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Ook deze week nog geen live-stream vanuit de Kapel. Het contact met de provider verloopt niet 
geheel naar wens, en dat is mild uitgedrukt. De enige garantie op het meemaken van de dienst 
is . . er fysiek bij zijn in de Kapel  Omdat wij niet kunnen uitzenden staat er ook geen liturgie in 
deze nieuwsbrief. 
 

Zondag is het de 2e  zondag van de 40 – dagentijd.  Voorganger is Ds Alexander Noordijk.  
 

 

Het spijt ons zeer dat het niet lukt om de diensten vanuit de kapel te streamen. Zelfs bijna dagelijks 
contact met de provider brengt niet voor elkaar dat de internetverbinding weer wordt hersteld. 
Die verbinding is een zogenaamde MIFI-verbinding. Die kan ook niet door een gewone WIFI-verbin-
ding worden overgepakt. Erg vervelend! 
 

Daarnaast vergt vooral de restauratie in combinatie met de nieuwe verwarming die wij in de Key-
serkerk willen installeren veel energie. Wij maken daar in snel tempo stappen, maar dat gaat 
gepaard met veel overleg met tal van partijen.  
 

Woensdag bereikte ons het bericht van de plotseling opheffing van de Monumentenwacht Noord-
Holland. Zij deden vele tientallen jaren de inspectie van de kerk. Het rapport wat zij opstelden was 
de basis van ons onderhoud. Een mooie uitdaging erbij. Goed dat wij op dit moment toch al in 
contact staan met veel partijen. 
 

Lief en leed 
Afgelopen zondag waren er bloemen voor Annie Muller en voor Coby Hagmolen. Bij Annie was het 
in verband met een geplande gang naar het ziekenhuis. Inmiddels is zij weer thuis. Bij Coby was het 
onverwachts, maar gelukkig is ook zij, na een kleine ingreep weer thuis. 
 

Woensdag 1 maart 2023 vond vanuit onze gemeente de uitvaart plaats van Truus de Jong – Elema. 
De Keyserkerk was niet beschikbaar, daarom vond de uitvaart plaats op de Nieuwe Noorder in 
Amsterdam-Noord. Bijzonder was het dat het op de dag 7 jaar geleden was dat daar ook het 
afscheid plaatsvond van Henk de Jonge, de echtgenoot van Truus. In de liturgie stond een gedicht 
afgedrukt van Tanja Heldermanuit de bundel Lefregels:  Schat  .. 
 

Elke dag kom ik je tegen 
in mijn hoofd tref ik je aan 
in gedachten ben je bij me 
levensecht zie ik je staan 

 

en al worden maanden jaren 
ook al breekt de zon weer door 
ook al gaat het leven verder 
volg ik weer mijn eigen spoor 
weet dat ik je nimmer loslaat 
en je koester als een schat 
ik houd je nog wat langer bij me 
diep van binnen in mijn hart 
 

elke dag kom ik je tegen 
elke dag kom je voorbij 
en ik houd je nog wat dichter . .  
nog wat dichter hier bij mij 



 

 

400 JAAR KEYSERSKERK -Start Kaartverkoop ‘Blitskikker’  
 

 
 

Vanaf woensdag 1 maart start de kaartverkoop voor het uniek theaterspektakel 
‘Blitskikker’. Belangstellenden kunnen vanaf die dag via 
www.prachtigepolderproducties.nl alvast een kaart reserveren. Gezien het beperkte 
aantal plaatsen per uitvoering, is het raadzaam om vroegtijdig een kaart voor de 
gewenste datum te reserveren.  
 

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! 
 

U kunt 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) 



 

 

De volgende “Aardige” mannen soos: zaterdag 4 maart, 16.30 
Met als spreker: Cees Vroegop. 
 

Cees Vroegop is de voorzitter van de Pomologische Vereniging Noord -Holland. We horen 
alles over bijna verloren fruitrassen, over de boomgaard tegenover de Eenhoorn, waar de 
afdeling bijzondere  fruitbomen heeft staan. Het beloofd een boeiende vertelling in woord en 
beeld te worden. U kunt appels met peren vergelijken en weet een appel kun je opeten en 
een peer wel .  
 

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) 
 
 

UNIEK CONCERT: DE HAND VAN DE BEER 
Een topontmoeting tussen piano en bandoneon 
 

  
Zondag 19 maart, 14.00 in De Kapel (Entrée 15 euro)   
Reserveren kan via: marie-luise-dow@quicknet.nl (0299 681403) 
 

MARIETTA PETKOVA (piano) en CAREL KRAAYENHOF (bandoneon),  
twee meesters op hun instrument, 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.



 

 

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 



 

  
 

 


