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Allen,  
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

10-6-2018 Kerkdienst Ds. Andries Bakker Doopsgezinde Kerk  't Lam 19:00

13-7-2018 Afsluiting seizoen Gezamenlijke maaltijd met leden, 

vrienden en vrijwilligers. 

Vermaning 't Lam 18:00

1-8-2018 Expositie In augustus exposite met werk van onder 

meer Alie Boer. Voor openingstijden zie 

opgave exposanten.

Vermaning 't Lam 11:00

8-9-2018 Open Monumentendag Landelijke Open Monumentendag 2018 Doopsgezinde Kerk  't Lam 10:00

9-9-2018 Kerkdienst Ds. Tom Rijken Doopsgezinde Kerk  't Lam 19:00  
 
Geen diensten in de zomermaanden 
Zoals gebruikelijk hebben we geen dienst in juli en augustus. In augustus organiseert Alie Boer met 
enkele collega’s weer een expositie in ’t Lam. De kerk is dan open van 11:00 – 17:00 uur, niet op 
maandag. Meer informatie volgt via pers en op onze site. Op 8 september 2018 is de Open 
Monumentendag, ook dan is ’t Lam geopend van 10:00 – 16:00 uur. 
 
Afsluiting seizoen op vrijdag 13 juli  om 18:00 uur 
Net als vorig jaar nodigen we leden, Vrienden en de commissie en vrijwilligers van ’t lam Ontmoet uit 
voor de afsluiting van het seizoen 2017/18. In ’t Lam is er dan een gezamenlijke maaltijd. De avond 
begint om 18:00 uur. U bent van harte uitgenodigd. Opgave graag voor 6 juli bij Karin Klomp, Dirk 
Lok en/of Albert Jager (en eventueel aangeven of er rekening moet worden gehouden met speciale 
eet-wensen). 
 
’t Lam Ontmoet seizoen 2017/18 afgesloten 
Met 2 mooie voorstellingen (een indrukwekkende monoloog van Oda Spelbos op 18 mei en op 1 juni 
“oude” muziek in de Vierhoek) is het seizoen weer afgesloten. Karin Klomp beraadt zich samen met de 
commissie weer op een nieuw, alweer 5e seizoen. In september gaan we daar meer over horen. 
Hartelijk dank aan Karin, de commissie en alle vrijwilligers! 
 
Nieuwe wet op de 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. 
 
Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kerkenraad,  
Dirk Lok 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
http://www.doopsgezindblokzijl.nl/

