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EEN VRIENDELIJKE GEDACHTE (ds. Andries Bakker) 
Afgelopen week ontving ik van iemand een reactie op mijn berichtje dat ik hem wel ergens 

mee wilde helpen. Hij liet weten:  “ellende maakt mensen verdrietig, maar vriendelijke 
woorden maken hen gelukkig”. Het kostte mij niet veel moeite om te ontdekken dat deze 
wijsheid in het boek spreuken staat (12: 25). En als “vakman” kon ik het niet na laten om 
even te kijken wat de oude Statenvertaling zegt: “bekommernis in het hart des mensen buigt 

het neder, maar een goed woord verblijdt het.” De oude gezwollen taal, die ik nooit gebruik, 
staat natuurlijk ver van ons af, maar beschrijft toch waar het om gaat. Dat je geraakt wordt  

door iets wat je pijn doet, je verdrietig maakt en dan 

zodanig dat het je moedeloos maakt. In het uiterste geval 
zie je het zelfs niet meer zitten…  Dat alles gaat in deze 
tijd veel mensen aan. Mensen ervaren niet alleen de 

letterlijke afstand als een gemis, maar vooral de 
emotionele afstand. De corona-maatregelen hebben dan 
ook een grote impact op mensen die tot een risicogroep 

behoren. Maar ik denk ook aan mensen die als gevolg van 
de pandemie het economisch heel zwaar hebben. Over 
moedeloosheid gesproken! Nu er een vaccin op komst 

lijkt, mogen wij hopen dat de situatie over enige tijd weer 
de goede kant op zal gaan. Of alles weer vanouds zal 

worden, betwijfel ik, maar we zullen deze crisis  overwinnen! Toch blijf ik bezorgd over al die 

andere ontwikkelingen in deze tijd. In Nederland hebben we het afgelopen jaar kunnen 
merken hoe mensen tegenover elkaar zijn komen te staan. Verdraagzaamheid, respect en 
tolerantie waren en zijn soms ver te zoeken. Maar dat alles lijken rimpels in een vijver als je 

dat vergelijkt met de grote tegenstellingen in de wereld van vandaag. In het land dat vrijheid 
hoog in het vaandel draagt, is men gevangene geworden van een tweedeling die wordt 
aangewakkerd door een enorme polarisatie. Die tweedelingen zie je ook in Oost-Europa, het 

Midden-Oosten of in de UK. En wat te denken van het Afrikaanse continent waar de 
polarisatie ook nog wordt gevoed  door religieus fanatisme? Er is in deze tijd veel “dat het 
hart neder buigt”. Toch staat daar, volgens Spreuken, iets tegen over. Iets wat me op zal 

beuren, mij -al is het maar voor even-  vrolijk stemt en mij doet glimlachen. Een Japans 
spreekwoord leert:  “wie glimlacht in plaats van te tobben, is altijd de sterkste”. Zo’n 
Oosterse wijsheid brengt mij de nodige bundeltjes van Phil Bosmans in herinnering. Ze 

werden wel eens “vitaminen voor de ziel” genoemd. Ze staan vol hoopvolle gedachten en 
ademen natuurlijk de tijdgeest van weleer. Tegelijk zijn vele uitspraken nog steeds 
bemoedigend. Het zijn de goede woorden van weleer die mij nog steeds raken. Dat is geen 
heimwee naar vroeger, maar een verlangen naar een wat vriendelijker wereld in de 

toekomst. Waartoe een gedachte uit Spreuken mij al niet kan brengen. Ik ga die versleten 
bundels van Phil nog maar weer eens lezen! 
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COVID-19 
De anderhalve meter regel blijft van kracht en dat betekent dat er in ’t Lam plaats is voor 

maximaal 25 – 30 personen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor alle te organiseren 
activiteiten in dit najaar. Begin september is ’t Lam Spreekt weer verspreid met de agenda 
van doopsgezind Blokzijl. Dat is wel wat bescheidener dan u van ons gewend bent. Maar dat 
neemt niet weg dat we ons erop verheugen iedereen weer te treffen als het kan. Blijf goed 

opletten op u zelf en 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

13-9-2020 Dienst Ds Andries Bakker Vermaning 't Lam 10:15

11-10-2020 Dienst Ds Tom Rijken Vermaning 't Lam 10:15

20-10-2020 't Lam in 

Gesprek/Ronde Tafel 

gesprek 

Thema is 75 jaar Vrede en 

Vrijheid. Brigadegeneraal de 

Jong is de inleider en Pieter 

Muller is gespreksleider. (met 

PKN Blokzijl)

Doopsgezinde Kerk  't Lam 20:15

23-10-2020 t Lam Ontmoet Film: Hors Normes Check locatie: Doopsgezinde 

Kerk  't Lam of Grote Kerk

20:15

 
 
Bij de diensten 

Op zondag 13 september willen we weer een gewone kerkdienst houden in ’t Lam. Ds 
Andries Bakker gaat voor en Nynke Poelsma komt zingen, samen met Andries. We nemen 
alle corona regels in acht en houden afstand: afstand houden bij en ik de kerk en alle 
andere, inmiddels wel bekende regels. Samen moet het lukken om iedereen weer een 

welkom en comfortabel gevoel te geven die bij een kerkdienst hoort. Hebt U vragen, aarzel 
dan niet te bellen.  
Aan de dienst van 11 oktober met ds Tom Rijken zal Barbara Lok haar medewerking 

verlenen. 
Mocht U het toch nog niet prettig vinden om te komen, op de site www.doopsgezind.nl vindt 
U steeds opgenomen diensten uit verschillende doopsgezinde gemeente in Nederland. De 

Protestantse Gemeente Blokzijl eo zendt wekelijks haar kerkdienst uit via 
www.kerkdienstgemist.nl 
 

’t Lam Ontmoet in seizoen 2020/21 
De programma commissie vindt dat ‘t Lam Ontmoet juist nú wel zichtbaar moeten blijven en 
de Doopsgezinde Gemeente Blokzijl ondersteunt dat ook van harte. 

De programma commissie heeft zich daarom toch, zij het voorzichtig, gebogen over het 
nieuwe seizoen en een programma samengesteld.  
Het programma voor het komend seizoen ziet er als volgt uit: 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
http://www.doopsgezind.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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 Vrijdag 23 oktober 2020 – film, 20.15 uur: Hors Normes; € 5,-;  
 Zondag 8 november 2020- kindervoorstelling Uitbreken! Door Theatergroep Dolle 

Maandag, 15.00 uur; € 5,- , kinderen tot 12 jaar gratis 
 Vrijdag 5 februari 2021- muziek, 20.15 uur: Barbara Lok ontmoet Michel Legrand 

(Tribute);  
 € 5,- 

 Een vrijdag in maart 2021- programma met Schrijversfestival Steenwijk, 20.15 uur: 
datum nog niet bekend; € 10,- 

 
Check voor alle zekerheid kort van te voren altijd de website www.hetlamontmoet.nl voor de 
actuele data, tijd en locatie! 

 
Algemene Leden vergadering  
Gelet op de huidige beperkingen gaat de kerkenraad U de stukken toe sturen. Het gaat om 

de verkorte versie van het financieel verslag 2019. Daarnaast stellen we voor om Janneke 
Bakker-Kikstra te benoemen als lid van de kerkenraad en als lid van het bestuur van de 
Stichting. Dirk Lok neemt afscheid als secretaris, hij wil gelukkig samen met Antje wel de 
koster taak blijven vervullen. In deze maand ontvangt U de stukken. 

 
’t Lam in Gesprek/Ronde Tafel Gesprek op dinsdag 20 oktober (was 6 oktober) 
Het thema is 75 jaar Vrede en Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat? In ons Ronde Tafel 

gesprek willen we in gesprek gaan over ervaringen en visies om vrede en veiligheid te 
bevorderen in onze samenleving. Geen theorie maar praten over wat we zelf kunnen 
bijdragen aan een vreedzame omgeving en samenleving.  

Brigadegeneraal de Jong, Commandant van de 43e Gemechaniseerde Brigade gelegerd op 
de Johannes Postkazerne in Havelte, deelt zijn persoonlijke overwegingen op dit thema als 
militair met ons. Hij zal aangeven hoe we hiermee al 75 jaar vrede hebben in ons deel van 

de wereld, wat het ons heeft gebracht en hoe we deze vrede kunnen doorgeven.  
De gespreksleider is Pieter Muller. De avond zal gehouden worden op dinsdag 20 oktober en 
begint om 20:15 in ’t Lam, Blokzijl. Uiteraard met alle geldende corona regels! Entree is 

€5,00 voor de koffie en thee. Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de 
deelname beperkt. Opgave kan per mail bij pmuller2@freeler.nl. 
 

Filmcyclus Heimat 1 in ’t Lam in november/december 
Door corona is het een wat ander seizoen dan anders en gaan we ook wat anders doen. Met 
een filmcyclus in ’t Lam willen we een bijzondere serie films onder uw aandacht brengen 

 
Regisseur Edgar Reitz heeft meerdere films uitgebracht, daarvan  willen wij u graag het 
eerste deel van de Heimat-trilogie, met de titel Heimat – Eine deutsche Chronik  laten zien . 

De serie (Heimat 1)  bestaat uit elf afleveringen met een totale lengte van 924 minuten. De 
serie ging in 1984 op het Filmfestival van München in première. In september van dat jaar 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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startte de uitzending op de Duitse televisie. De serie verscheen in het najaar 1987 ook op de 
Nederlandse televisie via de VPRO .  

Deze films maakten indertijd grote indruk, zowel in Duitsland als in Nederland. Heimat I 
werd gevolgd door nog 2 delen, II en III. In 2014 is Die andere Heimat: Chronik einer 
Sehnsucht uitgekomen, een vier uur durende zelfstandige film die speelt in 1843 in hetzelfde 
dorp en gezien kan worden als proloog van de Heimat-reeks.  

 
Heimat 1 beschrijft de geschiedenis van de Duitse familie Simon in de twintigste eeuw en 
speelt zich grotendeels af in het (fictieve) dorpje Schabbach in de Hunsrück. Hoofdpersoon is 

Maria Simon,geboren in 1900. De serie volgt haar leven van 1918 tot 1982. Op de 
achtergrond voltrekt zich de wereldgeschiedenis, maar op sommige momenten lijkt het alsof 
het kleine dorp in de Hunsrück juist  het centrum van de wereld is.  

Omdat het gaat om 11 films stellen wij voor  de gehele serie te vertonen op 5 woensdag 
avonden in november en december: 
 

Op woensdag 4 november van 19:00 – 22:30     
Fernweh (1919-1928), 123 minuten – Drang naar verre landen 
Die Mitte der Welt (1929-1933), 90 minuten – Het middelpunt van de wereld 

Op woensdag 11 novemberdag 22 januari van 19:30 – 22:30 
Weihnacht wie noch nie (1935), 58 minuten – Kerstmis zoals nooit tevoren 
Reichshöhenstrasse (1938), 52 minuten – Rijksweg 

Auf und davon und zurück (1938-1939), 56 minuten – Er vandoor en terug 
Op woensdag 18 november van 19:00 – 22:45 
Heimatfront (1943), 59 minuten – Thuisfront 

Die Liebe der Soldaten (1944), 58 minuten – Soldatenliefde 
Der Amerikaner (1945-1947), 106 minuten – De Amerikaan 
Op woensdag 2 december van 19:30 – 22:00 

Hermännchen (1955-1956), 146 minuten – Kleine Hermann 
Op woensdag 9 december van 19:30 – 22:30 
Die stolzen Jahre (1967), 94 minuten – De trotse jaren 

Das Fest der Lebenden und der Toten (1982), 87 minuten – Het feest van de levenden en de 
doden   
 

De avonden zijn bedoeld voor leden en vrienden van doopsgezind Blokzijl en de films worden 
vertoond in ’t Lam. De toegang is €10 voor de gehele cyclus. U kunt uw eigen lekkere stoel 
meenemen! Maximum aantal plaatsen: 20 en opgeven bij ajager@doopsgezindblokzijl.nl 
 

Samen comforters en tassen maken. 
Wilt U meedoen aan het maken van lappendekens (comforters) en tassen voor mensen in 
b.v. vluchtelingenkampen, doe dan mee aan dit initiatief. Het is niet noodzakelijk om een 

volleerd handwerkster of handwerker te zijn. Samen aan de slag geeft verbondenheid en 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
mailto:ajager@doopsgezindblokzijl.nl
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plezier. Na de zomer wordt het initiatief weer opgepakt door Janneke Bakker-Kikstra, 
jannekekikstra@planet.nl, tel. 0612253190 

 
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/

