
  

 Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl 
 

  NIEUWSBRIEF 31  
 

  DECEMBER 2019 

 

 
 

 
Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl 

Kerkgebouw ’t Lam: Breestraat 2, 8356DL  Blokzijl,  
Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl 

www.doopsgezindblokzijl.nl 
Secretaris: D.Lok, Zuiderkade 20. 8356EB  Blokzijl 

 
 

Diensten en andere activiteiten 
Een overzicht van de activiteiten van VDG Blokzijl in de komende periode: 
 
8-12-2019 Dienst Ds Andries Bakker mmv musici van de   

Ferwerda Academie uit Drachten

Doopsgezinde Kerk  't Lam 10:15

8-12-2019 t Lam Muzikaal Kamermuziek: concert met 3 jonge 

talenten (hoornist, fluitist en een violist) 

van de Ferwerda Academie uit Drachten 

en met organist Janny Bennen-Stakelbeek

Doopsgezinde Kerk  't Lam 15:00

22-12-2019 Kerst in 't Lam Samenspel van gezongen en gesproken 

verhalen met Ds. Andries Bakker mmv het 

koor Bloxy Music uit Blokzijl

Doopsgezinde Kerk  't Lam 19:30

12-1-2020 Dienst Ds Andries Bakker Vermaning 't Lam 10:15  
 
Bij de diensten: 
 
’t Lam in Blokzijl  biedt podium aan jong talent op 8 december  
 

 
 
Op 8 december zal in ’t Lam te Blokzijl een uniek concert plaatsvinden met 3 jonge talenten van de 
Ferwerda Academie. Hoornist Chris Nicolai uit Nijega, fluitiste Jannemein Wiersma en violiste Syl van 
Heeringen zullen apart en samen een concert geven met als begeleider Rein Albert Ferwerda (piano). 
Tevens zal Janny Bennen-Stakelbeek, de bekende organiste in deze regio, haar medewerking geven.  
 
Plaats van het concert is het doopsgezind kerkgebouw ’t Lam aan de Breestraat te Blokzijl. Het 
concert begint om 15.00 uur en zal ongeveer anderhalf uur duren. Toegang: € 5 p.p. Reserveren: 
albertjager@planet.nl 
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Chris Nicolai krijgt sinds 2011 hoornles van Oeds Jongsma.  Chris speelt in verschillende korpsen en 
orkesten en is vaste speler bij het Jeugd Orkest Nederland en het Frysk Jeugd Orkest. Dit jaar 
verleende een vakjury bij het proefspel van de Classic Young Masters hem de eervolle toekenning tot 
laureaat.  
Fluitiste Jannemein Wiersma (2003) volgt al sinds haar vijfde jaar lessen aan diverse muziekscholen. 
Tegenwoordig speelt zij in het A-orkest CMV Advendo Franeker en het schoolorkest van het Beyers 
Naudé (Leeuwarden). In 2019 is zij toegelaten tot de zomer academie van de Nederlandse fluit 
Academie. Violiste Syl van Heeringen (2003) heeft o.a. haar vioolopleiding gevolgd aan de Doesburg 
vioolschool van Anneke Volbeda. Zij speelt in het Frysk Jeugd Orkest en is daar plaatsvervangend 
concertmeester. Zij is op tournee geweest in Italië en Frankrijk.  
De Ferwerda Academie, gevestigd in Drachten, is opgericht in 2005 door Rein Albert Ferwerda. Deze 
academie is de voortzetting van de talentenklas zoals deze tot 2004 functioneerde op het "Centrum 
voor de Kunsten Meldij" in Drachten. 
 
’s Ochtends tijdens de kerkdienst in ’t Lam (aanvang 10.15 uur) zullen Chris, Jannemein en Syl 
o.l.v. Rein Albert Ferwerda meewerken aan de dienst die geleid wordt door ds. Andries Bakker uit 
Blokzijl. 
 
Kerst in ’t Lam op 22 december 
 

 
 
Net als verleden jaar wordt er verhalend en muzikaal stil gestaan bij een thema dat hoort bij de 
kerstgedachte. 
Plaats van Kerst in t Lam is het doopsgezind kerkgebouw ’t Lam aan de Breestraat te Blokzijl. Het 
begint om 19.30 uur en zal ongeveer anderhalf uur duren. Toegang: gratis.  
Op verrassende en inspirerende wijze wordt met het popkoor Bloxy Music uit Blokzijl en 
verhalenverteller Andries Bakker vanuit een universele  Kerstgedachte stilgestaan bij het thema: Hoop 
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doet leven. Op een andere manier Kerst met elkaar -jong en oud- beleven. Wees op tijd aanwezig, 
want vol is vol! 
 
Muziek op weg naar kerst 
In Blokzijl is er in december veel te beleven. Samen met PKN Blokzijl willen we U onder meer wijzen 
op de volgende evenementen: 
Zondag 15 december 15.30 uur in de Grote Kerk, Blokzijl  
Blokzijl Klassiek: Coco Collectief komt met een Kerst Collectie, een bonte verzameling kerstjuweeltjes. 
Voor meer informatie en te bestellen kaarten: www. blokzijlklassiek.nl 
Donderdag 19 december 19.00 uur in de Grote Kerk Blokzijl 
“A little different”: Een voorstelling bestaande uit liedjes van o.a. Herman van Veen vertaald in het 
Engels door Lori Spee. Met een vleugje J.S. Bach en speciale liedjes rondom de kerstperiode wisselen 
zangstukken en instrumentale stukken elkaar af. Lucie de Lange zal rondom de muziek het 
kerstverhaal vertellen, maar dan een beetje anders.  
Ticketverkoop via www.mariekevos.nl 
Vrijdag 20 december 19.30 uur in de Grote Kerk, Blokzijl 
Kerst Sing-In; Samen zingen op weg naar Kerst m.m.w. koren en Muziekvereniging De Bazuin 
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Johannes Passion op zondag 5 april 2020 
Alvast om te noteren, na ruim 20 jaar wordt er op uitnodiging van VDG Blokzijl weer een Johannes 
Passion van Bach opgevoerd in Blokzijl. De uitvoerenden zijn Musica Vocalis uit Zwolle o.l.v. Raghna 
Wissink en het Barokorkest Capella Maria Barbara o.l.v. Henk Zonneveld. Meer informatie over 
kaartreservering volt nog.  
 
’t Lam Spreekt/Ronde Tafel gesprek op dinsdag 12 november 
Op dinsdag 12 oktober heeft Krijn Poppe een inleiding gehouden over het thema: Voedsel veiligheid 
en voedselzekerheid: de rol van genetisch gewijzigde organismen. Krijn heeft zijn opleiding voltooid 
aan de WUR (1981) en is Chief Policy Analist Wageningen Economic Research en lid van de raad voor 
Omgeving en Infrastructuur. Daarnaast vervult hij nog vele nevenfuncties. 
 
Met betrekking tot voedselveiligheid ziet hij de volgende uitdagingen: 
• Het veiligstellen van aanbod van voeding 
• Anticiperen op gevolgen van de klimaatverandering (inclusief water en energieverbruik 
• Het instandhouden van de biodiversiteit  
• Het bepalen van gezonde voedingspatronen en een gezonde leefstijl 
• Bestrijding van ongelijkheid (van inkomen, welvaart etc) 
 
 
Er is geen enkele simpele oplossing. Moeten er “minder vorken aan tafel”, maken we de koek wat 
groter of moeten we onze tafelmanieren veranderen.  Enerzijds is dat geloven in technologische 
oplossingen (we leren en het kan steeds beter en meer) ofwel we kijken meer naar kwaliteit van 
bodem, biodiversiteit en veranderen ons menu. 
 
In onze voedselketen zijn er issues bij consumenten die leiden tot verandering van menu en daarmee 

de volksgezondheid. Bij de producent/boer spelen structurele aanpassingen door 
klimaatverandering/stikstof en de prijsvorming van producten waarbij de milieukosten niet worden 
meegenomen. Zijn deze issues kansen voor bedrijfsleven of markt-falen? Of is het systeem falen en 
een gebrek aan transformatie capaciteit? 
 
We willen gezond zijn en blijven door gezond te eten. Onder invloed van klimaatveranderingen passen 
we ons eetpatroon aan en zien we een geleidelijke verschuiving van dierlijk voedsel naar meer 

plantaardige voeding. Er ontstaat meer nadruk op circulaire landbouw en tegelijkertijd willen 
consumenten van massa productie naar kleinschaliger productie en dichtbij gelegen marktplaatsen. 
Dit hele proces richt zich meer en meer op circulaire bio economische systemen en dat heeft een 
grote impact op de voedselproductie en de hele voedselketen. 
 
Wat is de rol van de rol van genetisch gewijzigde organismen. Genetische modificatie is de techniek 
om de eigenschappen van een plant, dier of micro-organisme aan te passen door een stukje DNA van 

het ene organisme over te brengen naar een ander organisme.  
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Momenteel is er in EU alleen een mais (MON810) toegelaten en verder is enkel teelt mogelijk voor 
experimentele, niet commerciële doeleinden. Voor het in de handel brengen van deze gemanipuleerde 
producten is vergunning nodig en daarbij wordt gecontroleerd of er geen negatieve effecten zijn op de 
menselijke gezondheid, dierengezondheid of het milieu. Er is wel veel import in de EU, met name van 
veevoer. 
 
De economische effecten van een versnelde veredeling zijn soms positief (maakt producten 
goedkoper) en het is preciezer dan kruisen. Ook kan de houdbaarheid van producten worden 
beïnvloed. Nadeel is dat de technologie is gebaseerd op patenten en in handen is van multnationals. 
En kan het leiden tot een ander verbruik van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 
 
Na zijn inleiding was er onder leiding van Tom Rijken (gespreksleider) ruimte voor discussie over een 
aantal stellingen 
• Is alleen klassieke veredeling toegestaan of zelfs dat niet ? 
• Mag veredeling alleen als het een gangbaar (soort-eigen) veredelingsproces versnelt? 
• Wat als je met veredeling een eigenschap inkruist die mensenlevens redt? 
• Wie mag het doen, elk locaal instituut of mag alleen een multinational dat doen? 
• Mogen we dieren kruizen (bv een paard en een ezel)? 
• Mag modificatie bij mensen als dat een genetisch defect repareert?   
 
We stellen vast dat we toch vaak niet goed kunnen overzien waar we mee bezig zijn. Overzien we alle 
gevolgen wel? En hoe herstellen we de balans tussen opbrengst en natuur? 
Ook de vraag of de wetenschap wel onafhankelijk is komt naar voren. Wat is het belang bij innovaties 
en wordt de wereld er werkelijk beter van of zijn alleen de lusten voor de multinational? 
Duidelijk wordt dat de kloof tussen de eigenaar van kennis en de gebruikers ervan steeds groter 
wordt en dat de overheid daarvoor regels moet opstellen en naleving moet afdwingen.  

Het blijkt een complexe materie, en de avond eindigt met meer vragen. We hebben geen oplossingen 
maar we moeten ernaar blijven zoeken en onze verantwoordelijkheden daarbij kennen en nemen. 
 
Fijne feestdagen! 
Geloof maakt alles mogelijk. 
Hoop maakt dat alles werkt. 
Liefde maakt alles mooi. 

  
Wij wensen U alle drie toe in het nieuwe jaar.  
 
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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