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Activiteiten 
Een overzicht van alle activiteiten van VDG Blokzijl in de komende periode: 
 

Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf 

8-2-2019 t Lam Ontmoet Willem Wilmink: de 13 maanden van 
het jaar. Liedjes en gedichten van 
Willem Wilmink over adolescentie. 
(eerst geprogrammeerd voor 25/01) 

Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15 

10-2-2019 Dienst Ds Graddie Meijer Doopsgezinde Kerk  't Lam 10:15 

10-2-2019 t Lam Ontmoet Kindertheater "De Wolf is Terug" van 
Harro van Lien 

Doopsgezinde Kerk  't Lam 15:00 

8-3-2019 t Lam Ontmoet Ism Schrijversfestival Steenwijk: Sonja 
Barend 

Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15 

10-3-2019 Dienst Ds Tom Rijken met medewerking van 
Bert Kling uit Giethoorn (troubadour) 

Doopsgezinde Kerk  't Lam 10:15 

12-3-2019 Ronde Tafel 
gesprek (met PKN 
Blokzijl) 

Thema: De toekomst van duurzame 
veehouderij in Nederland.  

Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15 

31-3-2019 Cantatedienst Gezamenlijke dienst met PKN Blokzijl 
met cantatekoor Blokzijl en orkest 
onder leiding van Raghna Wissink, 
voorganger is Ds Andries Bakker 

Grote Kerk Blokzijl 15:30 

7-4-2019 t Lam Ontmoet Pianist Jan Vayne met een 
voorjaarsmatinee 

Doopsgezinde Kerk  't Lam 15:00 

18-4-2019 Avondmaal Ds Andries Bakker Doopsgezinde Kerk  't Lam 19:30 

 
 
Bij de Kerkdiensten 
Op 10 februari is er een kerkdienst met Ds. Graddie Meijer (Meppel/Emmeloord). Op 10 maart gaat 
Tom Rijken voor, hij komt met troubadour Bert Kling uit Giethoorn. 
De diensten beginnen om 10:15 uur. Na afloop is er, zoals altijd, koffie. 
 
 
Van Leden en Vrienden 
Br. Andries Bakker viert deze maand zijn verjaardag. Wij wensen hem een mooie verjaardag toe. 
 
 
’t Lam Ontmoet Willem Wilmink op 8 februari 
Liedjes en gedichten van Willem Wilmink (1936-2003). Willem Wilmink (Enschede, 25 oktober 1936 – 
2 augustus 2003) was een Nederlandse neerlandicus en vooral dichter, schrijver en zanger. 'De 13 
maanden van het jaar' neemt de luisteraar mee naar het leven van een adolescent en diens eerste 
verliefdheid. Typische Willem Wilmink-thema's komen terug in de teksten: ruzie, liefde, opgroeiende  
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kinderen en kerstmis. De liedjes worden aaneengeregen door gedichten van Wilmink, en grappige 
persoonlijke anekdotes over de puberteit. 
Door ziekte van Angela van Rijthoven (zang) ging de aanvankelijk op 20 januari geplande voorstelling 
niet door. De voorstelling was uitverkocht, maar misschien zijn er mensen die hebben afgehaakt. 
Mocht U belangstelling hebben dan kunt u het nog steeds proberen bij Karin Klomp 
(karin@karinklomp.nl) 
 
 
’t Lam Ontmoet het kindertheater "De Wolf is Terug" van Harro van Lien op 10 februari 
Al jaren staan deze berichten in de kranten. Maar wat de kranten niet weten... de wolf is er al lang. 
Met alle gevolgen van dien. Nergens ter wereld zijn de bossen zo keurig op orde als in ons land. 
Overal staan prullenbakken, routewijzers en bezoektijden op uitlegbordjes. In de voorstelling De wolf 
is terug neemt Harro van Lien het publiek dan ook mee naar een bos vol keurige dieren. Plotseling 
verschijnt daar, rechtstreeks vanuit de bossen van Polen, een verdwaalde, onbeschaafde en hongerige 
wolf. 
De wolf is terug gaat over wankele overtuigingen, de dood, het leven en een vraatzuchtige wolf die 
best voor rede vatbaar is. Een vertelvoorstelling vol komische personages. 
Het wordt een prachtige voorstelling die door de werkelijkheid van vandaag actueler is dan ooit. 
Voor kinderen en hun ouders, oma’s, opa’s en andere grote mensen vanaf 8 jaar.  
 
De voorstelling begint op zondag 10 februari om 15:00 uur. Volwassenen betalen € 5; kinderen onder 
begeleiding gratis. Reserveren bij karin@karinklomp.nl; kaartverkoop bij de Coop in Blokzijl, 
Steenwijk’s Boekhuys in Steenwijk of in t Lam zelf (als niet uitverkocht) 
 
 

Informatie 
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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