
  
 Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl 
 
  NIEUWSBRIEF 61  
 
  JULI/AUGUSTUS 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 

 

 

Overdenking 
(Overgenomen uit de Zondagsbrief van de Protestantse kerk PKN Blokzijl van 26 
juni) 
 
 
Stikstof.  
 
Het doet onze samenleving opschudden en verdelen. Het stikstof waait op, en de 
wind zwelt aan tot een vernietigende storm. Enkele weken geleden vierden we 
Pinksteren. De Heilige Geest, vaak verbeeld als de wind, verbindt. De verschillende 
talen en achtergronden spelen geen rol.  
We verstaan elkaar allemaal en het vuur in ons spoort ons aan om anderen te 
overtuigen zich aan te sluiten bij de gemeenschap van de Heer. En nu zitten we in 
een storm waarin we elkaar niet meer verstaan, en willen verstaan. De verzachtende 
werking van de Heilige Geest is ver te zoeken. Binnen de PKN wordt ook gezien dat 
de stikstof problematiek doordringt tot binnen de kerkmuren en gemeenschappen. 
Op de website van de PKN staat een artikel met als titel; ‘Iedereen is geroepen om 
boer te zijn’.  
Ook binnen onze kerk hebben we boeren en burgers. Boeren die houden van hun 
land, het vee, en hun werk. Er zijn ook burgers, die zuivel en kaas eten en  
genieten van de natuur. Hoe gaan wij het gesprek aan.  
Als gemeenschap van Blokzijl. Er is altijd een ‘waarom’ die ligt achter de huidige 
problematiek. In dit geval is het niet een ‘waarom’ maar een opdracht. Een opdracht 
die volgens mij centraal moet staan in de stikstof discussie  
en dat is of wij goede rentmeesters zijn van deze aarde en als dat niet zo is, wat we 
dan moeten doen om betere rentmeesters te zijn. Simpel? Nee, zeker  
niet, maar is het niet voor of tegen. Het is als de man die in Mattheus 25: 14-30 die 
talenten gaf aan zijn dienaren. En nu hij terug is moeten we laten zien wat  
we met onze talenten hebben gedaan. Hoe hebben wij gezorgd voor het kapitaal ons 
gegeven. En ja, dat moet anders. Door boeren én door burgers. Laten we binnen de 
muren van de kerk het hebben over onze Christelijke taak van goed rentmeester 
schap.  
 
Janetta Wanders 
Reageren? Ja graag mw.wanders@gmail.com 
 
En ter aanvulling: https://www.tearfund.nl/verhalen/waar-de-kerk-de-stikstofcrisis 
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Agenda 
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf

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 10 juli met ds Tom Rijken. Het bezoek van 
Jezus bij een vooraanstaande Farizeeër zal centraal staan,  Lucas 14 vers 1 - 14  
Het gaat om een omgekeerde wereld, net zoals de clown de wereld steeds weer 
omkeert en ons laat lachen. Zo is Jezus hier de clown voor de Farizeeën en kan hij 
ons laten lachen. Ja, waar kunnen mensen zich toch allemaal druk over maken? 
Tevens zal ik het verhaal van de Biddende clown van Baukje Offringa vertellen. 
Janny Bennen-Stakelbeek bespeelt als altijd het orgel.  
De eerste dienst na de zomer is weer op 11 september. 
 
 
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”  
 
 
Wel en wee 
 
Dik Bakker, vriend en oud organist bij onze diensten is weer thuis na een operatie in 
het ziekenhuis. Wij wensen hem van harte beterschap en een goed verloop van het 
herstel en wensen ook Bonnie veel sterkte. Namens VDG zijn er bloemen gebracht. 
 
Albert Jager en Heike van Blom kregen op 5 juni hun eerste kleinkind: Ninou Sophia 
Pieterse. Met de kleindochter en de moeder gaat het uitstekend. Van harte 
gefeliciteerd! 
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Zomer expositie van 30 juli t/m 21 augustus 
 
Ook deze zomer is er weer een zomer expositie in de kerk. De coördinatie van de 
expositie ligt bij Alie de Boer. Ook in de vorige jaren toonde ze samen collega’s eigen 
werk. Tegelijkertijd is er in de kerk informatie voor belangstellenden over VDG 
Blokzijl. De kerk is alle dagen open van 11:00 tot 17:00 uur, behalve op maandag.  
 
 
Opening seizoen 2022/23 met een gezamenlijke maaltijd op 9 september 
 
Net als vorig jaar organiseren we op vrijdag 9 september een gezamenlijke maaltijd 
voor leden, vrienden en vrijwilligers van ’t Lam. De avond is in ’t Lam en begint om 
18:00 uur. Opgave bij Janneke Bakker ( jannekekikstra@planet.nl ) tel:06 
122531909. Daarbij ook aangeven of men vlees/vis of vegetarisch wil eten. 
 
 
De toekomst van onze gemeente 
 

Is er toekomst voor doopsgezind Blokzijl?  
De werkgroep bestaande uit Heike van Blom en 
Andries Bakker hebben na overleg met de kerkenraad 
de aanbevelingen uit de gesprekken omgezet naar 
concrete voorstellen die in de komende ALV zullen 
worden besproken. 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. 

 
 
 
Algemene Leden Vergadering 2022 
 
In de 2e helft van september wordt een ALV belegd waarin we onder meer de 
toekomst van onze gemeente willen bespreken. In de Nieuwsbrief van september 
maken we datum en agenda van de ALV bekend.  
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Ringdag op zondag 9 oktober 
 
In 2022 mag de Doopsgezinde gemeente Blokzijl de jaarlijkse ringdag van de ring 
Zwolle verzorgen. Deze dag wordt gehouden op zon dag 9 oktober. Wij nodigen u 
allen van harte uit om mee te gaan varen.  
We vertrekken in Kalenberg met de boot van Jongschaap, Kalenberger pad 4, 
8377HL Kalenberg.  
Programma:  
9.30 – 10.00 uur ontvangst met koffie op de boot. U kunt parkeren bij Jongschaap en 
aan de Kalenberg Noord, vanwaar ook de boot vertrekt en aankomt.  
Vanaf 10 uur is er een korte dienst geleid door zr. Bertha Groen-Mol.  
Daarna varen we door de Weer ribben en de Wieden. Er is dan volop tijd om bij te 
praten en natuurlijk te genieten van de mooie omgeving.  
Rond 12.30 uur leggen we aan voor de lunch en we verwachten tussen 14.30 en 
15.00 uur weer terug in Kalenberg. Voor de kinderen zijn er spelletjes mee en is er 
de gelegenheid om iets te knutselen.  
Opgave voor 15 september bij Janneke Bakker-Kikstra ( jannekekikstra@planet.nl ) 
tel:06 122531909.  
We hopen op een inspirerende en gezellige dag.  
 
 
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 
nieuwsbrief en ook bij de opening van het seizoen op 9 september meer over het  
programma te kunnen meedelen. De activiteiten van ’t Lam Ontmoet zijn in oktober 
en november en volgend jaar van januari t/m april. Verder worden ook weer 6 
filmavonden geprogrammeerd, steeds weer op de eerste donderdag van de maand 
van oktober t/m maart. 
 
 
We wensen allen fijne zomermaanden en hopen elkaar op 9 september weer in ’t lam 
te treffen. 
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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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