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Het is weer mei.
“In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, die leggen in de
meimaand niet”. Een tegeltjeswijsheid waar ik altijd aan moet denken als het
broedseizoen begint. In het voorjaar keren veel trekvogels als zomergasten weer
terug en kan het spel van overleving beginnen. In tegenstelling tot dit gezegde
leggen lang niet alle vogels hun eieren in mei. De natuur is veel gevarieerder. Van
januari tot augustus worden er nesten gebouwd, eieren gelegd en gebroed. Iedere
vogelsoort kent zijn eigen cyclus en zijn eigen wijze van het opvoeden van de
jongen. Wat vogels gemeen hebben is dat ze eieren leggen, maar na het uitbroeden
doen ze het weer allemaal anders.
En dan een krans van meizoentjes, beter bekend als madeliefjes, geregen door
vlijtige kinderhanden, is en blijft het ultieme moederdagcadeau. Want op de 2e
zondag van mei is het moederdag. Meizoentjes bestaan in allerlei soorten. Het
gewone weidemadeliefjes (van de bloemenkrans) en de dubbele en gevulde
meizoentjes. Het gewone madeliefje komt vaak spontaan op in het gras en duikt
onder de grasmaaier door. Ze breidt zich snel uit. In warme winters bloeit het al in
januari. De uitbundigste bloei is in mei en juni, complete grasvelden zijn dan wit
gespikkeld. ‘s Avonds sluiten de bloemen zich. Als het koud is, verkleuren de randen
rozerood.
De maand mei is ook de maand van Maria in de katholieke traditie. In de jaren zestig
van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale encycliek aan de
Mariamaand mei (Menso Maio = Over de maand mei). Daarin schrijft hij dat de
Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus: “Omdat Maria
immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is
elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit
de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.
Tot slot een oud mei-liedje.
Wie kan het meezingen??
Hopsa, heisasa
’t Is in de maand van mei, ja, ja
Rooie neuzen zijn verdwenen
Dooie vingers, prikkelteenen
Al dat kil en koud verdriet
Heb je in de meimaand niet
Hopsa, heisasa
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’t Is in de maand van mei
Hopsa, heisasa
’t Is in de maand van mei, ja, ja
Weg met dikke winterjassen
Weg met mutsen, wollen dassen
Moortje heeft zijn werk gedaan
Moortje kan naar zolder gaan
Hopsa, heisasa
’t Is in de maand van mei
Hopsa, heisasa
’t Is in de maand van mei, ja, ja
Jongens kom, we gaan aan ’t stappen
Om wat frisse lucht te happen
Alles staat in lentetooi
O, wat is die mei toch mooi
Hopsa, heisasa
’t Is in de maand van mei
Een fijne mei-maand gewenst.
Bertha Groen-Mol

Oorlog in Oekraïne
Uw financiële steun is en blijft belangrijk en is welkom op NL27 TRIO 0786 8803 33
ten name van Doopsgezind Wereld Werk te Deventer, Omschrijving “hulp Oekraïne”

Agenda
Datum

Activiteit

Toelichting

Locatie

Vanaf

3-5-2022

Thema: 75 jaar Vrede en Veiligheid;
hoe vanzelfsprekend is dat?
Zr Bertha Groen-Mol

Vermaning 't Lam

20:15

8-5-2022

't Lam in Gesprek/
Ronde Tafel gesprek
Dienst

Vermaning 't Lam

10:15

15-5-2022

t Lam Ontmoet

Kindervoorstelling: De man met het
Vermaning 't Lam
stenen hart!
Vermanningspad 2022 Fietsen langs de DG kerken van Blokzijl, Start bij 't Lam
Giethoorn
en Steenwijk. Zr Bertha
Vesper
Afsluiting Vermaningspad,
Vermaning 't Lam
Groen-Mol
Dienst
Ds Tineke Weidema
Vermaning 't Lam

15:00

26-5-2022
26-5-2022
12-6-2022
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Kerkdiensten
Onze eerstvolgende dienst is op zondag 8 mei met zr. Bertha Groen-Mol. Janny
Bennen-Stakelbeek bespeelt als altijd het orgel.

3 mei om 20:15 uur: 8e Ronde Tafel Gesprek met thema 75 jaar Vrede en
Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat?
In 2020 was dit Ronde Tafel Gesprek gepland maar werd om begrijpelijke redenen
vanwege corona enkele malen uitgesteld. Nu slechts 2 jaar later staat de wereld op
z’n kop vanwege onder meer een oorlog in Europa en krijgt het begrip
veiligheidsbesef wel een heel bijzondere en actuele dimensie.
Deze avond willen we in gesprek gaan hoe veiligheid, juist in vreedzamere tijden,
blijvend te realiseren en hoe weerbarstig lijkt het om juist over veiligheidsmaatregelen
en consequenties te praten in tijden van vrede zonder acute dreiging van gevaar.
Nu achteraf gesproken is helder wat in het beleid van gisteren ontbrak, maar hoe
kunnen we dan wel bijdragen aan een veilige toekomst van morgen?
Brigadegeneraal de Jong, Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade gelegerd op
de Johannes Postkazerne in Havelte, is bereid om als inleider zijn persoonlijke
overwegingen op dit thema als militair met ons te delen.
De gespreksleider is Pieter Muller.
De avond zal gehouden worden op dinsdag 03 mei 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 beperk tot maximaal 20 personen. Opgave
kan per mail naar: pmuller2@freeler.nl
Zondag 15 mei 2022 ‘t Lam ontmoet met Kindertheater Man met het stenen hart
door Garage TDI (Kindertheater vanaf 6 jaar)
Man met het stenen hart is een moderne vertelling met poppen, uitgevoerd in een
miniatuur coulissen decor.
Hans woont met zijn moeder, de koe, en de geit in een schamele hut in het bos. Ze
zijn arm, maar gelukkig en tevreden. Daar komt verandering in als achtereenvolgens
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de geit, de koe en zijn moeder sterven. ‘Had ik maar een hart van steen’ verzucht
Hans. Een klein mannetje verschijnt. Hij biedt hem een hart van steen aan, in ruil
voor zijn tranen. En floeps! Daar heeft hij een stenen hart. Gevoelloos trekt Hans de
wijde wereld in. Hij wordt rijk, trouwt met een beeldschone prinses, wordt beroemd en
bewonderd, maar gelukkig wordt hij niet. Ontevreden vertrekt Hans en laat de prinses
in tranen achter. Haar tranen laten hem koud. Hij heeft immers een stenen hart!
Zoals het in een sprookje hoort, loopt alles toch goed af en wordt bewezen dat ware
liefde in staat is zelfs het hardste hart te breken en te verzachten.
Om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen er naartoe te gaan is de
voorstelling gratis voor kinderen tot en met 12 jaar.
Oudere kinderen en volwassenen betalen € 7,50,- per kaartje. Betalen kan (gepast
geld of met pin) op de dag zelf aan de zaal.
Reserveren kan nu al: karin@karinklomp.nl.

Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag) Vermaningspad 2022: Fietsen langs
Doopsgezinde kerken in de Kop
Traditioneel wordt jaarlijks door één of meer Doopgezinde gemeenten op
Hemelvaartsdag het zogenaamde Vermaningspad georganiseerd. In 2020 zou de
Ring Zwolle dit doen. Door de pandemie ging dit (ook in 2021) niet door. Dit jaar gaat
het dan eindelijk wel door en wel op donderdag 26 mei as (Hemelvaartsdag).
De route begint in Blokzijl bij de DG kerk ‘Het Lam’. Iedereen wordt daar ontvangen
met een kop koffie met Blokzijler brok. In de vernieuwde DG kerk in Giethoorn kan de
zelf meegebrachte lunch opgegeten worden onder het genot van een kop soep.
Vervolgens gaat het verder naar de DG kerk in Steenwijk voor een kop thee of koffie.
Het laatste deel van de route vanaf Steenwijk voert door de Weerribben langs het
gehucht Nederland en weer terug naar Blokzijl. De dag wordt traditioneel afgesloten
met een vesper in de DG kerk “Het Lam’ onder leiding van Zr. Bertha Groen-Mol.
Er is zowel een aantrekkelijke fietsroute als ook een autoroute door de “kop van
Overijssel” uitgezet. Routes die voeren door de unieke Nationale Parken “De
Wieden” en “De Weerribben” met afwisselende landschappen en langs pittoreske
historische plaatsen.
De deelnemers kunnen tussen 09.00 uur en 10.00 uur starten vanaf de parkeerplaats
aan de Kanaalweg 3 net buiten Blokzijl. De kosten voor deelname bedragen € 10,-p.p., De betalingen graag contant in de partytent op de parkeerplaats of in de kerk
van Blokzijl bij de start. Na betaling ontvang je naast routebeschrijving een button.
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Met de button op kun je in de genoemde kerken koffie, thee en soep krijgen. Ook kun
je als fietser met de button op zonder kosten het veerpontje Jonen gebruiken.
Aanmelden graag voor 15 mei bij info@dg-ringzwolle.nl

Nieuws van de kerkenraad
Op zaterdag 4 juni is er een 1-daagse expositie in de kerk met werk van J.C.
Dekkers. Meer informatie volgt. Iedereen is tussen 14:00 en 18:00 van harte welkom
in ’t Lam.
In de zomer is er in de maand augustus wederom een zomer expositie in de kerk.
Ook deze keer verzorgt Alie de Boer de organisatie ervan. Meer informatie volgt.
In september vieren we, net als afgelopen jaar, de opening van het seizoen met een
gezamenlijke maaltijd. U ontvangt hierover nog nader bericht.
Al reeds eerder gemeld, op 9 oktober wordt de Ringdag georganiseerd door onze
gemeente. Samen met leden en belangstellenden van de doopsgezinde gemeenten
in Steenwijk, Giethoorn, Meppel, Noord Oost Polder, Kampen en Zwolle gaan we
varen. Vanaf 09:30 is iedereen welkom in Kalenberg en gaan we aan boord. We
beginnen met een korte kerkdienst en daarna varen we rond en is er na de koffie een
lunch aan boord. De dag eindigt rond 14:30 uur.
Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrieven en via onze website.

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

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Janneke Bakker-Kikstra
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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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