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COVID-19 
Het zijn ongewone en bizarre tijden. Ongekend en onbekend.  
Zo worden we teruggeworpen op ons zelf en merken we dat we klein, nietig, kwetsbaar en sterfelijk 
zijn.  Dat staat los van elke politieke en religieuze overweging. Alles in deze wereld verliest zijn 
betekenis nu wij op deze indringende wijze op onze existentiële angst worden teruggeworpen. Het is 
een grote oefening in nederigheid en nietigheid. Alle politieke tegenstellingen, economische belangen 
en macht structuren verliezen hun betekenis bij de bestrijding van het COVID-19 virus.  
 
Ilja Leonard Pfeiffer schrijft in zijn dagelijkse rubriek in de NRC: 
Er is geen nieuws meer. Slechts één angst bepaalt rubrieken en gesprekken en gedachten. We kunnen 
weinig anders doen dan wachten tot ergens iets in statistieken daalt. 
Er is geen leven meer, want om het leven van zwakkeren te sparen hebben wij belangrijk-doenerij, de 
stress en heel ons leven opgegeven. 
Zelfs poëzie verstilt in deze tijd bij een gebrek aan dubbelzinnigheid. Het virus is doeltreffend en 
banaal. 
Geen opgedirkt sonnet geeft hier respijt. Dat iets op troost rijmt, is een volkswijsheid. De stille stad 
baart sprakeloze taal. 
 
Wij wensen U allen een goede gezondheid; let goed op Uzelf en op de anderen om ons heen. 
 
Diensten en andere activiteiten 
Een overzicht van de activiteiten van VDG Blokzijl in de komende periode: 
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

9-4-2020 Dienst, Avondmaal Ds Andries Bakker Via internet 19:30

10-5-2020 Dienst Ds Gerke van Hiele Vermaning 't Lam 10:15  
 
Bij de diensten: 
Witte donderdag donderdag 9 april bij U thuis met als thema “TOT ELKAAR GEROEPEN!” 
Dit jaar geen viering van het Heilige Avondmaal op Witte Donderdag. Geen stemmig samenzijn rond 
brood en wijn, geen orgelspel en samenzang. Dit jaar slaan we Witte Donderdag over en dat allemaal 
voor een goede zaak. We willen samen zo snel mogelijk de crisis achter ons laten en we willen elkaar 
niet te dicht naderen. Toch vormen wij, ondanks alle gedwongen afstandelijkheid, een gemeenschap 
van gelovigen. En dat laatste bevestigen wij altijd op Witte Donderdag met de viering van het Heilig 
Avondmaal waarin wij ook onze verbondenheid met het fundament van ons geloof vieren en 
bevestigen: Jezus Christus. Maar dit jaar dus even niet!  
In overleg is besloten dat we dit jaar onze verbondenheid op Witte Donderdag op een andere manier 
vorm geven n.l. op een digitale wijze. In de periode voor Witte Donderdag wordt in de vermaning ’t 
Lam een korte bijeenkomst (zonder publiek) opgenomen. In beeld en geluid zien en horen wij o.a. 
een overdenking en een aantal op het orgel begeleide liederen. Het delen van brood en wijn wordt 
echter niet “uitgespeeld”. Dat doe je met elkaar in aanwezigheid van elkaar. Misschien iets voor de 
eerste dienst na de crisis? 
Op de website van onze gemeente www.doopsgezindblokzijl.nl kunt u een link vinden. De viering 
wordt verzorgd door Janny Bennen (orgel) en ds. Andries Bakker. De opnames en montage zijn in 
handen van René Hakkers. Thema van de viering is: “Tot elkaar geroepen!” 
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Over de dienst op 10 mei informeren wij U later. 
Op www.doopsgezind.nl vindt U wekelijks een internetdienst uit een doopsgezinde gemeente in 
Nederland. Een mooi initiatief van de ADS.  
Ook PKN Blokzijl zendt wekelijks haar kerkdienst uit via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Andere activiteiten 
Helaas maar het is niet anders. De volgende activiteiten gaan niet door: 
 De uitvoering van de Johannes Passion op 5 april (wordt 28 maart 2021) 
 ‘t Lam Ontmoet Barbara Lok op 17 april (wordt avond in oktober) 
 De cantatedienst op zondag 19 april (vervalt, eerstvolgende dienst op 1 november) 
 De uitvoering van Messiaen’s Quatuor op 26 april (wordt in oktober uitgevoerd) 

 Het Ronde Tafel gesprek (was eerst voorzien op 10 maart, eerstvolgende in najaar) 
 Het Vermaningspad op 20 mei (wordt nu Hemelvaartsdag 2021) 
 
Samen comforters en tassen maken. 
Comforters zijn lappendekens die wereldwijd in veel Doopsgezinde gemeenten  gemaakt worden. 
Deze dekens worden verstuurd naar mensen in b.v. vluchtelingenkampen. Vorig jaar is er een grote 
zending naar Lesbos gegaan en komend najaar is het de bedoeling dat veel dekens verstuurd worden 
naar vluchtelingenkampen in Jordanië. Ook zijn er tassen nodig om hulpgoederen uit te delen. 
In veel Ringen en Gemeenten zijn er groepen mensen die regelmatig bij elkaar komen om dat met 
elkaar te maken. Ook de gemeenten in de Ring Zwolle willen aan de slag.  
Iedereen die  geïnteresseerd is kan meedoen. Er zijn veel verschillende dingen te doen, zoals knippen 
of snijden van stof, spelden, naaien , knopen enz.  Het is dus niet noodzakelijk om een volleerd 
handwerkster of handwerker te zijn. Samen aan de slag geeft verbondenheid en plezier. 
We hopen op veel nieuwsgierige mensen. Voor meer informatie graag contact opnemen met Janneke 
Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl, jannekekikstra@planet.nl, tel. 0612253190 

 
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. We hebben besloten nu alles maar te gaan doen, dus ook de 
banken. Daarna komt tenslotte de vloer aan de beurt. In het najaar worden ook eindelijk de ramen 
gewassen! We hebben daarvoor een oplossing gevonden. 
 

Trefpunt 
Andries Bakker wil gedurende de komende periode “het trefpunt” te zijn waar vragen, verzoeken, 
meedenken, meeleven en een helpende hand bij elkaar komen. Maak er gebruik van als u ergens mee 
zit, geef het een kans als u wat wilt betekenen voor de ander. Laten wij daarbij niet vergeten dat wij 
als gemeente niet alleen er voor elkaar zijn, maar ook voor anderen. Het geloof geeft ons steun, 
kracht en troost waarbij vaak kleine gebaren grote verschillen maken in moeilijke tijden.   
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Werkbezoek College van B&W Steenwijkerland 
Op 17 maart zou het College in Blokzijl ons bezoeken, maar in verband met corona is dat uitgesteld. 
We houden U op de hoogte. 
 
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 een 
nog te houden leden vertoeving 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. 
 
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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