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

Activiteit

Toelichting

Locatie

Vanaf

6-11-2018

Ronde Tafel gesprek
(met KPN Blokzijl)

Doopsgezinde Kerk 't Lam

20:15

11-11-2018

Kerkdienst

Doopsgezinde Kerk 't Lam

19:00

11-11-2018

Leden Vertoeving

Populisme, verrijking of bedreiging voor
de democratie? En wat is de impact op
verruwing van de samenleving?
Ds. Andries Bakker, afscheid van Dik
Bakker als organist.
Na afloop dienst

Doopsgezinde Kerk 't Lam

19:45

23-11-2018

t Lam Ontmoet

Doopsgezinde Kerk 't Lam

20:15

9-12-2018

Kerkdienst

Ierse muziek met Fling, zie
www.flingmusic.com
Ds. Tom Rijken. Met medewerking van
Bas bariton Ton de Kort. Jannie BennenStakelbeek begeleid hem en speelt ook
het orgel.

Doopsgezinde Kerk 't Lam

19:00

23-12-2018

Kerst in 't Lam

Samenspel van gezongen en gesproken
verhalen met Ds. Andries Bakker en het
Kleinkunstkoor uit Drachten

Doopsgezinde Kerk 't Lam

19:30

Bij de Kerkdiensten
De eerstvolgende dienst is op zondag 11 november met Ds. Andries Bakker. Dik Bakker bespeelt het
orgel voor de laatste maal in vaste dienst. In december 2x dienst, op 9 december met Ds. Tom Rijken,
en dan met medewerking van Bas bariton Ton de Kort. Dit jaar geen adventsavond op woensdag,
maar op de 4e advents zondag is er Kerst in ’t Lam met Ds Andries Bakker.
Van Leden en Vrienden
We wensen Anita Jansen en Dirk Lok een fijne verjaardag toe in deze maand.
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.
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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.
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 onder meer het financieel verslag van de penningmeester en
mededelingen van de Stichting Beheer Vermogen. Naast de leden zijn Vrienden zijn van harte
welkom.
’t Lam Ontmoet start op 23 november met Ierse muziek
Op vrijdag 23 november 2018 speelt Fling weer in Blokzijl!
Na jaren van theaterzalen komt Fling met een klein en intiem programma voor een muzikant en een
zangeres. Fling speelt Ierse muziek en kenmerkt zich door traditionals en eigen composities, waarmee
het de klassieke Ierse muzikale paden op een eigenzinnige manier vertolkt.
Annemarie en Evertjan traden al eerder op in t Lam met z’n tweeën (in 2015) en maakten het publiek
super enthousiast. Tijd voor een weerzien! Annemarie de Bie wordt internationaal geroemd en gezien
als een autoriteit op het gebied van folkzang. Naast haar zang is ze in dit programma ook te horen als
muzikant op de Ierse houten dwarsfluit, de bodhrán (Ierse trommel) en gitaar. Evertjan ’t Hart
bespeelt de magische Uilleann pipes (Ierse doedelzak) en is naast bespeler ook bekend als bouwer
van het instrument. Hij is als solist te gast geweest in het VPRO- programma ‘Vrije geluiden’ en bij
‘Podium Witteman’ van de NTR. Naast de Uilleann pipes bespeelt hij ook whistles, bouzouki en gitaar.
De Musicalgroep Giethoorn presenteert “Op zoek naar Judas”
Elke keer weer een spektakel dat U niet mag missen. Op 9, 10, 16, 17, 23 & 24 November voert de
musicalgroep Giethoorn de musical “Op zoek naar Judas” op in de Doopsgezinde Kerk te Giethoorn
(Binnenpad 50). Kaarten zijn gratis verkrijgbaar via Marijke Schra Telefoon: 0521-362394 E-mail:
tiemen.schra@ziggo.nl
De aanvang is 19.30; de deuren van de Gieterse vermaning gaan om 19.00 uur open. Tijdens de
pauze is koffie, thee enz. Bij de uitgang wordt gecollecteerd.
Korte samenvatting van “Op zoek naar Judas”
Simon en Hanne krijgen bezoek van twee agenten die vertellen dat hun zoon Judas dood is. Zo begint
de musical “op zoek naar Judas”. De verslagenheid bij de ouders is uiteraard groot. Het huilen van
Hanna gaat over in kindergehuil en brengt ons bij de geboorte van Judas. En zo creëren we de
suggestie dat Hanna en Simon het levensverhaal van Judas aan de agenten vertellen.
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Schrijf je over Judas , dan schrijf je ook over Jezus. In de musical heeft Jezus geen actieve toneelrol.
We leren Jezus kennen door de ogen van Judas en ook door die van Petrus, want ook hij mag in de
relatie met Judas niet ontbreken.
Naast een aantal fictieve scènes, laten wij ook een aantal Bijbelse verhalen tot leven komen zoals de
Bergrede , de spijziging van 5000, een genezingsverhaal (legioen) en het verhaal van de barmhartige
Samaritaan.
Wijziging aanvangstijden kerkdiensten in 2019
We brengen alvast de wijziging van de aanvangstijden van kerkdiensten vanaf 2019 onder de
aandacht. Zoals eerder is besloten in een Leden Vertoeving kerken we vanaf januari 2019 niet meer
op de zondagavond, maar beginnen de diensten om 10:15 uur.
Informatie
Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Dirk Lok

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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