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Activiteiten 
Een overzicht van alle activiteiten van VDG Blokzijl in de komende periode: 
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

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: wat is 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. Uitgevoerd wordt 

Bachcantate 127.

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 zondag 10 maart zal in de viering op de zondagmorgen Bert Kling uit Giethoorn als troubadour 
optreden. Naast Ierse liederen zal hij ook liederen van Boudewijn de Groot ten gehore brengen. Een 
troubadour is een kunstenaar die als dichter en muzikant onderweg is. Eigenlijk zijn wij als mensen 
allemaal onderweg door het leven, en dichten daarbij ons eigen levenslied op onze eigenwijze. Deze 
zondagmorgen mogen wij inspiratie op doen in de Doopsgezinde kerk in Blokzijl. Na afloop is er, zoals 
altijd, koffie. 

 
’t Lam Ontmoet Sonja Barend op 8 maart 
Sonja Barend is vooral bekend als ‘Koningin van de talkshow’, een titel die Adriaan van Dis haar ooit 
gaf. In haar boek ‘Je ziet mij nooit meer terug’ (verschenen in 2017) schrijft ze eigenlijk haar 
memoires. Haar jeugd en met name het niet ‘kennen’ van haar vader hebben in haar verdere leven en 
carrière een grote rol gespeeld. Haar joodse vader werd, toen Sonja twee jaar oud was, van huis 
gehaald en afgevoerd naar Auschwitz. Zijn laatste woorden zijn de titel van het boek geworden. 
Deze avond is uitverkocht. 
 
Ronde Tafel gesprek op 12 maart 
Het 6e Ronde Tafel Gesprek met dit keer als thema: Duurzame veehouderij is niet meer mogelijk in 
Nederland ?  
Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws over de toekomst van de veehouderij in Nederland. 
Verschillende veelal negatieve visies passeren de revue in krant, op TV en in social media. Er is een 
groeiend besef dat de ongewenste knellende problemen in de sector zoals mestoverschot, 
biodiversiteit, dierwelzijn, effecten op humane gezondheid en positie van de boeren niet langer 
houdbaar zijn in haar huidige opzet. Wat zijn de oplossingen hiervoor? De minister van landbouw 
heeft haar ‘kringloopvisie’ gepresenteerd die nu in de praktijk verder uitgewerkt moet worden. Verder 
zien we dat steeds meer mensen minder vlees eten en meer biologische producten kopen. Is dit 
voldoende om de veehouderij in Nederland duurzaam te maken? En verschuiven we ons probleem 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/


  

 Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl 
 

  NIEUWSBRIEF 23  
 

  MAART 2019 

 

 
 

 
Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl 

Kerkgebouw ’t Lam: Breestraat 2, 8356DL  Blokzijl,  
Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl 

www.doopsgezindblokzijl.nl 
Secretaris: D.Lok, Zuiderkade 20. 8356EB  Blokzijl 

 
 

naar elders? Wat is het effect op onze exportpositie als we niet ongebreideld onze vee stapel kunnen 
vergroten? 
Vragen te over om een gesprek aan te gaan over de verduurzaming van de veehouderij in Nederland 
aan de hand van een inleiding door Katrien van’t Hooft, dierenarts, directeur van Dutch Farm 
Experience en onderdeel van Platform Natuurlijke Veehouderij.  
De avond is op dinsdag 12 maart en begint om 20:15. Entree is €5,00 voor de koffie en thee. Om het 
als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperkt. Opgave kan per mail bij 
pmuller2@freeler.nl. De Ronde Tafel is een initiatief van PKN Blokzijl en VDG Blokzijl. 
 
Cantatedienst met Bachcantate (127) in de Grote Kerk in Blokzijl op 31 maart 
De cantate (letterlijk vertaald zangstuk) is ontstaan als kamermuziek in de zeventiende eeuw in Italië. 
Mede door Johann Sebastiaan Bach werd de cantate het belangrijkste muziekwerk in het begin van de 
achttiende eeuw. Bach schreef er meer dan tweehonderd, vier jaargangen, voor iedere zondag van 
het kerkelijk jaar één.  
Bachcantate 127 heeft als thema “Herr Jesu Christ, wahr'r Mensch und Gott” 
Jezus kondigt zijn gang naar Jeruzalem aan, waar hij zal worden bespot, gemarteld en gedood, 
zonder dat zijn discipelen daar veel van begrijpen. Hij ontmoet echter ook de blinde Bartimeüs, die 
hem dadelijk als 'Zoon van David' herkent en wordt genezen op zijn bede 'Heb medelijden met mij' (in 
de cantate, deel één, 'wil mij genadig zijn'). De blinde staat hier voor wie leeft in duisternis, de weg 
kwijt is, een levensoriëntatie mist. Beide aspecten komen in de cantate samen: door Jezus' 
heilbrengend lijden en sterven hoeft de gelovige zijn eigen dood niet meer te vrezen. 
Het cantate-koor bestaat uit zangers uit de regio, het orkest wordt gevormd door professionele 
musici. De artistieke leiding is in handen van de jonge dirigente Raghna Wissink. 
Deze cantate kent een brede muzikale bezetting met naast het continuo en de strijkers ook een 
belangrijke rol voor twee hobo's, twee blokfluiten en een trompet. 
De sopraan en bas-aria's  worden respectievelijk  gezongen door Suzanne Weber en Niels Kuipers, het 

tenor-recitatief door Richard Vissinga. 
Het orgel wordt bespeeld door Ab Weegenaar, voorganger is Ds. Andries Bakker. 
Aan het einde van de Cantatedienst is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. 
De Cantatedienst is een gezamenlijke dienst van PKN Blokzijl en VDG Blokzijl. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kerkenraad,  
Dirk Lok 
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