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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

8-3-2020 Dienst Ds Tineke Weidema Vermaning 't Lam 10:15

9-4-2020 Dienst, Avondmaal Ds Andries Bakker Vermaning 't Lam 19:30

19-4-2020 Cantatedienst Cantate 66: "Erfreut Euch Ihr Herzen". 

Gezamenlijke dienst met PKN Blokzijl met 

cantatekoor Blokzijl en orkest onder 

leiding van Raghna Wissink, voorganger 

Ds Andries Bakker

Grote Kerk Blokzijl 15:30

 
 
Bij de diensten: 
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 Buitenpost, Bolsward, Joure en Sneek.  
 
Andere activiteiten 
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

20-3-2020 t Lam Ontmoet i.s.m. Schrijvers Festival Steenwijk: 

Interview: Clairy Polak over haar roman 

Voorbij, voorbij

Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15

5-4-2020 t Lam Muzikaal 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

Grote Kerk Blokzijl 15:30

 
 
‘t Lam Ontmoet Clairy Polak op vrijdag 20 maart 2020 
Deze avond wordt georganiseerd i.s.m. het Schrijvers Festival Steenwijk. Clairy Polak is een bekend 
verslaggever en presentator op radio en televisie. Ze is bekend van o.a. NOVA, Nieuwsuur, Radio 1 
Journaal, De Ochtenden, Met het oog op Morgen en Buitenhof.  
Clairy Polak vertelt in haar boek ‘Voorbij, voorbij’ (2019) 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 . De avond begint om 20.15 
uur en de toegang is € 10,-. Wilt U nog meedoen, wacht niet te lang want het is bijna uitverkocht. 
 
’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. 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
mailto:karin@karinklomp.nl


  

 Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl 
 

  NIEUWSBRIEF 34  
 

  MAART 2020 

 

 
 

 
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 

 
 

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  
 
Ronde Tafel gesprek 
We willen praten over het thema van de nationale 4 en 5 mei herdenking: Geef vrijheid door, 75 jaar 
vrijheid. 
Kom vanavond met verhalen 
Hoe de oorlog is verdwenen,  
En herhaal ze honderd malen: 
Alle malen zal ik wenen.  
Het zijn de laatste regels uit het gedicht Vrede van Leo Vroman.  
Wanneer het Ronde Tafel gesprek wordt gevoerd verneemt U in de volgende nieuwsbrief. 
 
“Erfreut euch, Ihr Herzen”; Cantatedienst op zondag 19 april in de grote kerk van Blokzijl 

Op zondagmiddag 19 april wordt in de grote kerk van Blokzijl cantate 66 uitgevoerd. 
De cantate (letterlijk vertaald zangstuk) is ontstaan als kamermuziek in de zeventiende eeuw in Italie. 
Mede door Johann Sebastiaan Bach werd de cantate het belangrijkste muziekwerk in het begin van de 
achttiende eeuw. 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. In deze middagdienst vormt de tekst van de 
cantate het uitgangspunt.  Het cantate-koor bestaat uit zangers uit de regio, het orkest wordt 

gevormd door professionele musici. De artistieke leiding is in handen van  Raghna Wissink. 
Cantate 66, Erfreut euch, Ihr Herzen (verheug je, harten), is een paascantate die voor het eerst door 
Bach werd uitgevoerd op tweede paasdag 1724 in Leipzig. 
De cantate omvat het verhaal van de opstanding van Jezus, die besproken wordt door de twee 
discipelen op weg naar Emmaus. De muziek drukt gemoedstoestand van rouw en angst uit, die moet 
worden overwonnen, maar vooral opwindende vreugde. 
De muzikale bezetting omvat naast het continuo en de strijkers een belangrijke rol voor de hobo's, 

fagot en trompet. Berber Vis (alt), Twan van der Wolde (tenor) en Harmen Severiens (bas) zijn de 
deelnemnde solisten aan deze cantate. 
Het orgel wordt bespeeld door Ab Weegenaar. voorganger is Ds. Andries Bakker. Aan het einde van 
de Cantatedienst is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom op 
ondag 19 april, aanvang 15.30 
 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
http://www.blokzijlklassiek.nl/
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Nog meer muziek: “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, organiseren de doopsgezinde gemeenten Steenwijk, 
Noordoostpolder, Blokzijl, Giethoorn, Zwolle en Meppel (De Ring Zwolle) het Vermaningspad 2020. De 
route gaat dit keer langs de doopsgezinde kerkgebouwen van Blokzijl, Giethoorn en Steenwijk en 
wordt zeker de moeite waard.  De fietsroute is ongeveer 49 kilometer. Het routeboek kan opgehaald 
worden tussen 09.00 en 10.00 uur op de parkeerplaats van SV Blokzijl, Kanaalweg 1. De start is bij de 
Doopsgezinde kerk van Blokzijl, Breestraat 2. De afsluitende vesper is om 15.30 uur in de kerk van 
Blokzijl en wordt geleid door ds Gerke van Hiele. U kunt vanaf 1 april inschrijven via 
info@dgringzwolle.nl of op 21 mei op de parkeerplaats van SV Blokzijl. Kosten: € 10,00 p.p. Dit is 
inclusief programmaboekje, koffie met koek in Blokzijl, koffie/thee in Giethoorn en soep in Steenwijk. 
Ook de overtocht met de pont bij Jonen is inbegrepen. Wilt u niet fietsen? Er is ook een autoroute. 

www.dg-ringzwolle.nl 
 
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. 
 

Werkbezoek College van B&W Steenwijkerland 
Het College van B & W gaan na de vergadering in het gemeentehuis regelmatig op werkbezoek in de 
gemeente Steenwijkerland. Die bezoeken zijn bedoeld om zich beter te laten informeren over wat er 
leeft en speelt in de gemeente. Op 17 maart is het College in Blokzijl en bezoeken ze VDG Blokzijl. Ze 
willen meer weten over de doopsgezinde gemeente, onze culturele activiteiten met ‘t Lam Ontmoet, 
onze toekomstplannen en de samenwerking met vrijwilligers. 
 

Samenstelling bestuur Stichting en Kerkenraad 
Dirk Lok heeft aangegeven dat hij na 7 jaar zijn lidmaatschap van bestuur en kerkenraad wil 
beëindigen. We hebben Janneke Bakker-Kikstra bereid gevonden zijn plaats over te nemen. In de nog 
te houden leden vertoeving (in mei of juni) zal eea officieel worden bekrachtigd. Janneke loopt 
intussen al mee. Dirk (samen met Antje) wil wel actief blijven als koster. Daar zijn we heel erg blij 
mee. 

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/
http://www.doopsgezindblokzijl.nl/

