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DE AFWEZIGE? 

 
De afgelopen week werden weer nieuwe maatregelen afgekondigd om de Corona te 
bestrijden. Na de eerste Lock down in maart weten we nu heel goed wat de consequenties 
kunnen zijn. Met name kwetsbare ouderen kunnen zwaar worden getroffen. Denk aan wat 

voor ellende mensen moesten meemaken op de IC’s. En wat hebben veel mensen moeite 
gehad met het isolement in verzorgings- en verpleeghuizen? Voor bewoners en familie was 
het afzien. Weer anderen zagen de feesten vanwege bijzondere momenten in hun leven 

verdampen. Uitvaarten en afscheidsdiensten werden mini-bijeenkomsten en het 
verenigingsleven kwam stil te liggen… en zo kan de lijst van gevolgen met talloze 
voorbeelden worden aangevuld.  En niemand kan er voor weglopen, want “Koning, Keizer, 

Admiraal….” -Die reclameslogan van heel lang geleden spookt in dit verband wel eens door 
mijn hoofd!- Een tijd geleden zei een politicus dat we een wereldwijde oorlog voeren tegen 
dit virus. Is dit dan de nieuwe en derde wereldoorlog? Of vormen de gevolgen van de 

klimaatverandering een nog grote bedreiging voor de 
wereld? Of vormen de mondiale politieke en economische 
tegenstellingen een nog groter gevaar? Hoe dan ook: we 

leven in verwarrende tijden. Ik begrijp ook heel goed dat 
mensen steeds meer worstelen met hun geloof dat in 
moeilijke tijden troost en steun bood. Geen wonder dat 

veel mensen hun geloof aan de wilgen hangen of hebben 
gehangen. Moeten we misschien maar stoppen met kerkje-spelen en met geloven dat er een 
goede God bestaat van eind-goed-al-goed en alles-sal-reg-kom? Ik zal eerlijk bekennen dat 

mijn beeld van een God, die buiten ons om op ondoorgrondelijke en onnavolgbare wijze de 
wereld op zijn tijd naar zijn hand zet, allang aan de wilgen hangt. En dat is niet gebeurt 
omdat de gebeurtenissen in de wereld van gisteren en vandaag  dat beeld heeft doen 

verdampen. Maar wel omdat ik, zo nu en dan, op dat spoor wordt gezet door teksten uit dat 
stokoude boek dat we als de Bijbel kennen. Die Bijbel staat vol teksten waarin mensen 
jammeren en klagen, steunen en kreunen, razen en tieren, vloeken en schelden, omdat die 

God, waaraan zij zich vastklampten, de afwezige lijkt te zijn. Hij heeft zich daardoor 
afgewend van mensen. Niks de eeuwige die er altijd zal zijn. Maar diezelfde mensen die in 
hun tijd woedend hun god veroordeelden, begrepen ook wel dat zij zelf god op afstand 

hadden geplaatst door hem achter de gebeurtenissen te zetten. Door hun gejammer heen 
zagen ze in dat god niet op afstand stond, maar in hunzelf aanwezig was om een weg te 
vinden in de wereld. En hoe dat verder gaat? Die vraag stellen heeft alles te maken met je 
eigen zoektocht naar de zin van je bestaan. Sterkte daarmee! 

Ds. Andries Bakker  
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COVID-19 

Het lijkt erop of we weer terug zijn bij het begin en de 2e golf zich aankondigt. Laten we 
vooral die anderhalve meter regel in acht nemen. En als men zich comfortabel voelt met een 
mondkapje, gewoon doen. We hebben op 13 september weer een kerkdienst gehouden in ’t 
Lam en daarbij uiteraard alle zorgvuldigheid in acht genomen. De volgende dienst is op 11 

oktober met Tom Rijken en Barbara Lok. We verheugen ons erop iedereen weer te treffen als 
het kan. En als steeds, 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

11-10-2020 Dienst Ds Tom Rijken met 

medewerking van zangeres 

Barbara Lok

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 De Ploats 20:15

8-11-2020 Dienst Zr Bertha Groen - Mol Vermaning 't Lam 10:15

8-11-2020 t Lam Ontmoet Kindervoorstelling: Uitbreken! 

Door Theatergroep Dolle 

Maandag

Doopsgezinde Kerk  't Lam 15:00

 
 
Bij de diensten 
Op zondag 11 oktober is er een gewone kerkdienst in ’t Lam. Ds Tom Rijken gaat voor en 
Barbara Lok komt zingen. Het thema van de dienst is “je wandelt nooit alleen”. We nemen 

alle corona regels in acht en houden afstand: afstand houden bij en in 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.  
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 
 

 
 
 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
http://www.doopsgezind.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Doe mee en onderteken deze petitie: Humaniteit voor vluchtelingen op Lesbos: 
evacueer 500 kinderen naar Nederland 

De opbrengst van de collecte van de dienst op 13 september is geschonken aan organisaties 
die zich bezig houden met de opvang van vluchtelingen op de Griekse eilanden. Maar geld 
alleen is niet genoeg. 
Wij, voorgangers en leden van Doopsgezinde Gemeenten en Vrijzinnige geloofs-

gemeenschappen in Nederland constateren dat internationale en nationale politieke 
verhoudingen Nederland belemmeren om barmhartigheid en medemenselijkheid te betonen 
aan de vluchtelingen die een veilig thuis zoeken in Europa.  

Wij zijn geschokt, de vluchtelingen leven op Lesbos nu in mensonterende omstandigheden. 
De regering negeert de oproepen uit diverse geledingen van de samenleving om een grote 
groep kinderen te evacueren. 

Met heel ons hart, heel ons verstand en heel onze ziel roepen we u op om zo snel mogelijk 
500 kinderen die op Lesbos verblijven naar Nederland te evacueren en tot een humane en 
rechtvaardige oplossing te komen voor alle vluchtelingen op Lesbos. 

"Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar onverschilligheid." - 
Elie Wiesel 
Onderteken deze petitie via https://petities.nl/petitions/humaniteit-voor-vluchtelingen-op-

lesbos-evacueer-500-kinderen-naar-nederland?locale=nl 
 
’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. 
 
’t Lam Ontmoet opent seizoen 2020/21 met film “Hors normes” 

Vincent Cassel en Reda Kateb spelen twee idealistische zorgwerkers die met zwaar 
autistische kinderen werken. De tragikomedie is een sympathiek pamflet voor 
medemenselijkheid en tegen de rigide bureaucratie van het Franse zorgsysteem. 

 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
https://petities.nl/petitions/humaniteit-voor-vluchtelingen-op-lesbos-evacueer-500-kinderen-naar-nederland?locale=nl
https://petities.nl/petitions/humaniteit-voor-vluchtelingen-op-lesbos-evacueer-500-kinderen-naar-nederland?locale=nl
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Bruno (Vincent Cassel) ontfermt zich in een krap opvangcentrum in Parijs over een groep 
zwaar autistische kinderen. Wanneer sluiting van de instelling dreigt – men voldoet kennelijk 

niet aan de regels – wijst hij de twee inspecteurs die hem in zijn groezelige kantoor komen 
bezoeken temperamentvol op de foto’s van zijn cliënten aan de wand. Wat zal er met hen 
gebeuren? 
Voor mensen als Joseph is de zorg van Bruno de laatste optie. De jongeling wil graag 

werken, maar heeft de neiging zichzelf en anderen te bezeren. Zo trekt Joseph in de metro 
regelmatig aan de noodrem – een running gag in de film. Waarop Bruno hem weer uit 
handen van de spoorwegpolitie moet zien te praten. Toledano en Nakache tonen zich 

meesters in het vinden van humor in moeilijke situaties. Josephs noodgreep is ook een 
mooie metafoor: het is aan Bruno en Malik om de kinderen die zijn ontspoord weer op de 
juiste baan te leiden (en dat kan, getuige de film, ook een ijsbaan zijn). 

Wie kan de barmhartigheid die Bruno samen met zijn islamitische collega uitstraalt 
weerstaan? Evenals de omarming van diversiteit die de film voorstaat? Veel kijkers zullen 
hoogstwaarschijnlijk weer betoverd worden door het warme bad dat Hors normes bij vlagen 

is. 
Let op, de film wordt op vrijdag 23 oktober vertoond in De Ploats (aanvang 20:15), daar 
kunnen we met max 30 personen de film bekijken. Informatie bij karin@karinklomp.nl 

 
 
Algemene Leden vergadering op 6 november 

Door corona kwam het er niet eerder van, maar nu is er toch een ALV. Op vrijdagmiddag 6 
november vanaf 15:30 is er koffie/thee en bespreken we de jaarstukken en andere zaken.  
In de loop van oktober ontvangt U de uitnodiging. 

 
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 .  
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 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
mailto:karin@karinklomp.nl
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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. Voor meer informatie kunt U 
terecht bij 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. 
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