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

 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

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

27-7-2019 Expositie Tot 18/08, op maandag gesloten. 

Exposite met werk van meerdere 

kunstenaars. 

Doopsgezinde Kerk  't Lam 11:00

8-9-2019 Dienst Ds Tom Rijken Doopsgezinde Kerk  't Lam 10:15  
 
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. 
 
Zomer expositie in ’t Lam  
Ook dit jaar is er in ’t lam een zomer expositie van Alie de Boer en 2 andere kunstenaars. Laat U ook 
dit jaar weer verassen en loop even binnen. 
 
Regionale buitendag op zondag 23 juni 2019 
Doopsgezinden uit de vier noordelijke provincies organiseren voor de allereerste keer samen een 
buitendag. Het thema voor deze dag is ‘Noorderland, voorbij de horizon’. Het is het denkbeeldige land 
waar doopsgezinden uit Noord-Nederland samen naar onderweg zijn. De dag vangt aan met een 
warm welkom en het begin van samen vieren en zingen. Aansluitend zijn er workshops voor denkers, 
doeners, dromers, praters, wandelaars en creatievelingen. Of om te genieten van even nietsdoen. Na 
het uitgebreide lunchbuffet oefenen we onder deskundige begeleiding een aantal liederen en sluiten 
af met een inspirerende viering. 
De dag wordt georganiseerd door Groningse en Drentse doopsgezinde Sociëteit, Friese doopsgezinde 
Sociëteit en Ring Zwolle van doopsgezinde gemeenten in Zalencentrum ’t Buorskip, Vlaslaan 26, 9244 
CH Beetsterzwaag vanaf 10.00 uur Inloop, 10.30 uur aanvang. De kosten € 10,00 p.p. en kinderen € 
5,00 p.p. Opgave en betaling bij Tineke de Vries, 06 25 36 31 95, tdevriesdrent@gmail.com 
 
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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