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Zusters en Broeders,
Datum
9-2-2018
11-2-2018
11-3-2018

Activiteit
t Lam Ontmoet
Kerkdienst
Kerkdienst

Toelichting
Fadoconcert door Maria Fernandes
Ds. Gradie Meijer
Ds. Andries Bakker

Locatie
Vermaning 't Lam
Vermaning 't Lam
Vermaning 't Lam

20:15
19:00
19:00

’t Lam Ontmoet op vrijdag 9 februari met een fadoconcert door Maria Fernandes
In de vorige nieuwsbrief stond 2 februari vermeld, maar het is een week later. Fado is het Portugese
levenslied en geeft uiting aan de gevoelens over het leven. Over verdriet, melancholie en weemoed,
maar ook over vrolijke dingen in het leven. Bekende vertolkers van het genre zijn: Amália Rodrigues,
Mafalda Arnauth, Cristina Branco en Mariza. Maria Fernandes reisde, na afronding van de
zangopleiding Academie Voor Lichte Muziek in 2000, naar Portugal om haar verlangen naar de
muziek, de taal en het land zelf te onderzoeken. Tijdens haar verblijf overviel haar een gevoel van
geluk maar ook van diepe droefenis toen zij weer naar huis terugkeerde...Toen wist ze…het is de
fado! Dat was de start van haar carrière als fadozangeres. Voor de theatertour 2018/2019 heeft Maria
de mooiste liedjes geselecteerd. Traditionele fado’s die al lang op haar verlanglijstje staan, gedichten
van Slauerhoff en Pessoa, maar ook werk van haarzelf. Ze zingt ze vóór de start van de Theatertour,
in de try-out die ze geeft in t Lam. Voor U treden op Maria Fernandes (zang), Ward Veenstra
(Portugese gitaar) en Gil Lopez (gitaar). Let op, de kaartverkoop gaat snel dus als U er naar toe wilt
dan snel kaarten bestellen.
Dienst op 11 februari om 19:00 uur
Ds. Gradie Meijer zal in deze dienst voorgaan.
Van Leden en Vrienden
En Br. (en ds) Andries Bakker is met attestatie overgekomen uit Zwolle. Wij verwelkomen hem als lid
van VDG Blokzijl. Zr. Marie Echten-Bakker wordt op 29 januari 87 jaar, Br. Andries Bakker op 12
februari 66 jaar. Beide van harte gefeliciteerd.
Voortgang nieuwbouw
Met horten en stoten vordert de bouw, het weer werkte niet mee bij de zink bekleding en we wachten
op het glas om de nieuwe ruimte wind/waterdicht te krijgen. We vertrouwen erop dat eind februari
een en ander gereed is.
Leden Vertoeving na dienst op 11/02/2018
Na afloop van de dienst op 11 februari 2018 is er een korte Leden Vertoeving. Op de agenda dan de
wijziging van het Huishoudelijk Reglement van VDG Blokzijl om het mogelijk te maken dat een Vriend
ook lid van de kerkenraad wordt. Wel moet er steeds tenminste 1 lid van VDG Blokzijl lid van de
kerkenraad zijn. Als de leden instemmen kan Gerard Veeneman toetreden tot de kerkenraad als
penningmeester. De leden en vrienden ontvangen geen aparte uitnodiging.
Voor meer informatie: www.doopsgezindblokzijl.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Dirk Lok
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