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VAN EEN NIEUWE BIJBEL IN EEN ONCHRISTELIJKE WERELD. 
 
Groot nieuws, zo werd het breed uitgemeten op 

de voorpagina van de Trouw las. “In de Bijbel 
voor de 21ste eeuw is niet alles moderner”. Zijn 
wij in deze tijd in de ban van de ingrijpende 

gevolgen van corona, de aanslagen in Frankrijk, 
de verkiezingen inde VS, de Brexitdeal en tal van 
andere zorgen, nee…. Voorpaginanieuws: er is 

een nieuwe Bijbelvertaling uitgekomen. 
Waarschijnlijk heeft de redactie gedacht dat 
mensen in deze tijd ook eens wat anders nieuws 

mogen horen. Natuurlijk, als theoloog mag ik me 
(opnieuw) verheugen over een nieuwe Bijbelvertaling, maar of dat de geseculariseerde 
Nederlandse samenleving iets zal zeggen?  

Dit jaar geef ik als invaller op diverse scholen in de Noordoostpolder les vanuit Christelijk 
perspectief in het kader van “Leren Leven”.  Prachtig om kinderen van groep drie t/m acht 
elke week proberen aan te spreken met Bijbelse verhalen die er , volgens mij, er toe doen. 

Het gaat om honderden kinderen die ik mag bereiken met de verhalen uit de Bijbel. Maar 
ook gewoontes, tradities en rituelen komen op speelse wijze aan bod. Slechts weinig 
kinderen komen nog met kerk of moskee in aanraking. De meeste kinderen zijn totaal 

onbekend met kerk en geloof. Je merkt tijdens de vele gesprekken dat voor het thuisfront 
geloof en het Christelijk erfgoed geen enkele rol speelt. En dan zeg ik het maar heel 
vriendelijk, want negatieve opvattingen over het Christelijk erfgoed beluister ik regelmatig 
tussen de regels door. Natuurlijk is het waar dat de kerk in het verleden dingen vreselijk 

verkeerd gedaan heeft, waardoor mensen op onmenselijke wijze zijn behandeld en 
beschadigd. De kerk die op grond van Bijbelverhalen mensen vanwege hun geaardheid, 
opvattingen, ras of maatschappelijke status veroordeelden. En zo kan ik, en u als lezer, nog 

talloze voorbeelden aanhalen over hoe de kerk oordeelde over mede-mensen en zich 
daardoor zich vervreemde van mensen door hun af te stoten. Helaas is dat nog steeds het 
geval. Denk aan opvattingen binnen sommige kerken over de vrouw, abortus, euthanasie, 

geaardheid enz.  
Uiteraard breng ik daar tegen in dat de kerk ook ontzettend veel goed(s) gedaan heeft. De 
voorbeelden buitelen bij mij over elkaar heen. Maar ik maak mezelf wat wijs als ik denk dat 

ik daarmee mensen zou kunnen overtuigen van de grote waarde van het geloof voor de 
huidige tijd met zijn enorme bedreigingen van het leven en het voorbestaan van deze aarde. 
Mensen hebben het geloof tot nu toe massaal de rug toegekeerd en omarmen andere 

“waarheden” tot aan complottheorieën toe.  
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In onze snel krimpende doopsgezinde broederschap (inclusief de eigen doopsgezinde 
gemeente Blokzijl) is men, voor mijn  gevoel, voor de echte vragen van mens en 
samenleving weggelopen, zodat die wereld om ons heen weinig boodschap meer aan ons 

heeft.  
Daar helpt een nieuwe Bijbelvertaling niets aan. Maar hoe kan het Christelijk geloof vanuit 
onze eigen traditie nog wel een bijdrage leveren? Dat is niet zomaar een interessante vraag, 

maar vooral een enorme uitdaging.  
Ds. Andries Bakker  
 

COVID-19 
We zitten midden in de 2e golf en wachten op de nieuwe aankondigingen van het kabinet.  
Ook in deze nieuwsbrief regent het weer annuleringen van activiteiten. Jammer, maar 

zorgvuldigheid en veiligheid stat voorop! Laten we vooral die anderhalve meter regel in acht 
nemen en het mondkapje steeds bij de hand houden. We hebben op 8 november weer een 
kerkdienst in ’t Lam en we nemen daarbij uiteraard alle zorgvuldigheid in acht. 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: 
 
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

De Ploats 15:00

19-12-2020 Kerst in 't Lam Verrassing: samenspel van gezongen 

en gesproken verhalen met Ds. Andries 

Bakker 

Vermaning 't Lam 19:30

 
 
Bij de diensten 

Op zondag 8 november is er weer een kerkdienst in ’t Lam. Zr Bertha Groen-Mol gaat voor. 
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 een welkom en 

comfortabel gevoel te hebben 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 
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Geannuleerd 
Twee avonden zijn in oktober geannuleerd, ’t Lam in Gesprek/Ronde Tafel Gesprek op 
dinsdag 20 oktober (was 6 oktober) en de film ‘Hors Normes”. Zodra het weer hopen we 

beide avonden alsnog te programmeren. Ook de in november geplande filmcyclus Heimat 1 
gaat niet door.  
 

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 
 
Algemene Leden vergadering op 6 november gaat niet door 

Door corona gaat ook de voor vrijdag 6 november geplande Algemene Leden vergadering 
2020 niet door. Op de vergadering hadden we het financieel jaarverslag 2019 willen 
bespreken. In een volgende ALV in 2021 zullen we dat alsnog gaan doen.  

Dirk Lok wil na 7 jaar zijn plaats in de kerkenraad en het bestuur van de Stichting afstaan en 
we hebben Janneke Bakker-Kikstra bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. Janneke, al 
heel bekend met doopsgezind blokzijl, loopt al vanaf de zomer mee. In de komende 

maanden wordt een en ander definitief overgedragen. Dirk blijft, met Antje, wel kerkmeester 
en dat is een hele geruststelling. 
 

Kerst in ’t Lam op zaterdag 19 december 
Er moet heel wat gebeuren om Andries te stoppen om ons weer een kerstfeest in ’t Lam 
voor te schotelen. Er wordt nog gewerkt aan de voorbereidingen, maar eind november 
berichten we U daar verder over. Omdat we uitgaan van max 30 bezoekers zijn er eventueel 

meerdere bijeenkomsten. Meer informatie volgt tezijnertijd, noteer alvast de datum! 
 
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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