
 

 

Nieuwsbrief 1 

 

Een nieuw jaar. Een nieuw initiatief. Een nieuwsbrief voor alle relaties van de Beemster Vertoeving. 

Wat kunt u in deze nieuwsbrief verwachten? Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor 2020 

voor u en voor allen die uw zorgen delen. Dat het een inspirerend en verrassend jaar mag worden 

met veel voorspoed en in een goede gezondheid. In deze brief vertellen we kort waar we voor staan. 

Voorts geven we aan wat de stand van zaken is van onze herbouw en restauratieplannen en over de 

plannen voor het gebruik van de kerkzaal als huiskamer voor de Beemster. Tenslotte maken we u 

deelgenoot van onze activiteiten de komende tijd.  

Ons doel is  voortbordurend op wat hier in de Beemster verworven is, te werken aan de goede 

dingen in de maatschappij. We hebben het over het Rijksmonument aan de Middenweg 86 te 

Middenbeemster. Dat houdt in dat we de sociale doopsgezinde waarden en de gebouwen willen 

behouden en inzetten voor de Beemster 

Gemeenschap. De vijf V’s te weten Vrijheid, 

Verdraagzaamheid, Vriendschap, 

Vertrouwen, Verantwoordelijkheid zijn onze 

drijfveren. Daarmee werken we aan 

duurzaamheid, gemeenschappelijkheid. De 

gebouwen willen we behouden door de 

herbouw van het huidige koetshuis en de 

diaconiewoningen. Daar komen vijf 

woningen in. Eén woning komt er in het 

rijksmonument uit 1785. Deze 6 woningen 

vormen de kern van een 

woongemeenschap. De kerkzaal wordt de 

huiskamer voor de Beemster. Die huiskamer 

is een veilige plek waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Waar je geïnspireerd wordt door een 

mooie film, muziek, theater, een spreker of gewoon gezellig met elkaar te eten. Waar er mensen zijn 

om de inspiratie te delen of gewoon om een praatje mee te maken. Wilt u meer weten over onze 

plannen, waar we voor staan en waar we voor gaan bekijk dan onze website of vraag het een van 

onze bestuursleden. 

Voordat we kunnen gaan nieuwbouwen en restaureren moeten er diverse vergunningsprocedures 

worden doorlopen. Half december 2019 is de vergunning om het bestemmingsplan aan te passen 

ingediend bij de gemeente Beemster. Dit is nadat de gemeente in principe akkoord is met de 

aanvraag. Tevens is parallel hieraan de omgevingsvergunning aangevraagd. Als alles goed gaat 

Woord vooraf 

Waar staan we voor? 

De stand van zaken nieuwbouw en restauratie. 
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kunnen we in de loop van 2021 de spade in de Beemsterklei zetten en/of met de restauratie van het 

rijksmonument gaan starten. We hebben goede hoop dat we de financiering kunnen rondkrijgen, 

maar de definitieve aanvragen en toezeggingen krijgen we pas als we vergunningen hebben. We 

houden u op de hoogte. 

Op 2 oktober presenteerden we onze plannen. Er waren veel belangstellenden. Zes mensen gaven 

zich spontaan op om met het bestuur mee te denken over een programma voor de invulling van de 

huiskamer. Op 27 november kwam het bestuur met die belangstellenden bijeen. We hebben 

gebrainstormd welke activiteiten er in de huiskamer, de huidige kerkzaal kunnen worden ontplooid. 

Er is inmiddels een lijst met ideeën. Besloten is om klein te beginnen. De Doopsgezinde Gemeente 

Beemster Oosthuizen organiseert al elke maand een ‘maal met een verhaal’. Ieder die dat wil kan 

hierbij aansluiten. Opgeven bij Corrie Laros corrielaros@hotmail.com als u voor de eerste keer wil 

meedoen.  Eens in de maand is er ook een film met nabespreking. In 2020 willen we gaan starten 

met het uitnodigen van inspirerende sprekers. Op 26 februari bijt de eerste spreker het spits af. 

Houdt uw mail en onze website in de gaten. Vanzelfsprekend worden de activiteiten in de loop van 

de tijd uitgebreid. Heeft u ook zin om mee te denken of om een activiteit te organiseren die past bij 

ons gedachtengoed, laat het ons dan weten. 

Film. 

Dinsdag: 21 januari 

vanaf 19.30 u. staat de deur open en koffie en thee is gezet. Kosten € 7,50. 

Avond met de groep meedenkers. 

Woensdag 22 januari 19.30 

Lezing met interactie.  

Woensdag 26 februari. Hoe raken we weer in gesprek met elkaar? Een onderzoek naar: ‘Wat houdt 

ons van elkaar gescheiden’        

Gespreksleider: Piet Beemsterboer. Meer info volgt spoedig 

Piet Beemsterboer is in allerlei functies werkzaam geweest in het bedrijfsleven en het onderwijs.                 

Het laatste deel van zijn loopbaan was hij werkzaam als senior-onderwijsadviseur.                                                                 

Daarnaast is hij sinds 1995 actief als coach, trainer en adviseur met een eigen praktijk.  

Vanaf 19.30 u. staat de deur open en koffie en thee is gezet. Collecteschaal bij de uitgang. 

 

      

De stand van zaken invulling van de huiskamer 

Agenda 

mailto:corrielaros@hotmail.com

