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  OKTOBER 2019

Van de Leden en Vrienden
Uit Amsterdam is met attestatie overgekomen Zr. Anke Bakker. Ze is een bekende in Blokzijl, maar 
woont in Zweden. Wij heten haar van harte welkom in onze gemeente en zullen haar, als ze hier haar 
ouders bezoekt, tezijnertijd persoonlijk welkom heten.

Diensten
Een overzicht van de diensten van VDG Blokzijl in de komende periode:

Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

6-10-2019 Broederschapsdag Viering met andere DG gemeenten in 
Emmeloord incl. lunch

Schokland 10:00

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

3-11-2019 Cantatedienst Gezamenlijke dienst met PKN Blokzijl met 
cantatekoor Blokzijl en orkest onder 
leiding van Raghna Wissink, voorganger 
Ds Jelle Vonk

Grote Kerk Blokzijl 15:30

10-11-2019 Dienst Ds Gerke van Hiele (Giethoorn) mmv 
Vrouwenkoor La Muze o.l.v. Angelica 
Braam 

Doopsgezinde Kerk  't Lam 10:15

Bij de diensten:

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 bij de 
secretaris van DG-NOP via e-mail jan.a.kuipers@gmail.com . Heeft u een Museumjaarkaart, neem die 
dan mee.

Dienst op 13 oktober
Ds Andries Bakker gaat voor in de dienst van 13 oktober.
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 Cantatedienst op 3 november 

Cantate Actus Tragicus / Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.

Eén van Bach's meesterwerken in de grote kerk van Blokzijl

Op zondagmiddag 3 november wordt tijdens de cantatedienst in de de Grote Kerk van Blokzijl 
cantate 106 (Actus Tragicus) uitgevoerd door een projectkoor van zangers uit de regio.

Zoals in de tijd van Bach, waarin de cantate een belangrijk onderdeel vormde van de eredienst, 
worden ook in Blokzijl twee maal per jaar cantatediensten georganiseerd waarbij de cantate wordt 
uitgevoerd aan het einde van een vesper.
Het cantate-koor bestaat uit zangers uit de regio, het orkest wordt gevormd door professionele 
musici.
De artistieke leiding is in handen van Mannes Hofsink.

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit is een van de eerste cantates geschreven door een destijds 22 jaar 
jonge Bach. De cantate vormt qua stijl, stemvoering, instrumentele bezetting, compositie, 
theologische inhoud, kortom als algemeen concept een breuk met Bachs voorgangers en 
tijdgenoten. Hier blijkt dat Bach op jonge leeftijd grensverleggend was binnen een grote traditie bij 
het componeren van cantates.
Actus Tragicus wordt door kenners als  Bachs grootste gerekend.  In de cantate wordt het sterven 
muzikaal verwoord als een vredig binnengaan in het paradijs.

De sopraan zingt de teksten van de ziel, de alt de teksten van de individuele mens (in het bijzonder 
David), de tenor de teksten van de mensheid en de gewijde schrijver, in het bijzonder Mozes. Ten 
slotte, zoals ook in de Matthäus-Passion, zingt de bas de teksten van God en Jezus.

De instrumentale bezetting wijkt af van de gebruikelijke, met violen en hobo's.
In deze cantate spelen twee blokfluiten en twee gamba's een grote rol naast het continuo 
(barokfagot, contrabas en kistorgel).

De cantatedienst begint om 15.30
Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

U bent van harte welkom.

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

Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

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

Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15

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

29-11-2019 t Lam Ontmoet Film: Capharnaüm ('chaos' of 'puinhoop') Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15

’t Lam Ontmoet op 25 oktober
Het nieuwe seizoen van ’t lam Ontmoet start met een optreden van Ron Staal. De avond begint, zoals altijd 
om 20;15 uur.



’t Lam Spreekt/Ronde Tafel gesprek op dinsdag 5 november
Dit najaar gaat het RTG verder met het thema Voedsel veiligheid en voedselzekerheid: de rol van genetisch 
gewijzigde organismen (“GGO’”) te houden op 5 november as.
Genetisch gemodificeerde organismen kunnen veel betekenen voor voedsel en gewassen, industrie, 
duurzaamheid en gezondheidszorg. Zo kan biotechnologie in de land- en tuinbouw helpen om mondiale 
vraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld het tekort aan voedsel. Biotechnologie kan zorgen voor gewassen 
die bestand zijn tegen ziekten en droogte. De ontwikkeling van aardappelen die resistent zijn tegen de 
aardappelziekte kan bijvoorbeeld leiden tot minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Maar hoe wordt er hier in Nederland over gedacht?
Kunnen we zelfvoorzienend zijn met de huidige wijze en toepassing van onze voedselproductie? Of ontstaat 
er ten gevolge van het veranderende klimaat meer behoefte om specifieke gewassen te ontwikkelen die 
resistenter en effectiever geteeld kunnen worden om daarmee de voedselzekerheid te bevorderen? 
Onze inleider, de heer drs. Krijn Poppe, wetenschapper verbonden aan de Wageningse Universiteit zal op 
deze avond een inleiding verzorgen over de heersende visies hierover in Nederland.
De avond zal gehouden worden op dinsdag 5 november en begint om 20:15 in ’t Lam, Blokzijl. 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.

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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