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Alsof er iets nieuws onder de zon is.
Mensen beginnen opgelucht adem te halen. Er is weer
ruimte gekomen om elkaar te zien en te ontmoeten.
Anderen gaan (toch) op vakantie, zij het soms op
aangepaste wijze. Afstand houden is er nog wel bij,
maar het ergste lijkt achter de rug. Optimisme is altijd
mijn grondhouding. Maar… overmoed ligt wel op de
loer.
Ik realiseer me nog amper welke ramp onze wereld het
afgelopen half jaar heeft getekend. Lijken we hier in
Nederland en Europa de draad van het normale
langzamerhand op te kunnen pakken, in de rest van de
wereld heeft men het hoogtepunt van de eerste golf
nog niet eens bereikt. En in onze situatie kan zomaar,
binnen enkele weken, een omslag komen. Maar vooruit,
we klimmen weer uit het dal: “Al gaat mijn weg door

een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij
mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.” Dat zijn

woorden uit psalm 23. Woorden die mensen van alle tijden en windstreken kracht hebben
gegeven om door te gaan, ondanks alle rampen en tegenslagen. Mensen geloofden vroeger
dat men een levensweg bewandelde aan de hand van God, met God in de rug of met God
voor je uit. Wat er ook gebeurde, te midden van de pijn, het verdriet en de chaos van het
leven was God de immer Aanwezige en de trouwe Eeuwige die geen mens uit zijn hand liet
vallen.
Tegenwoordig hebben veel mensen in onze samenleving niets meer met zo’n godsbeeld. “Als

er dan een God bestaat, dan had die ook wel zo’n virus weten te voorkomen.” “En beweerde
men niet in de vorige eeuw dat God partij koos voor de armen en machtelozen in deze
wereld? Nou, dan kom je met zo’n geloof in deze tijd van de koude kermis thuis als je ziet
hoe juist die groepen het hardst getroffen worden…!” De mensen die kerk en het geloof rond
die zorgzame God als partijganger van machteloze zwakken hebben losgelaten, kun je niet
helemaal ongelijk geven. Ik heb als predikant altijd willen uitdragen dat geloven vooral een
zoektocht is naar de zin van het leven, waarbij de kerk, als ontmoetingsplaats van en voor
mensen, een hulpmiddel is. Jammer dat sommige mensen het geloof hebben gemaakt tot
een onveranderlijke grondwet en de kerk tot een instituut van behoudzucht. (Het elfde
gebod: alles blijft zoals het was!)
In dit Corona-tijdperk zijn echter veel mensen opnieuw gaan beseffen dat het leven niet
maakbaar en voorspelbaar is. Sterker nog: door de crisis kunnen we misschien wel op een
andere manier met de grote vraagstukken van deze tijd om gaan. Denk alleen maar aan de
grote vraagstukken rond klimaatverandering en duurzame samenleving. Zo kan de crisis van
vandaag een keerpunt worden voor morgen! De kerk die met de tijd meeging, wist in het
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verleden elke crisis te gebruiken om samen met en voor mensen nieuwe wegen te vinden.
Nieuwe ideeën, voortschrijdende inzichten plus ontwikkelingen op terreinen van
maatschappij, politiek en wetenschap kunnen, ook binnen de kerk, een rol spelen om die
nieuwe wegen te vinden. Dat alles bij elkaar zijn misschien wel “de stok en de staf” waarover
de oude psalm sprak. Om uit het dal te komen. Alsof er iets nieuws onder de zon is!
Ds. Andries H. Bakker
COVID-19
Vanaf 1 juli gaat een volgende ronde van versoepeling van maatregelen in, maar de
anderhalve meter regel blijft van kracht. Dat betekent dat er in ’t Lam plaats is voor
maximaal 20 personen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor alle te organiseren activiteiten in
dit najaar. Begin september wordt ’t Lam Spreekt weer verspreid met de agenda van
doopsgezind Blokzijl. Dat wordt, zoals het er nu naar uitziet, toch wel wat bescheidener.
Maar dat neemt niet weg dat we ons erop verheugen iedereen weer te treffen als het kan.
Wij wensen iedereen een goede zomer, en blijf goed opletten op u zelf en de anderen om
ons heen.
Diensten en andere activiteiten
Een overzicht van de activiteiten van VDG Blokzijl in de komende periode:
Datum

Activiteit

Toelichting

Locatie

Vanaf

12-7-2020

Dienst

Zr Bertha Groen - Mol

Via internet

10:15

13-9-2020

Dienst

Ds Andries Bakker

Vermaning 't Lam

10:15

Bij de diensten
Zondag 12 juli is er weer een dienst bij U thuis via internet. In beeld en geluid zien en horen
wij een overdenking en een aantal op het orgel begeleide liederen. Op de website van onze
gemeente www.doopsgezindblokzijl.nl kunt u de you-tube opname vinden. De viering wordt
verzorgd door zr. Bertha Groen-Mol, organist is Janny Bennen-Stakelbeek.
Over de dienst op 13 september informeren wij U later. We willen wel weer graag een
kerkdienst in ’t Lam houden met elkaar, maar in begin september beslissen we daar over.
Op de site www.doopsgezind.nl vindt U steeds opgenomen diensten uit verschillende
doopsgezinde gemeente in Nederland. Een mooi initiatief van de ADS.
De Protestantse Gemeente Blokzijl eo zendt wekelijks haar kerkdienst uit via
www.kerkdienstgemist.nl
Geen zomer expositie in ’t Lam
Het was al bijna een traditie, de zomer expositie die Alie de Boer samen met collega
kunstenaars elk jaar in ’t Lam houdt in de periode van eind juli tot midden augustus. Dit jaar
hebben ze besloten het over te slaan. We hopen dat volgend jaar ’t Lam weer open is in die
periode.
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’t Lam Ontmoet in seizoen 2020/21
De programma commissie vindt dat ‘t Lam Ontmoet juist nú wel zichtbaar moeten blijven en
de Doopsgezinde Gemeente Blokzijl ondersteunt dat ook van harte.
De programma commissie heeft zich daarom toch, zij het voorzichtig, gebogen over het
nieuwe seizoen. In onze volgende nieuwsbrief zullen we U informeren, we gaan ervan uit dat
in oktober en november er 2 avonden worden georganiseerd. Voorlopig voor een maximum
aantal personen.
Samen comforters en tassen maken.
Wilt U meedoen aan het maken van lappendekens (comforters) en tassen voor mensen in
b.v. vluchtelingenkampen, doe dan mee aan dit initiatief. Het is niet noodzakelijk om een
volleerd handwerkster of handwerker te zijn. Samen aan de slag geeft verbondenheid en
plezier. Na de zomer wordt het initiatief weer opgepakt door Janneke Bakker-Kikstra,
jannekekikstra@planet.nl, tel. 0612253190
Algemene Leden vergadering uitgesteld naar september
Gelet op de huidige beperkingen heeft de kerkenraad besloten de Leden vertoeving te
verplaatsten naar september. U ontvangt daarover tezijnertijd bericht.
’t Lam in Gesprek/Ronde Tafel Gesprek op dinsdag 6 oktober
Het thema is 75 jaar Vrede en Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat? In ons Ronde Tafel
gesprek willen we in gesprek gaan over ervaringen en visies om vrede en veiligheid te
bevorderen in onze samenleving. Geen theorie maar praten over wat we zelf kunnen
bijdragen aan een vreedzame omgeving en samenleving.
Brigadegeneraal de Jong, Commandant van de 43e Gemechaniseerde Brigade gelegerd op
de Johannes Postkazerne in Havelte, deelt zijn persoonlijke overwegingen op dit thema als
militair met ons. Hij zal aangeven hoe we hiermee al 75 jaar vrede hebben in ons deel van
de wereld, wat het ons heeft gebracht en hoe we deze vrede kunnen doorgeven.
De gespreksleider is Andries Bakker.
De avond zal gehouden worden op dinsdag 6 oktober en begint om 20:15 in ’t Lam, Blokzijl.
Entree is €5,00 voor de koffie en thee. Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden
is de deelname beperkt. Opgave kan per mail bij pmuller2@freeler.nl.
Informatie
Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl,
www.doopsgezindblokzijl.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad, Dirk Lok
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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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