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Wij wensen alle leden, vrienden en belangstellenden een goed en gelukkig 2019.
Activiteiten
Een overzicht van alle activiteiten van VDG Blokzijl tot maart 2019:
Datum

Activiteit

Toelichting

Locatie

Vanaf

13-1-2019

Dienst

Zr. Bertha Groen-Mol

Doopsgezinde Kerk 't Lam

10:15

25-1-2019

t Lam Ontmoet

Doopsgezinde Kerk 't Lam

20:15

10-2-2019

Dienst

Willem Wilmink: de 13 maanden van het
jaar. Liedjes en gedichten van Willem
Wilmink over adolescentie.
Ds Graddie Meijer

Doopsgezinde Kerk 't Lam

10:15

10-2-2019

t Lam Ontmoet

Doopsgezinde Kerk 't Lam

15:00

8-3-2019

t Lam Ontmoet

Doopsgezinde Kerk 't Lam

20:15

10-3-2019

Dienst

Doopsgezinde Kerk 't Lam

10:15

12-3-2019

Ronde Tafel
gesprek (met KPN
Blokzijl)
Cantatedienst

Kindertheater "De Wolf is Terug" van
Harro van Lien
Ism Schrijversfestival Steenwijk:
interview met Sonja Barend
Ds Tom Rijken met medewerking van Bert
Kling uit Giethoorn (troubadour)
Thema is Inclusieve landbouw, ofwel
terug naar de natuur.

Doopsgezinde Kerk 't Lam

20:15

31-3-2019

Gezamenlijke dienst met PKN Blokzijl met Grote Kerk Blokzijl
cantatekoor Blokzijl en orkest onder
leiding van Raghna Wissink, voorganger is
Ds Andries Bakker

15:30

Bij de Kerkdiensten
Het was op 23 december een prachtige Kerst in ’t Lam met het kleinkunstkoor Drachten en Ds Andries
Bakker. Nogmaals dank aan koor en Andries voor deze nieuwe opzet.
Op 13 januari is er een kerkdienst met Zr. Bertha Groen-Mol. Let op, de diensten beginnen vanaf nu
om 10:15 uur. Na afloop is er, zoals altijd, koffie.
Van Leden en Vrienden
Femmigje Schippers-Visscher en Marie Echten-Bakker zijn in januari jarig. Wij wensen ze een fijne
verjaardag toe in goede gezondheid.
Uitnodiging tot deelname aan de Gespreksgroep DG NOP
In DG NOP is gespreksgroep die maandelijks bijeenkomt (ca. 8x per jaar), huidige gespreksthema is
EO uitzending “hoe weet jij dat nou?” Op 14/01 (vanaf 19:30) is volgende bijeenkomst. Wie interesse
heeft in deelname (mag ook eenmalig om eens te kijken “hoe het is”) kan meerijden met Albert Jager.
’t Lam Ontmoet Willem Wilmink op 25 januari
Liedjes en gedichten van Willem Wilmink (1936-2003). Willem Wilmink (Enschede, 25 oktober 1936 –
2 augustus 2003) was een Nederlandse neerlandicus en vooral dichter, schrijver en zanger. Geboren
Tukker, woonde hij lange tijd in Amsterdam waar hij o.a. universitair docent moderne letterkunde was
aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. Maar daar bleef het niet bij.
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Samen met o.a. Hans Dorrestijn en Karel Eykman vormde hij in 1970 een schrijversgroep die schreef
voor televisieprogramma's als De Stratemakeropzeeshow, Het Klokhuis, De film van Ome Willem,
Sesamstraat, J.J. De Bom voorheen De Kindervriend en Kinderen voor Kinderen. Met zijn eigen
begeleidingsgroep Quasimodo trad hij in de jaren '90 regelmatig op. Zijn liederen zijn ook door veel
anderen vertolkt. Hieronder zijn Herman van Veen (Hilversum III, Als het net even anders was
gegaan, De bom valt nooit, Signalen), Wieteke van Dort (Arm Den Haag), Joost Prinsen (Frekie), de
cabaretgroep Don Quishocking (Oude school) en Boudewijn de Groot (Spelende meisjes). Wilmink
heeft verder kinderboeken op zijn naam staan. En de tekst van de Carmina Burana vertaalde hij in het
Nederlands voor een serie uitvoeringen die op 11 mei 1996 in Enschede in première ging en ook op cd
uitkwam. Verder schreef Wilmink met Peter van Gestel de scenario's voor de televisiefilms "Het
Verhaal van Kees" (1989) en "Richting Engeland".
Zijn gedichten en teksten zijn voor iedereen begrijpelijk en zeer herkenbaar zelfs. Onderwerpen van
de straat, van het leven, van wat een mens zoals bezighoudt. Doorspekt met de typische Twentse
droge humor. Zoals we die van zijn vriend Herman Finkers kennen.
In het 13e seizoen (2018) van De Wereld Draait Door werden de gedichten en teksten van Willem
Wilmink geëerd.
Tijd om aandacht aan hem te besteden in t Lam ontmoet. Met wéér een variant op zijn veelzijdigheid:
teksten op een muziekmethode met paino-etudes, gezet op gitaar.
'De 13 maanden van het jaar' neemt de luisteraar mee naar het leven van een adolescent en diens
eerste verliefdheid. Typische Willem Wilmink-thema's komen terug in de teksten: ruzie, liefde,
opgroeiende kinderen en kerstmis. De liedjes worden aaneengeregen door gedichten van Wilmink, en
grappige persoonlijke anekdotes over de puberteit.
Bijzonder, want 'De 13 maanden van het jaar' is van origine een muziekmethode, met piano-etudes;
de muziek is van Tony Vos. De teksten zijn geschreven in schijnbaar eenvoudig Nederlands, heel
poëtisch, fantasievol en met veel humor. Van dit boekje met piano-oefeningen voor de adolescent zijn
maar weinig exemplaren uitgegeven en de muziek is nooit opgenomen, (volledig) uitgevoerd of
uitgebracht.
Peter Mingaars (gitaar) en Angela van Rijthoven (zang) is het gelukt het om te zetten naar gitaar en
Peter heeft de composities gearrangeerd met uitstapjes naar jazz, bossa nova en popmuziek.
Het onderwerp en de uitvoering beloven een bijzondere ontmoeting met Willem Wilmink.
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
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