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COVID-19 
Het zijn ongewone en bizarre tijden. Ongekend en onbekend. Voor de Doopsgezinde Gemeente en de 
Protestantse Kerk Blokzijl en omgeving is dit een bijzondere periode. Waar we gewend zijn om de 
“fysieke” ontmoeting een belangrijk onderdeel te laten zijn, proberen we op een andere wijze er te 
zijn ter bemoediging en troost. Gelukkig hebben velen onder ons een sociaal netwerk waarop een 
beroep kan worden gedaan. Dat kan een praatje zijn via de telefoon, een simpele vraag om even een 
boodschap te doen of een advies over iets wat onduidelijk is. Soms is het eigen netwerk er niet en zou 
men best een beroep kunnen doen op de kerkelijke gemeente. Wij willen er, in alle bescheidenheid en 
naar vermogen, ook voor elkaar van betekenis zijn. 
De maandelijkse kerkdienst op de 2e zondag van de maand van de Doopsgezinde gemeente Blokzijl is 
te volgen op www.doopsgezindblokzijl.nl 
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of mocht u mensen kennen, waarvan u denkt dat 
aandacht gewenst is, u mag altijd contact opnemen met ds Andries Bakker (06 20 09 03 92). 
Houd moed, heb lief. 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

10-5-2020 Dienst Ds Gerke van Hiele Via internet 10:15

14-6-2020 Dienst Ds Tom Rijken Vermaning 't Lam 10:15  
 
Bij de diensten: 
Zondag 10 mei is er weer een dienst bij U thuis via internet. In beeld en geluid zien en horen wij o.a. 

een overdenking en een aantal op het orgel begeleide liederen. Op de website van onze gemeente 
www.doopsgezindblokzijl.nl kunt u een link vinden. De viering wordt verzorgd door ds. Gerke van 
Hiele, organist is Jolanda Molenaar. De opnames en montage zijn in handen van René Hakkers.  
Over de dienst op 14 juni informeren wij U later. 
 
Op de site www.doopsgezind.nl vindt U steeds opgenomen diensten uit verschillende  doopsgezinde 
gemeente in Nederland. Een mooi initiatief van de ADS.  
Ook PKN Blokzijl zendt wekelijks haar kerkdienst uit via www.kerkdienstgemist.nl 
 
4 mei 2020 
Ook voor de Nationale Herdenking is een aangepaste vorm van toepassing. Normaal is er in Blokzijl 
een stille tocht en worden er, na de taptoe, bloemen gelegd bij de joodse graven en bij de graven van 
de 7 engelse vliegers (Erehof Blokzijl), waarna er 2 minuten stilte in acht wordt genomen. 
Dit jaar is er geen stille tocht en worden er om 20:00 uur geen kransen gelegd door 
vertegenwoordigers van de Gemeente. Iedereen mag natuurlijk gedurende de dag zelf bloemen 
leggen (niet organiseren, geen groepsvorming). De vlag mag de hele dag half-stok. Alternatief kan 
ook, meedoen aan nationale actie https://bloemenvoor4mei.nl/ 
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Andere activiteiten 
Helaas maar het is niet anders. Het Vermaningspad 2020 is afgelast. De geplande vesper in de 
middag op 20 mei gaat ook niet door. Op Hemelvaartsdag 2021 is de herkansing. 
 
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 heeft het interieur van ’t Lam weer keurig geschilderd. Het 
ziet er weer prachtig uit. We hebben ook een oplossing gevonden voor het wassen van de kerkramen. 
En er worden voorbereidingen getroffen voor groot onderhoud aan het dak, alles op basis van 
rapportages van Monumentenwacht. We houden U op de hoogte. 
 
Samenstelling bestuur Stichting en Kerkenraad 
Janneke Bakker- Kikstra loopt intussen al mee als lid van het bestuur van de Stichting en als lid van de 
kerkenraad. Dirk Lok blijft (samen met Antje) wel actief als koster. In een nog te houden leden 

vertoeving zal eea officieel worden bekrachtigd. 
 
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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