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

Activiteit

Toelichting

Locatie

Vanaf

9-2-2020

Dienst

Ds Andries Bakker

Vermaning 't Lam

10:15

8-3-2020

Dienst

Ds Tineke Weidema

Vermaning 't Lam

10:15

Bij de diensten:
Ds Graddie Meijer is op 9 februari door ziekte verhinderd, Ds Andries Bakker gaat voor in deze dienst.
Op 8 maart komt ds. Tineke Weidema. Zij is voor ons een onbekende, maar Ds Andries Bakker kent
haar goed. Zij preekt regelmatig in o.a. Meppel en diverse gemeenten in Friesland. Daar heeft zij ook
als voorganger/pastoraal werker gewerkt in Buitenpots, Bolsward, Joure en Sneek.
Andere activiteiten
Datum

Activiteit

2-2-2020

t Lam Ontmoet

10-3-2020

't Lam in Gesprek/Ronde
Tafel gesprek

20-3-2020

t Lam Ontmoet

5-4-2020

t Lam Muzikaal

Toelichting
Kindervoorstelling: Gekke Buren van
Daniëlle van Dijk (voor kinderen van 4+)
Thema nog niet bekend. Ronde Tafel
Gesprek met inleider en ds Tom Rijken
als gespreksleider. (met PKN Blokzijl)
i.s.m. Schrijvers Festival Steenwijk:
Interview: Clairy Polak over haar roman
Voorbij, voorbij
Johannes Passion, uitvoering door Musica
Vocalis en het Barokorkest Capella Maria
Barbara onder leiding van Raghna
Wissink, meer informatie volgt.
Kaartverkoop via www.blokzijlklassiek.nl

Locatie

Vanaf

Doopsgezinde Kerk 't Lam

15:00

Doopsgezinde Kerk 't Lam

20:15

Doopsgezinde Kerk 't Lam

20:15

Grote Kerk Blokzijl

15:30

‘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
Reserveren voor de beide voorstellingen kan nu al: karin@karinklomp.nl
Ronde Tafel gesprek
Op dinsdag 10 maart is er weer een Ronde Tafel gesprek. Helaas zijn de voorbereidingen nog niet
afgerond, een definitieve aankondiging volgt nog.
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’t Lam Ontmoet Clairie Polak op 20 maart
Clairy Polak vertelt in haar boek ‘Voorbij, voorbij’ over hoe Alzheimer haar man even geleidelijk als
meedogenloos te gronde richtte. Ze schrijft in de derde persoon en noemt haar man Leo en zichzelf
Judith. Voor haar is deze ‘ziekte‘ een van de meest ongrijpbare en onbegrijpelijke verschijnselen in het
leven van een mens, die ze ooit heeft meegemaakt’.
Informatie en kaarten reserveren bij Karin Klomp: karin@karinklomp.nl
’t Lam Muzikaal met de 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
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.
Losse kaarten zijn te koop via www.blokzijlklassiek.nl
Met dank aan Blokzijl Klassiek voor het mogen gebruiken van deze website voor de verkoop van losse
kaarten.
’t Lam Muzikaal met “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
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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.
Schilderwerk in de kerk
Schildersbedrijf Arjan Bijkerk uit Steenwijk is in ’t Lam bezig met verfwerk. Het betreft onderhoud aan
deuren/portalen, muren en stoelen. Ook de vloer wordt opnieuw in de verf gezet. Dirk Lok en Arjan
stemmen de werkzaamheden af zodat alle activiteiten gewoon kunnen doorgaan.
Informatie
Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad, Dirk Lok
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