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HOOPVOL LICHT. 
 
Twee jaar geen Kerstmis met elkaar 
kunnen vieren zoals we dat gewend waren. 
En nu is het binnenkort weer zover. In 
hoeverre heeft u het gemist? Vond u het 
misschien wel prettig zo? Geen opgeklopte 
toestanden, volle kerken, collectief moeten 
genieten van concerten, traditionele 
bijeenkomsten, drukte van familiebezoeken 
en ga zo maar door? Sommige mensen 
hadden er lang niets meer mee. Dat gedoe 
met liederen, verhalen, preken en 
pr(l)aatjes over vrede op aarde in de 
mensen een welbehagen. Maar anderen 

vinden het nog steeds de moeite waard om in deze tijd van het jaar volop te genieten 
van de sfeer, kerstbomen en versierde straten, pleinen. winkels, tuinen en huizen. 
Heerlijk om weer samen te komen, met elkaar die traditionele liederen te zingen of 
samen feestelijk te eten. Als ik terugkijk op hoe ik als kind Kerstmis beleefde en dat 
vergelijk met tegenwoordig, dan is er heel wat veranderd. Toen weken in de ban van 
het Kerstspel dat we als zondagsschool zouden opvoeren in de stampvolle kerk. 
Volop zenuwen of je de tekst op het juist moment kon opzeggen, dat je de juiste 
kleren aan had of…. En dan thuis heerlijk eten als dat alles achter de rug was. Tot 
slot las moeder een mooi verhaal voor (b.v. “Heggehannes”) en zat vader met emmer 
en spons naast de kerstboom met echte kaarsjes. Zo gaven mijn ouders elk een 
eigen spanning aan de Kerstavond. O ja, en dan lag er nog voor ieder een mooi boek 
onder de boom! (Een traditie die Janneke en ik nog steeds in ere houden.)  Ja, je 
voelde dan iets met “die vrede op aarde”, hoewel  je nauwelijks wist wat er in de 
wereld gebeurde. Als kind keek je vaak niet verder dan de velden bij Bethlehem, een 
boze Herodes, herders en wijzen. De vrede op aarde viel met de vrede in je directe 
omgeving samen. Dat is tegenwoordig wel wat anders. Met dank aan de digitale 
wonderwereld ben je van minuut tot minuut toeschouwer van wat er in de wereld mis 
gaat. Dat stemt niet tot vrolijkheid, laat staan tot een vredig gevoel. De vloedgolf van 
vergrijzing en vervreemding veroorzaken eenzaamheid en afstandelijkheid. Wat dat 
bederft lijken we in een gure wereld te zijn terecht gekomen met weinig positieve 
verwachtingen. Toch een goed idee om dat oude Kerstverhaal maar weer van stal te 
halen om het hoe-dan-ook te beleven. Dat verhaal over de geboorte van een kind ver 
weg in een donkere nacht. Engelen zongen, slechts herders mochten er een glimp 
van zien. O ja, ook een stel vreemdelingen uit het Oosten waren welkom, want ze 
hadden een ster gezien. Dat betekent dat er ergens een mens is geboren die ons 
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een nieuwe weg zal wijzen vanuit de duisternis naar het licht. Een uniek verhaal dat 
ons wil vertellen dat er achter de waan van de dag een andere werkelijkheid bestaat 
die ons twee instrumenten in handen wil geven. De instrumenten vrede en recht voor 
alle mensen.  
Ik wens u goede dagen toe waarop u iets van dat hoopvolle licht mag ontdekken. 
Ds. Andries Bakker 
  
 
Agenda 
   
9 december ‘t Lam Ontmoet Film: The Hundred- Foot Journey regie Lasse   
20.15                                            Hallström, India/Venezuela/VS  
                                                     Vermaning ’t Lam  
 
17 december Kerst in 't Lam Ds Andries Bakker met medewerking van  
19.30 uur    Bloxy Music, Vermaning ’t Lam,  
 
18 december Advents/kerstmaaltijd   Vermaning ’t Lam   
17.00 uur 
 
8 januari Dienst                      Zr Bertha Groen-Mol Vermaning 't Lam  
10.15 uur 
 
13 januari ‘t Lam Ontmoet Film: Good Will Hunting van regisseur Gus van          
 20.15 uur                                     Sant, VS  Vermaning 't Lam 
 
20 januari ‘t Lam Ontmoet Theatervoorstelling Mesjokke met Maarten Wansink 
20.15 uur                                       Vermaning 't Lam  
 
 
Kerkdiensten  
 
Op zaterdag 17 december is Kerst in ’t Lam. Andries Bakker vertelt verhalen en 
Bloxy Music verzorgt de musicale omlijsting. Het belooft een sfeervolle avond te 
worden. Reserveren hoeft niet, maar het is misschien verstandig om op tijd te komen.  
Op 8 januari gaat Bertha Groen voor en bespeelt Janny Bennen het orgel. 
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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 
 
Op 11 november j.l. is ons lid Co Koopmans overleden in de leeftijd van 87 jaar. We 
wensen zijn vrouw Klazien, de kinderen, de kleinkinderen en verdere familie veel 
sterkte. 
 
Marie Echten- Bakker heeft ivm hartklachten een week in het ziekenhuis gelegen. 
Gelukkig knapte ze weer op en is ze weer thuis in de Vierhoek 
  
 
In memoriam Co Koopmans 
 
Op vrijdag 11 november overleed Co Koopmans op de leeftijd van 87 jaar. Een vol 
leven heeft hij onderweg mogen zijn met zijn echtgenoot Clazien. Co een jager in 
hart en nieren. Als jonge jongen ging hij al mee op de jacht, en deze hobby is hij tot 
het eind van zijn leven blijven uitoefenen. Co werd als jongste geboren in het gezin 
Koopmans, een Blokzijls ondernemers gezin. De lagere school leeftijd was voor Co 
een drama gebeuren, naar school gaan was niet het liefste dat hij deed. In zijn 
werkzame leven ging Co als lasser werken in Rotterdam, daar kwam hij bij zijn 
hospita in Berkel Rodenrijs een medebewoonster tegen, Clazien Witt. Het werd 
spoedig liefde en het verhaal volgde: zij trouwden, kwamen weer in Blokzijl te wonen, 
kregen drie kinderen en genoten van dat wat op hen afkwam. Uiteindelijk mochten 
Co en Clazien bijna 65 jaar samen het leven delen. 
Co, een mooi mens - “een goedzak“ zoals hij zichzelf noemde. Ja een mens die zijn 
leven op zijn wijze gestalte heeft gegeven. In het laatste gesprek dat ik kort voor zijn 
dood met hem mocht hebben, zei Co nog:  “ Ik heb mij wel vermaakt ”. 
Bijzonder als je zo op je leven terug kunt kijken, dankbaarheid voor het leven dat hij 
heeft mogen leven, een berusting, het is goed geweest. Op zaterdag 19 november 
hebben wij tijdens een herdenkingsdienst in de Doopsgezinde kerk in Blokzijl 
afscheid van Co mogen nemen met de troostende woorden uit Prediker 3 -   “ Voor 
alles is er een tijd.” En in alle wisselingen van tijden heeft Co het leven gestalte 
mogen geven. Prediker zegt dan: “ Want wanneer een mens zich aan het eten en 
drinken tegoed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, 
dan is dat een geschenk van God “. Na de herdenkingsdienst is Co op de begraaf 
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plaats in Baarlo begraven, waar de jachthoorn blazers de klanken van de jachthoorns 
nog lieten klinken. Wij mogen nu weten dat Co zijn leven geborgen is in de dimensie 
bij God.  
ds. Tom Rijken  
 
 
Advents/kerstmaaltijd op zondag 18 december 
 
Op zondag 18 december nodigen we leden, vrienden en andere belangstellenden uit 
om te komen eten in ’t Lam. Een aantal vrijwilligers zorgt voor een stamppotbuffet. Zo 
hopen we gezellig met elkaar te eten in de in kerstsfeer versierde kerk. 
Wel graag even opgeven en ook eventuele diëten doorgeven. Dat kan bij Janneke 
Bakker. Tel. 06 12253190 of email jannekekikstra@planet.nl 
We beginnen om 17.00 uur. 
 
 
Film in ‘t Lam op vrijdag 9 december 2022 
 
Vlak voor kerst vertonen we de film “The Hundred- Foot Journey”  
Veertien jaar na Chocolat opnieuw een smakelijke film van regisseur Lasse 
Hallström. Een familie uit India emigreert naar een Frans bergdorpje en begint daar 
een restaurant met kruidige specialiteiten, pal tegenover het Michelinster-waardige 
etablissement van een deftige madame.  
Het resulteert in een komisch drama waarin culturen botsen, romances opbloeien en 
een jonge kok zijn dromen najaagt.  
‘Prima acteerwerk en heerlijke beelden van eten’ 
Met o.a. Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon.  
Reserveren kan uiteraard nu al: karin@karinklomp.nl, we beginnen om 20:15. 
 
 
Rollade  
 
Het was de gewoonte om bij de leden van de doopsgezinde gemeente voor de kerst 
een rollade te bezorgen. Op de kerkenraadsvergadering hebben we besloten om 
daarmee te stoppen. In plaats daarvan maken we het geld over aan de voedselbank. 
Op deze manier helpen we mensen die het krap hebben in deze tijd. 
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Ten slotte 
 
Wensen wij u als kerkenraad goede en warme kerstdagen en een gezond 2023. 
                                                       
 
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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