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Beste Lezer 
 

 

Woord vooraf. 

Het is nu echt zomer. Heet in Nederland. Weer om buiten in de schaduw te zitten 

of je onder te dompelen in een verkoelend zwembad of meertje. Conclusie Geen 

lange nieuwsbrief maar even stilstaan bij de zaken die je toch echt wilt weten.  

 

 

  

Restauratie en herbouw. 

De combinatie van wonen en sociaal-cultureel leven. Daar blijven we in geloven. De 

kerkelijke rituelen laten we los maar zeker niet de inhoud: verbinding, naar elkaar 

omzien, elkaar inspireren en van elkaar leren. Een plaats waar ruimte is om zonder 

de druk van leerstellingen na te denken over het leven en om vorm te geven aan 

zingeving. om te genieten van een film, een mooi verhaal of een niet alledaagse 

theatervoorstelling. Met dit in het achterhoofd beginnen we aan de restauratie en 

de herbouw. 

Houdt Middenweg 84 tot en met 87 in september goed in de gaten. Op 26 

september wordt er begonnen met de inrichting van het bouwterrein. Een week 

later worden de diaconiewoningen en koetshuis gesloopt om daarna in stijl met 

wat er stond te worden herbouwd. Het ensemble monument, koetshuis en 

diaconiewoningen willen we zoveel mogelijk intact houden. De architect heeft daar 
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heel goed zijn best op gedaan. Kijk naar het plaatje hieronder dat een impressie 

geeft van hoe het gaat worden.  

Op 7 november start de renovatie van het rijksmonument. 

De zoektocht naar de laatste financiële loodjes om de toekomstige exploitatie rond 

te krijgen is nog steeds een dingetje. Elk idee hoe we het laatste gat kunnen 

dichten is welkom. 

We zullen regelmatig updates geven.  
 

 

 

 

Programma 

Kijk op de agenda. De eerste activiteit na de zomer is deelname aan Muziek aan de 

Middenweg. Ook voor ons is het nog een verrassing welke artiesten bij ons komen 

spelen. Zodra dat bekend is publiceren we dat natuurlijk op onze website. Houd de 

agenda dus in de gaten. 

Op zondag 11 september is er van drie tot vijf spektakel in de vermaning. Dit wordt 

voorlopig de laatste theatervoorstelling van dit jaar. Een ideale gelegenheid om iets 

speciaals neer te zetten. Kijk voor meer info op de agenda. Kaarten zijn te bestellen 

via projectgeestdrift. 

We gaan verbouwen. Voorlopig kunnen we dus niet terecht in het monument. We 

prijzen ons erg gelukkig dat de maandelijkse activiteit ‘Maal&Verhaal’ toch 

maandelijks doorgaat. Degene die hieraan deelnemen worden geïnformeerd over 
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het hoe en wat en wanneer. Wilt u ook een keer meedoen, laat het weten dan 

kunnen we kijken of u ook aan kunt schuiven. 

Op 20 september hebben we een film. Voorlopig ook de laatste in de huiskamer, 

Op dit moment wordt gezocht naar een passende invulling. Maandelijks bezoeken 

20 tot 25 mensen de film met uitleg en genieten daar heel erg van. Het zou zonde 

zijn om deze activiteit stil te leggen tijdens de restauratie en herbouw. Ook 

hiervoor wordt nagedacht over een tijdelijke oplossing. Als dit lukt laten vertellen 

we dat zeker door. 

 

   

 

Weet u dat: 

• U bij ons de kerkzaal kunt huren. Tot 26 september dit jaar. daarna gaan we 

even dicht. Heeft u een feestje en is uw eigen woning te klein, organiseer dat 

dan bij ons. huur van de zaal 

• U bij ons kunt vergaderen in een Rijksmonument. Er is snelle WIFI 

beschikbaar Een mooi alternatief voor een dagje op de hei. huur van de zaal 

• U de Beemster Vertoeving kunt ondersteunen als vriend, donateur of 

ambassadeur. meehelpen 

• U ons ook eenmalig kunt ondersteunen door een gift te doen op rekening 

nr. NL08RABO 0329 6424 80 t.n.v. Beemster Vertoeving.  

• U voor vragen altijd terecht kunt bij info@beemstervertoeving.nl of een reply 

geven op deze mail. 

• wij u allen een hele mooie zomer toewensen. 

 

Weet u datUitschrijven | Je abonnement beheren 

Voeg je postadres hier toe!  
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