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

8-9-2019 Dienst Ds Tom Rijken. Het koor “Lisdoonvarna” 

uit Giethoorn verleent daaraan haar 

medewerking. 

Doopsgezinde Kerk  't Lam 10:15

6-10-2019 Broederschapsdag Viering met andere DG gemeenten in 

Emmeloord incl. lunch

Doopsgezinde Kerk Emmeloord 10:00

13-10-2019 Dienst Ds Andries Bakker Doopsgezinde Kerk  't Lam 10:15

25-10-2019 t Lam Ontmoet Roon Staal zingt (o.a. eigen nummers) 

achter de piano

Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15

3-11-2019 Cantatedienst Gezamenlijke dienst met PKN Blokzijl met 

cantatekoor Blokzijl en orkest onder 

leiding van Raghna Wissink, voorganger 

nog te bepalen (PKN)

Grote Kerk Blokzijl 15:30

5-11-2019 't Lam in Gesprek/Ronde 

Tafel gesprek 

Thema: Krijn Poppe over thema gen 

technologie en voedsel zekerheid (met 

PKN Blokzijl)

Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15

10-11-2019 Dienst Ds Gerke van Hiele (Giethoorn) Doopsgezinde Kerk  't Lam 10:15  
 
Dienst op 8 september met Ds Tom Rijken 
In de kerkdienst van 8 september komt het koor "Lisdoonvarna" uit Giethoorn zingen. Het is een 
groep vrouwen, die rond het Flagellanten koor zijn ontstaan. Ze zijn inmiddels al weer zo'n 13 jaar als 
Ierse koorgroep onderweg. De naam van het koor is ontleend aan een plaatsnaam uit Ierland. 
Zij zullen zingevingsliederen zingen die bij de overdenking passen. Een kerkdienst waarvoor we graag 
extra reclame willen maken. 
 
Broederschapsdag op Schokland op 6 oktober 
Op zondag 6 oktober 2019 organiseert de Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder de 
Broederschapsdag van de Ring Zwolle waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Wij verwelkomen u 
graag op Museum Schokland / Middelbuurt 3 / 8319 AB Schokland  (Tussen Ens en Nagele) 
We beginnen deze dag met een interactieve kerkdienst om 10.00 uur in het prachtige oude kerkje. 
Het thema is: “Een lot uit de loterij”.   
Na de koffie wordt er een rondleiding georganiseerd waarin u alles te weten komt over het voormalige 
eiland Schokland. Bent u slecht ter been dan is het mogelijk om tijdens de rondleiding in het 
restaurant te verblijven. We sluiten de dag af met een gezamenlijke lunch en de verwachting is dat 
we rond 14.15 uur weer huiswaarts gaan.  
De kosten voor deze dag bedragen € 15 Euro per persoon. Kinderen zijn gratis. Opgave graag uiterlijk 
22 september bij de secretaris van DG-NOP via e-mail jan.a.kuipers@gmail.com . Heeft u een 
Museumjaarkaart, neem die dan mee. 
 
’t Lam Spreekt # 13 
Een nieuwe uitgave van ‘t Lam Spreekt is weer verschenen met met een overzicht van de activiteiten 
van doopsgezind Blokzijl tot het eind van het jaar. En met bijdragen van onder meer Tom Rijken en 
Andries Bakker.  
 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
mailto:jan.a.kuipers@gmail.com
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’t Lam Ontmoet in seizoen 2019/20 
Bij de afsluiting van het seizoen is al aangekondigd dat er weer een nieuw seizoen met ’t lam Ontmoet 
is voorbereid. Opnieuw 6 mooie avonden met film, zang, toneel, kindervoorstelling etc. Inmiddels is er 
een flyer verspreid met daarop de vooraankondiging van de 6 avonden. De flyers liggen ook in de 
Vermaning. 
 

 
 
 
 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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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. 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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