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KERKDIENSTEN  

LET OP kerkdienst in Zuiderhof 
12 maart   9.45 u Corrie Laros 

LET OP kerkdienst in De Rijp 
9 april Pasen 10 uur Corrie Laros 

 
ZUSTERKRING 

14 maart  14 uur bij Klazien Kwantes 
9 mei  14 uur bij …. 

 
 MAAL EN VERHAAL inloop 17.00 u 

7 maart Locatie Alie Kwantes Jisperweg 12 Noordbeemster 
4 april 

 

FILM   locatie fam. Uitentuis Middenweg 93 1462 HE 
21 maart THE WINDERMERE CHILDREN 

18 april      ?? 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Laatste nieuws Stichting Beemster Vertoeving   
(zie website voor meer foto’s) info@beemstervertoeving.nl  

  Foto gemaakt 
13 februari en we zijn 

alweer 3 weken 
verder, dus is er 

alweer veel 
veranderd.  

 

Er wordt hard 
gewerkt, zowel aan 

deze nieuwbouw als 
binnen in de kerk en 

woning vòòr in de 
kerk. Daar zie je van 

buiten niets van want 
het is een monument. 

http://www.schuilkerkbeemster.nl/
mailto:info@beemstervertoeving.nl


Uit de 40dagenkalender 2023 
EEN BETER LAND 

Ze trekken over bergen 

doorkruisen de woestijn 
of zwerven over zeeën 

om vrij te zijn 
 

Waar de oorlog teistert 
waar de honger woedt 

moeten ze uit huis vandaan 
en zwerven dan voorgoed 

 
Eeuwen door klinkt in de nacht 

steeds diezelfde bange klacht: 
Waar is thuis? 

Waar is thuis? 
 

Iedereen blijft hopen 

dat hij/zij nog een toekomst heeft 
rust voor het vermoeide hoofd 

een plek waar vrede leeft 
 

Als je maar dichtbij blijft 
gaan we hand in hand 

en zullen we de grens passeren 
van een nieuw en beter land. 

Vrij naar Willem Wilmink 
 

Maal & Verhaal Dinsdag 7 maart 2023, inloop 17.00 eten 18.00 u. 
Locatie: Alie Kwantes, Jisperweg 12 Noordbeemster.  

 
Alles heeft zijn tijd 

Voor alles wat gebeurt is er een uur,  

een tijd voor alles onder de hemel. 
 

Er is een tijd om eigen zaden te zaaien  
en een tijd om deze te oogsten. 

Een tijd om eten te bewaren  
en geen tijd om onnodig weg te gooien. 

Een tijd om duurzaamheid te zoeken,  
veldwerkers niet uit het oog te verliezen. 

Een tijd om te rouwen om oneerlijke verdeling van 
voedsel. Een tijd om vandaag te starten. 

                                                   Vrij vertaald. 
 

Wilt u aanschuiven en gezellig met anderen eten?  
Info: Aaltje Stolp- Simons 0299-683324 / 06 13 695 795  

Corrie Laros 0227-570596 Inspreken antwoord apparaat is mogelijk. 

 



Internationale Vrouwendag; Onbeperkt Leefbaar 8 maart 2023   
 

Internationale Vrouwendag staat elk jaar in het teken van strijdbaarheid 

en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan 
de hand van een specifiek thema.  

Deze dag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen 
voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. 

 
Internationale Vrouwendag herdenkt de eerste staking van vrouwen in de 

textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. 
De vrouwen staakten voor een achturige werkdag, betere 

arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking vormde het begin van 
de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie. 

 
In Nederland viert een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en 

vrouwenorganisaties 8 maart op veel verschillende manieren. Doel is 
aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid,  

seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme. 

 

 
 

Gedachte 
 

 Wij bidden in een tijd 
van harde woorden en van bittere feiten 

om tederheid van taal, warmte van stem, 
een plek om stil te zijn, 

een plaats om op verhaal te komen. 
 

 Wij vragen om een inclusieve taal 
dat een man een man, een woord een woord 

je mannetje staan  
ook voor vrouwen geldt, de menselijke maat  

dat gelijkheid en gelijkwaardigheid normaal zijn. 

 
Behoed ons voor de dode letter, de dooddoeners, 

de vanzelfsprekendheden. 
Om de lieve vrede geef ons denkers en dichters, 

een spraakmakende gemeenschap.  
 



Bij de viering van 12 maart 2023 
Locatie Zuiderhof 1, Zuidoostbeemster aanvang 09.45 uur. 

We worden gastvrij ontvangen in de zaal beneden. 

 Allen van harte uitgenodigd, samen zoeken naar verdieping & inspiratie. 
 

 
 

 
 

Abigaïl pleit voor vrede en verstand! 
 

Wat kan één vrouw beginnen tegen een heel leger? 
 

We haken aan bij het thema van de Internationale Vrouwendag.  
Hoe kunnen we onze complexe wereld en directe woonomgeving 

‘onbeperkt leefbaar’ maken? Abigaïl komt in beeld. Zij bereikt langs een 
omweg wat ze wil en behoedt koning-in-spé David voor een moordpartij. 

 
Abigaïl redt uit de nood. 

Al staat zij aan gevaren bloot, 

zij treedt op ongelijke voet 
vierhonderd mannen tegemoet. 

  
Geen tand om tand, geen oog om oog, 

al loopt een ruzie nog zo hoog. 
 Abigaïl voorkomt met moed 

dat bloed vergoten wordt om bloed.  
Corrie Laros 

 



‘Hulp Turkije-Syrië‘. 
Collectedoel maart Hulpacties Doopsgezind Wereldwerk/MCC. 

We hebben de vreselijke beelden van de verwoestingen als gevolg van de 

aardbeving die een groot deel van Zuid-Turkije en Syrië heeft getroffen. 
Onze gedachten zijn bij de slachtoffers. Dit leed overstijgt alles en hulp is 

noodzakelijk. 
De ADS kreeg een aantal specifieke berichten met speciale aandacht voor 

Syrië. Predikant Liesbet Geijlvoet en haar man Kamal Koujha schrijven: 
‘De grote aardbeving heeft de boerderij van onze familie half in puin 

gelegd. De mensen staan in de sneeuw. Daar, bij Afrin, helpt de Duitse 
organisatie Kaxre Verein (een humanitaire organisatie).  

Zij meldden dat de situatie in Afrin dramatisch is. Duizenden mensen zijn 
gestorven, duizenden zijn gewond en velen worden nog vermist. Vele 

huizen en klinieken zijn ingestort.’ 

Ook MCC (Mennonite Central Committee) heeft contacten in Syrië.                       

De focus van hulpverlening vanuit MCC zal liggen op Aleppo en het gebied 
eromheen. Lokale partners hebben opvangcentra in kerken en gemeente- 

gebouwen geopend en delen noodvoedsel uit. Ook hygiëneproducten, 
drinkwater, dekens en matrassen zijn hard nodig, net als psychische hulp. 

Door het conflict van de laatste tien jaar in Syrië zijn veel gebouwen 

verwaarloosd en kwetsbaar voor aardbevingen. Ook zijn veel families 
ontheemd geraakt. Zij woonden in gebouwen die nog niet af waren, met 

een groter risico op instorten. 

Beide organisaties en de mensen in Syrië en Turkije vragen om onze 

gebeden en onze financiële steun!                                                                         
Doneer is mogelijk via NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene 

Doopsgezinde Sociëteit o.v.v. ‘Hulp Turkije-Syrië‘. 

Gedachte  

      
Er moet een tuin zijn voor de merel, 

er moet een boom zijn voor de specht. 
 Er moet een plek zijn op de wereld 

waar niemand met je vecht. 
 

 Er moet een land zijn voor de mensen 
er moet een huis zijn of een tent. 

 Er moet een plek zijn op de wereld 
waar je altijd veilig bent. 

 
 Er mag een plek zijn om te blijven, 

er mag een plek zijn om te gaan. 
Dan heb je vleugels om op te drijven, 

een been om op te staan. 

Eppie Dam 
Uit: ‘een zwaluw maakt zomer’. 

https://mcc.org/stories/mcc-responds-earthquakes-syria


Filmavond Dinsdag 21 maart 2023 Inloop 19.15 u. film 19.45 uur. 
Locatie: Familie Uitentuis aan de Middenweg nummer 93 Noordbeemster.                             

Gedurende de restauratie en bouw worden we daar hartelijk ontvangen. 

THE WINDERMERE CHILDREN                                                          

Aangrijpende en hoopgevende film! 

Deze BBC boekverfilming is gebaseerd op een waargebeurd verhaal 
over jonge Joodse vluchtelingen in Groot-Brittannië. 

  

The Windermere Children toont het grimmige en ontroerende verhaal van 

de vriendschappen tussen Joodse wezen die in oorlogstijd vluchten naar 

Groot-Brittannië. 
 

Met een 300tal arriveren ze bij Lake Windermere, waar ze starten 
aan de heropbouw van hun leven na de oorlog.  

De vriendschappen die daar gevormd worden, vormen een belangrijke 
reddingslijn voor hun toekomst. 

 

Van harte welkom, entree 9,00 euro inclusief twee koppen koffie of thee. 


