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Oorlog in Ukraïne (bron: Doopsgezind Nu) 
 
Pastor Roman Rakhuba probeert vanuit Oekraïne contact te bewerkstelligen tussen 
broeders en zusters wereldwijd en de doopsgezinden in Oekraïne). 
'Vandaag (donderdag 24 februari) zijn er ongekende dingen gebeurd in ons land, die 
waarschijnlijk het leven van iedereen voor altijd zullen veranderen. We hebben zulke 
dingen nooit voor mogelijk gehouden. Militaire objecten in heel Oekraïne zijn 
vandaag in de ochtend gebombardeerd. Onlangs dachten we dat de pandemie het 
ergste is dat kan gebeuren. Nu begrijpen we dat de tijd van oorlog en pandemie 
samen de moeilijkste tijd is die alle mensen en kerken van Oekraïne ooit hebben 
meegemaakt. Op dit moment heerst er chaos in andere delen van Oekraïne. 
Benzinestations staan vol met rijen auto's. Mensen willen hun auto tanken en 
vertrekken. Velen vertrekken, maar het is moeilijk te begrijpen waar ze nu heen 
moeten, omdat vandaag zelfs regio's ver van de Russische grens het doelwit waren. 
We hebben voortdurend contact tussen predikanten van doopsgezinde kerken. 
Groepen van kerkleden verzamelen zich kerken met als doel een schuilkelder in de 
kerkkelder uit te rusten en uit te zoeken wat er nu moet gebeuren. 
 
We geloven allemaal in de almacht van de Heer en geloven dat we alles zullen 
hebben wat kerken nodig hebben om de samenleving te dienen in deze moeilijke tijd. 
In de huidige situatie hebben we veel behoefte en kosten. We kopen elektrische 
generatoren, voedsel en proberen brandstof in te slaan. Zojuist hebben we het 
laatste nieuws ontvangen van Russische soldaten die een deel van de regio Cherson 
aanvallen en de plaatselijke waterkrachtcentrale proberen te bezetten. Onze 
belangrijkste behoeften zijn dus gebeden voor de veiligheid van onze mensen en 
financiën. Bovendien is het, indien nodig, nodig om onze mensen als vluchtelingen 
op te vangen. We hebben informatie dat Polen zijn grenzen heeft geopend voor 
vluchtelingen uit Oekraïne, maar de snelwegen in de richting van Polen zijn 
vastgelopen met verkeer en het is moeilijk om daar te komen. Als u op de een of 
andere manier vluchtelingen uit Oekraïne kunt ontvangen of helpen, zouden we dat 
zeer op prijs stellen. 
 
We geloven in Gods kracht en dat Hij ons zal helpen, we hopen op Hem dat we dit 
zouden overtreffen en veilig en in leven blijven. Bedankt voor alles wat je voor ons 
hebt gedaan, het inspireert ons enorm! Mogen u en uw gezin gezegend worden met 
de liefde van onze Heiland, Jezus Christus. 
 
Laten we Oekraïne, hun burgers, hun kerken en hun leden in onze gebeden 
gedenken. Onder andere in DG Aalsmeer en DG Steenwijk is op 26 februari een 
vredesgebed gehouden voor Oekraïne.  
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Er is hulp nodig is. Humanitaire hulp, want er is behoefte aan voedsel, kleding en 
medicijnen. Ook zijn er hulpmiddelen nodig om veilige plekken in te kunnen richten, 
bijvoorbeeld verf en materialen om schuilkelders klaar te maken. We hebben geld 
nodig voor een brandstofvoorraad in geval van een dringend vertrek, maar ook voor 
onderhoud en reparatie van voertuigen die betrokken zullen zijn bij de evacuatie, 
voor elke kerk. Er is voedsel en water nodig voor de gebouwen (kelders) van iedere 
kerk die in geval van oorlog worden voorbereid.' 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miekje Hoffsscholte-Spoelder via 
mspoelder66@gmail.com. Als u een financiële bijdrage wil doen, kunt u uw donatie 
overmaken naar WereldWerk op NL27 TRIO 0786 8803 33 o.v.v. 'hulp Oekraïne'. 
 
De internationale doopsgezinde gemeenschap is in nauw contact met Oekraïne en 
probeert te helpen waar het kan. Jantine Huisman (jongerenvertegenwoordiger 
binnen Young Anabaptists) is één van de mensen die op de hoogte worden 
gehouden door Roman. Hij schreef eerder deze week onder andere: 'We proberen te 
anticiperen op de situatie en klaar te zijn voor elke ontwikkeling. Mensen zijn bang, 
velen vertrekken.' 
 
 
Agenda 
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf 

3-3-2022 Film in 't Lam Filmhuis: Inuk Vermaning 't Lam 20:00 

13-3-2022 Dienst Zr. Marjan Huisman Vermaning 't Lam 10:15 

18-3-2022 t Lam Ontmoet Met Schrijvers Festival Steenwijk; gast 

is auteur Eva Vriend  

Vermaning 't Lam 20:15 

7-4-2022 Film in 't Lam Filmhuis: Everlasting moments Vermaning 't Lam 20:00 

8-4-2022 

 
9-4-2022 

t Lam Ontmoet 

 
Mattheuspassion 

Fling (duo) Ierse traditionele muziek 

 
toelichting en muzikaal beleven  

Vermaning 't Lam 

 
Vermaning 't Lam 

  

20:15 

 
19.30 

  
10-4-2022 Cantatedienst Dienst in de Grote Kerk van Blokzijl  Grote Kerk Blokzijl 10:15 

14-4-2022 Avondmaal Ds Andries Bakker Vermaning 't Lam 19:30 

 
Kerkdiensten  
 
De eerstvolgende dienst is op zondag 13 maart met zr.  Marjan Huisman. Janny 
Bennen-Stakelbeek bespeelt het orgel.  

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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Zr. Marjan Huisman stelt zich even voor. 
 
Op zondag 13 maart mag ik in Blokzijl voorgaan. Ik ben Marjan Huisman en woon in 
Joure. 
Ik ben opgeleid tot verpleegkundige maar na een carrière via de kinderen, ben ik 
voornamelijk werkzaam geweest als administratief medewerker, eerst voor de Friese 
Doopsgezinde Sociëteit en sinds 2020 voor de Stichting Menno Simons. Ik hou ervan 
om dingen te regelen en te organiseren en dat is ook terug te vinden in het 
vrijwilligerswerk dat ik doe, het coördineren van de hulpacties voor vluchtelingen in 
Jordanië in samenwerking met Wereldwerk en MCC. 
Mijn hobby's zijn zingen, handwerken, tuinieren in mijn volkstuin, wandelen en 
stamboomonderzoek.  
Ik ben getrouwd met Eddie, moeder van Jantine en Gertjan en sinds 2019 beppe van 
Marthe en Jiska. 
Mijn interesse voor het preken is vooral de laatste jaren gegroeid, na het volgen van 
de Doperse theologie in Elspeet en een preekcursus in Heerenveen. Met de 
liturgiegroep heb ik al vaak vieringen verzorgd in de kerk in Joure en in Dopersduin 
heb ik als gastenleiding ook een aantal vieringen voorbereid.  
Ik hoop u te ontmoeten op 13 maart in Blokzijl. 
  
Hartelijke groet, 
Marjan Huisman 

 
Felicitatie 
 
Een felicitatie voor Andries Bakker die 12 febr. 70 jaar werd. In de dienst van 13 febr. 
trakteerde hij op oranjekoek en natuurlijk kreeg hij een mooie bos bloemen van de 
gemeente Blokzijl.  
 
’t Lam Ontmoet 
 
Op dit moment zijn er geen corona regels meer van toepassing. U bent van harte 
welkom zonder coronapas en mondkapje. Maar uiteraard blijven we wel voorzichtig 
en bij de bijeenkomsten zorgen we ervoor dat er plaatsen onbezet blijven. 
 
Op donderdag 3 maart (vanaf 20:00 uur) wordt de film “Inuk” vertoond. Op Groenland 
woont de 16-jarige Inuk samen met zijn drankverslaafde moeder en heldhaftige 
stiefvader. Inuk, de stadsjongen, wordt naar een kindertehuis gestuurd op een klein 
eiland midden in de Noordelijke IJszee. Daar ontmoet hij Ikuma, de beste jager van 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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het Noorden. Op advies van Aviaaja, de aardige directrice van het kindertehuis, gaan 
Inuk en Ikuma samen op reis voor de jaarlijkse zeehondenjacht. ,,Een intrigerende 
en ontroerende film waarbij klimaatverandering en jeugdzorg centraal staan. 
 
Op vrijdag 18 maart 2022 is er een lezing in ‘t Lam ontmoet door historica en 
schrijfster Eva Vriend. Deze avond is geprogrammeerd in samenwerking met het 
Schrijversfestival Steenwijk. De avond begint om 20.15 uur; de entree is € 10,00. 
Eva Vriend (1973) groeide als boerendochter op in de Noordoostpolder en is zeer 
geïnteresseerd in de (onstaans)geschiedenis van de polders, de zee en de mensen 
die ervan leven en eraan wonen. Haar boek “Het nieuwe land” (2013) over de 
ontstaansgeschiedenis van Flevoland werd genomineerd voor de M.J Brusseprijs 
(beste journalistieke boek) en de Libris Geschiedenis Prijs. 
Vanaf 2016 werkte ze samen met het Zuiderzeemuseum uit Enkhuizen aan het 
interactieve project ‘Mijn Zuiderzee’, waarvoor ze vele levensgeschiedenissen van 
kustbewoners optekende. 
Ook schreef ze het boek “Eens ging hier de zee tekeer” (2020), waarin ze de 
gevolgen van de afsluiting van de Zuiderzee voor een viertal Zuiderzee stadjes 
beschrijft. Op 28 mei 1932 werd de Afsluitdijk gedicht. Hun Zuiderzee werd het 
IJsselmeer. Voortaan voeren hun botters uit op een zoetwaterplas. 
Wat betekent zo’n ingrijpende verandering voor de cultuur, de identiteit en de 
toekomstdromen van mensen? 
Meer informatie over alle activiteiten en over de kaartverkoop via onze website. 
 
 
De Mattheuspassion nader bekeken. 
 

Hierbij alvast de aankondiging voor een bijzondere avond in ’t Lam op zaterdag 9 
april om 19.30 uur. Janolda Hogendorf en Hendrik Snel nemen ons mee door de 
Mattheuspassion  van Johannes Sebastiaan Bach. Met piano en dwarsfluit zullen 
verschillende hoogtepunten worden beluisterd. Ook zal het nodige  over de 
technische achtergronden worden verteld. Hoe bracht Bach de tekst en de muziek bij 
elkaar en waarom liet hij  “Herr , bin ich’s ?”  elf keer zingen ? De aanwezigen 
worden ook uitgenodigd om een aantal koralen mee te zingen. Na deze avond zal 
men bewuster naar een uitvoering van de Mattheuspassion luisteren om er nog 
intenser van te genieten. Vanzelfsprekend is Iedereen welkom. De toegang is gratis.  
 
Nieuws van de kerkenraad 
 
In de zomer is er wederom een expositie in de kerk. Ook deze keer verzorgt Alie de 
Boer de organisatie ervan.  

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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Tweede gespreksronde toekomst 
 
De tweede gespreksrondes zijn begonnen, maar nog niet afgerond. In de volgende 
nieuwsbrief meer hierover. 
 
 
 
‘Thuis op aarde’, de Regionale Buitendag op ‘Buitengoed Fredeshiem’ 
                     
Door wie en waar wordt deze dag georganiseerd? 
Doopsgezind Noord Nederland (GDS, FDS en Ring Zwolle) organiseert voor de 
tweede keer een Buitendag.  De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een 
feestelijke dag te worden. Voorop staat plezier en ontspanning, bezinning en 
inspiratie en vooral elkaar ontmoeten. Wij hopen deze dag door te brengen deels in 
de open lucht en deels binnen. Het thema voor deze dag is ‘Thuis op aarde', De 
aarde is niet alleen de plek waar we wonen, maar ook de plek waarvoor wij met 
elkaar verantwoordelijkheid dragen. Deze dag is ervoor bedoeld om elkaar daarin te 
bemoedigen.  
 
Voor wie is deze dag bedoeld? 
Deze dag is bedoeld voor iedereen, van de jonge spring-in-het-veld tot rollator-
gedreven senioren. Voor een ieder die geïnteresseerd is en zich betrokken voelt bij 
een geloofsgemeenschap. Het gaat om samen gemeente-zijn, waaraan iedereen kan 
meedoen. We hebben elkaar immers broodnodig voor onze verhalen, voor onze 
verlangens en onze hoop op toekomst! 
 
Wat is de inhoud van deze dag? 
Na het welkom is er een korte viering. Aansluitend zijn er diverse workshops voor 
denkers, doeners, dromers, praters, wandelaars en creatievelingen. Er is ook een 
speciaal programma voor de middenleeftijders, voor de jeugd en kinderen. Na de 
vegetarische lunch is er nog een beknopte afsluiting. 
 
Wat zijn de kosten? 
Zoals aan de meeste uitjes zijn ook aan deze Noordelijke Buitendag kosten 
verbonden. Ring Zwolle, GDS en FDS dragen voor een groot deel bij in de onkosten 
van deze dag. Van de deelnemers vragen wij een eigen bijdrage van € 15,- pp., voor 
de kinderen  
€ 5,-pp.  
 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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Opgeven 
Opgeven en betalen kan vóór 15 april bij Janneke Bakker  
Email: jannekekikstra@planet.nl   tel. 0612253190 
 
Wanneer:   zondag 15 mei 2022  
Waar:   ‘Buitengoed Fredeshiem’   Eiderberg 2, 8346 KJ De Bult 
Hoe laat:  10.00 uur Inloop, 10.30 uur aanvang. 
Afsluiting:   15.00  uur 
 
 
Vermaningspad 2022: Fietsen langs Doopsgezinde kerken (Vermaningspad) 
2022  
 
Traditioneel wordt jaarlijks door één of meer Doopgezinde gemeenten op 
Hemelvaartsdag het zogenaamde Vermaningspad georganiseerd. In 2020 zou de 
Ring Zwolle dit doen. Door de pandemie ging dit (ook in 2021) niet door. Dit jaar 
wagen we een nieuwe poging en wel donderdag 26 mei as.  
 
De route begint in Blokzijl bij de DG kerk ‘Het Lam’. Iedereen wordt daar ontvangen 
met een kop koffie met Blokzijler brok. In de DG kerk in Giethoorn kan de zelf 
meegebrachte lunch opgegeten worden onder het genot van een kop soep. 
Vervolgens door naar de DG kerk in Steenwijk voor een kop thee of koffie. Het 
laatste deel van de route vanaf Steenwijk voert door de Weerribben langs het 
gehucht Nederland en weer terug naar Blokzijl. De dag wordt traditioneel afgesloten 
met een vesper in de DG kerk “Het Lam’. 
 
Er is zowel een aantrekkelijke fietsroute als ook een autoroute door de “kop van 
Overijssel” uitgezet. Routes die voeren door de unieke Nationale Parken “De 
Wieden” en “De Weerribben” met afwisselende landschappen en langs pittoreske 
historische plaatsen. 
 
De deelnemers kunnen tussen 09.00 uur en 10.00 uur starten vanaf de parkeerplaats 
aan de Kanaalweg 3 net buiten Blokzijl. De kosten voor deelname bedragen € 10,-- 
p.p., De betalingen graag contant in de partytent op de parkeerplaats of in de kerk 
van Blokzijl bij de start. Na betaling ontvang je naast routebeschrijving een button.  
Met de button op kun je in de genoemde kerken koffie, thee en soep krijgen. Ook kun  
je als fietser met de button op zonder kosten het veerpontje Jonen gebruiken.  
 
Aamelden graag voor 1 mei bij  info@dg-ringzwolle.nl   
 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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Van 18 tot en met 22 april wordt door de FDS, GDS en Ring Zwolle een 
(vakantie) midweek georganiseerd in Fredeshiem voor met name de wat 
ouderen in onze doopsgezinde gemeenten. 
 
Beste mensen, 
 
Van 18-22 april wordt er midweek georganiseerd voor mensen uit doopsgezinde/ 
remonstrantse  gemeenten in Noord Nederland, oftewel het FDS –en  GDS-gebied 
en de ring Zwolle. Het thema van de midweek luidt: ´Vrijheid´. Naast alle ontspanning 
gaan we gedurende de midweek  in op wat vrijheid voor ons betekent. 
 
De midweek begint maandagmiddag 18 april en op vrijdagochtend 22 april worden 
de koffers weer gepakt.  
We zijn momenteel druk bezig om een gevarieerd en ontspannen programma samen 
te stellen. Zodra dit bekend is, sturen we u dit toe, samen met de bevestiging van 
opgave. 
 
De leiding van deze midweek is in handen van Annie en Fokke Rekker-Van der 
Werff. 
 
De kosten voor de midweek zijn: € 475,- voor een éénpersoonskamer en € 425,- 
voor een 
tweepersoonskamer (per persoon). 
Het juiste bedrag kunt u tegelijk met uw opgave overmaken naar: IBAN NL20 RABO 
01 46 45 83 46 t.n.v. Penningmeester FDS; o.v.v. ‘Fredeshiem midweek 2022’. 
 
N.B. 
Mocht de kosten van deze midweek voor u een bewaar zijn om deel te nemen, wilt u 
dan in verbinding stellen met Annie Rekker-Van der Werff, tel. 06 22 05 28 06.  
U kunt ook contact met haar opnemen als er vragen zijn op het gebied het eventueel 
‘meenemen van zorgverlening’ op het vakantieadres. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Annie Rekker-Van der Werff 
Mejontsmastraat 38, 9285 RE Buitenpost 
tel. 06 22 05 28 06 
email: ahrekker@hotmail.com 
 
Belangrijk: 
Aanmelden zo spoedig mogelijk. 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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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-Kikstra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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