
 
 

76ste jaargang, Nr. 2, veertigdagen en Pasen 2023 

 ROND KEYSER EN Z-INN KAPEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De restauratie is bijna voorbij 

 

Het feest kan beginnen! 
 



Voorwoord en Inhoudsopgave 
 

Toen de foto op de voorpagina werd genomen brak het voorjaar al aan. Een week later lag 
alles onder een winters laagje sneeuw. Het kan verkeren.  
 

Inmiddels schijnt de zon hier weer, maar waait het te hard om de feestbanier aan de 
kerktoren te bevestigen. Binnenkort gaat dat wel gebeuren. Nu de blaadjes nog niet aan 
de bomen hangen zal hij goed te zien zijn. 
 

Ook het SCHOLEN KUNST PROJECT is inmiddels afgerond. De kinderen van de basisscholen 
hebben een groot kaasdoek versierd. Als de steigers weg zijn gaan wij het ophangen. Zo 
wordt de jarige behoorlijk versierd. 
 

Nog staan de steigers er echter en is het spannend of wij het gaan halen om Goede Vrijdag 
in de kerk te vieren. Er wordt hard aan gewerkt. Maar als het niet lukt . . is het ook goed!  
 

De 40 dagen staan dit jaar o.a. in het teken van het werk van het Leger des Heils. Naast de 
wekelijkse collectes heeft Jan Pieter van As (de echtgenoot van kerkenraadslid Leonard) 
iets verteld over zijn werk voor het leger. Zondag 26 april is er een tweede spreekster 
 

In dit nummer eerste informatie over HEEL BEEMSTER BAKT, een lekkere activiteit met eer 
en vrijkaartjes voor Blitskikker als prijs: zondag 30 april (volwassenen) en 9 juni (kinderen) 
 

Op pagina 9 staat hoe kaartjes voor Blitskikker besteld kunnen worden. Het gaat goed met 
de voorverkoop. Een pagina verder staat hoe u zich kunt aanmelden voor de jaarlijkse 
bollentocht. De kou van de eerste maanden zorgt vast voor mooie bollenvelden 29 april 
 

In de BINNENDIJKS die 23/24 maart uitkomt zit een Keyserkerk Katern. Vier bladzijden 
wetenswaardigheden van onze jubilerende met dank aan met name Geert Heikens. Wie de 
Binnendijks niet ontvangt: in kapel en kerk liggen exemplaren. Wij sturen de katern ook 
digitaal mee met een nieuwsbrief! 
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VERDELEN IN ZWART EN WIT – OMDAT HET ZO FIJN IS 
 

 
 

Bovenstaande foto komt uit de film Schindlers List. Een film waarin, zoals in meerdere films, 
gepeeld wordt met zwart en wit .  .  
  

Heel lang ging het er in kerken om, wat nu de ware uitleg van de bijbel is. Er werd ook regel-
matig een stevig robbertje uitgevochten tussen verschillende manieren van uitleg. Vanwege die 
verschillen gingen niet alleen meningen uiteen, maar scheurden hele kerken. Zeker in de zoge-
naamde gereformeerde kerken was er altijd wel iemand te vinden met een nog strengere, vaak 
nog letterlijker uitleg van een bijbelverhaal. Vanuit die positie werden alle andere uitleggen 
gewogen en te licht bevonden.  
 

Zo werd en wordt met bijbelteksten gestreden, fanatiek en verbeten. Ik heb daar nooit iets mee 
gehad, juist vanwege dat fanatieke en het vaak totale ontbreken aan zelfkritiek, laat staan een 
greintje humor of relativering. Volgens mij is de bijbel niet bedoeld als een talibanstok om een 
ander mee te slaan, maar als een boek om te inspireren, te 
troosten, soms ook te confronteren. Wat mij vandaag aanspreekt in 
een tekst is vaak morgen weer iets anders . . . 
 

Daarom vind ik het ook wel jammer dat de 40 dagen tijd elk jaar 
weer begint met zo ’n bijbels steekspel. En natuurlijk, Jezus wint. 
Maar wat wint hij precies? De kloof tussen hem en de beproever is 
na het steekspel eerder groter dan kleiner geworden.  
 

Dan kun je zeggen: dat is toch goed: De kloof tussen goed en slecht 
kan toch niet groot genoeg zijn. Maar het heeft ook vaak iets 
triests, als mensen met verschillende mening tegen over elkaar 
staan en als er dan niet geluisterd wordt naar de ander, maar alleen 
geprobeerd wordt om het eigen gelijk te etaleren.  
 

Onlangs was dat trieste weer even in beeld. Toen tegenstanders van minister Kaag met pesteri- 



 

 

ge fakkels zo ’n confrontatie opzochten. “Wel roepen, niet luisteren, omdat je je tegenover 
allang in het kamp van het 
slechte hebt ingedeeld”. 
 

Dat gebeurt op heel veel plek- 
ken. Rond bijna elk thema en 
elke mening wordt continu een 
wedstrijdje gecreëerd. Deels on-
bewust, omdat mensen zo boos 
of teleurgesteld zijn, dat ze alleen 
nog zo kunnen reageren. En als ik 

al die jaren in Groningen van het 

kastje naar de muur was gestuurd, 
weet ik niet of ik mijn redelijk-
heid overeind had gehouden.  
 

Maar de wedstrijdjes van ‘wel 
roepen en niet luisteren’ worden 

vaak ook heel bewust opgezocht. Immers, hoe kun je jouw mening beter onder het voetlicht 
brengen, dan door je af te zetten en door van een ‘tegenstander’ een kop van jut te maken? Dan 
gaat het er niet om, dat je tegenover een beetje gaat snappen wat jij belangrijk vindt. Maar 
alleen dat je diegene kunt gebruiken als springplank om zelf beter in beeld te komen. 
 

Die polarisatie heeft ook iets onderhoudends. Soms heeft het iets van cabaret, en wij houden nu 
eenmaal van wedstrijdjes. Maar er wordt om ons heen wel veel gepolariseerd. Moet de 40-
dagentijd dan ook nog ook beginnen met zo ’n tweegevecht?  
 

Het had toch ook kunnen beginnen met Jezus die zich terugtrekt op een berg om God op te 
zoeken. Zoals Mozes dat ooit deed. Of de 40 dagen zouden kunnen beginnen met het verhaal 
waarmee het hongerdoek juist eindigt: het graan wat moet sterven in de grond om vrucht te 
kunnen voortbrengen. 
 

Zou het in onze tijd niet veel fijner zijn om de 40 dagen wat liever te beginnen. Of maken wij ons 
dan een schuldig aan het 
zoeter maken van onze 
traditie. Zoals de boeken van 
Roald Dahl liever zijn gemaakt 
door overal lelijk en dik eruit 
te halen.  
 
Maar staan er in het verhaal 
van Jezus in de woestijn 
eigenlijk wel twee mensen 
tegenover elkaar? Of zouden 
het misschien twee stemmen 
in Jezus zelf zijn. En gaat het er 
dan om: welke stem in jezelf je 
voedt. Zoals dat mooie 
Indiaanse verhaal. “Voed je 
het boze in jezelf, of voed je 
het verzoenende in jezelf?”  



 

 

Ik merk dat ik vaak op mijn eerste gevoel gemakkelijk het bozige in mezelf voed. Gisteren zag ik 
beelden van een vredesdemonstratie in Berlijn. De organisatoren vonden vooral dat je Oekraïne 
niet met wapens moest voorzien, want dat maakte alles alleen maar erger. Dan merk ik bij 
mezelf de irritatie. Als de camera dan mensen in beeld brengt met pamfletjes als “Poetin = 
vrede”. Dan denk ik, zie je wel, dat soort types!  
 

Voor je het weet voed je de irritatie in jezelf. Voor je het weet creëer je meteen een soort 
tweedeling. Je hebt de goeden en je hebt “dat soort types”. En natuurlijk bestaan die twee 
kampen eigenlijk niet. Rond elk thema bestaat er juist een hele waaier van meningen en 
opvattingen. Maar omdat zo ’n waaier veel ingewikkelder, creëert ons gevoel al snel die veel 
eenvoudiger tweedeling: Je hebt de goeden, die zijn het eens met ons. En je hebt de 
slechteriken. Daar kunnen wij niets mee. 
 

Zo vindt veel polarisatie niet alleen plaats om ons heen, maar vooral ook in onszelf. Op allerlei 
momenten probeert ons gevoel ons te verleiden om de wereld om ons heen in twee kampen te 
verdelen. In de goeden en de slechten. 
 

Daarmee nog één keer terug naar dat bijbelverhaal. Volgens mij gaat het daarin dus om Jezus 
die als het ware kiest naar welke stem in zichzelf hij voortaan wil luisteren. Naar de stem van de 
beproever? Je zou ook kunnen zeggen: naar de meest verleidelijke stem? Of luistert Jezus naar 
een andere stem?  
 

De verleidelijke stem zegt: Als je mensen wilt winnen voor God 
dan helpt het als kinderen van God dingen kunnen die andere 
mensen niet kunnen. Van stenen brood bijvoorbeeld. Of dat je 
mensen die een leven lang in en rolstoel zitten met één gebed 
weer in de benen helpt. Als je mensen voor God wil winnen, zegt 
de verleider, dan met een dergelijk onnavolgbaar spektakel.   
 

Jezus koos voor een andere weg. Niet door datgene te doen wat 
andere niet kunnen, maar door datgene te doen wat anderen vaak 
niet willen: Over je schaduw heen stappen bijvoorbeeld. Of op een 
ander afstappen, juist als je het niet eens bent. Jezus was degene 
die zijn liefde volhield ook toen het pijn ging doen en die zelfs 
bereid was om dan maar het kalf te zijn als daarmee mensen hun eigen roeping weer gingen 
horen en zelf de put gingen dempen. 
 

Jezus koos ervoor om juist niet onnavolgbaar te zijn, maar om andere mensen op te tillen. Tot in 
hun moed, tot in hun kracht, tot in hun vergevinggezindheid. Kortom, iets dichter bij de God, 
waar hij in geloofde. Die God wil niet dat wij stuk voor stuk onnavolgbare godenzonen en 
godendochters zijn. Ridders op het witte paard. Maar dat wij groeien en elkaar doen groeien in 
ons menszijn, naar beeld en gelijkenis van onder andere dat ene mensenkind uit Nazareth.  
 

 
 



 

 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 

De eerste maanden van 2023 loopt er een heleboel tegelijk. Op het gebied van restauratie en 
bouw, rond 400 jaar Keyserkerk, en dan nog ‘de gewone dingen’, die allemaal doorgaan. Er 
gebeurt een heleboel, maar het is ook spannend. Lukt het bijvoorbeeld om de kerk op Goede 
Vrijdag weer in gebruik te nemen. Dat zou fijn zijn . .  
 

Deze week is en wordt er vooral geschilderd in de kerk. De muren worden voor een belangrijk 
deel tot op de pleisterlaag schoonge-
maakt, omdat nieuwe verf anders niet 
goed hecht. Daarna gaan er twee lagen 
verf overheen. De goede verf is einde-
lijk binnen, nadat er tot twee keer toe 
wat te donkere verf werd aangeleverd.  
 

Naast het schilderen worden de con-
vectoren schoongemaakt. Dat is de ver-
warming achter de grote banken die de 
koudeval van de ramen moet tegen- 
gaan. Daar is in de loop van de jaren 

veel gruis in gevallen. Dat vermindert 
de werking van de verwarming.  
 

Speciale ventilatoren om de verwarming 
te verbeteren komen er niet. Wel zij wij 

druk met een nieuwe verwarming met 
elektrische infrarood heaters. Omdat 
dit voor een deel subsidiabel is wordt 
dit pas later uitgevoerd. 

 

Deze week zijn ook de 140 raampjes die kapot waren hersteld en wel teruggeplaatst. Ook dat kan 
er nu weer jaren tegenaan. Als het schilderen klaar is kunnen de steigers eruit. Daarna kunnen de 
banken, het doophek en de beeldschermen worden teruggeplaatst. Vervolgens moet er dan nog 
grondig schoongemaakt worden en . . . dan kan het nog steeds zijn dat wij Goede Vrijdag halen! 
 

  

De vloeren van de twee appartementencomplexen zijn gelegd. De volgende stap is het 
optrekken van de verdiepingen. Dan wordt het pas echt goed zichtbaar en gaat het snel . .  
 
 



 

 

 
 

Ondertussen houden wij onze kerkdiensten al ruim twee maanden in de Kapel. Ook daarvoor is 
een behoorlijk beeld -en geluidsysteem opgebouwd. Daarmee lukt het ook goed om de kerk-
diensten ook te streamen. Zodat ze live en ook achteraf bekeken kunnen worden. Wij hadden 
twee weken problemen met de server. Dat is weer voorbij.  
 

De diensten zijn te volgen via Kerkdienstgemist Middenbeemster (omdat wij maar één 
abonnement hebben) 
 

Vervoer naar de kerk toe – als die weer klaar is 
De afgelopen weken hebben wij ervoor kunnen zorgen dat 
er vervoer was naar de Kapel voor wie dit lastig was. In de 
loop van april gaan wij weer naar de kerk. Als u het fijn 
zou vinden als wij vervoer vanuit Zuidoostbeemster naar 
Middenbeemster zouden proberen te regelen, geeft u dit 
dan alstublieft door. Per telefoon (Els Steen 06 1251 7915) 
of per mail: ej.steen@quicknet.nl) 
 

40 DAGENTIJD EN LEGER DES HEILS 
Dit jaar staan de 40 dagen op weg 
naar Pasen ook in het teken van het 
werk van het Leger des Heils. Wij 
collecteren voor “potten, pannen en 
keukengerij”, waarmee er met name 
in Amsterdam West drie dagen per 
week een maaltijd kan worden be-
reid voor een groep kwetsbare mede-
landers. Op de koffietafel staat tel-
kens een pot met vijfjes. Elk vijfje is 
een maaltijd voor iemand die geen 
geld heeft, maar wel honger. In de 
dienst van 12 maart gaf ‘heilsoldaat 

Jan Pieter van As’ toelichting op met name zijn werk en betrokkenheid bij het leger.  
 
 

FINANCIËN  tot eind februari  
 

Kerkelijke bijdrage           € 28.214,--   Overige giften                    €       200,-- 
Solidariteitskas                  €   2.135,--   Collecte                                €   2. 298,-- 
Kerkbode    €         93,--                 Dank voor alle bijdragen! 
 
 
 
 

 



 

 

400 JAAR KEYSERKERK 
De eerste festiviteiten naderen met rasse schreden:  
 

Zaterdag 15 april wordt het KORENFESTIVAL in de kerk gehouden. 
De koren zijn er klaar voor. Elk koor zal zo ‘n 17 minuten zingen. 
Daarna volgt er een wisseling met een volgend koor. Na een blok van 
vier of vijf koren wordt er afgesloten met een gezamenlijk slotlied: 
Het (Beemster) Klaverveld van Leonie Jansen, speciaal gearrangeerd 
voor koren. Zo ziet het programma eruit: 
 

13.00 uur       Noord Hollands Selectiekoor 
13.20 uur       Beemster Kinderkoor 
13.40 uur       Popkoor Afslag Edam 
14.00 uur       Pop-Musicalkoor Purmerend 
14.20 uur       Slotlied Klaverveld 
  

15.00 uur       Gelegenheidskoor Westbeemster 
15.20 uur       Ladies Voice Zuidoostbeemster 
15.40 uur       Vrouwenkoor DZKO Oosthuizen 
16.00 uur       Koor Beemster Accordeonvereniging 
16.20 uur       Holy Sound, Amsterdam 
16.40 uur       Slotlied Klaverveld en gezellige afsluiting 
 

19.30 uur      Projectkoor Beemster 
19.50 uur      De Beemster Beckies 
20.10 uur      B-Star Gospel & Soul Singers Beemster 
20.30 uur      Zangvereniging Beemster 
20.50 uur      Slotlied Klaverveld en gezellige afsluiting 

 

Het korenfestival is ook toegankelijk voor bezoekers. Er zijn geen 
entree-kosten. Wel vragen wij de bezoekers een heel blok te 
luisteren.  
 

In April zal het kunstwerk van het SCHOLEN KUNSTPROJECT in de 
kerk wordt geïnstalleerd. De kinderen van drie Beemster basisscho-
len hebben met instructie van kunstenaar Marieke Greeve een groot 
doek versierd met kleurrijke bollen. Het geheel ziet er uit als een 
struik vol bessen. Tussen het doek en de applicaties konden de kin-
deren nog iets bevestigen wat voor hen met het thema Liefde te 
maken heeft: Een rozenblaadje, een hartje, wat haren van de poes. 
Zodra wij een datum hebben zullen wij dat in de nieuwsbrieven en zo 
mogelijk ook in de regionale kranten communiceren.  
 

Er komt een BANIER te hangen op de toren. De banier ligt er klaar 
voor. Op het moment van schrijven waait het nog te hard, maar 
zodra het weer en de agenda van Jonk Sign het toelaat zullen wij de 
banier bevestigen. Het gaat om een flink doek: 15 meter x 1, 60. De 
restauratie is dan nog niet klaar, maar dan zit er al wel een “strik” 
om de kerk. De banier gaat er alsvolgt uitzien:  
 
 

Op pagina 13 staat de informatie over HEEL BEEMSTER BAKT: 
BAKKEN VOOR BLITSKIKKER. Alle keukenprins(ess(en verzamelen! 



 

 

400 JAAR KEYSERSKERK - Kaartverkoop ‘Blitskikker’  
 

 
 

Vanaf 1 maart is de kaartverkoop voor het unieke theaterspektakel ‘Blitskikker’ van start 
gegaan. Het ging meteen voortvarend. De voorstelling van 17 juni is al vol en ook voor de 
première zijn nog slechts dertig kaartjes beschikbaar. Ook verder zijn er al veel kaartjes 
verkocht. Wilt u dit unieke spektakel ook meemaken wacht dan niet te lang met het reserveren 
van een kaartje. Dat kan via www.prachtigepolderproducties.nl   
 

U kunt nog kiezen uit vijf speeldata   
 

Vrijdag 9 juni (zaal open 19.30 uur).   
Zaterdag 10 juni aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Zondag 11 juni aanvang 15.00 uur (zaal open 14.30 uur) 
 

Vrijdag 16 juni (zaal open 19.30 uur).   
Zaterdag 17 juni aanvang 20.00 – geen kaarten meer beschikbaar 
Zondag 18 juni aanvang 15.00 uur (zaal open 14.30 uur).  
 

De kaarten kosten € 17,50 per stuk 
 

Ga naar www.prachtigepolderproducties.nl. Klik de gewenste datum aan en volg de instructie. 
Op de site, de socials (facebook en instagram) en in de regionale media vindt u meer informatie 
over deze happening uit de jaren zestig.  
 

Wie het lastig vindt om kaarten via de website te bestellen kan graag ook contact opnemen 
met Marie Schroevers (0299-681403 / marie-luise-dow@quicknet.nl) 
 

Tijdens het theaterspektakel ‘Blitskikker’ bent u niet uitsluitend bezoeker maar tevens gast 
én getuige van een bijzondere huwelijksvoltrekking in en rond de 400 jarige Keyserkerk. Het 
geheel speelt zich af in de jaren zestig van de vorige eeuw.  Het spel begint buiten op het 
marktplein. Vanaf 19.30 ontstaat daar reuring. Wat doet de fanfare daar? Kinderen oefenen 
hun lied al. De bruid en bruidegom arriveren . . . mis het niet! 
 



 

 

 

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 maart, 20.00 (deur open 19.30) 
Met als gast: Anneke Goede 
 

Zij startte het fusieproject de Ode aan de Beemstervrouwen rond de mooie schilderijen van Jeroen 
Hermkens die 14 Beemster vrouwen naakt portretteerde. En die uit het Gemeentehuis weg moes-
ten. Wat heeft Anneke bewogen om dit project in het leven te roepen? In vogelvlucht vertelt ze 
van haar leven dat altijd in teken van kunst staat. Op deze avond ook een mooi lied en een hila-
rische sketch van 2 Beemstervrouwen! En natuurlijk wat schilderijen. Dus mis deze avond niet. 
 

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

De volgende “Aardige” mannen soos: zaterdag 1 april, 16.30 
Met als spreker: Piet van Paassen 
 

Piet is een fervent vlieger met modelbouwvliegtuigen. Hij neemt er een aantal mee, misschien 
kan er ook gevlogen worden, en hij zal er een mooi verhaal bij vertellen. 
 

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) 
 

 



 

 

EVEN TERUG IN DE TIJD – DE JUBELJAREN VAN DE KEYSER 
 

In de loop van 400 jaar is er veel gebeurd in en om onze Keyserkerk. In deze rubriek willen wij 
terugblikken op wat momenten in die afgelopen eeuwen. Wij doen dat deze keer met de Kroniek 
va de Beemster. De diensten van januari en februari stonden al in het teken van de JUBELJAREN 
van de Keyser: 1623, 1723, 1823, 1923 en 2023. Maar wat kleurde de Beemster in die jaren . .    
 

1623 
In het jaar waarin op 30 juli de Keyser werd ingewijd (het aantal lidmaten bedrieg toen 123) 
werd ook het octrooi verleend tot droogmaking van de Wijde Wormer.  
 

Pietertje Claesdr. wordt aangesteld als vroedvrouw om de ‘arme drommelen’ vlijtig en pro deo 
bij de geboortes ter zijde te staan. Ze kreeg daarvoor 12 euro. Dat was blijkbar behoorlijk 
minimaal. Een jaar later werd het verdubbeld en in nog eens twee jaar werd het weer 
verdubbeld. Dat zijn nog eens loonstijgingen! 
 

In Londen worden 23 toneelstukken van de in 1616 overleden William Shakespeare uitgegeven. 
 

1723 
Er staat in de kroniek niets te boek over een spetterend eeuwfeest: 100 jaar Keyser. Wel wordt 
er dit jaar een voorstel gemaakt om te komen tot één of twee brandspuiten in Beemster. Zodat 
er bij brand niet eerst spuiten uit omliggende gemeenten moeten komen. De brandslangen 
zouden ‘niet lang daarna’ in de toren van de kerk hangen.  
 

De dijkgraaf, wat hoogheemraden en de vader van het weeshuis overleggen hoe zij voortaan 
nog efficiënter brood en linnen voor de wezen kunnen inkopen. Wie het kleine niet eert .  . 
 

Antonio Vivaldi componeert de vioolconcerten voor de vier jaargetijden 
 

1823 
Door de strenge en aanhoudende vorst was de Zuiderzee dermate toegevroren dat op 4 januari 
drie kooplieden uit Workum met een slee over zee naar Amsterdam gingen om een week later! 
met hun slee over het ijs terug te keren met 1200 pond koffie. 23 Januari bereikte het kwik het 
dieptepunt en werd er –20 gemeten. In Groningen en Friesland was het nog vele graden kouder. 
Jammer dat er toen nog geen Elfstedentochten gereden werden  ..  
 

Turkije treurt ook 200 jaar geleden. Een grote brand verwoest een groot deel van Constantino-
pel, het huidige Istanboel 
 

1923 
Ook van een 200 jaarsfeest is geen sprake. Wel wordt er in 1923 een nieuwe dijkgraaf benoemd, 
Cornelis Fok. Hij zou medeoprichter worden van de Coöperatieve Boerenleenbank en samen 
met dhr A. J. Wayboer zou hij de Beemster afdeling van de Hollandse Maatschappij van Land-
bouw oprichten.  
 

In september wordt de zevende burgermeester benoemd, namelijk dhr. W. De Geus. 
 

Tokio wordt getroffen door een zware aardbeving. Er komen meer dan 140.000 mensen om het 
leven . .  
 

2023 
Dit jaar wordt het jubileum van de Keyser wel gevierd, knutselend, bakkend, zingend en 
spelend, luisterend naar een symposium of lezend in een spannend nieuw boek wat zich deels 
afspeelt in de stovenkamer. De maarteditie van de Binnendijks bevat een Keyserkerk Katern en 
eind November komt er een Keyser-Glossy uit.  Aan de toren hangt een feestelijke banier . . .  



 

 

MEELEVEN IN LIEF EN LEED . .  
 

 
 

De afgelopen weken waren goed gevuld met griep, covid en verkoudheden.  Wij hebben met 
zijn allen weer stevig afweerstoffen opgebouwd .  . 
 

Soms was het ook iets heftiger dan griep. Zo kampte Alie van der Scheun met een virus en een 
bacterie tegelijk. Gelukkig kruipt zij weer op uit de lappenmand. Pita Schipper (moeder van 
Ditte) moest zondag 5 plotseling naar het ziekenhuis. Het zag er ernstig uit. Een weekje later 
was zij als gezond thuis. Vriend Jan zei: Wonderen gebeuren nog. 
 

Coby Hagmolen moest onlangs ook met spoed naar het ziekenhuis. Ook Coby was weer heel 
snel hersteld. Annie Muller heeft ook een goede opname achter de rug. De weg naar herstel 
duurt wel lang. 
 

Ook Noëlle van Wersch wachtte al een poosje op een opname. Dat was best pittig, ook wel 
spannend, maar het gaat goed. Opa en oma Max en Liesbeth van Wersch konden goed op de 
kinderen passen. Hun mooie brasserie ALLES MET LIEFDE hebben ze immers doorgeschoven naar 
een nieuwe restaurateur. Even pas op de plaats na intensieve jaren, en dan weer vooruit. 
 

Jan en Joke van den Hoonaard vierden 50 jaar huwelijk: gefeliciteerd! 
 

Mevrouw Brand van de Zuiderweg in Zuidoostbeemster ligt al vele weken vooral in bed. 
Gelukkig in haar eigen huisje, maar het herstel gaat langzaam. Jaap en An Bos moesten in korte 
tijd afscheid nemen van een goede vriend en van een jong nichtje. Dat maakt grijze dagen soms 
nog wat donkerder. 
 

Overleden is Truus de Jong. Zij was vanuit Purmerend bij ons betrokken, zeker na de uitvaart 
van haar dochter Annemiek drie jaar geleden. De uitvaart kon helaas niet plaatsvinden vanuit de 
Keyserkerk, wel vanuit Amsterdam-Noord, waar ook de uitvaart van haar man had plaatsgevonden.   
 

Overleden is ook Luis Weel, pastoor van de Beemster. Luis heeft vele jaren in Brazilië gewerkt 
en was al behoorlijk ‘op’ toen hij vele jaren geleden terug naar Nederland kwam. Tot in de laat-
ste weken heeft hij alles gegeven, vriendelijk en gedreven zoals hij was. Wij wensen de parochie 
veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 



 

 

Ook Jan Duin kampt wat met bezwaren. Zijn knie doet niet meer alles mee, zijn oren vangen 
niet meer alles op. Tijd voor wat revisie. Met bijna 90 jaar op de teller mag dat ook. Voor Jan is 
het wennen, omdat zijn gezondheid altijd blakend was .  . 
 

Barbara Visser staat op de lijst voor een nieuwe heup. De wachttijden zijn wel lang. 
 

Jolanda Dijkman kreeg goed nieuws uit het ziekenhuis. Nu aansterken! 
 

Ook voor Lisette Scheringa was er goed nieuws uit het ziekenhuis. Hoe het verder gaat is nog niet 
helemaal duidelijk, maar fijn dat er weer duidelijk wat opties zijn. 
 

Organist Henk Gemser was onlangs wat teleurgesteld dat hij ‘op zijn verjaardag’ achter het kapel-
orgel plaats moest nemen wat al na een paar noten niet meer bespeelbaar was. Inmiddels heeft 
hij zijn zinnen gezet op een nieuw feestje. In een dienst in oktober zal hij feestelijk stilstaan bij 
zijn 40 jarig orgeljubileum. Dat is nog ver weg, maar, een mooi vooruitzicht! 
 

Zondag aanstaande vieren wij de herbevestiging van Leonard Dijkstra, Helen Brix en Ineke van 
Poelgeest als leden bij het kerkbestuur. Bij Ineke ging de bevestiging al twee keer niet door. De 
eerste keer omdat het plotseling de weken waren van afscheid van haar vader Tin Noome. Een 
maand geleden gooide Corona roet in het eten. Zondag 19 maart gaat het zeker lukken! 
  

Zondag 30 april staat er weer een doopdienst gepland. Gedoopt worden het zoontje van Natasja 
en Kevin Ootes: Mukk Thieme, en de zoon van Pasquel en Priscilla Ootes: Robin James. Die 
middag is er Heel Beemster Bakt. Net te laat voor de doop  
 

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

BAKKEN VOOR BLITSKIKKER: HEEL BEEMSTER BAKT  
30 april (volwassen) en 9 juni (voor kinderen) 
  

In de jarige Keyserkerk gaat een bijzondere bruiloft plaatsvinden tijdens het theaterspektakel Blits-
kikker. Bij een bruiloft hoort een bruidstaart. Daarom organiseren we een bakwedstrijd voor jong 
en oud.  De winnaars mogen de bruidstaart verzorgen voor dit unieke theaterspektakel. 
 

Volwassenen kunnen meedoen via hun buurtvereniging of wijk. De buurtverenigingen en nieuwe 
wijken krijgen binnenkort een mail met uitgebreide informatie en de wedstrijdregels. Publiek en 
een vakjury kiezen de mooiste en lekkerste bruidstaarten uit. De winnaars mogen op onze kosten                                                          
de bruidstaart verzorgen voor de bijzondere bruiloft en zich “Meesterbakker Blitskikker 2023” 
noemen en krijgen daarbij vrijkaartjes voor het theaterspektakel. 
 

De voorronde Bakken voor Blitskikker is op zondagmiddag 30 april in de Keyserkerk. 
De taarten kunnen worden ingeleverd op zondag 30 april in de Keyserkerk tussen 13.30 en 14.30 
uur. Tussen 15.00 en 16.30 uur zijn de inwoners van Beemster hartelijk welkom in de Keyserkerk 
om gezellig onder het genot van een kopje koffie of thee de taarten te komen proeven en beoor-
delen. Vergeet niet deze datum alvast in uw agenda te noteren! 
  

Voor de kinderen van 4 tm 12 jaar wordt het geen bakken maar versieren van een bruidstaart. De 
voorronde voor de kinderen is op vrijdagmiddag 9 juni tussen 15.00 uur en 16.00 uur in de kantine 
van de IJsclub.  De kinderen kunnen dan een taartje versieren. De taartjes worden hierna  beoor-
deelt door een vakkundige jury. De winnaars worden dan meteen bekend gemaakt. Zij mogen voor 
de middagvoorstelling van het theaterspektakel Blitskikker op 11 en 18 juni de bruidstaart versie-
ren. In mei worden ouders en kinderen hier verder over geïnformeerd. 



 

 

BIJ DE KERKDIENSTEN: VAN 40 DAGEN & PASEN 
 

De lezingen van de zondagen op weg naar Pasen staan in het teken van het schilderij (hon- 
gerdoek) wat al ruim 20 jaar de kapel versiert. Ooit geschilderd door Rogier Oversteegen. 
Pasen lezen wij de passieverhalen en creëren vier diensten lang onze eigen Passie met 
muziek, verhalen en gebeuren .  .   
 

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. Ook mensen 
sterven soms als kalveren . .  
 

Zondag 2 april –  DE FEESTELIJKE UITBUNDIGGHEID VAN PALMPASEN   
De laatste zondag van de 40 dagentijd heeft eigenlijk een dubbel gezicht: de vrolijke uitbundig- 
heid van de INTOCHT van Jezus in Jeruzalem. Zingende mensen, lachende kinderen en een vrolijk 
stappend ezeltje. Zo stellen wij het ons voor en zo vieren wij het elk jaar na. Ook dit jaar. Al zal 
het ezeltje omwille van de beperkte ruimte in de kapel deze keer geen viervoeter zijn. Maar de 
kinderen van het Kinderkoor zullen zingen en met hun versierde palmpaasstokken letterlijk een 
doortocht vormen naar de goede week. Er zijn dit jaar ook jongeren van BOTT bij. Zij laten wat 
horen van de musical Jozef. En het andere gezicht? Dat is vrolijkheid die omslaat in boosheid, in 
angst en in schuldgevoel. Dat bewaren wij voor de diensten vanaf Witte Donderdag. .  
 

INGETOGEN OP WEG NAAR PAASMORGEN IN DRIE AVONDDIENSTEN 
Ook dit jaar weer het verhaal van Judas die verraadt, van Petrus wiens moed door het ijs zakt. 
Jezus vraagt nog eenmaal de zijnen om tafel. Zou het aan tafel misgaan? Ellende komt toch van 
buitenaf, van de anderen? Op weg naar Pasen scheurt ook de ‘inner circle’. In de tuin van 
Gethsemané lijkt geen vogel meer te fluiten en 
op de dag van de kruisiging gaat het licht uit 
midden op de dag . .  
 

   Fransje en Femke in de Paasnacht 2022 
 

Het lijkt allemaal vooral triest. Toch is dat niet 
de enige kleur van de drie avonddiensten. Die 
diensten willen vooral ook moed geven en 
inspireren. Licht dooft totdat iemand zijn licht 
tevoorschijn haalt! 
 

Maar als wij Goede Vrijdag de paaskaars doven 
en uit de kerk dragen. Als wij in de Paasnacht 
vanuit een donkere kerk beginnen, dan staan wij er ook bij stil hoe hardnekkig de macht(en) van 
het donker kan en kunnen zijn. 
 

BELOKEN PASEN – Zondag 16 april 
De eerste afsluiting van Pasen lezen wij traditioneel het verhaal van de Emmaüsgangers. Zij staan 
op het punt om de pijp aan Maarten te geven en pakken de (vredes)pijp dan toch weer op!  



 

  
 

KERKDIENSTEN IN KERK EN KAPEL!  
 

Tot en met 6 april vinden de kerkdiensten nog plaats in de Kapel. Daarna gaan 
wij in principe!! terug naar de kerk. Op dit moment gaan wij er vanuit dat dit 
gaat lukken, maar zeker is het niet. Let op nader bericht in nieuwsbrief en meer .  . 

 

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

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

  
26 maart  VIJFDE ZONDAG 40 DAGENTIJD   10.00 KAPEL 
      Floor Wittink, saxofoon  
      en Marina Grigorowitsch, piano 

 
2 april      PALMPASEN       10.00 KAPEL 
      met kinderkoor Beemster & jongeren van BOTT 

  
6 april      WITTE DONDERDAG     19.30 KAPEL 
      met o.a. Noord-Hollands Selectiekoor 

  
7 april      GOEDE VRIJDAG      20.30 KERK 
      met Femke Leek en Fransje Christiaanse 

  
8 april      PAASNACHT       21.00 KERK 
         Lisanne Koot, harp & Femke Leek, zang 

  
9 april      PAASMORGEN       10.00 KERK 
      met o.a. Projectkoor Beemster 

  
16 april     BELOKEN PASEN      10.00 KERK 
      met Femke Leek, solozang 

  
 



 

  
 

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



 

  
 

 


