels 
te pompen. In die boeken werd betoogd dat Oekraïne geen eigen land was, dat Donetsk bij Rusland 
hoorde en dat Kiev bestuurd werd door nazi’s of vanuit de Verenigde Staten. Als je die lijst boeken 
nu bekijkt, is het ongelooflijk dat we het toen niet zagen voor wat het was: Russische propaganda.’ 
 

Maar een jaar geleden werden wij allemaal wakker uit een droom. Plotseling was het open oorlog. 
In, of misschien beter gezegd, tegen Europa? Zondag staan wij stil bij een jaar oorlog. Niet met 
analyserende verhalen of met het laatste nieuws. Maar wat doet dit oorlog met ons . . 
 

Wij doen dat o.a. met een tekst van de ‘richter Gideon’, en één van Erich Kästner. In Duitsland is 
hij vooral beroemd om zijn ‘stoute’ kinderboeken. Met kinderen die de volwassenwereld wat 
konden leren. Zo was hij ook een inspiratie voor Annie M.G. Schmid. Van beiden klinkt een tekst . .  



 
Kästner schreef in reactie op het Duitsland na de Eerste wereldoorlog: 
 

Ken je het land waar de kanonnen bloeien? 
Je kent het niet? Je leert het nog wel kennen! 
Daar staan de baasjes van trots en moed te gloeien 
op hun kantoor, als was het een kazerne .  . 
 

Annie M.G. Schmid pakte dat op met:  
 

 
 
Turkije en Syrië 
Afgelopen zondag was er in de dienst een collecte voor GIRO555. Aanwezigen en wie meevierden 
via de live-stream konden rechtstreeks aan GIRO555 overmaken of via de kerkzak of via het 
banknummer van de kerk. Alleen al via de kerk kon er een bedrag van ruim 650 euro worden over-
gemaakt. Waarvoor dank! 
 

Wij bezinnen ons nog op ‘iets 
als een benefiet’ als de Keyser 
weer beschikbaar is. Inmiddels 
was er het afgelopen weekend 
een benefiet in Haarlem met o.a. 
Leonie Jansen uit Beemster. In 
Zaandam is er dit weekend een 
benefiet. Vandaag worden er bij 
het Turkse Culturele Centrum in 
Purmerend deegwaren ver-
kocht (pizza-achtige hapjes met 



spinazie en meer). Lekker en alles voor de slachtoffers van de aardbevingen. Volgende week, 24 
februari, wordt er ook verkocht! 
Restaureren en bouwen 
Bij de restauratie zit er o.a. veel werk in muurijzers die roesten. Door de roest zetten ze uit en 
drukken steen weg .  . 
 

 

 
Ook in het hout zijn in de loop van de jaren flinke 
scheuren ontstaan. 
 

Van dichtbij zie je wel de details waarmee 400 
jaar geleden de Keyser is versierd. Op het eerste 
gezicht lijkt de kerk soms één en al soberheid. 
Maar hier en daar wordt die eenvoud subtiel op-
getild. 
 

Bijzonder was het ook om te zien dat de schil-
deringen op het glas aan de oostkant niet ge-
brand zijn, maar ‘gewoon’ op het glas geschil-
derd. Dat verklaart nog beter waarom de kleu-
ren in de loop van de jaren aan het vervagen zijn.  
 

Verwarming .  . 
Wij zijn de afgelopen en komende week ook behoorlijk in de weer met de bouw van de 
appartementen en met de verwarming van met name de kerk. Eind volgende week worden de 
muren weer gewit en al het leidingwerk voor de Infrarood Stralers waarmee wij willen gaan werken 
zit er dan in. Dat gaat lukken. Het wordt nog wel een flinke klus om die stralers ook te voorzien van 



de nodige stroom. Het is maar voor twee uurtjes (in plaats van twee dagen met gas de vloer ver-
warmen), maar het heeft wel zo ‘n 100 ampère nodig. Daar krijgen wij het dus nu al warm van  
Ooit had je alleen wat stoofjes met een kooltje nodig .  . 
 

400 JAAR KESYERSERK 
 

Binnenkort gaat er een uitnodiging uit om in het 
kader van 400 jaar Keyserkerk ook een soort HEEL 
BEEMSTER BAKT te organiseren. De uitnodiging 
gaat vanuit de Beemster Gemeenschap allereerst 
uit naar alle (bekende) buurtverenigingen. Later 
komt er ook nog een aparte uitnodiging. Niet alle 
buurtverenigingen zijn immers actief en in de mees-
te nieuwe buurten zijn ze nog niet gevormd. Dat 
wordt een lekkere en gezellige actie.  
 
Er komt ook een speciale editie voor bakkende / 
taart versierende kinderen! 
 

In ‘Het jaar van de Keyser’ komt er ook een heus 
detective-verhaal uit wat speelt in de kerk. Met een cruciale rol voor de historische stovenkamer. 
Peter Leek is de auteur en het verhaal is zover dat er correctie gelezen kan worden. Het verhaal zal 
in het najaar uitkomen. Moord in de Keyser? 
 

Het “Kunstraamproject” krijgt gestalte! Kun-
stenares Marieke Greeve heeft de eerste 
twee scholen bezocht. In Zuidoostbeemster 
en Westbeemster is een begin gemaakt. Op 
een wit/beige kaasdoek zijn rode ballen be-
vestigd. Tussen het kaasdoek en de ballen 
mochten de kinderen nog iets doen wat voor 
hen te maken hadden met “liefde”.  
 

Het kunstwerk zal uiteindelijk als een raam 
aan de binnenkant van de glas-in-lood ramen 
in de kerk worden geplaatst. Het vorm dan 
een struik met heel veel rode vruchten . .  
 
Een klaverveld voor koren 
Zaterdag 15 april is er een Beemster Ko-
renfestival in de Keyser. Dertien koren zullen 
laten hun zangplezier delen. Elk koor zingt zo 

‘n 17 minuten met drie minuten wissel. Kort, 
krachtig, afwisselend en feestelijk. Er wordt 
gezongen in drie blokken. Twee ’s middags en ééntje ’s avonds. Elk blok wordt afgesloten met een 
lied voor alle aanwezigen. Dat lied is “Klaverveld” van Leonie Jansen, speciaal bewerkt voor 
vierstemmige koorzang. En wie komt kijken en luistern kan het heerlijke eenstemmig meezingen 
 

Dankjewel .  . na 10 jaar. 
Tien jaar geleden waren er ernstige overstromingen van de Elbe met name in voormalig Oost-
Duitsland. Tal van stadjes, veelal met een historische kern, stond ver onder water. Eén van die 
stadjes was Grimma. Wij hebben destijds een gift gedaan aan de Lutherse kerk aldaar. Daar zijn wij 



destijds voor bedankt, maar nu, na tien jaar kwam er weer een uitgebreid DANKJEWEL vanuit 
Grimma. Alles is weer opgebouwd en na tien jaar kijken zij terug. Mooi en zorgvuldig! 
 
Beemster, 19 februari 2023: Verlangen naar vrede, niet zonder vrijheid . .  
 

Muziek is er van Lisanne Koot, harp, van Femke Leek, zang en van Jan Pronk achter het orgel.  
 

Vanmorgen zouden wij !! Ineke van Poelgeest (her)bevestigen als kerkenraadslid. Ineke heeft 
echter Corona opgedaan. De herbevestiging wordt verschoven naar 19 maart. 
  

Harp   Bring him home (Les miserables)   
 

Welkom  
 

Samenzang   Licht dat ons aanstoot in de morgen (Lied 601, vers 1 solo, vers 2 allen) 
 

Aansteken van de kaarsen en solozang met harp: De noche iremos   
“Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar levend water. De dorst zal ons licht zijn!” 
 

V       Onze hulp in de naam van de Goede God   
 

Openingsgebed met samenzang :  
Vrienden, dat d’amandeltwijg ( Schalom Ben-Chorin 1942) 
 

Spelenderwijs  
 

Samenzang       Er is een stad voor vriend en vreemde (solo de verzen, allen het refrein) 
 

Toelichting op de lezing en daarna: Bloemlezing uit Rechters 6 en 7 
 

Samenzang       Stil is de straat  (lied 1003 solo verzen, allen refrein) 
 

. . Dood en terreur elke dag. Zovelen naamloos gestorven:  
in massagraven verborgen? Dood en terreur elke dag. 
 

Wapens gevraagd overal. Wat gaat de wedloop ons brengen? 
Kan vreed’ zich daar nog in mengen? Waar gloort er hoop in het dal? 
 

Breng toch, God, een nieuwe morgen als een teken van uw trouw, 
  Dat de vrede wint van oorlog? God, kom gauw. 

 

Ken je het land / dit is het land . .  
(Erick Kästner, Annie M.G. Schmid) 

 

Samenzang  Geef ons genadige, Goede God  
Met harp   (Lied 414, eerst solo met harp, dan vrouwenstemmen, dan allen) 

 

Overweging 
 

Samenzang  O visioen van vrede (vers 1 solo, vers 2 allen)   
  

Collecte met harp 
 

Gedachtenis met daarna solozang met harp: Lament (Karl Jenkins)  
 

Gebeden met Kyrië, de laatste intentie gezongen (melodie Finlandia); Onze Vader 
 

Heer, zie een volk beproefd door brute krachten,  
waar in het land de zonnebloemen staan.   
Hoor hoe het roept en smeekt, haast boven machte:  



“God, - Laat uw eigen wereld niet vergaan.”  
Dat Oekraïne, na zo bange nachten,  
blinke van glorie als het gouden graan. 
 

Zegen  met slotzang  “Laat ons zingen van de dromen” (allen) 
 

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 





 

  
 

 


