
  
 Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl 
 
  NIEUWSBRIEF 58  
 
  APRIL 2022 

  

 
 

 

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl 

Kerkgebouw ’t Lam: Breestraat 2, 8356DL  Blokzijl,  

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl 

www.doopsgezindblokzijl.nl 

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM  Blokzijl 

 

 

De grootste kracht is machteloosheid. 
 
Het is vanzelfsprekend dat de oorlog in 
Oekraïne ons met afschuw vervult. 
Bombardementen, steden in puin en 
miljoenen mensen op de vlucht. Een maand 
geleden maakten we ons nog druk over de 
coronamaatregelen en nu is dat al bijna 
vergeten. Nu zijn we niet alleen in 
verwarring over de gebeurtenissen in Oost-

Europa, maar worden we ook geconfronteerd met onze energie-afhankelijkheid van 
Rusland. Allemaal de thermostaat wat naar beneden, iets minder vaak met de auto 
weg, rustig aan met gasverbruik en misschien wat gaan nadenken over onze 
vakantiebestemming. 
Onze afhankelijkheid merken we ook dubbel en dwars in de portemonnee, hoewel 
dat vooral geldt voor mensen met de kleine beurs. (Dat laatste zit me toch niet echt 
lekker, ook al kan je er weinig aan veranderen.)  En als klap op de vuurpijl komen er 
ook nog de dramatische conclusies van het nieuwe rapport van het VN-Klimaatpanel 
IPCC. Met elkaar maken we er een aardige puinhoop van in deze wereld. Met name 
de kwetsbare mensen zijn nu al wereldwijd het slachtoffer. Zij vormen een grote 
meerderheid van de wereldbevolking die nu al dagelijks met die gevolgen te maken 
heeft. De welgestelde minderheid lijkt nog steeds onwillig om te komen tot een 
drastische gedragsverandering. Dit alles overziend, denk ik dat onze Lieve Heer wel 
een enorme optimistische grondhouding moet hebben om te blijven geloven in de 
goede afloop van zijn schepping.   
In diverse Bijbelverhalen maken wij kennis met een God die niet opgeeft om met 
mensen op weg te gaan. Het zijn niet de heilige boontjes waar die God op vertrouwt, 
maar vaak diep gevallen mensen waarmee je liever niet te maken krijgt. In die 
verhalen kiest God die uit of wijst hij ze aan. Hij bouwt op hen met het oog op zijn rijk 
van vrede en recht. Met die gevallen mensen gaat hij in zee om te komen tot 
“verandering ten leven”. Voor veel gelovige mensen heeft dat ook alles te maken met 
de betekenis van Pasen: geloven, tegen beter weten in, dat de dood wordt 
overwonnen door het leven. Dat klinkt erg mooi, maar ik vind dat de prijs wel heel erg 
hoog is, als ik zie naar de ellende en de chaos waar zoveel onschuldige mensen 
mee te maken krijgen. Sommigen beweren zelfs dat God met dit lijden een bedoeling 
heeft, zodat het zin heeft. Nou, ik vind dat het lijden in deze wereld volkomen zinloos 
is. Ik wil dat op geen enkele manier ophangen aan de God, waar ik mee te maken wil 
hebben. Ik geloof dat de grote kracht van God zijn machteloosheid is, waarmee hij 
mensen in beweging weet te krijgen. Dat is voor mij de betekenis van Pasen. 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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Misschien moeten we in deze tijd gaan nadenken over de consequenties van die 
kracht! 
Goede Pasen toegewenst. Ds. Andries Bakker  
 
 
Oorlog in Oekraïne, een bericht van Doopsgezind WereldWerk 
 
Stel je eens voor: 
‘Sirenes van het luchtalarm blèren hun waarschuwing in het rond. In paniek zoek je 
snel een schuilplaats. Opeens herinneren ijskoude vingers je eraan dat je in de haast 
bent vergeten een warme jas aan te doen’.  
Dit is op dit moment de werkelijkheid voor veel mensen in Oekraïne. 
 
Lokale partners: 
Temidden van al deze ontberingen, werken onze lokale partners en voorzien ter 
plekke en waar mogelijk in essentiële behoeften. Ze ontvangen geld en 
hulpgoederen vanuit het buitenland, maar kopen, waar mogelijk, ter plekke o.a. 
voedsel, medicijnen, dekens, matrassen. Allemaal zaken, die iedereen momenteel 
nodig heeft, maar steeds moeilijker verkrijgbaar zijn. Matrassen gaan naar mensen 
die in kelders of in trappenhuizen slapen. Verder dienen schoollokalen vaak als 
onderkomen voor mensen die ‘onderweg zijn’. Men koopt benzine, zodat mensen per 
auto verder kunnen trekken naar een veilig deel van het land.  
 
In de gebieden die nog niet zijn bezet, doen lokale partnerorganisaties hun uiterste 
best om kwetsbare mensen te voorzien van eerste levensbehoeften. Denk hierbij aan 
ouderen, gehandicapten en zieken. Kerken zijn belangrijke punten geworden voor de 
distributie van hulpgoederen en verder functioneren ze ook als een plek van troost in 
een tijd vol trauma en stress.  
 
Neem bijvoorbeeld New Hope Center, een geloofsgemeenschap en lokale partner in 
Zaporizja. De gevechten in de buurt worden steeds heviger en eisen steeds meer 
levens. Het aanwezige team wordt steeds kleiner, maar is gelukkig nog steeds 
operationeel. Momenteel tovert men kantoren om tot slaapruimtes, zodat mensen er 
kort kunnen verblijven. Het gaat om mensen die dorpen en steden in het zuiden 
ontvluchten, zoals Marioepol.  
Kijk op de Facebook-pagina: New Hope Center Zaporizja. 
 
De Europese doopsgezinde hulpwerkorganisaties zorgen voor geld en 
hulpgoederen, maar het bovenstaande maakt duidelijk dat de lokale partners 
geweldig werk doen onder zeer moeilijke omstandigheden.  

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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Langzamerhand zie je echter dat men moe wordt. Steeds meer werk moet door 
minder handen worden gedaan. 
 
Daarom blijft gebed en aandacht heel belangrijk: de mensen in de Oekraïne voelen 
zich hierdoor zeer gesteund en bemoedigd. Zo beseffen ze dat ze er niet alleen voor 
staan! 
 
Opvang vluchtelingen. 
Na iedere rit met hulpgoederen naar de grens, worden op de terugweg mensen naar 
Duitsland gebracht. Het aantal mensen dat wordt opgevangen bij particulieren groeit 
met de dag. Daarnaast vinden mensen onderdak op andere plaatsen zoals in het 
vakantiehuis van de Sonnenberg Gemeinde, een doopsgezinde gemeente in het 
Zwitserse Les Mottes, in de buurt van Tramelan. 
 
Andere initiatieven. 
Ook in doopsgezind Nederland zijn plannen in de maak om mensen uit Oekraïne 
onderdak te bieden.  
Zodra daarover iets te melden is, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht. 
Tenslotte zijn een aantal doopsgezinde gemeenten betrokken bij lokale initiatieven.  
Kijk ook voor meer informatie over andere doopsgezinde initiatieven op: 
www.doopsgezind.nl 
 
Uw financiële steun is en blijft belangrijk en is welkom op NL27 TRIO 0786 8803 33 
ten name van Doopsgezind Wereld Werk te Deventer, Omschrijving “hulp Oekraïne”  
 
 
Agenda 
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

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

8-4-2022 t Lam Ontmoet Fling (duo) Ierse traditionele muziek Vermaning 't Lam 20:15

9-4-2022 Muziek in 't Lam Muzikale toelichting op de Mattheüs 

passion door pianist/organist Hendrik 

Snel en dwarsfluitiste Janolda 

Hogendorf

Vermaning 't Lam 19:30

10-4-2022 Cantatedienst Dienst in de Grote Kerk van Blokzijl Grote Kerk Blokzijl 15:30

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

8-5-2022 Dienst Zr Bertha Groen-Mol Vermaning 't Lam 10:15  
 
 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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Kerkdiensten  
 
Onze eerstvolgende dienst is op DONDERDAG 14 april (Avondmaal) met ds Andries 
Bakker. Janny Bennen-Stakelbeek bespeelt het orgel.  
 
 
Weer thuis. 
 
Door een ongelukkig val belandde onze voorzitter Albert Jager in Leeuwarden in het 
ziekenhuis. I.p.v twee weken vakantie op Vlieland dus twee weken ziekenhuis. Heel 
jammer.  
Gelukkig is hij intussen weer thuis, waar hij verder op kan knappen. Beterschap 
Albert! 
 
 
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.  
Op 9 oktober wordt de Ringdag georganiseerd door onze gemeente samen met 
leden en belangstellenden van de doopsgezinde gemeenten in Steenwijk, Giethoorn, 
Meppel, Noord Oost Polder, Kampen en Zwolle. We beginnen met een kerkdienst in 
’t Lam en daarna is er rondvaart met  een lunch aan boord.. De dag eindigt rond 
14:00 uur. 
Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrieven en via onze website. 
 
 
Donderdag 7 april: Film in t Lam met Everlasting Moments van Jan Troell 
 
De film speelt in Zweden aan het begin van de twintigste eeuw.  
Het huwelijk van Maria (Heiskanen) met dokwerker Sigrid (Persbrandt) is niet 
bepaald goed te noemen; hij zuipt, hij gaat vreemd en hij slaat haar in elkaar.  
Maria vindt troost door te experimenteren met een in een loterij gewonnen 
fotocamera. Ze blijkt talent te hebben.  
De Zweedse filmmaker Troell, die al ruim veertig jaar rustig bouwt aan zijn oeuvre, 
baseerde het scenario op een waargebeurd familieverhaal. 
We beginnen om 20:00 uur, de entree is € 7,50 
 
 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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Vrijdag 8 april: ‘t Lam Ontmoet met Ierse muziek door de tweemans formatie 
Fling 
 
Fling speelt op bijzondere wijze Ierse traditionele muziek.  
Dit resulteert in een intiem optreden met een “geheel van sterke verhalen, gevat in 
een stormvloed aan wilde melodieën, zacht klagende airs en ontroerende ballades” 
(bron: persbericht Fling). 
De tweemans formatie was al twee keer eerder succesvol op bezoek in t Lam 
ontmoet en we zijn blij dat ze heel graag nóg eens langskomen! 
Annemarie de Bie wordt internationaal geroemd en gezien als een autoriteit op het 
gebied van folkzang. Naast haar zang is ze in dit programma ook te horen op de 
Ierse houten dwarsfluit, de bodhrán (Ierse trommel) en gitaar. 
Evertjan ’t Hart bespeelt de Uilleann Pipes (Ierse doedelzak) en is naast bespeler tot 
ver over de grenzen befaamd als bouwer van het instrument.  
Hij is als solist te gast geweest in het VPRO- programma ‘Vrije geluiden’ en bij 
‘Podium Witteman’ van de NTR. Naast de Uilleann Pipes bespeelt hij ook Whistles, 
Bouzouki en Gitaar. 
 
De avond begint om 20.15 uur en de entree is € 7,50.  
Reserveren is noodzakelijk via karin@karinklomp.nl 
Betalen doet men aan de zaal, dus in t Lam zelf. 
 
 
Zaterdag 9 april: Muziek in ’t Lam met muzikale toelichting Mattheüspassion 
 
Op 9 april zullen Hendrik Snel en Janolda Hogendorf  in de doopsgezinde kerk ’t 
Lam, aan de Breestraat 2 in Blokzijl, te gast zijn met een interactieve toelichting op 
de Mattheuspassion. Met piano en dwarsfluit worden verschillende hoogtepunten uit 
de Mattheuspassion verzorgd. Over deze compositie van Johann Sebastiaan Bach, 
uit 1729, valt veel te vertellen. Wat heeft Bach met bepaalde muzieknotaties 
bedoeld? Hoe bracht hij tekst en muziek bij elkaar? Waarom liet hij het “Herr, bin 
ich’s?” elf keer zingen? Ook de getallensymboliek komt aan bod. Verder zal men 
uitgenodigd worden om een aantal koralen mee te zingen. Hendrik Snel, organist van 
de grote kerk in Meppel, speelt piano en Janolda Hogendorf dwarsfluit. Na deze 
avond zal men bewuster naar een uitvoering van de Mattheuspassion gaan luisteren 
om er nog intenser van te kunnen genieten.  
De avond, in het sfeervolle kerkje ’t Lam, begint om 19.30 uur, is gratis en zal een 
uur duren. Voor- en achteraf staat de koffie klaar! Contactpersoon Andries Bakker, 
bakk1979@planet.nl, 0620090392                                                    

 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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Zondag 10 april: Bachcantate Himmelskönig, sei willkommen (BWV182) door  
Johann Sebastian Bach in de Grote Kerk Blokzijl 
 
Na een pauze van twee jaar zal er op zondag 10 april a.s. weer een Bachcantate 
worden uitgevoerd in de grote kerk. Een samengesteld koor van zangers uit de regio 
brengt in samenwerking met professionele solisten en musici de prachtige cantate 
182, Himmelskonig, sei willkommen, van J.S. Bach ten gehore. 
Bach schreef de cantate nadat hij was gepromoveerd van organist naar 
concertmeester aan het hof van Weimar waar hij verplicht werd, of eigenlijk de kans 
kreeg, om iedere maand een cantate te schrijven. Cantate 182 was zijn visitekaartje 
en werd op Palmzondag 25 maart 1714 voor het eerst uitgevoerd. 
De tekst van de cantate sluit aan bij de evangelielezing voor Palmzondag (Mattheus 
21: 1-9) die Jezus' glorieuze  intocht in Jeruzalem (Sion) behandelt, waar hij 
overigens korte tijd later zal worden gekruisigd. De cantate volgt de gebruikelijke 
uitleg die aan deze tekst werd gegeven: moge Jezus in ons hart even feestelijk 
worden ontvangen als in Jeruzalem: laß auch uns dein Zion sein. 
De artistieke leiding is ook dit keer weer in handen van Raghna Wissink, de aria's 
worden gezongen door Berber Vis (alt), Twan van der Wolde (tenor) en Harmen 
Severiens (bas). 
De blokfluit heeft een muzikale hoofdrol in deze cantate en wordt bespeelt door 
Anne-Marije de Haas. Het orgel wordt bespeelt door Fedde Tuinstra. Voorganger in 
deze dienst is ds. Jelle Vonk.   
Voorafgaand aan de cantate wordt, zoals ten tijde van Bach, een vesper gehouden 
die geheel in het teken staat van de cantate. Voorganger in deze dienst is Ds. Jelle 
Vonk. 
De dienst begint om 15:30 uur. De toegang is gratis, maar een vrije gift is 
noodzakelijk voor de kosten van deze cantatedienst 
 
 
‘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.  

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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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.  
 
Opgeven en betalen kan vóór 15 april bij Janneke Bakker 
 
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.  

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
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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.  
 
Aanmelden graag voor 1 mei bij  info@dg-ringzwolle.nl    
 
 
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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