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Zusters en Broeders, 
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

13-5-2018 Kerkdienst Zr. B. Groen Doopsgezinde Kerk  't Lam 19:00

18-5-2018 t Lam Ontmoet Theater: Oda Spelbos Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15

1-6-2018 t Lam Ontmoet Terug in de Tijd; twee zangers/ 

muzikanten brengen liedjes van Annie 

M.G. Schmid maar ook liedjes uit ‘de 

oude doos’. In samenwerking met CWO

De Vierhoek 19:30

10-6-2018 Kerkdienst Ds. Andries Bakker Doopsgezinde Kerk  't Lam 19:00  
 
Eerstvolgende dienst op zondag 13 mei om 19:00 uur 
Zr. Bertha – Groen zal in deze dienst voorgaan.  
 
Van de leden 
Janneke Bakker – Kistra is met attestatie overgekomen uit Zwolle. Andries en Janneke Bakker wonen 
vanaf 1 mei in Blokzijl, Kuinderstraat 8, 8356 DA Blokzijl. Wij heten hen van harte welkom in Blokzijl 
en hopen dat ze zich hier snel thuis voelen. 
 
’t Lam Ontmoet op zondag 18 mei: Oda Spelbos speelt Aan de Grond 
Een bijzondere afsluiting van dit seizoen ’t Lam Ontmoet omdat we nog niet eerder een 
theatermonoloog hebben gehad. En één over een intrigerend onderwerp: oorlogsvoering op afstand. 
Ver van óns bed, maar realiteit voor bv. gevechtsvliegers van tegenwoordig. En dat in de maand mei. 
De maand van de bevrijding en vrijheid. 
"Naar de oorlog rijden of je nachtdienst hebt. Of ik een ponskaart moet indrukken. Ik was gewend 
aan verlof eens per jaar. Nu is het eens per dag. Anders. Heel anders.” Een onverwachte 

zwangerschap maakt een einde aan de carrière van een vrouwelijke gevechtsvlieger. Wanneer ze 
weer aan t werk gaat, wordt ze één van die zogenaamde drone piloten, die militaire acties uitvoert 
aan het einde van de wereld. Overdag jagen op terroristen, om s’avonds terug te keren bij haar man 
en dochter. Tot de druk te hoog lijkt te worden en de twee werelden door elkaar beginnen te lopen… 
De theatermonoloog is gebaseerd op een stuk van G. Brant.  
Aanvang: 20:15 uur. 
 

’t Lam Ontmoet special op vrijdag 1 juni in de Vierhoek in Blokzijl 
Toch nog een extra ’t Lam Ontmoet, en wel een speciaal programma in samenwerking met CWO 
Blokzijl. Op vrijdag 1 juni is er i.s.m. Comité Welzijn Ouderen in de Vierhoek een programma voor 55-
plussers. De avond begint om 19.30 en is in het atrium van de Vierhoek. Het programma heet Terug 
in de Tijd; twee zangers/muzikanten brengen liedjes van Annie M.G. Schmid maar ook liedjes uit ‘de 
oude doos’. Het is een pilot, we willen kijken of we de oudere Blokzieligers op een andere plek dan in 
de kerk een programma kunnen bieden. Let op, in ’t lam Spreekt staat dat deze avond 9 juni is, maar 
het is echt 1 juni. 
 
4e Ronde Tafel Gesprek op dinsdag 3 april 2018 met als thema “Trage vragen in het 
euthanasiedebat”  
Met 19 mensen kwamen we bijeen om de laatste ontwikkelingen toegelicht te krijgen en nader te 
bespreken in het euthanasiedebat en voltooit leven zoals dat nu actueel is.   
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Dr. Annemarieke van der Woude heeft stand van zaken en de ontwikkelingen van de laatste tijd in 
een chronologische volgorde geplaatst. Tijdens het gesprek bleek al gauw dat de relatie met familie 
en vrienden erg belangrijk is om mee wegen indien de keuze voor een vroegtijdige dood is gemaakt. 
Overleg met je behandelend arts is belangrijk, maar denk ook aan je familie en nabestaanden. Wat 
brengt een zelfgekozen dood voor verdriet met zich mee bij je nabestaanden en familie? Betrek hen 
bij je afweging. Doe dit als je nog enigermate gezond bent.    
 
Wat kun je zelf overwegen te doen: 

 Maak duidelijk dat je een recht hebt om niet zonder toestemming behandeld te worden 
(informed consent); 

 Reanimatie verklaring ondertekenen;  

 Stoppen met eten en drinken; 
 
Met behulp van palliatieve sedatie wordt al veelvuldig de stervende behandeld bij een rustig 
heengaan. Het was geen makkelijk onderwerp maar wel een relevante zo bleek tijdens het gesprek. 
Laten we ons inderdaad realiseren dat leven en dood bij elkaar horen en daarmee ook bespreekbaar 
moeten zijn. Deze avond heeft daar een steentje aan bijgedragen.  
 

Een volledig verslag staat op de website.  

Voortgang nieuwbouw  
Eind maart is de uitbreiding opgeleverd en het ziet er prima uit. Ook de tuin is inmiddels weer 
helemaal op orde. Het volgende project wordt het opknappen van de keuken.  
 
’t Lam Spreekt # 9 
Alweer de 9e editie van ’t Lam Spreekt verschijnt begin mei. In dit nummer weer een bijdrage van 
Tom Rijken en een drie dubbele boekbespreking van de boeken van Jane Gardam met een 
levensverhaal belicht vanuit 3 personen uit een tijd die definitief voorbij is. 
 
 
 
Voor meer informatie in deze nieuwsbrief: www.doopsgezindblokzijl.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kerkenraad,  
Dirk Lok 
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