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Kerstmis 2020 
Je hoeft geen helderziende te zijn om te beweren 
dat Kerstmis 2020 anders zal zijn dan anders. In 
maart van dit jaar dachten we, hoopten we dat het 
corona-verhaal na een paar maanden wel achter de 
rug zou zijn. Even de tanden op elkaar, even een 
tijdje afstand houden, niet te vaak de deur uit, niet 
te veel mensen tegelijk ontmoeten, niet … Maar dat 
pakte allemaal anders uit toen bleek dat na de 
eerste golf nog een tweede er aan zat te komen. En 
nu zitten we in deze decembermaand in een wolk 
van onzekerheden. Het maakt veel mensen 
moedeloos en angstig. Anderen zijn corona-moe 
geworden en lappen zo langzamerhand alles aan 
hun laars of gaan (blijven) geloven in 
complottheorieën of worden virus-ontkenners. Maar 

een meerderheid van de Nederlandse bevolking probeert zich wel te houden aan de adviezen 
en regels ondanks alle mistigheid en vraagtekens. Kortom, het zijn vreemde tijden in de 
aanloop naar Kerst.  
 
In de media wordt erg benadrukt dat dit jaar een gezellige Kerst met familie, vrienden en 
bekenden er niet in zit. En juist op zulke dagen hebben veel mensen behoefte aan het 
gezelschap van elkaar. Mensen die er alleen voor staan, die worstelen met het verdriet over 
het verlies van dierbaren, die door handicap of ziekte niet meer uit de voeten kunnen, die 
geplaagd worden door herinneringen, die het contact hebben verloren met kinderen of 
familie. Er zijn talloze omstandigheden te bedenken waarom mensen met Kerst snakken naar 
contacten, een beetje gezelligheid en vrolijkheid. Gelukkig zijn er veel initiatieven om 
aandacht te besteden aan elkaar. Ook zullen er mensen zijn die troost putten uit hun geloof 
dat je aanreikt dat je als mens niet alleen staat in dit leven. Dat is voor mij altijd de 
boodschap geweest van dat Kerstverhaal over die twee mensen. Ver van hun vertrouwde 
wereld en op een ongastvrije plek mochten zij hun hoop voor de toekomst welkom heten: 
een kind in een kribbe. Vergeten mensen, onbetekenend, misschien wel vluchtelingen, 
eenzaam, verstoten en naamloos onbekend in een wereld die zo op hol was geslagen. Er 
moesten mensen van de onderkant van de maatschappij en vreemde snoeshanen van verre 
aan te pas komen om duidelijk te maken dat hun wereld nog lang niet verloren was dankzij 
dat nieuwe leven. Dat ze niet over het hoofd werden gezien of vergeten, maar dat ze 
mochten meeliften op de hoop van een nieuwe toekomst. Ik weet wel dat mensen geneigd 
zijn om dat Bijbelse Kerstverhaal te versimpelen tot geen-plaats-in-de-herberg voor Jozef en 
Maria die werden bezocht door herders en wijzen plus op de achtergrond een koortje van 
engelen: vrede op aarde en voor de mensen een welbehagen.  
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Een leuk sprookje op het niveau van een “donald duck”-verhaaltje. Maar dat verhaal is meer, 
veel meer dan dat. Het is een verhaal van hoop, troost en aanwezigheid. Ik zou er graag 
over willen preken en samen met u over willen zingen in onze kerk, maar helaas wordt het 
dit jaar daar wel een heel erg stille nacht. Of zal ‘Kerst in ’t Lam’ u misschien toch een beetje 
op de hoopvolle weg helpen? Een klein publiek, een verteller, een musicus en enkele simpele 
verhalen en een aantal ontroerende songs… Het zijn soms de kleine dingen die het doen!  Al 
met al toch hele goede dagen toegewenst.  
Ds. Andries Bakker  
 
Diensten en andere activiteiten 
Een overzicht van de activiteiten van VDG Blokzijl in de komende periode: 
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf 

19-12-2020 Kerst in 't Lam Verrassing: samenspel van gezongen 
en gesproken verhalen met ds. 

Andries Bakker en Nynke Poelsma  

Vermaning 't Lam 19:30 

10-1-2021 Dienst Zr. Bertha Groen-Mol Vermaning 't Lam 10:15 

5-2-2021 t Lam Ontmoet Barbara Lok zingt: Tribute to Michel 

Legrand  

Nog te bepalen 20:15 

14-2-2021 Dienst Ds Tineke Weidema Vermaning 't Lam 10:15 

14-2-2021 t Lam Ontmoet Kindervoorstelling: Uitbreken! Door 

Theatergroep Dolle Maandag 

Nog te bepalen 15:00 

 
 
Kerst in ’t Lam, “Voorbij De Angst”, 19 december, 19.30 uur. 

Ook dit jaar, een paar dagen voor Kerst, een bijzondere bijeenkomst met 
verhalen en muziek in ’t Lam. Net zoals vorig jaar heeft de kerkenraad mij 
gevraagd om een viering in de adventstijd te organiseren die anders van 
“aard en kleur” is dan de gebruikelijke  advents- en kerstvoeringen. Even 
niet traditioneel  maar wel in een sfeer die recht doet aan de 
Kerstgedachte. Even anders om een breder publiek aan te spreken. De 
afgelopen twee jaren konden we met muziek en verhalen een volle 
vermaning verwelkomen  tijdens Kerst in ’t Lam. Dat zal dit jaar door de 

omstandigheden niet kunnen. Helaas, maar we hopen toch dat mensen zullen komen. Nynke 
Poelsma (piano en zang) en ik (leiding, verteller) zullen in het sfeervolle kerkje aan de 
Breestraat op bescheiden en positieve wijze even wat kleur brengen aan deze donkere tijd. 
Vandaar ook het thema: “voorbij de angst”. Vanwege de regels zal een klein publiek van 30 
personen op zaterdag 19 december welkom zijn in de kerk. Aanmelding is nodig. Mocht er 
meer belangstelling bestaan dan kan een extra bijeenkomst op de zaterdagmiddag worden 
georganiseerd. (Aanvang: 16.00 uur). Aanmelding voor 15 december bij Janneke Bakker, 
jannekekikstra@planet.nl of 06  122 531 90.  

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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Kerkdiensten en COVID-19 
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 
 
Samen comforters maken. 
Op 12 en 19 december is er gelegenheid om beide kerken te bezoeken en te wandelen door 
Blokzijl.  
In het Lam wordt uitgelegd hoe een zgn. “comforter” gemaakt wordt. Dat is een 
lappendeken zoals de Amish en de Mennonites  die al decennialang maken voor mensen in 
vluchtelingenkampen en rampgebieden. Het is mogelijk om op 12 en 19 december mee te 
helpen bij het maken van zo’n lappendeken. Uiteraard op afstand en in kleine groepjes.  
’t Lam is op 12 december open van 10:00 – 16:00 uur, op 19 december tot 15:00 uur. 
 
Inzamelingsactie Voedselbank 
Help je mee om iedereen een fijne Kerst te geven? PKN Blokzijl organiseert een extra 
inzameling voor de Voedselbank Steenwijkerland zodat we de gezinnen die het nodig hebben 
ook een mooie Kerst kunnen bezorgen. Ongeveer 125 huishoudens in Steenwijkerland 
maken gebruik van de Voedselbank. Elke vrijdag worden er pakketten uitgedeeld en 
bezorgd.  
Zaterdag 12 december a.s. van 10.00 tot 16.00 uur kun je diverse levensmiddelen brengen 
naar het pleintje voor de Grote Kerk in Blokzijl. Er is vooral behoefte aan blikken soep, jam, 
pindakaas, houdbaar broodbeleg, macaroni en rijst. Een financiële bijdrage is ook welkom. 
Locatie: plein Grote Kerk Blokzijl 
 
Wij wensen U fijne kerstdagen. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, 
www.doopsgezindblokzijl.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kerkenraad, Janneke Bakker-Kikstra 
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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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