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EEN JAAR OM TE DROMEN? 

Veel mensen willen het afgelopen jaar zo snel mogelijk 

vergeten. Te veel verdriet, te veel afstand, te veel 
mondkampjes, teveel lockdowns, te veel positief ge-testen, 
teveel… Laten we het maar vergeten, want een nieuw jaar 
ligt voor ons. Het nieuwe jaar waarin we weer een normale 

wereld tegemoet gaan zien. Het vertrouwde zal weer bezit 
van ons gaan nemen of wij proberen het vertrouwde in bezit 
te krijgen, toch? Alles weer vanouds? Tijdens Kerst in ’t Lam 

online zei ik:  “met Kerst worden de plooien van de angst 
niet gladgestreken en de duisternis van de angst niet 
ontkend. Door het Kerstverhaal mogen we steeds weer 

horen dat er hoop is op andere tijden.” Dat is wat anders dan “alles wordt weer vanouds”.  

We kunnen het afgelopen jaar niet zo maar even uit ons geheugen wegpoetsen. Dat voorop. 
Maar we kunnen het nieuwe jaar vervolgens wel verwelkomen als een periode waarin we 

zorgen, angst, verdriet en boosheid een plaats kunnen geven. Daarnaast kunnen we 
proberen met de positieve ervaringen een bijdrage te gaan leveren aan de grote 
vraagstukken van deze tijd.  Kunnen we met de aandacht en zorg voor elkaar en de 

solidariteit met elkaar de mondiale medemenselijkheid stimuleren? En we hebben nog meer 
geleerd tijdens dat ellendige jaar: dat we niet de hele wereld hoeven af te vliegen voor 
vakanties en zakelijk overleg; dat we best wat minder mobiel kunnen zijn; dat thuiswerken 

ook voordelen heeft; dat internetten de wereld of je familie dichterbij kan brengen; dat een 
beroep doen op of klaar staan voor anderen veel voldoening geeft. Zo kun je stellen dat het 
afgelopen jaar ons ook bezinning heeft gebracht. Dat geldt ook voor veel kerken die  

geworsteld hebben met de vragen over het al niet doorgaan van kerkdiensten, 
gespreksgroepen, kringbijeenkomsten, evenementen en vergaderingen. Er moesten veel 
keuzes worden gemaakt. En waren die allemaal goed of…?  

Dat brengt me ook bij vragen over het voortbestaan van onze kleine gemeente. Als 
gemeente hebben we het afgelopen jaar veel niet door laten gaan. Jammer. Verschillende 
keren hebben we onze -toch al schaarse- diensten online kunnen bekijken. Dat heeft best de 

nodige tijd en moeite gekost om het voor elkaar te krijgen. Maar hoeveel mensen uit onze 
kleine kring hebben we daarmee bereikt?  Ook hebben we kunnen “meten” dat onze 
diensten -geheel of gedeeltelijk- door aanzienlijk  meer mensen zijn bekeken dan we de 

afgelopen jaren tijdens fysieke gewend zijn. Wat doen we met zo’n gegeven en wat betekent 
dat voor onze gemeente?  

Zo zijn er meer vragen die ons bezig kunnen houden als we spreken over de toekomst van 
onze gemeente, zoals hoe lang onze gemeente op de huidige manier kan blijven 
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voortbestaan. Doet “de laatste het licht uit” of zijn er verrassende nieuwe inzichten over de 
gemeente die niemand nog gezien heeft? Ik droom maar wat en dat is ook iets waartoe een 

nieuw jaar ons uitdaagt, want -Bijbels gezien- kunnen (!) dromen tekens uit de hemel zijn. 
Hoe dan ook: allemaal een gezond en inspirerend nieuw jaar toegewenst. 
Andries Bakker          
  

Nieuwjaarswens 

“Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, besef je hoe bijzonder gewone dingen 
zijn”. Eko boerderij Marsman gaf ons bij de aankopen voor de feestdagen deze mooie wens 
mee. We zijn bevoorrecht te leven in dat deel van de wereld waarin we kunnen vertrouwen 

op goede gezondheidszorg en een functionerende overheid. Ook al zijn we het misschien 
niet altijd eens met de genomen besluiten, of begrijpen we de achterliggende motieven niet. 
Laten we niet steeds benoemen wat beter kan, maar gelukkig zijn met wat we hebben en 

vooral omzien naar de mensen om ons heen. En begrijpen dat het allemaal niet zo 
vanzelfsprekend is. 
Namens de kerkenraad wens ik iedereen een beter en gezond 2021. 

 
Diensten en andere activiteiten 
Een overzicht van de activiteiten van VDG Blokzijl in de komende periode: 

 
 

Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf 

10-1-2021 Dienst Zr. Bertha Groen-Mol On-line 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 

 
On-line kerkdiensten  

De dienst van 10/01 wordt weer vooraf opgenomen en is te zien via onze website of ons  
youtube kanaal via deze link.  
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/
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’t Lam Ontmoet met Barbara Lok op 05/02 
Uiteraard blijft het nog even spannend of dat allemaal kan doorgaan. Voorlopig gaan we 

ervan uit dat het in de Grote Kerk zal zijn, maar we wachten de berichtgeving rondom de 
lock down verder af. Voor meer informatie kunt U terecht bij Karin Klomp  
 
De Wereld Gezondheids Organisatie roept op tot solidariteit en eerlijk delen van 

vaccins voor bestrijding Covid-19 
Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat regeringen meer moeten investeren in de 
volksgezondheid, van het financieren van toegang tot COVID-vaccins voor alle mensen tot 

het beter voorbereiden van onze systemen om de volgende, onvermijdelijke pandemie te 
voorkomen en erop te reageren. Centraal hierbij staat het investeren in universele 
gezondheidsdekking om gezondheid voor iedereen werkelijkheid te maken.  

Ten tweede, aangezien het enige tijd zal duren om iedereen tegen COVID te vaccineren, 
moeten we ons blijven houden aan beproefde maatregelen die ons allemaal beschermen. Dit 
betekent fysieke afstand bewaren, gezichtsmaskers dragen, hand- en ademhalingshygiëne 

oefenen, drukke plaatsen binnenshuis vermijden en mensen buiten ontmoeten. Deze 
eenvoudige maar effectieve maatregelen zullen levens redden en het lijden verminderen 
waarmee zoveel mensen in 2020 te maken hebben gehad.  

Ten derde, en vooral, moeten we ons engageren om solidair samen te werken, als een 
wereldwijde gemeenschap, om de gezondheid nu en in de toekomst te bevorderen en te 
beschermen. We hebben gezien hoe verdeeldheid in politiek en gemeenschappen het virus 

voedt en de crisis aanwakkert. Maar samenwerking en partnerschap redden levens en 
beschermen samenlevingen.  
In 2020 heeft een gezondheidscrisis van historische omvang ons laten zien hoe nauw we 

allemaal met elkaar verbonden zijn. We zagen hoe vriendelijkheid en zorg de buren hielpen 
in tijden van grote strijd. Maar we waren ook getuige van hoe kwaadwillende handelingen en 
verkeerde informatie vermijdbare schade veroorzaakten.  

Als we 2021 ingaan, hebben we een eenvoudige maar diepgaande keuze te maken: Negeren 
we de lessen van 2020 en laten we insulaire, partijdige benaderingen, samenzwerings 
theorieën en aanvallen op de wetenschap zegevieren, met als gevolg onnodig lijden voor de 

gezondheid van mensen en de samenleving in het algemeen? Of lopen we samen de laatste 
kilometers van deze crisis en helpen we elkaar gaandeweg, van het eerlijk delen van vaccins 
tot het bieden van nauwkeurig advies, medeleven en zorg aan iedereen die dat nodig heeft, 

als één wereldwijde familie. De keuze is eenvoudig.  
Er is licht aan het einde van de tunnel en we zullen er komen door samen het pad te nemen. 
WIE staat bij je - We Are Family en we zijn In This Together. Ik wens u en uw dierbaren een 
vredig, veilig en gezond nieuwjaar. 

Uit de nieuwjaarsrede van Dr. Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO (Wereld 
Gezondheids Organisatie) 
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Informatie 
Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, 

www.doopsgezindblokzijl.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Namens de kerkenraad, Janneke Bakker 
 
 
 
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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