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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LET OP: corona regels gelden ook bij ons. Dus: 
Verkouden, koorts enz.: thuis blijven. 
 
Reserveren voor alle activiteiten:  liefst via de mail:   
www.beemstervertoeving.nl   of telefoon Aaltje 683324  
- u wordt een plaats aangewezen, jas meenemen en wordt vriendelijk verzocht te blijven 
zitten. (zolang dienst / film / lezing duurt) 
- zaal verlaten op aanwijzingen van de vrijwilligers 
- er wordt geen koffie/thee geserveerd, daarvoor in de plaats worden flesjes water 
uitgedeeld of u neemt zelf drinken mee. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
KERKDIENSTEN 

Helaas tot 19 januari geen kerkdiensten.  
 
KERSTBOOM VERSIEREN 
Dinsdag 15 december 19.30 u 
 
ZUSTERKRING:   5 januari, maar …..  

er wordt contact opgenomen over:  
of het door kan gaan en plaats en tijd    

 
Kerstbijeenkomst van vriendschappelijk huisbezoek is op 11 december.   
Maar kan alleen “bezocht” worden via kerkdienstgemist.nl    
 
Vragen? belt u gerust: 
C. Laros 0227 570596 + antwoordapparaat. E-mail: corrielaros@hotmail.com 
C. van Splunter-Koeman 0299 681263 
A.A. Stolp-Simons 0299 683324 
 

Hoop & Uitzicht    

http://www.schuilkerkbeemster.nl/
http://www.beemstervertoeving.nl/
mailto:corrielaros@hotmail.com


boven onzekerheid 
 
Wij staan op het moment van dit schrijven midden in de tijdspanne van 

Advent. Twee kaarsen van advent zijn aangestoken. De eerste kaars vatte 

vlam in de dienst in de Vermaning, aangevuld met de beginwoorden, 
 

   “Houd moed bij elke tegenslag. 
ook al valt het zwaar. 

Ooit komt er weer een goede dag, 
probeer het Licht te blijven zien”. 

 
De tweede kaars lichtte op in de feestelijke oecumene viering in de 

Beemsterkerk. Groeiend licht. Het thema was: ‘Nu daagt het’ o.a. een link  
naar de jonge Maria, die in een groot en ongewis ‘avontuur’ terecht kwam.  

 
Ook wij mogen staan in tijd en speelruimte van advent. 

 Onbevreesd met al onze vragen en twijfels wagen we ons  in die open ruimte.  
Maria als lichtbaken in ontregelende en moeilijke tijden.  

 

De viering werd omlijst en vertolkt met prachtige liederen.  
Artistiek en muzikale vormgegeven in dit onderstaande lied. 

 
 

 
♪Ballade van de boom 

 
Een rij van bomen op de dijk langs stolpen en langs erven, 

van stam tot stam elkaar gelijk, niet levend en niet stervend. 
 

Geen blaren meer, geen laatste groen, alleen een lucht vol takken, 
die een vergeefse poging doen wat niet is vast te pakken. 

 
De lucht is laag, de hemel koud, geen zonlicht op de takken – 

maar beter komt er een om hout en wortels weg te hakken. 

 
Moet zo een mens is losgerukt van oude aard en bodem, 

door storm verweerd, gebogen, stuk, een levende ten dode? 
 

Zal zo de nieuwe aarde zijn, geploegd, gescheurd, genezen, 
tot uit de voren van de pijn iets opstaat, als verrezen? 

 
Ziet dan wat haast niet is te zien: een twijg lijkt uit te lopen, 

iets groens ontspruit en dor hout dient tot lang afwezig hopen. 
 

Hoort, hoe de wind die niemand ziet van boom tot boom blijft zingen: 
dat vreugde schuil gaat in verdriet, als hoop voor stervelingen. 

 
Met dank aan Jan Duin bovenstaand lied ♪ is van zijn hand. 

 
Liefde & Betrokkenheid            boven onverschilligheid 

 



Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden 
bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De 

situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren 
noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel 

wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, 
pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor 

getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende 
bevolkingsgroepen. Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in 

Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en 
water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure 

en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige 

plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een 

betere plek.  

*Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?*                                                       
Geef aan de  advent & kerstcollecte of maak uw bijdrage over op                                                                   

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, dank! 

♪Geef licht 
Het wordt steeds vroeger donker 

De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 

De gordijnen gaan weer dicht 

De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 

De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen. 

Refr. Geef licht 
Geef licht Voor een uitweg uit het donker Geef wat er vaak niet is 

Geef licht Geef licht Geef alles wat je hebt Geef de liefde een gezicht 
 

Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 

Zie de ongeleide leiders 
Zie hun volk dat crepeert 

En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 

Onze wereld is te klein 

Om het niet te willen zien…..Refr. Geef licht 
 

Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 

Alsof hij zei je moet iets doen 
Om een verschil te kunnen maken 

Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 

maar in de verte schijnt een ster 
Die de richting kan bepalen 

En Hij geeft licht…..Refr. Geef licht 

Geloof & Vertrouwen 



boven onrust 
 
 

 

 
 

Kerstvenster 
 

Ik wens je ogen toe 
die de kleine dingen van de gewone dag zien 

en in het licht zetten. 
 

Ik wens je oren toe 
die de klankkleur en de ondertonen  

in het gesprek met anderen opnemen. 
 

Ik wens je handen toe 
die niet lang overleggen 

of ze zullen helpen en goed zullen doen. 

 
Licht dringt door het venster van de ziel  

in ons binnenste 
en straalt terug in onze omgeving, 

daar waar we onderweg zijn met medemensen. 
  

Wees een open venster  
waardoor Gods liefde de wereld in straalt. 

 
 

*Ik wens U een goede Advent en gezegende Kerstdagen 
met momenten met een gouden randje*. 

 
 Warme zusterlijke groet, Corrie Laros 

 

Verslag boek van Corry van Splunter: 
De Wilde Stilte, vervolg op het Zoutpad. Geschreven door Raynor Winn. 

Raynor en Moth wonen in en klein dorp in een flatje achter de kerk. Het 
wandelpad langs de kust is vlakbij en daar is Ray veel te vinden. Moth studeert 

met een studiebeurs en dat is ook hun inkomen.  In het dorp heeft Ray weinig 
contacten. Zij ontdekt dat Moth veel dingen vergeten is van hun wandeling 

langs de Westkust van Engeland en besluit met behulp van haar aantekeningen 
alles op te schrijven. Als Moth jarig is geeft zij hem een pak papier met hun 

wandel verhaal. Rowan, hun dochter, zit twee dagen te lezen en is opgetogen.  
Mam dit is een boek!! 

En zo ontstaat Het Zoutpad, een boek dat door heel veel mensen wordt 
gelezen. 

Maar het leven in een klein dorp valt niet mee. Moth is overdag weg voor zijn 
studie en Ray is alleen, trekt zich steeds meer terug. Door de uitgave van het 

boek krijgt zij weer meer contacten. 
Ook een zakenman uit Londen leest het boek, hij heeft een boerderij dichtbij 

het dorp waar Moth en Ray wonen. Het is slecht onderhouden en zelf kan hij 



niet weg uit Londen. Sam vraagt of zij de boerderij willen  huren en 

opknappen. Het is de kans om nieuw leven te blazen in een prachtige, oude 
boerderij in de heuvels van Cornwall. 

Een verhaal van hoop en van een levenslange liefde die sterker is dan al het 
andere. 

Nieuwsgierig geworden?? U kunt beide boeken lenen bij Corrie en Corry. 
 

Bericht van de Stichting 
 
Zoals jullie wellicht weten is de volledige naam “Stichting tot 
behoud van de Doopsgezinde Vermaning, waarbij we als officiële 
werknaam  “de Beemster Vertoeving” gebruiken.  

Doordat we nu in een gekke tijd leven waarin de meeste 
bijeenkomsten niet meer doorgaan, zijn ook bij de Stichting alle 
openbare activiteiten stil komen te liggen. Dat betekent niet dat het 
bestuur ook stil zit, we gaan gestaag door. 
In de Binnendijks van 27 november 2020 stond dan eindelijk de 
aankondiging van de burgerlijke gemeente Beemster dat zij in 
principe akkoord gaan met onze plannen voor de bouw van vijf 
appartementen op het bestaande kerke-erf, en dat de plannen ter 
inzage liggen.  
Zoals de meesten wel zullen weten, komen er vier appartementen 
op de noordzijde van het erf waar nu nog de diaconie woningen 
staan en één appartement gecombineerd met een 
gemeenschappelijke berging aan de westzijde, waar nu nog het 
koetshuis staat.  
De vergunning voor de restauratie van de kerk, waardoor deze 
beter toegankelijk wordt en dus nog meer geschikt voor activiteiten 
is reeds verleend.  
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