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Comforters en tasjes maken in de Ring Zwolle
Comforters zijn troostdekens en worden wereldwijd door Doopsgezinde instellingen
gemaakt voor mensen in nood, vooral in vluchtelingenkampen.
Het gebruik van de tasjes is
tweeledig. Ze worden gevuld met
toiletspullen óf met schoolspullen
voor kinderen. Het maken van
comforters en tasjes wordt in
Nederland georganiseerd door
Doopsgezind Wereldwerk, in
Europa werken we samen
met Frankrijk, Duitsland en
Zwitserland.
Onze goederen worden eenmaal
per jaar in een container
verscheept naar Jordanië om
daar hun weg te vinden naar de
vluchtelingenkampen. In oktober
2022 zal weer een container gevuld met goederen naar Jordanië gaan. Nederland
vult samen met Duitsland en Frankrijk een container, de Zwitserse Doopsgezinden
vullen hun eigen container in verband met andere douaneformaliteiten.
In november 2021 kwam voor het eerst een groep enthousiaste mensen uit de Ring
Zwolle in Blokzijl bij elkaar. We kregen van de landelijke coördinatoren, Jeannette
Stenvers en Marjan Huisman, informatie over de doelstelling en het maken van
comforters en tasjes, ook werd meteen een patroon van lapjes uitgelegd voor onze
eerste deken.
In Ringverband kwamen we een paar keer bij elkaar, en een aantal mensen hebben
thuis heel veel gedaan. Prachtige dekens zijn er gemaakt. Het is mooi om te zien hoe
een gezamenlijk doel mensen enthousiast maakt en verbindt.
Zondag 25 september stond de kerkdienst in Zwolle in het teken van het verzenden
van de comforters en tasjes. Het was een mooie kerkdienst, waarbij alle 33 in de
Ring Zwolle gemaakte comforters in de kerk hingen, evenals alle 100 tasjes.
Jolanda Molenaar was voorganger en de dienst had als thema: “Zoals een mantel
om mij heen geslagen”. Zo kunnen comforters hopelijk troost bieden aan de mensen
die ze ontvangen. In de voorbeden noemde Jolanda wensen die de comforters
mogen vergezellen en tijdens het slotlied werden enkele comforters van achter naar
voor doorgegeven om vervolgens in een verhuisdoos symbolisch op reis te gaan.
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Als slotlied zongen we:
Geef vrede door van hand tot hand,
Je moet die schat bewaren;
Bescherm haar als een tere vlam,
Behoed haar voor gevaren.
Die zegen gaat met de comforters mee naar Jordanië.
De dekens en tasjes zijn inmiddels naar een verzamelpunt gebracht en zullen
vandaar met de rest van de comforters en tasjes uit Nederland naar de container
worden gebracht.
Dit najaar zullen we opnieuw in Ringverband bij elkaar komen.
Elske Visser- Duinkerken en Janneke Bakker-Kikstra
Kerkdiensten
De eerstvolgende dienst is op de ringdag van 9 oktober en daarin zal zr. Bertha
Groen uit Giethoorn voorgaan. De dienst wordt gehouden op de boot van de firma
Jongschaap uit Kalenberg waarmee we op de ringdag gaan varen.
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”
In de bijlage is een verslag van Wereldwerk over de omstandigheden in Oekraïne
Opening seizoen 2022/2023
We hadden een gezellige en smakelijke opening van het seizoen met leden en
vrienden van de doopsgezinde gemeente en de vrijwilligers van ’t Lam.
Met elkaar genoten we van het buffet dat de Auberge voor ons in de kerk serveerde.
Lezing en presentatie boekje door Annemarie Schoemaker
We waren blij verrast dat de kerk helemaal vol was met de lezing in het kader van
350 jaar Blokzijl.
Annemarie Schoemaker vertelde op een boeiende wijze over Gesina Britt die in 1669
in Blokzijl werd geboren. Haar ouders waren lid van één van de drie doopsgezinde
gemeenten die er toen in Blokzijl waren. Waarschijnlijk was haar vader koopman. In
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1682 verhuisde het gezin naar Amsterdam waar Gesina later een bekende dichteres
werd. In de lezing ging het vooral over hoe het in Blokzijl en omgeving ging in de tijd
dat Gesina Britt hiet woonde.
Annemarie Schoemaker schreef een boekje: Het meisje met de ganzenveer (een
volwassen kinderboek). Harriët Kalthof maakte de illustraties.
Voor leden en vrienden van de doopsgezinde gemeente ligt er een boekje in kerk.
ALV
Op 5 okt ’s avonds 8 uur is er een Algemene Ledenvergadering in de kerk.
Hierbij staat ook het onderwerp Toekomst op de agenda.
Leden en vrienden hebben een uitnodiging gehad.

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 zondag 9 oktober. Wij nodigen u
allen van harte uit om mee te gaan varen.
We vertrekken in Kalenberg met de boot van Jongschaap, Kalenbergerpad 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 Weerribben 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.
Er hebben zich 56 mensen opgegeven. We hopen op een mooie ontmoetingsdag.
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‘t Lam ontmoet in 2022/2023
Films en voorstelling in oktober en november
Reserveren: karin@karinklomp.nl
Adres: t Lam, Breestraat 2 Blokzijl
Vrijdag 14 oktober 2022; 20.15 uur; entree € 7,50
Muziek: l’Histoire de la France par la Chanson
Door Janpieter Boudens en Erik Raayman
In 1881 richtte Rodolphe Salis in het Parijse Montmartre de “Académie Francaise de
la chanson Le Chat Noir” op. Hij noemde het een “cabaret artistique”, om het duidelijk
te onderscheiden van het “varieté” zoals dat plaatsvond in bij voorbeeld de Moulin
Rouge met veel schaars-geklede danseressen en professionele “windenlaters”.
De liederen die daar werden gezongen waren deels oude volksliedjes, deels liedjes
over nieuwe onderwerpen: zoals burgermansfatsoen, prostitutie, sociale misstanden,
aanklachten tegen machtsmisbruik en oorlog.
Janpieter Boudens (tekst, zang) en Erik Raayman (gitaar) nemen ons – helemaal in
de stijl van de “Chat Noir” – mee op een reis door de Franse geschiedenis. De reis in
niet chronologisch, maar thematisch. Ze doen dat aan de hand van liedjes van
bekende en onbekende auteurs en componisten. Thema’s zijn o.a. kinderliedjes,
liefde, strijdliederen, uitbuiting, oorlog en vrede, ouderdom en dood. In de meeste
gevallen gebruiken ze de originele Franse teksten (met korte inleidingen, om de tekst
goed te kunnen volgen). Een tiental liedjes hebben ze zelf vertaald in het
Nederlands.
Janpieter Boudens en Erik Raayman hebben in de afgelopen 30 jaar veel kleine
chanson-programma’s gemaakt, met daarin eigen werk en bestaande teksten. Erik is
professioneel gitarist en componist; Janpieter komt uit het onderwijs, maar heeft zich
daarnaast altijd beziggehouden met muziek en theater, zowel uitvoerend als
bestuurlijk. Beiden traden in een andere samenstelling al eerder op in t Lam ontmoet.
Vrijdag 4 november 2022; 20.15 uur; entree € 7,50
Lezing: Het land dat maar niet wil lukken
Met schrijfster/journalist Fleur de Weerd
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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 uiteraard is er ruimte om haar vragen te stellen.
Waarschijnlijk is haar boek op de avond in t Lam te koop en ze zal graag haar
handtekening in uw exemplaar zetten!
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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