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Activiteiten
Een overzicht van alle activiteiten van VDG Blokzijl tot eind 2018:

Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf
14-10-2018 Kerkdienst Ds. Gradie Meijer Doopsgezinde Kerk ‘t Lam 19:00
26-10-2018 t’Lam Ontmoet Film: Bram Vischer, over het proces tegen Doopsgezinde Kerk ‘t Lam 20:15

Nelson Mandela en diens vertrouwelingen
in de strijd tegen apartheid.

28-10-2018 Cantatedienst Cantate 180. Gezamelijke dienst met Grote Kerk Blokzijl 15:30
PKN Blokzijl met cantatekoor Blokzijl en
orkest onder leiding van Raghna Wissink,
voorganger Ds. Neely Kok

06-11-2018 Ronde Tafel Gesprek Populisme, verrijking of bedreiging voor Doopsgezinde Kerk ‘t Lam 20:15
(met KPN Blokzijl) de democratie? En wat is de inpact op

verruwing van de samenleving?
11-11-2018 Kerkdienst Ds. Andries Bakker Doopsgezinde Kerk ‘t Lam 19:00
23-11-2018 t’Lam Ontmoet Ierse muziek met Fling, zie Doopsgezinde Kerk ‘t Lam 20:15

09-12-2018 Kerkdienst Ds. Tom Rijken Doopsgezinde Kerk ‘t Lam 19:00
23-12-2018 Kerstviering Kerst in ‘t Lam, samenspel van gezongen Doopsgezinde Kerk ‘t Lam 19:30

en gesproken verhalen met Ds. Andries 
Bakker.

www.flingmusic.com

Bij de Kerkdiensten
De eerstvolgende dienst is op zondag 14 oktober met Ds. Gradie Meijer. Op 11 november gaat Ds. 
Andries Bakker voor in de dienst.

Van Leden en Vrienden
We wensen Br. Freerk Schippers een mooie verjaardag toe in deze maand.

’t Lam Ontmoet start op 26 oktober met film
Op vrijdag 26 oktober, 20.15 uur is er de fim “Bram Fischer”. Een waar gebeurd en ‘vergeten’ verhaal 
over een advocaat in Zuid Afrika onder het Apartheid regime, met o.a. overtuigende acteerprestatie 
van Peter Paul Muller (Martin Morero in Gooische Vrouwen) als advocaat Bram Fischer. Voor een 
impressie: https://www.youtube.com/watch?v=uRNEaoX-SKQ. Toegang (als altijd) € 5.

Cantatedienst Grote Kerk op 28 oktober
Twee keer per jaar is er in de Grote Kerk een gezamenlijke dienst van PKN en Doopsgezind Blokzijl:  
een cantatedienst. Een cantatedienst is geen concert, maar een uitvoering van kerkmuziek. Het 
merendeel van cantates werd door Bach geschreven als muzikale omlijsting van de zondagse 
kerkdienst. De cantates sloten inhoudelijk aan bij de lezingen en de preek. De meeste van Bachs 
cantates beginnen met een aria of met een uitgebreid openingskoor. Deze opening wordt gevolgd 
door enkele aria's en recitatieven. Bijna alle cantates eindigen met een eenvoudig koraal. Uitgevoerd 
wordt cantate 180. 
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Op 22 oktober 1724 werd deze mooie koraal-cantate voor het eerst uitgevoerd en deze werd in de 
18e eeuw een van de meest populaire cantates. Bach heeft in deze cantate voor een extra feestelijk 
instrumentaal ensemble gekozen, met blokfluiten, hobo en althobo, strijkers en een continuo (orgel 
cello en contrabas). Het centrale beeld is dat van een bruiloftsmaal, waar Gods liefde voor de mensen 
wordt gevierd. Het openingskoor en twee aria’s krijgen de vorm van een dans! Prachtige aria's worden
gezongen door de sopraan Susanne Weber, de tenor Falco van Loon en de bas Niels Kuipers. Het alt-
recitatief wordt gezongen door artistiek leider en dirigent Raghna Wissink. De cantate wordt 
uitgevoerd door het cantatekoor Blokzijl, met zangers en musici uit een brede regio.
De voorganger in deze gezamenlijke dienst van PKN en de Doopsgezinde Gemeente Blokzijl is Ds. 
Neely Kok. Het orgel wordt bespeeld door Mannes Hofsink. De dienst begint om 15.30.
Na afloop is er een collecte om de onkosten te bestrijden.

Ronde Tafel gesprek over populisme op 6 november 
Op dinsdag 6 november is er weer een Ronde Tafel gesprek, en deze keer als thema “Populisme, 
verrijking of verarming voor de democratie?” Inleider is Rinus van Warven, theoloog en filosoof uit 
Kampen. 
Wij zien in onze samenleving het populisme om ons heen grijpen, met allerlei kretologie wordt uiting 
gegeven aan wat het volk zou willen. Men sluit aan bij gevoelens van ongenoegen die in de 
samenleving aan de orde zijn. Populisme, komt van het Latijnse  “popolus” wat volk betekent. 
Populisme is een manier van communiceren waarin eenvoudig taalgebruik en gerichtheid op het volk 
centraal staan. Deze manier van communiceren heeft vaak tot doel om de gevestigde orde wakker te 
schudden en omver te werpen. In het populisme wordt vaak een beroep gedaan op eenheid, 
homogeniteit en vaderlandsliefde, dat klinkt mooi, maar automatisch sluit het heel veel mensen buiten
en is het soms zelfs gevaarlijk te noemen. Uiteindelijk is populisme een ideologie zonder kernwaarden.
Populisme is meewaaien met de wind. 
Wat voor mij duidelijk is: is dat de profeet Mozes ( 1450 v. Chr. ) noch Jezus van Nazareth populisten 
zijn geweest. Mozes leidde een volk uit de slavernij en had Mozes naar het volk geluisterd, dan was 
men in de slavernij blijven steken. Jezus van Nazareth is als Rabbi onderweg en deelt zijn wijsheid in 
de bescheidenheid van een kleine kring mensen, niets op de barricaden, niets van politieke 
statements, navolging geschiedt in kleine stappen.
De wijsgeer Plato verwoordde in de oudheid al, dat juist het bestuur van het land een zaak is voor 
wijze lieden. Een land regeren vraagt om visie en wijsheid voor de lange termijn. Het gaat niet alleen 
om het belang van de burger in het nu. 
Kijk nu, naar de problematiek rond het klimaat. Het is niet populistisch hierover te spreken, want wat 
het klimaat betreft moeten er beslissingen genomen worden, die voor iedere Nederlander, Europeaan 
of Wereld bewoner een kostenpost met zich mee brengt. Willen wij dat onze achterkleinkinderen over 
100 jaar nog enigszins op deze planeet aarde kunnen leven, dan zullen wij nu toch beslissingen 
moeten nemen, die niet populistisch kunnen zijn. Het vraagt om wijsheid, om lange termijn planning. 
De zoektocht naar waar populisme een verrijking is wil ik nog met u maken, ik heb hem nog niet 
gevonden. 
Mozes zijn adagium was “kies voor het leven”, Jezus van Nazareth zijn boodschap was, zet je in voor 
je medemens want daarin ontmoet je God.
Tom Rijken coördineert deze avond. Opgave bij pmuller2@freeler.nl. Ook nu weer een initiatief van 
PKN en Doopsgezind Blokzijl.
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Leden Vertoeving na de dienst op 11 november
De Leden Vertoeving wordt dit jaar gehouden na de dienst op 11 november. U ontvangt hiervoor geen
aparte uitnodiging. Op de agenda ondermeer het financieel verslag van de penningmeester en mede-
delingen van de Stichting Beheer Vermogen. 

Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl

Met vriendelijke groet,
De Kerkenraad

Privacy
Deze Nieuwsbrief wordt aan U opgestuurd omdat U lid bent van VDG Blokzijl of U als vriend heeft  aangemeld. In een aantal 
gevallen staat U op de distributielijst vanwege communicatie over onze activiteiten. Wij bewaren in onze administratie alleen 
adres, telefoon en mailgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en nimmer aan derden verstrekt. Mocht U 
deze Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of anderszins uw gegevens willen verwijderen uit onze administratie, laat dat dan 
svp weten aan de secretaris.
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