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Zusters en Broeders,
Datum
23-3-2018
29-3-2018
3-4-2018
15-4-2018

22-4-2018

Activiteit
t Lam Ontmoet

Toelichting
Schrijversfestival Steenwijk: literatuur- lezing
door de biograaf van Jan Wolkers. Meer info in
pers en op website
Kerkdienst
Avondmaal met Ds. Tom Rijken
Ronde Tafel gesprek (met Met Annemarieke van der Woude: "trage vragen
KPN Blokzijl)
bij het euthanasie debat". Gespreksleider Tom
Rijken
Cantatedienst
Gezamenlijke dienst met PKN Blokzijl met
cantatekoor Blokzijl en orkest onder leiding van
Raghna Wissink, voorganger Ds Tom Rijken

Vanaf
20:00

t Lam Ontmoet

15:00

Kindertheater -voorstelling: De Dwerg voor kids
tot en met groep 6 maar ook voor alle anderen

19:30
20:15
15:30

Eerstvolgende dienst op donderdag 29 maart om 19:30 uur
Ds. Tom Rijken zal in deze dienst, waarin we het Avondmaal vieren, voorgaan. We nodigen leden,
vrienden en belangstellenden van harte uit om met ons het Avondmaal te vieren.
Cantatedienst op zondag 22 april in de Grote Kerk
Op zondag 22/04 is er samen met PKN Blokzijl een cantatedienst in de Grote Kerk, ook daar zal ds.
Tom Rijken voorgaan. Deze dienst begint om 15:30 uur.
’t Lam Ontmoet op vrijdag 23 maart schrijver Onno Blom over zijn biografie van Jan
Wolkers
In de tijd dat hij nog jong was en net bekend werd, door zijn boeken als Turks Fruit en Kort
Amerikaans, leek Jan Wolkers ‘slecht nieuws’. Er werd schande gesproken over zijn open (sexuele)
moraal en zijn ‘wilde’ kunstenaarschap. Nu denken we aan hem, als aan een enfant terrible (waarvan
we er vandaag de dag zoveel hebben). Vast met enige jaloezie, want we willen eigenlijk allemaal wel
eens (al was het maar een tijdje) zo leven. Als in een film! De film over Jan Wolkers is er (nog) niet,
wel een biografie. Onno Blom heeft er 10 jaar over gedaan om het bijzondere maar soms toch ook
trieste levensverhaal van Jan Wolkers op te schrijven en komt het ons uit de doeken doen. Vrijdag 23
maart, t Lam ontmoet Onno Blom/Jan Wolkers, i.s.m. Schrijversfestival Steenwijk, 20.15 uur.
4e Ronde Tafel Gesprek op dinsdag 3 april 2018 met als thema “Trage vragen in het
euthanasiedebat”
Wie had dat kunnen bedenken in 2002, toen de euthanasiewet van kracht werd? In het begin vormde
de wet een haag om de barmhartigheid van de arts die zijn patiënt wilde verlossen uit ondraaglijk
lijden. Nu zijn we meer dan vijftien jaar verder. Dementerende mensen, zij die gebukt gaan onder een
psychiatrische stoornis en mensen die lijden aan de hoge ouderdom kunnen vandaag de dag ook een
Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl
Breestraat 2, 8356DL Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl
Secretaris: D.Lok, Zuiderkade 20. 8356EB Blokzijl
Rekening courant RABO IBAN-nr.: NL54RABO0301800421 | BIC-nr: RABONL2U

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl
NIEUWSBRIEF 13
MAART/APRIL 2018

beroep doen op de wet. En in 2016 zijn er plannen gelanceerd voor een apart juridisch kader
waardoor mensen die niet lichamelijk ziek zijn maar hun leven wel als voltooid beschouwen, eveneens
geholpen kunnen worden bij het sterven. Niet langer de barmhartigheid van de dokter, maar de
zelfbeschikking van de patiënt lijkt leidend principe te zijn geworden bij de beoordeling van een
verzoek om levensbeëindiging. Op deze avond wordt u bijgepraat over de recente ontwikkelingen in
het debat over euthanasie en voltooid leven. Bovendien is er volop gelegenheid om met elkaar in
gesprek te gaan.
De inleiding van de avond wordt verzorgd door Dr. Annemarieke van der Woude. Zij is theoloog. En
werkte tien jaar als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Thans is zij als predikant verbonden aan
de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Over vragen rond het levenseinde schreef zij twee boeken:
Het doodshemd heeft geen zakken (2011) en Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat
(2015). De gespreksleider is Tom Rijken, pastor, mediator en coach en oud predikant van de
doopsgezinde gemeente Blokzijl.
U bent van harte welkom in ’t Lam op dinsdag 3 april en we beginnen om 20:15Om het als een
gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperkt. Opgave kan per mail bij
pmuller2@freeler.nl.
’t Lam Ontmoet op zondag 22 april De Dwerg, een kinder theater voorstelling.
Wanneer de dwerg bij thuiskomst in plaats van zijn tamme kraai een gouden ei in de kooi vindt,
besluit hij het ei zelf uit te broeden. Het wordt almaar groter en dan breekt het open! Een piepklein
kuikentje wordt geboren, waar de dwerg zijn handen vol aan heeft. De dwerg gaat zozeer op in zijn
taak als opvoeder, dat hij zich een echte vogel waant wanneer hij plotseling kan zingen! Een sprookje
op de grens van droom en werkelijkheid. Geschikt voor kinderen t/m 10 jaar, duur ca. 45 min.
Jeanmarie Bevort, alias Fratelli Fiasco, volgde een opleiding bij de theaterschool van Jacques Lecoq in
Parijs. Daarna begaf hij zich op het clownspad. Sindsdien treedt hij, nu al ongeveer 33 jaar, op met
zijn poëtisch clownstheater in binnen- en buitenland.
Voorstelling begint om 15.00 uur. Kinderen t/m 10 jaar gratis entree.
Voortgang nieuwbouw
Eind van deze maand is de uitbreiding gereed. Er is nog wel werk aan de tuin, die moet uiteraard
weer netjes op orde worden gebracht. Het volgende project wordt het opknappen van de keuken.
Doopsgezinde Gemeente krijgt groene stroom van zonnepanelen
VDG Blokzijl is lid geworden van de Energiecoöperatie De Wieden-Weerribben. Daarmee krijgen we
vanaf deze zomer onze eigen opgewekte stroom.
Voor meer informatie in deze nieuwsbrief: www.doopsgezindblokzijl.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Dirk Lok
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