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"Mijn Opa Ph. Beek, was koster in de Grote Kerk. Daar zat heel 
wat aan vast. De stoven, gevuld met 
een gloeiende briket, werden winterdag 
klaar gezet. Deze kon men bij het bin
nengaan van de kerk voor een paar 
cent huren, zodat men in de koude,on
verwarmde kerk, warme voeten had.
De klokken van de toren werden geluid.
Met de handen moest aan de lange touw
en getrokken worden. Vooral de groot
ste klok was een heel werk om deze op 
gang te krijgen. Mijn vader moest dan 
altijd helpen. Zelf is hij offiecieel 
nooit koster geweest. Mijn opa werd op
gevolgd door Willem de Boeren deze 
weer door de ons nog bekende bode
wijk Sambring-Sanderink.
Wel had hij het onderhoud van de kerk 
en hij was daar door de week vaak te 
vinden. Zelf werd Ma voor vele karwei
tjes in de kerk gevraagd en , met lief
de voor de kerk en haar interieur, ver
richtte zij deze dan ook.
Bovendien werd zij sleutelbewaarster van 
de mooie kerk. Wat zij zich nog heel 
goed kan herinneren is de restauratie 
van 1926. Vooral het detail van de 
en het achtkant. Dit werd in zijn ge
heel in elkaar gezet in de tuin van het 
gymnastiek-lokaal "de Munt","een grap
pig gezicht was dat, een bovenstuk van 
een toren in een tuin."
Ook was zij aanwezig bij de bazar ten 
bate van de nieuwe verwarming in de 
kerk. Er moesten gaskachels komen en 
gaslicht. Dat was in 1930, het begin van 
die slechte jaren.
De buren Grooteman.
De Torenstraat had vroeger ook zijl mid 
denstanders. Het waren Ma Beek haar 
buren: Vermeulen, de schilder, Dudink 
de manifacturier en slager K.Grooteman.
Slechte jaren waren in het vooruitzicht 
maar Grooteman ging verbouwen. ^ ^oren jn steigers
Er kwam een nieuwe zoutkelder. Hi] jn ^920.
dreef de zaak met zijn dochters Anne,
Gré en zoon Piet.
Later namen deze de zaak over. Het
bracht veel humor mee. s'Maandags was het meestal slachtdag 
van de varkens, want Grooteman was een varkens slager.
De varkens werden eerst aan een gewenningsproces onderworpen, 
daarna werden zij stuk voor stuk naar de slachtplaats gedreven.
De brave Piet vergat een keer het houten hek goed te sluiten 
en...weg varken. Nergens te zien. Voor het vinden van het varken
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Haag had in de stad te horen gekregen:
Voor het graf van George Muuray moet U 
bij Ma. Beek zijn, die gaat over de sleutel 
van de kerk.
Gekleed in Schots-tenue toog de familie naar 
de kerk .
Toen de dames die vrijwillig de kerk schoon
houden binnenkwamen, schrokken ze want in
eens klonken daar hard en luid de tonen van 
een doedelzak. Er werd Schotse-heide op het 
graf van Lord George Murray gelegd. Later 
kreeg Ma Beek een dankbrief en is er trots op. 
Voor het vele kerkwerk werd zij door de kerk
voogden in 1988 in de schijnwerpers gezet.
Een oorkonde siert de gezellige kamer van het 
ouderlijke huis.

de krulstaart moe
sten ze helemaal 
naar de Kaasmarkt. 
Het varken liep al 
bij het Wapen van 
Medemblik.
Of die andere keer, 
toen er een sleuf 
voor de waterlei
ding werd gegraven 
in de Torenstraat.
De veewagen stopte 
op de Breedstraat, 
het varken werd ge
lost, de veerijder 
kon de 400 pond 
zware spekrug niet 
houden en weg was 
hij. Hij rende zó de 
sleuf in, waar de 
werklui aan het gra
ven waren. Die wis
ten zich nog te red
den door in een keer 
op de kant te sprin
gen.

LORD GEORGE 
MURRAY.
Familie van George 
Murray kwam aan de 
deur voor een rond
leiding door de kerk. 
Het was een nazaat 
van de in 1760 over
leden Lord, ene E,J, 
McGillairy uit Den j

Wegens .verbouwing
vau onzen zoutkelder ruimen wij

3000 pond Spek
op (gezouten en gerookt), prima 
kwaliteit, voor lage prgzen.
Vet Spek, gezouten of gerookt 

per pond f 0,42 
bij de 5 pond „ „ 0,35
Mager Spek, gezouten of gerookt 

per pond f 0,52 
bij de 5 pond „ „ 0,47

Beleefd aanbevelend,

K. GROOTEMAN
Toronstraat, Medemblik. 'yio



Op de oorkonde staat:
Vereniging van Kerkvoogden in de Ned. Herv. kerk.
Aangeboden aan Mevr. M. Beek.
Met dank en waardering voor Uw byzondere verdiensten voor 
de de Hervormde Gemeente Medemblik.

27 nov. 1988.
"Ja, er komt een einde aan, nu een ander maar" zegt Ma.
"Ik heb het al die jaren, zowel in de kinderverzorging als in de 
kerk, met liefde gedaan."
De bel gaat, het is een mevrouw die de sleutel van de kerk komt 
halen... alles moet in gereedheid gebracht worden voor het kérstfeest.

JAN STRUIK.


