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

 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

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

10-5-2019 t Lam Ontmoet Verhalen en liedjes door Marjo Dames

(voor 55+). In samenwerking met CWO

De Vierhoek 19:30

12-5-2019 Dienst Zr. Bertha Groen-Mol, aansluitend korte 

Ledenvertoeving

Doopsgezinde Kerk  't Lam 10:15

9-6-2019 Pinksteren, Dienst Ds Andries Bakker Doopsgezinde Kerk  't Lam 10:15

12-7-2019 Afsluiting seizoen Gezamenlijke maaltijd met leden, 

vrienden en vrijwilligers. 

Vermaning 't Lam 18:00

 
 
Bij de Kerkdiensten 
Op zondag 18 april is er om 19:30 uur een viering met Brood en Wijn.  
 
Leden Vertoeving na afloop dienst op 12 mei 
Na afloop van de dienst is er nog een korte leden vertoeving met op de agenda de financiële stukken 
van 2018 en begroting 2019 en mededelingen. U ontvangt daarvoor geen aparte uitnodiging. 
 
Van leden en vrienden 
Jacob en Jo Middelhof vieren deze maand hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd! Jan Verhoef en 
Willy Verhoef-Offerman zijn Vriend geworden van ’t Lam. Ook jullie van harte welkom. 
 
Verslag Ronde Tafel gesprek op 12 maart 
Het thema van dit 6e Ronde Tafel Gesprek op 12 maart 2019 was enigszins controversieel gekozen 
voor gemak van een goede en pittige discussie. Daarnaast lijkt het vanwege de vele regelgeving en 
acterende prijsmechanismen op de markt voor veehouders bijna onmogelijk om nog op een meer 
duurzame wijze te produceren. De avond werd ingeleid door drs. Katrien van ’t Hooft, dierenarts en 
adviseur op het gebied van internationale melkveehouderij. Vervolgens werd het gesprek deskundig 
ingeleid door ds. Tom Rijken. 
 
Het is inmiddels meer dan 60 jaar geleden dat de veehouderij nog grotendeels zelfvoorzienend was en 
veelal bestond uit kleine familiebedrijven die voor eigen familie en directe omgeving produceerden. 
Destijds was er al sprake van een gesloten cirkel in het productieproces. Maar de levensstandaard van 
deze boerenbedrijven was bedroevend lager dan elders werd verdiend door de stijgende 
industrialisatie en opbouw van de economie van na de oorlog. Gelijke inkomens en levensstandaarden 
vormden de drijfveer voor verandering in de agrarische sector. Hierop werd in 1971 o.l.v. Sicco 
Mansholt een nieuw EU landbouwbeleid geïntroduceerd gericht op productie- en schaalvergroting. 
Ondanks grote weerstand van velen werd dit beleid toch ingevoerd. Nederland kon met haar haven in 
Rotterdam goedkoop wereldwijd veevoer invoeren waardoor de voorzien productie in onbalans raakte. 
Deze ontwikkeling leidde onder meer tot schaalvergroting, mede mogelijk gemaakt door enorme 
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subsidiestromen om de prijs maar zo laag mogelijk te houden en een aanvaardbaar boereninkomen te 
realiseren. 
 
Geleidelijk aan werd ook wel duidelijk dat aan dit beleid een aantal nadelen kleefden: vermindering 
lucht- en waterkwaliteit, te hoog fosfaat- en stikstofgehalte in de bodem daardoor verlies 
bodemvruchtbaarheid en verminderde biodiversiteit. Daarnaast kwam diergezondheid, 
antibioticagebruik, dierwelzijn en levensduur onder een vergrootglas te liggen.  
 
Gelukkig zien vele veehouders in dat dit beleid zo niet verder kan en trachten, veelal op individuele of 
lokale coöperatie basis op een meer duurzame wijze te produceren. Maar is dit genoeg?    
 
De weg naar de consument van duurzaam geproduceerde zuivelproducten is er een van vele 
hindernissen. Naast het gedrag van consumenten om veelal voor het goedkoopste product te kiezen, 
spelen de inkooporganisaties van de grote supermarkten een extreem belangrijke en fundamentele rol 
bij de prijsvorming en aanbod van zuivelproducten in de winkels. De prijs van de goedkopere 
producten reflecteren veelal niet de echte kosten van productie indien de maatschappelijke kosten 
zouden worden meegenomen die gemoeid gaan met het herstel van natuurlijke waarden. Het gaat 
niet alleen om duurzamer produceren maar ook om deze producten voor een acceptabele prijs bij de 
consumenten te krijgen.  
 
Daar waar de EU het vorige beleid uitermate gestimuleerd heeft zou zij nu in samenspraak met de 
sector tot een beleid dienen te komen dat dwingend opgelegd wordt. De EU is op dit moment teveel 
faciliterend maar zou meer dwingend de sector moeten sturen. Gelijk zoals dat destijds de norm was. 
We hebben behoefte aan een sturende marktmeester, die verder rijkt dan een slechts faciliterend 
begeleiden. De sector komt er anders echt niet uit. Daarmee is de cirkel rond, want aan het eind van 
de vorige eeuw heeft  de landbouwsector zelf de aanzet gegeven tot de opheffing van het 

Landbouwschap en de verschillende Product- en Bedrijfsschappen, organen die bij uitstek zorgden 
voor regulering en afstemming.  
 
Het was een levendig gesprek waarbij verschillende meningen, ideeën en oplossingen de revue 
passeerden. Onder de bekwame gesprekleiding van Tom Rijken vonden we begin van consensus over 
de ingeslagen weg en de rol van de overheid/EU daarbij. Hierbij is het van belang de term 
‘duurzaamheid’ verder te verhelderen voor zowel veehouders als alle andere betrokkenen. 

 
’t Lam Ontmoet Jan Vayne op zondag 7 april om 15:00 uur 
Pianist Jan Vayne heeft improvisatie tot een ware kunst verheven.  
Hij kreeg op vierjarige leeftijd pianolessen en ontving vanaf zijn tiende al eerste prijzen op concoursen 
en gaf concerten. Zijn piano-improvisaties van popmuziek van onder meer Queen bezorgden hem 
landelijke bekendheid. In t Lam zal Jan Vayne het publiek uiteraard laten genieten van zijn prachtige 
pianospel. Maar hij zal, op verzoek van het publiek, ook improvisaties  uitvoeren. Dat levert beslist een 

bijzonder concert op! ‘Veel mensen begrijpen dat niet en denken dat ik het toch heb voorbereid, maar 
ik vraag regelmatig op welke toonhoogte ik moet beginnen, welke stijl ik moet spelen en dankzij die 
interactie met het publiek wordt het een levendig geheel.’ 
Reserveren: karin@karinklomp.nl, let op het concert is bijna uitverkocht 
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’t Lam Ontmoet Marjo Dames op vrijdag 10 mei om 19:30 uur in De Vierhoek 
Deze laatste avond van ’t lam Ontmoet in dit seizoen is in samenwerking met Comité Welzijn Ouderen 
in Blokzijl. Verhalen en liedjes door Marjo Dames (voor 55+). Locatie: De Vierhoek in Blokzijl 
 
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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