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Stil staan om bewogen te worden  
 
In Utrecht zijn soms teksten te lezen die op muren geplakt zijn. Ze zijn afkomstig van 

een vrouw die “Loesje”heet. De teksten zijn bijzonder  want soms zijn gewone 

woorden op een bijzondere manier gebruikt om de lezer te doen glimlachen of 

nadenken. 

Ik schrijf er een paar:  “Angst is in vele talen uit te drukken, maar het gevoel is 

hetzelfde”, of “Liefde is taalles voor gevorderden”. 

Ik probeerde een voorstelling van Loesje te maken en dacht dat het een  spontane, 

warme, jeugdige? vrouw was - serieus ook. Dat bleek niet juist, want Loesje bestaat 

uit een groep mensen met een groot taalgevoel die elke maand bij elkaar komen en 

zitten te broeden op sprekende teksten. 

Er is ook een website met Loesje teksten. Soms moet je even stilstaan om bewogen 

te worden. Whaauw, dat kwam binnen in de afgelopen tijd! Het past bij het 

Pinksterfeest wat op handen is: eerst stil zijn, iets tot je laten doordringen of 

ontvangen en daardoor tot handelen overgaan. 

De leerlingen – zo lezen we in het bekende verhaal uit Handelingen – waren op een 

plaats bijeen en plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een geweldige 

windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Een mooi beeld voor 

een eerste viering?  

Het paste in de afgelopen tijd waarin we geleefd hebben. Misschien zijn we die 

maanden alweer haast vergeten. Toch moesten we stil  staan,  hoe dan ook. 

Er zijn talloze voorbeelden in de geschiedenis geweest van mensen die stil moesten 

staan, in quarantaine  zijn geweest en onder heel andere omstandigheden dan wij de 

afgelopen twee jaar. .  

 Ik heb boeken gelezen van Eva Eger : De keuze , uit de dagboeken van Etty 

Hillesum en van Victor Frankl, De zin van het bestaan. Laatst iets van Nelson 

Mandela die jaren op Robbeneiland gevangen zat.  Bij de door hem  gevraagde 

boeken was ook een bijbel.  

In die periode van stilstaan werd hij bewogen door, zoals hij schrijft, een engel die 

hem zei dat hij zijn beker in liefde en volharding moest leegdrinken. Die ervaring hield 

hij vast als troost en bemoediging en ‘zag’ een toekomst in vrede. Wij weten van hem 

en de anderen de afloop: Etty H kwam om,  anderen overleefden de kampen en 
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Mandela kwam in 1990 vrij. Allemaal andere mensen geworden na een tijd van 

lockdown…  

Pinksteren is het verhaal van de beweging die in gang werd gezet door mensen die 

bewogen werden en daardoor niet stil bleven staan maar een goede boodschap de 

wereld binnen brachten. Die beweging werd groot en is soms klein binnen een 

gemeente die  het geheim van het bestaan wil delen, die deelt in oude en nieuwe 

verhalen. En, al zo lang aangeraakt is,  geholpen, getroost door de Geest van Liefde 

die bezit van mensen wil nemen.  

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt  

In al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid 

De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend 

Herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld 

 

Tineke Weidema 

 
 
Agenda 
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

12-6-2022 Dienst Ds Tineke Weidema Vermaning 't Lam 10:15

10-7-2022 Dienst Ds Tom Rijken Vermaning 't Lam 10:15

30-7-2022 Expositie Tot 24/08, op maandag gesloten. 

ExpositIe met werk van meerdere 

Doopsgezinde Kerk  't Lam11:00

11-9-2022 Dienst Ds Gerke van Hiele Vermaning 't Lam 10:15  
 

Kerkdiensten  
 
Onze eerstvolgende dienst is op zondag 12 juni met ds Tineke Weidema. Janny 
Bennen-Stakelbeek bespeelt als altijd het orgel.  
 
 
Oorlog in Oekraïne 
 
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”  
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Comforters en Vermaningspad 
 

Op 13 mei was er weer een  
bijeenkomst in de kerk voor 
het maken van comforters. 
Deze keer waren er mensen 
uit Blokzijl en Steenwijk. Er 
zijn al heel wat lappendekens 
en tasjes gemaakt. Op deze 
ochtend werd er gespeld en 
geknoopt en werden er weer 
lapjes gerangschikt voor twee 
nieuwe dekens. 
De gemaakte comforters 
hingen in de kerk tijdens het 
Vermaningspad. Veel mensen 
uit Doopsgezind Nederland  
kwamen toen onze kerk 

bezoeken. ’s  Morgens voor de koffie en ’s middags om de vesper bij te wonen. 
 
 
Wel en wee 
 
Dik Bakker, vriend en oud organist bij onze diensten is opgenomen in het ziekenhuis. 
Wij wensen hem van harte beterschap en ook voor Bonnie veel sterkte. 
 
Andries en Janneke Bakker kregen er op 16 mei een kleindochter bij. Elin Sophia 
Gorter. Van harte gefeliciteerd! 
 
 
Gezamenlijke maaltijd op 9 september als de opening seizoen 
 
Net als vorig jaar organiseren we op vrijdag 9 september een gezamenlijke maaltijd 
voor leden, vrienden en vrijwilligers van ’t Lam. De avond begint om 18:00 uur. 
Opgave bij Janneke Bakker ( jannekekikstra@planet.nl ) tel:06 122531909 
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Ringdag op zondag 9 oktober 
 
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 gaan we varen. Vanaf 09:30 is 
iedereen welkom in Kalenberg en gaan we aan boord. We beginnen met een korte 
kerkdienst en daarna varen we rond en is er na de koffie een lunch aan boord. De 
dag eindigt rond 14:30 uur.  
Meer informatie hierover volgt in de nieuwsbrief van september en via onze website. 
 
 
De toekomst van onze gemeente 
 
Is er toekomst voor doopsgezind Blokzijl? 

 
Tijdens de kerkenraadsvergadering op 1 juni j.l. 
heeft de werkgroep, die zich gebogen heeft over 
de toekomst van de gemeente, rapport 
uitgebracht. Iets meer dan een jaar hebben 
Heike van Blom en Andries Bakker individuele 
en groepsgesprekken gevoerd rond 
verschillende onderwerpen. De eerste 
gesprekken leverden de bouwstenen op voor de 
vervolggesprekken. Over drie onderwerpen -
kerkdiensten, bijeenkomsten en ondersteuning- 
werden de nodige suggesties gedaan en 

wensen geuit. Hierdoor heeft de werkgroep tien praktische aanbevelingen kunnen 
maken, die aansluiten bij de verschillende behoeften en/of verwachtingen die leven 
binnen de gemeente. De kerkenraad beoordeelde alle aanbevelingen positief en 
heeft de werkgroep voorgesteld de aanbevelingen uit te werken voor een 
ledenvergadering na de zomer. De verwachting is dat tijdens die ledenvergadering 
een aantal nieuwe gemeenteactiviteiten worden aangekondigd. Maar ook zal men 
een aantal voorstellen moeten beoordelen inclusief eventuele vervolgstappen. Op 
deze manier hopen kerkenraad en werkgroep serieus werk te maken van wat binnen 
de gemeente leeft. Heike van Blom en Andries Bakker waren onder de indruk van de 
positieve inbreng van de leden en vrienden. Zij ontdekten dat binnen onze kleine 
gemeente geen sprake is van stilstand in denken over de toekomst. Integendeel: de 
meesten hechten op een positieve wijze aan een gemeente die voor henzelf, en 
misschien anderen, van betekenis kan blijven. 
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Nieuw seizoen ’t Lam Ontmoet 
 
Karin Klomp en de commissie van ’t Lam Ontmoet zijn alweer druk bezig met de 
voorbereidingen voor het seizoen 2022/23. We hopen in de eerstvolgende 
nieuwsbrieven en ook bij de opening van het seizoen op 9 september meer over het  
programma te kunnen meedelen. Verder worden ook weer 6 filmavonden 
geprogrammeerd, steeds weer op de eerste donderdag van de maand van oktober 
t/m maart. 
 
 
Nieuws van de kerkenraad 
 
De aangekondigde 1-daagse expositie op 4 juni met werk van J.C. Dekkers gaat 
door omstandigheden niet door. Mogelijk wordt de expositie later dit jaar gehouden. 
Meer informatie volgt.  
 
In de zomer is er in de maand augustus wederom een zomer expositie in de kerk. 
Ook deze keer verzorgt Alie de Boer de organisatie ervan. Meer informatie volgt. 
 
 
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. 

http://www.doopsgezindblokzijl.nl/
http://www.doopsgezindblokzijl.nl/

