
BEEMSTERKERK 134ste nieuwsbrief    
 

40 dagentijd 2023 
 

 

Vorige week lukte het niet om een live-stream van de kerkdienst uit te zenden. Ook aanstaande 
zondag is het nu nog de vraag of dit gaat lukken. Er was een probleem met onze provider. Dat 
zouden ze binnen drie dagen oplossen, maar is vier dagen verder nog steeds niet helemaal zeker. 
De overweging van die dienst staat onderaan deze nieuwsbrief en komt ook in het volgende 
kerkblad. 
 

De enige garantie die wij nu kunnen geven op het meemaken van de dienst is met uw 
aanwezigheid in de Kapel  
 

Omdat wij nog steeds hopen dat het gaat lukken, staat wel de liturgie in deze nieuwsbrief. 
 

 

Zondag is het de eerste zondag van de 40 – dagentijd. Veertig dagen en zes zondagen lang gaan wij 
op weg naar Pasen. De 40-dagentijd is vanouds een tijd van soberheid en van wat meer bezinning. 
Veertig dagen om erbij stil te staan hoe je op weg bent in je leven en waar je ‘naartoe wilt’. Dan 
helpt het soms om die dagen wat anders in te richten dan anders. Veertig dagen geen zoetigheden 
bijvoorbeeld, of geen alcohol, of geen nieuwsapp . Of veertig dagen iets wel: elke dag met 
aandacht iets lezen, of wat meer bewegen, etc,. Binnen en buiten de kerk zijn er velen die op welke 
manier dan ook deze tijd iets anders inkleuren .  . 
 

Kleur paars 
De liturgische kleur van deze weken is paars. De laatste weken was dat groen en van Pasen tot 
Pinksteren is het juist wit (‘goud’). Paars is kerkelijk de kleur van lijden en van inkeer. Vlak voor het 
moment dat de natuur ons weer volop naar buiten trekt, dus nog één keer ‘naar binnen toe’. . . 
 

 



Lief en leed 
Afgelopen zondag waren er bloemen voor de familie Van de Hoonaard bij 50 jaar huwelijk. Bloemen 
waren er ook voor mevrouw Jonges die verhuisd is van het Beatrixpark naar het Jaap van Praaghuis, 
en voor Jan en Lisette Scheringa, bij gelukkig positief nieuws in het ziekenhuis. 
 

Overleden is mevrouw Truus de Jong. Zij was vanuit Purmerend betrokken bij onze Beemsterkerk, 
zeker ook na de uitvaart van haar dochter Annemiek drie jaar geleden. De uitvaart kan helaas nog 
niet plaatsvinden vanuit de Keyserkerk en zal plaatsvinden in Amsterdam-Noord, waar ook de 
uitvaart van haar man heeft plaatsgevonden. 
 

Restaureren en bouwen 
De restauratie van de kerk gaat voorspoedig. Hier en daar duurt het wel wat langer, o.a. het tijdig 
verkrijgen van de juiste materialen. De werkzaamheden lopen dan ook wat uit. Wij gaan er nog 
steeds voor om eind maart de steigers uit de kerk te hebben en om Goede Vrijdag en Paasmorgen 
in de kerk te kunnen vieren. Helemaal zeker is dat niet, maar iedereen doet zijn en haar best. 

 

Wat de bouw van de appartementen betreft. De 
werkvoorbereider is lekker druk met zijn het uit-
werken van het prefabbeton (balkons, plint onder het 
metselwerk, trappen, kolommen en wandschijven), 
de verdiepingsvloeren, etc. Daarnaast wordt er ook 
buiten hard gewerkt. De fundering en de liftputten 
zijn gestort. De nutsinvoeren zijn gemaakt. De 
loodgieter heeft de binnen riolering, koud en 
warmwater en hemelwaterafvoeren gemaakt wat 
onder de begane grondvloer komt.  
 
Stadsverwarming heeft grotendeels zijn installatie 
klaar en bezig met de laatste lasjes en isoleren bij blok 
B. Blok A wordt nu afgeperst. 
 

Volgende week gaan de begane grond vloeren erop. De vloernaden zullen daarna gestort worden, 
en dan begint men al met het lijmen van de eerste kalkzandsteen muren. 
 

 



EEN NIEUW BOEK VAN (onze gastpredikante) LIDY SCHUTTEN 
 

 
 
Lidy Schutten:   Rebecka 
    Met het oog op schoonheid 

 
Samenvatting 

Na het overlijden van haar moeder Marit erft 
Rebecka haar ouderlijk huis in Zweden. Zij vertrekt 
echter naar Florence in Italië om kunstgeschiedenis 
te studeren en geniet van de schoonheid van deze 
stad. Ze is 66 jaar oud en zal moeten besluiten waar 
zij haar leven voortzet, in Zweden of in Italië. Een 
bijzondere ontmoeting in Florence doet haar 
beseffen, dat zij zich kan ontwikkelen tot een vrouw 
die het beste van twee werelden in zichzelf 
verenigt. Rebecka vertelt over de relatie tussen 
moeders en dochters. Ook wordt de schoonheid 
van de kunst verwoord. Het boek laat zien hoe het 
kijken naar kunst betekenis geeft aan het leven van 
de hoofdpersoon en wil eveneens een ode zijn aan 
de schoonheid van liefdevolle relaties. 
 
Over de auteur 
Lidy Schutten - Wieldraaijer (Almelo,1953) woont in 
Purme-rend, is gehuwd en moeder van twee 
kinderen. Zij 

werkte tot haar pensionering als geestelijk verzorger in een 
verpleeghuis. Zij is altijd geboeid geweest door de verschillende 
manieren waarop mensen zich verhouden tot hun levensloop. 
In 2021 verscheen haar debuutroman Marit.  
 
Rebecka is een vervolg op Marit, maar dit boek is prima op 
zichzelf staand te lezen. Het is wederom een fictief 
levensverhaal. Vanwege haar interesse in de kunstgeschiedenis 
heeft de schrijfster de kunst een belangrijke plek gegeven in 
het verhaal. 
 
 



400 JAAR KEYSERSKERK 
 

 
 
Het origineel is wezenlijk mooier, maar dit wordt de nieuwe banner die binnenkort op het 
kerkenerf zal prijken. Rechtsonder is het logo te zien wat Arjen IJff gemaakt heeft speciaal voor 
400 jaar Keyserkerk.  
 

Vanaf maart gaat de voorverkoop van de kaartjes van start. Via de website Prachtige Polder 
Producties. Het gaat om vier avonden (9, 10 en 16 en 17 juni) en twee zondagmiddagen (11 en 18 
juni). De voorstelling begint op het marktplein met fanfare, koor en spektakel en verplaatst zich 
dan in een tot theater omgebouwde kerk. Genieten tot het moment dat de bruidstaart wordt 
aangesneden, en dan . . . bal na! Zoals dat was in die jaren. Een historische voorstelling! 
 

Een klaverveld voor koren 
Klassieke koren, als de Harmonie. Popkoren, als het Pop en Musicalkoor Purmerend. Maar ook 
Het Beemster Kinderkoor, 
De Beemster Accordeon 
Vereniging (met koor!). In 
totaal dertien koren laten 
zaterdag 15 april een proeve 
van hun kunnen horen op 
het Beemster Korenfestival 
in de Keyser. Elk koor zingt 

zo ‘n 17 minuten met drie 
minuten wissel. Kort, krach-
tig en feestelijk. Er wordt 
gezongen in drie blokken. 
Twee ’s middags en ééntje ’s avonds. Elk blok wordt afgesloten met een lied voor allen aanwezig. 
Dat lied is “Klaverveld” van Leonie Jansen, speciaal bewerkt voorkoorzang. Wie komt kijken en 
luisteren kan het heerlijke eenstemmig meezingen. 



 

PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER, 26 februari 2023, 1e zondag van de veertigdagentijd 

DE WOESTIJN, PLEK VAN . .  
 

 
 

De 40 dagentijd, die afgelopen (as)woensdag begonnen is staat dit jaar o.a. in het teken van het 
werk van het Leger des Heils. Wij horen verhalen uit ‘dit andere leger’ en wij collecteren voor 
“potten en pannen” en voor maaltijden voor wie die niet kunnen betalen. Wij lezen daarbij de tek-
sten 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. 
 

Het begint in de woestijn. In Niemandsland. Daar waar wij gevoelig zijn voor verlokkingen en ver-
leidingen. Daar treft Jezus de grote tegenstander. Of moeten wij het “kwade” niet persoonlijk ma-
ken? Bidden wij: ‘Verlos ons van de boze’, of ‘verlos ons van het kwaad’? De woestijn is bijbels 
gezien ook een plek van conflicterende stemmen. Kunnen wij niet wat harmonischer beginnen?      
 

Muziek is er zondag van Femke Leek solozang en van Henk Gemser, orgel.  
 

Orgelspel vooraf  en welkom   
  

Intochtslied  Zoekend naar licht (Lied 1005, vers 1 solo, vers 2 en 4 en refreinen allen) 
 

Aansteken van de kaarsen met solozang: 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 afgesloten met “Santo, santo” (eerste keer solo, twee keer allen) 
 

Santo, Santo, Santo, Mi corazon teadora,  
Mi corazon te sabedicir. Santo eres senor. 

 

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

Spelenderwijs   
 

Solozang  Gelukkig is de mens (naar psalm 1 uit Iona, vs 1 en 4 solo, vers 2, 3 en 5 allen) 



 
 

Inleiding op de lezingen en Bloemlezing: Psalm 91   
 

Samenzang  Wie in de schaduw Gods mag wonen (Lied 91a, vers 1 solo, vers 2 allen) 
  

Bloemlezing Jezus 40 dagen in de woestijn 
 

Samenzang  Wij reizen door het leven (LvdK 441; vers 1 solo, vers 2 en 3 allen)  
 

Overweging 
 

Samenzang  Een mens te zijn op aarde (Lied 538, vers 1 solo, vers 2 en 3 allen)   
  

Collecte (digitaal: NL18 RABO 0356 9160 81  Diakonie PKN Beemster) 
 

Solozang This Bitter Earth (Deze bittere aarde) 
 

Deze bittere aarde. Welke vrucht draagt zij? Deze bittere aarde. 
 

En als mijn leven als het stof is dat de gloed van een roos verbergt, 
Waar ben ik dan goed voor? Alleen de hemel weet het. 
 

Heer, deze bittere aarde kan zo koud zijn.  
Vandaag ben je jong, te snel ben je oud. 
 

Maar terwijl een stem in mij huilt weet ik zeker  
dat iemand mijn oproep zal beantwoorden.  
En deze bittere aarde is misschien toch niet zo verbitterd . . .  

  

Gebeden, Stil gebed, met tussendoor  “O Lord, hear my pray’r”(Taizé), Onze Vader   
 

Slotsamenzang Dat wij elkaar ontmoeten (solo vers 1, vers 2, 3 en refreinen allen) 
 

Zegen met orgelspel ten besluite 



WAKKER WORDEN IN EEN VREEMDE WERELD 
 

Zondag 19 februari stonden wij erbij stil dat het een jaar geleden was dat het Russische leger 
zichtbaar Oekraïne introk. Plotseling was het weer oorlog in Europa. Wat heeft dat met ons 
gedaan? Vanwege internetproblemen kom de dienst niet worden uitgezonden nog worden 
opgenomen. Hieronder in elk geval de overweging .  . 
 

 
 

Bovenstaande foto stond op een Russische poster met de tekst: dit doet Oekraïne in de Donbas. 
In werkelijkheid is het een foto uit een Russische film uit 2010. Oorlog wordt met alle middelen 
gevoerd. Vooral ook met nepnieuws en propaganda .  . 
  
24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Deze week precies een jaar geleden. Dagen ervoor 
werd er destijds druk gespeculeerd wat er zou gebeuren? Vrijwel alle prominenten in welke talks-
hows dan ook waren het roerend met elkaar eens: Poetin zou zeker niet binnenvallen. Het tegen-
deel werd waar. In de loop van dat jaar is er veel gebeurd. Natuurlijk bovenal in Oekraïne en in 
Rusland, maar ook in omliggende landen als Moldavië, Finland, Zweden – en dus ook bij ons. 
 

Gaandeweg zijn wij steeds meer partij geworden en merken voor het eerst in lange tijd de gevol-
gen van een oorlog in ons eigen leven en samenleven. Zo werden onze ogen weer geopend voor 
wat oorlog is: bovenal lelijk en cynisch. Als je niet netjes kunt winnen door te intimideren met een 
enorme overmacht, dan maar door weerloze burgers te terroriseren, vrouwen te verkrach-ten, 
kinderen in heropvoedingskampen te stoppen en door continu burgerdoelen aan te vallen. Het 
doel heiligt de middelen. Dat lelijke gezicht van oorlog kwam het afgelopen jaar rechtstreeks bij 
ons binnen.  
 

Er was meer. Is deze oorlog een jaar oud? Nee, er was al oorlog voor wij hem waarnamen. Toen 
Oekraïene in 2014 voor een westerse koers koos werd de Krim geannexeerd en begonnen de 
gevechten in de Donbas. Dat leek toen alleen ver weg. Het begon zelfs nog eerder. In 1991 koos 
Oekraïne met 90 % voor onafhankelijkheid van Rusland. Kort daarop begonnen de eerste scher-
mutselingen van wat wij nu hybride oorlogsvoering noemen. Een woord wat een jaar geleden 
niemand iets zei. Oorlog, maar dan niet zichtbaar. Door uitgeverijen op te kopen, door nieuws en 
mensen te manipuleren. Door onzichtbare soldaten te sturen, die rondzieken. 



 

Als je iets meer dan een jaar geleden het woord oorlog noemde dachten de meesten in Nederland 
aan de tweede wereldoorlog, en die is na bijna 80 jaar eindelijk wat verder van ons bed geraakt. 
 

Sinds dit jaar weten wij weer meer wat oorlog is en wat het met mensen doet: Op het moment 
dat de wapens knallen, maar ook als er een keer iets van vrede komt, met wapens die stoppen, 
en met grenzen die staan. Dan zal die oorlog nog decennialang doorwerken. De verwoesting om 
mensen heen. Alles moet weer opgebouwd worden. Maar ook de verwoesting in en tussen 
mensen: De trauma ’s in hoofden en harten.  
 

Vrede en goed leven is nog zover weg. Hoe daar te komen? Als het afgelopen jaar onze ogen 
geopend heeft voor oorlog, dan heeft het juist het zicht op vrede minder helder gemaakt. Een jaar 
geleden was het voor velen duidelijk. Vrede bereik je met ontwapening, met wapens in 
ploegscharen. Vrede is met elkaar spreken, met elkaar handeldrijven. Vrede is muren afbreken,  
en een beetje je verstand gebruiken. Want als je een beetje nadenkt wil iedereen vrede toch?! 
 
En nu? Tot voor kort dacht ik bij vrede (evenals het mannetje in spelenderwijs) aan iets zachts en 
bijna zoets. Als je er een plaatje bij zocht dan al snel iets van een witte duif met een groen takje 
in zijn snavel of een vredessymbool in alle kleuren van de regenboog. Als ik nu aan vrede denk, 
dan eerder als het plaatje hieronder. Vrede als een houvast vinden in een sinister landschap vol 
dood. 
 

 
 

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 . .  
 

Vrede is niet dat het weer even meteen goed is. Een wandeling door het park, zoals de Engelsen 
zeggen. Vrede is dat soldaten en vluchtelingen weer naar huis kunnen, om op te bouwen, maar 
ook om eindelijk te beseffen en te treuren om alles wat er kapot is gemaakt. 
 

Zo heeft in elk geval mijn vrede z ’n naïviteit verloren en ik ben niet de enige. Zo kan ik vrede ook 
niet meer automatisch combineren met ontwapening. Ontwapening, zeker in de betekenis van, 



geen wapens leveren aan Oekraïne is ook “in de steek laten”. Alsof je het een herder zijn stok en 
zijn staf afpakt en dan alsnog zegt: “Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.” 
Om dan eens kijken hoe de herder het opneemt tegen wolven en beren . .  
 

Zo is mijn zicht op vrede minder helder geworden en minder nahief. Heel lang was vrede vooral 
een beetje een dromerige stip op de horizon. Leven zou daar nog mooier zijn dan velen van ons 
het hier al hebben. In het land van de vrede heeft iedereen het goed. En een beetje goede wil is 
voldoende om er te komen. Bijna vrolijk zingen wij: We shall overcome some day. 
 

De realiteit heeft die droom verstoord en het woord vrede zit nu vast aan al die realiteiten. Van 
wapens en sancties. Van druk opbouwen, afmatten en overtroeven, om een betere onderhan-
delingspositie te verkrijgen. En welke gewichtige mannen gaan met welke gewichtige mannen om 
tafel? Vrede wordt een handtekening in een duur hotel. En dan? Al het gedoe hopelijk weer wat 
verder van ons bed? 
 

Ik merk dat ik voorbij dat perspectief andere beelden en verhalen nodig heb. Bijvoorbeeld zo ’n 
verhaal van Gideon (richteren 6 en 7) die met ruim 30.000 soldaten begint om er uiteindelijk 300 
over te houden. Hij zal winnen met fakkels in potten en met het blazen van de ramshoorn. Precies 
zoals de kleine David het wint van de reus Goliath. En Jezus aan en voorbij een kruis. 
 

Er is een land waar het recht en het geluk niet bij de sterkste liggen.  
Een land waar geen kanonnen bloeien, maar liefde. Kwetsbaar, maar niet bang.  
Zelfs je vijand liefhebben. 
 

Er is een land waar vrede niet boven ons hoofd onderhandeld moet worden, 
maar waarin wij zelf de handelenden zijn. Omdat vrede niet alleen op het slagveld nodig is, 
maar op zoveel plekken. 
 

Onlangs keek ik naar een ballet op de prachtige muziek van het requiem van Verdi. (zie plaatje 
hierboven). Dansers en zangers en golfden en renden over het lege podium, zich steeds weer 
wentelend in de as. Op die manieren proberen ze de dood op afstand te houden. Ik dacht: het 
gaat ze nog lukken ook. Omdat ze het willen. Omdat ze zingen en dansen, en omdat God zich laat 
vermurwen. 
 

Vrede, zeker in hoofden en 
harten, en in je ziel, haal je niet 
alleen binnen met vechtende 
en onderhandelende mannen. 
Vrede moet het ook van dan-
sers en zangers hebben, en van 
wie spelen op trompet, harp of 
vol op het orgel. Vrede bereik je 
niet alleen wadend door pas 
omgeploegde klei, elke stap 
moeilijk. Vrede bereik je ook 
huppelend met kinderen hebben die nog dromen zonder hormonen, en die nog niet gevangen 
zijn in zure of zware nieuwsartikelen. Dus laten wij blijven zingen. “U zij de glorie” en “Vrienden 
dat de Amandeltwijg”. Niet om de werkelijkheid te ontkennen, maar om die werkelijkheid en 
onszelf op te tillen tot bij de goede God aan toe .  . 

 
 



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 



 

  
 

 


