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Wij wensen alle leden, vrienden en belangstellenden een goed en gelukkig 2020.

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

12-1-2020 Dienst Ds Andries Bakker Vermaning 't Lam 10:15

24-1-2020 t Lam Ontmoet 24 januari 2020 Helmer Woudenberg 
speelt: solo met kronkels van Carmiggelt

Doopsgezinde Kerk 't Lam 20:15

2-2-2020 t Lam Ontmoet Kindervoorstelling: Gekke Buren van 
Daniëlle van Dijk (voor kinderen van 4+)

Doopsgezinde Kerk 't Lam 15:00

9-2-2020 Dienst Ds Graddie Meijer Vermaning 't Lam 10:15

Bij de diensten:
Ds Andries Bakker gaat voor in de dienst op 10 januari. 

Vriend
Mevr. Machteld Strijkert uit Steenwijk is Vriend geworden van ’t Lam. We heten haar van harte 
welkom.

Opbrengst collecten laatste halfjaar 2019
Totale opbrengst €493,50 waarvan aan St. Vluchteling €193,50, Artsen Zonder Grenzen €200 en aan 
de Voedselbank Steenwijkerland €100 is overgemaakt.
De collecte van de kerstavond voor de Voedselbank Steenwijkerland heeft €293,50 opgebracht.

Bevestiging van uw gift
Betaalmethode: iDEAL

Bedrag: € 200 (eenmalig) via iDEAL

Naar rekeningnummer: NL36ABNA0243078226

Ten name van: Artsen zonder Grenzen

Incassant ID: NL73ZZZ412159740000  

 Bij acute nood kunnen we, mede dankzij uw steun, levensreddende hulp geven.

 Nogmaals ontzettend bedankt.

Met vriendelijke groet,                                                                             

Tineke Ceelen, Directeur St. Vluchteling                                                                                         
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’t Lam Ontmoet met Helmert Woudenberg op vrijdag 24 januari 2020 
Helmert Woudenberg speelt: solo met kronkels van Carmiggelt
Vanaf 1947 tot 1975 schreef Simon Carmiggelt elke dag een Kronkel. 
Nu, meer dan veertig jaren na Carmiggelts dood, blijkt dat de tijd dit oeuvre niet heeft aangetast. 
Integendeel: zijn scherpe blik, zijn interesse in het menselijk onvermogen en zijn beeldende taal tillen 
zijn verhalen moeiteloos over de jaren heen.
Tegelijk spreekt uit zijn verhalen een vanzelfsprekend mededogen met buitenstaanders en mensen 
waar iets mee is.
In Carmiggelt speelt Helmert Woudenberg een aantal grappige maar ook droefgeestige 
gebeurtenissen en kleurrijke maar ook ontroerende personages.
Acteur, toneelschrijver en regisseur Helmert Woudenberg (73) zagen en zien we regelmatig ‘on 
screen’, in onder andere Blue Movie, Max Havelaar, Van God Los, Baantjer en Flikken Maastricht.  Hij 
is lid van Toneelgroep Jan Vos dat sinds september 2019 langs de theaters toert met de succesvolle 
productie Gas.
aanvang 20.15 uur € 10,-

t Lam Ontmoet met een kindervoorstelling: Gekke Buren van Daniëlle van Dijk op zondag 
2 februari 2020, een voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Gekke Buren is een humoristische voorstelling voor kinderen, hun ouders, oma’s en opa’s en noem het
maar.
De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Ingrid & Dieter Schubert.
Kaat is niet bepaald blij met de komst van de nieuwe buurman Bram die naar haar mening vooral 
goed is in luiwammesen en rondhangen.
Als door een zware storm het gammele onderkomen van de buurman de lucht invliegt, nodigt Kaat 
hem toch wat onwillig uit in haar huisje. 
Zal het de buurman lukken om Kaat te ontdooien?
Aanvang 15.00 uur € 5,- volwassenen, kinderen gratis
Graag opgave aantal volwassenen en aantal kinderen
Aanvang 15.00 uur € 5,- volwassenen, kinderen gratis
Reserveren voor de beide voorstellingen kan nu al: karin@karinklomp.nl.

’t Lam Muzikaal
Na het concert op 8 december met jonge musici van de Ferwerda academie uit Drachten zijn er in het
voorjaar nog 2 bijzondere concerten georganiseerd. Hieronder alvast de vooraankondigingen.

Johannes Passion op zondag 5 april 2020
Een van de mooiste composities ooit geschreven wordt op 5 april 2020 uitgevoerd in de Grote Kerk 
van Blokzijl. Het is de Johannes Passion van Bach, zijn meest dramatische passie, waaraan hij ook het
langst heeft gewerkt. De sublieme akoestiek van de Grote Kerk zal deze compositie nog mooier doen 
klinken. Het concert begint om 15.30 uur.
De Johannes Passion wordt uitgevoerd door het Zwolse kamerkoor, Musica Vocalis en het barokorkest
Capella Maria Barbara. De leiding heeft Raghna Wissink (1988), een bevlogen, zeer getalenteerde 
dirigent, met een indrukwekkende staat van dienst.
De solisten zijn:
Nienke van Oostenrijk, sopraan
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Franske van der Wiel, alt
Edward Ross, tenor
Daniël Vecht, bas
Bert van de Wetering, bas (Christus)
Harry van Berne, tenor (evangelist).
Het concert op 5 april begint om 15.30 en de kerk is open om 14.30 uur.
De toegangsprijs is € 27,50 in de voorverkoop en € 30 aan de kerk. Studenten en CJP-houders 
betalen € 15.
De uitvoering wordt georganiseerd door ’t Lam in Blokzijl.
Losse kaarten via www.blokzijlklassiek.nl Met dank aan Blokzijl Klassiek voor het mogen gebruiken van
deze website voor de verkoop van losse kaarten.

Quatuor pour la Fin du Temps van Messiaen op 26 april 2020
Met 75 jaar bevrijding op 5 mei alvast aandacht voor een opmerkelijk concert. Vijfduizend Franse 
krijgsgevangenen luisterden op 15 januari 1941 naar de première van het 'Quatuor pour la fin du 
temps'. Het was ijzingwekkend koud in de barak van Stalag VIIIA, een Duits krijgsgevangenenkamp in
Polen. Toch waren zelfs de gewonde gevangenen op stretchers aanwezig, op de voorste rijen van het 
publiek. Een uur lang bleven zij in stilte luisteren naar de in gehavende lompen en op tweedehands 
instrumenten spelende musici. Olivier Messiaen componeerde zijn 'Quatuor' in krijgsgevangenschap 
voor de ongewone combinatie van viool, klarinet, cello en piano en zei later over deze 
uitvoering: ,,Nooit is er met meer aandacht en begrip naar mijn muziek geluisterd.''
Een bijzondere uitvoering door het kwartet Quatuor Æternum bestaande uit Bailey Wantuch (USA, 
viool), Marta Xavier (Portugal, klarinet), Mai Miyagaki (Japan, piano) en Arjen Vredenberg (Nederland,
cello). 
Aanvang 15.30 uur in ’t Lam. Kaartverkoop aan de kerk bij aanvang; kaarten kosten € 10, CJP € 5. 
Reserveren: ajager@doopsgezindblokzijl.nl

Vermaningspad 2020 begint en eindigt in Blokzijl
Op Hemelvaartsdag, 21 mei 2020 wordt door de Ring Zwolle het Vermaningspad georganiseerd. 
Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd om mee te fietsen. De fietsroute start in ’t Lam in Blokzijl 
en brengt de deelnemers naar Giethoorn en van daaruit via Steenwijk weer terug naar Blokzijl. Meer 
informatie volgt nog. Aan het eind van de middag is er een vesper, geleid door ds G. van Hiele.

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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