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Overdenking 
 

MET EEN GOED GELOOF EN EEN KURKEN ZIEL DRIJFT 
MEN DE ZEE OVER.  
(= met vertrouwen en optimisme kan men alles aan) 
 
Na een uurtje sporten op de sportschool drink ik vaak nog 
even een kopje koffie aan de tafel in de hal. De krant, die we 
thuis niet hebben, lees ik of ik maak een praatje met de 
mensen aan tafel. Dit keer zaten er twee dames intensief met 
elkaar in gesprek, dus ik sloeg de krant open. Ik kon er 

natuurlijk niets aan doen dat ik hun gesprek volgde. ‘Ik begrijp echt niet dat het 
mensen niet interesseert dat het helemaal verkeerd gaat in de wereld. Iedereen doet 
maar alsof er niets aan de hand is.’ De ander: ‘nou dat is wel heel negatief, hoor. Met 
die gascrisis zie je toch dat heel veel mensen hun huizen gaan verduurzamen, toch?’ 
‘Ja, ja, dat is wel waar, maar daar hoef je bij de jeugd niet mee aan te komen. Ze 
vinden het overdreven en halen er hun schouders voor op. Op geen enkele wijze…’ 
De ander grijpt nu in: ‘Ik zie juist bij mijn kinderen en hun klasgenoten dat ze zich 
best zorgen maken over klimaat en zo. Laatst deed hun school nog mee aan…?’ 
‘Ach, dat lijkt allemaal mooi, maar of het echt voor hun leeft? En wat denk je van hun 
ouders? De meesten geven hun kinderen niet het goede voorbeeld en leven gewoon 
voor zichzelf. Dus maak je maar geen illusies over de toekomst.’ De ander liet zich 
niet uit het veld slaan: ‘laatst hadden we een ouderavond. Toen werd ons gevraagd 
om te gaan staan als we dachten dat we met ons gedrag onze kinderen konden 
beïnvloeden. Iedereen ging staan. Daarna werden we gevraagd om te gaan staan 
als wij van mening waren dat wij als mens goed zijn door gezond te leven, rekening 
te houden met de ander en aandacht te schenken aan een beter milieu.’ ‘Ha, ha, dat 
was een goeie. En? Stonden er veel mensen op?’ ‘Je zult het niet geloven, maar 
iedereen stond op.’  En na de stilte die er kwam, vervolgde ze: ‘Dat geeft me 
vertrouwen voor de toekomst.  Dat al die mensen, stuk voor stuk, goede mensen 
proberen te zijn. Ik denk maar zo: dat leven ze hun kinderen ook voor. Meer kun je 
volgens mij niet doen. Elke verbetering begint bij jezelf!’  
Ik vond dat een mooie conclusie, had mijn koffie op, de krant “gelezen” en vertrok 
naar de kleedkamer.  
Ds. Andries Bakker 
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Agenda 
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf 

4-11-2022 t Lam Ontmoet Lezing: Het land dat maar niet wil 
lukken met schrijfster/journalist Fleur 
de Weerd 

Vermaning 't Lam 20:15 

6-11-2022 Cantatedienst PKN Grote Kerk Blokzijl 15:30 

11-11-2022 t Lam Ontmoet Film: Mjólk van regisseur Grímur 
Hákonarson, IJsland  

Vermaning 't Lam 20:15 

13-11-2022 Dienst Ds Andries Bakker Vermaning 't Lam 10:15 

9-12-2022 t Lam Ontmoet Film: The Hundred- Foot Journey 
regie Lasse Hallström, 
India/Venezuela/VS 

Vermaning 't Lam 20:15 

17-12-2022 Kerst in 't Lam Ds Andries Bakker Vermaning 't Lam 10:15 

 
 
Kerkdiensten  
 
Onze eerstvolgende dienst is op zondag 11 november met ds Andries Bakker. 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”  
 
 
Wel en wee 
 
Met de gezondheid van Ko Koopmans gaat het de laatste tijd  minder. We wensen 
hem en zijn vrouw Klazien veel sterkte. 
 
Ringdag 
 
Op 9 oktober j.l hadden we een geslaagde dag van en met de Ring Zwolle. Meer dan 
60 volwassenen en drie kinderen genoten van de boottocht door de Weerribben en 
Wieden. We voeren vanuit Kalenberg met de boot van de firma Jongschaap. Al 
varend hielden we een korte dienst olv Bertha Groen-Mol. Ook het zingen a capella 
klonk mooi. 
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De inwendige mens werd goed verzorgd en het was stralend weer. Vooral na de 
lunch was het heerlijk op het bovendek. Al met al een geslaagde dag. 
 
Toneellampen en eventueel camera 
 
Afgelopen week zijn er in ’t Lam toneellampen opgehangen die gebruikt worden bij 
de voorstellingen in ’t Lam. Het bedrijf dat de toneelverlichting verzorgt kan ook 
camera’s installeren, zodat de zondagse dienst opgenomen kan worden en via 
kerkdienst gemist thuis bekeken kan worden. Binnenkort gaan we inventariseren of 
daar belangstelling voor is.   
 
 
’t Lam Ontmoet Fleur de Weerd, auteur van het boek “Het land dat maar niet wil 
lukken” (Oekraïne), vrijdag 4 november. 
 
Fleur de Weerd (1985) is journalist en historicus en werkte in 2012 als correspondent 
in Kiev voor Trouw, Parool, De Tijd, en Radio1. Ze was één van de weinige 
Nederlandse correspondenten die aanwezig waren toen in februari 2014 de onlusten 
in Oekraïne uitbraken.  
  
Haar boek ‘Het land dat maar niet wil lukken’ is het resultaat van wat zij daar ervaren 
heeft en wat inwoners haar vertelden. In ‘Het land dat maar niet wil lukken” laat Fleur 
de Weerd op aansprekende wijze zien dat Oekraïne een land is van complexe en 
tegengestelde overtuigingen, een land met een treurige en zeer ingewikkelde 
geschiedenis, een land dat worstelt om het hoofd boven water te houden, maar niet 
opgeeft. Een land dat zoveel meer is dan een speelbal van Rusland (Bron: Atlas 
Contact). Het was haar debuut in 2015, maar haar boek is momenteel actueler dan 
ooit. 
Fleur wordt geïnterviewd en er is alle ruimte om haar vragen te stellen. Haar boek is 
op de avond in t Lam te koop en ze zal graag haar handtekening in uw exemplaar 
zetten! 
Reserveren: karin@karinklomp.nl 
 
  
Film in ’t Lam: Mjólk van regie Grímur Hákonarson, IJsland op vrijdag 11 
november     
 
Op Vrijdag 11 november 2022; 20.15 uur wordt de film Mjólk vertoond.   
Inga en haar man hebben een melkveebedrijf in een klein dorp bij Reykjavik. Net als 
de boeren uit de buurt zijn ze al jaren lid van de lokale zuivelcoöperatie die echter 
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alles behalve de belangen van de boeren behartigt: via chantage en slinkse regels 
weten ze hun monopolie positie te behouden. Als Inga’s man onder verdachte 
omstandigheden overlijdt, besluit ze dat ze genoeg heeft van het corrupte systeem 
en probeert ze het lot van haar gemeenschap weer in eigen handen te nemen. Maar 
niet iedereen lijkt zo blij met deze verklaarde oorlog aan de melkmaffia… . 
Een film met mooie en subtiel vertelde scènes.’’ – VPRO Cinema trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=hYudorOS-Aw 
De toegang is € 7,50, de film duurt 92 min   
Reserveren: karin@karinklomp.nl 
                                                                   
 
Cantatedienst in Grote Kerk op zondag 6 november. 
 
In deze dienst wordt de Bach cantate 8: Liebster Gott, wenn wird ich sterben 
uitgevoerd. De cantate wordt uitgevoerd door een gelegenheidskoor van zangers uit 
de regio. Dirigent is Raghna Wissink. Na afloop is er een schaalcollecte ter dekking 
van de onkosten. 
De dienst begint om 15:30 uur, voorganger in de vesper is Ds  D.J. Lagerweij 
 
 
Algemene Leden Vergadering 2022 
 
Op 6 oktober is de Algemene Leden vergadering gehouden. Op deze vergadering is 
ondermeer gesproken over de toekomst van onze gemeente. Een voorstel van de 
kerkenraad is een document met 10 actiepunten besproken met de leden. De  
kerkenraad zal dat verder in concrete voorstellen uitwerken. 
 
 
 
Informatie 
 
Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, 
www.doopsgezindblokzijl.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de kerkenraad, 
 
Janneke Bakker-Kikstra 
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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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