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

 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

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, Leden Vertoeving na afloop dienst op 12 mei 
Op zondag 12 mei is er om 10:15 uur een dienst met Zr, Groen-Mol. 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 
Ge Donker-Jager viert deze maand haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd!  
 
’t Lam Ontmoet Marjo Dames op vrijdag 12 mei in de Vierhoek vanaf 19:30 uur 
Marjo Dames is verhalenvertelster. Al 20 jaar lang vertelt ze verhalen aan jong en aan oud en 
daarmee reist ze door het hele land. Spannende verhalen, grappige verhalen, verhalen die raken en 
ontroeren en die aan het denken zetten. Daarbij zingt ze een keur aan traditionele Nederlandse 
liederen die iedereen nog kent. Ze begeleidt zichzelf en de aanwezigen op de accordeon en haar 
motto hierbij is: 'Kun je nog zingen, zing dan mee.' Ze nodigt u dan ook van harte uit om de 
stembanden te laten trillen. 
 
Afsluiting seizoen op vrijdag 12 juli vanaf 18:00 uur. 
Op vrijdag 12 juli vieren we de afsluiting van het seizoen 2018/19 met een gezamenlijke maaltijd in 't 
Lam. Leden, vrienden en genodigden van de commissie en vrijwilligers van 't Lam Ontmoet zijn van 
harte welkom. Opgave bij de leden van de kerkenraad of bij Karin Klomp. 
 

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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