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Allen,  
 
Activiteiten 
Een overzicht van alle activiteiten van VDG Blokzijl tot eind 2018: 
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

14-10-2018 Kerkdienst Ds. Gradie Meijer Doopsgezinde Kerk  't Lam 19:00

26-10-2018 t Lam Ontmoet Film: Bram Fischer, over het proces tegen 

Nelson Mandela en diens vertrouwelingen 

in de strijd tegen apartheid

Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15

28-10-2018 Cantatedienst Cantate 180. Gezamenlijke dienst met 

PKN Blokzijl met cantatekoor Blokzijl en 

orkest onder leiding van Raghna Wissink, 

voorganger nog niet bekend. 

Grote Kerk Blokzijl 15:30

6-11-2018 Ronde Tafel gesprek 

(met KPN Blokzijl)

Populisme, verrijking of bedreiging voor 

de democratie? En wat is de impact op 

verruwing van de samenleving?

Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15

11-11-2018 Kerkdienst Ds. Andries Bakker Doopsgezinde Kerk  't Lam 19:00

23-11-2018 t Lam Ontmoet Ierse muziek met Fling, zie 

www.flingmusic.com

Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15

9-12-2018 Kerkdienst Ds. Tom Rijken Doopsgezinde Kerk  't Lam 19:00

23-12-2018 Kerstviering Viering van Advent en Kerst door Ds. 

Andries Bakker met medewerking van het 

Kleinkunstkoor uit Drachten

Doopsgezinde Kerk  't Lam 19:30

 
 
Bij de Kerkdiensten 
De eerstvolgende dienst is op zondag 14 oktober met Ds. Gradie Meijer. De dienst op 9 september (en 
de opening van het nieuwe seizoen) werd goed bezocht. Ds Tom Rijken ging in op het jaarthema 
“Geef mij nu je angst”. Harpiste Noor Jaarsma speelde enkele toepasselijke stukken muziek. 
 
Van Leden en Vrienden 
We heten Aly Zantvoord uit Blokzijl van harte welkom als Vriend. We leven mee met Zr. Marie Echten-
Bakker bij het plotselinge overlijden van haar oudste zoon. En we wensen Zr. Antje Lok- Middelhof 
een mooie verjaardag toe in deze maand. 
 
’t Lam Ontmoet seizoen 2018/19  
Weer 6 voorstellingen in het nieuwe seizoen.  
Vrijdag 26 oktober, 20.15 uur film Bram Fischer, € 5,- .  
Een waar gebeurd en ‘vergeten’ verhaal over een advocaat in Zuid Afrika onder het Apartheid regime, 
met o.a. overtuigende acteerprestatie van Peter Paul Muller (Martin Morero in Gooische Vrouwen) als 
advocaat Bram Fischer. Voor een impressie: https://www.youtube.com/watch?v=uRNEaoX-SKQ 
Vrijdag 23 november, 20.15 uur Ierse muziek van Fling; € 5,- 
In 2015 kwam Fling naar t Lam en ‘nam de zaal over’. Daarom blij dat ze er dit jaar weer zijn; met 
een nieuw programma waarin ‘de eenzame wijdsheid, rotsen, de zee, en daartussen de vrolijkheid van 
een irish traditional music session. Een turfvuur en verhalen...’ hoorbaar zijn…… 
Programma januari nog niet bekend. Meer informatie volgt.  
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Zondag 10 februari, 15.00 uur kindertheater De Wolf is Terug van Harro van Lien; kinderen gratis, 
volwassenen € 5,- 
In deze voorstelling neemt Harro van Lien het publiek mee naar een bos vol keurige dieren. Plotseling 
verschijnt daar, rechtstreeks vanuit de bossen van Polen, een verdwaalde, onbeschaafde en hongerige 
wolf. Actueel thema! Een vertelvoorstelling vol komische personages voor 8+. 
Vrijdag 8 maart, 20.15 uur Sonja Barend (i.s.m. Schrijversfestival Steenwijk); € 10,- 
Interview met Sonja Barend. Sonja Barend wordt ook wel de Koningin van de Talkshow genoemd. 
Meer dan veertig jaar was ze op televisie te zien. Een grande dame met een wereld aan journalistieke- 
en levenservaring. In 2017 publiceerde ze haar memoires in ‘Je ziet mij nooit meer terug’.  
Zondag 7 april, 15.00 uur pianist Jan Vayne met een voorjaars matinee; € 5,- 
Zijn piano-improvisaties van popmuziek van onder meer Queen bezorgden piano virtuoos Jan Vayne in 
Nederland aan het begin van de jaren 90 landelijke bekendheid. Hij heeft ook met de Nederlandse 
producer en dj Armin van Buuren samengewerkt, o.a. in het album Classical Trancelations (een 
mengeling van trance en klassieke muziek) en met hem het nummer Serenity gemaakt. Misschien 
minder bekend is dat hij graag improviseert,  met plezier in kleine (kerk)zalen speelt (hoera!) en 
houdt van interactie met het publiek. 
 
Cantatedienst Grote Kerk op 28 oktober 
Uitgevoerd wordt cantate 180, een bijzonder mooie cantate. Noteer alvast datum en tijd. Meer 
informatie volgt nog. De dienst wordt gehouden samen met PKN Blokzijl. 
 
Ronde Tafel gesprek over populisme op 6 november  
Op dinsdag 6 november is er weer een Ronde Tafel gesprek, en deze keer als thema “Populisme, 
verrijking of verarming voor de democratie?” Inleider is Rinus van Warven, theoloog en filosoof uit 
Kampen. Tom Rijken coördineert deze avond. Opgave bij pmuller2@freeler.nl 
 

Brochure VDG Blokzijl 
Er is een nieuwe brochure gemaakt met historie, overzicht en activiteiten van VDG Blokzijl. Ook wordt 
aangegeven dat de kerk gebruikt kan worden voor andere activiteiten (huwelijk, expositie, etc.). Deze 
brochure ligt in de kerk.  
 
 
Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kerkenraad,  
Dirk Lok 
 
 
 

 
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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