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Voorwoord van de voorzitter 
 
We hebben het jaar 2022 afgesloten. Minder corona, maar wel met de oorlog in 
Oekraïne, een stikstof crisis, een energiecrisis, de toeslagen affaire en wat al niet 
meer.  
Toen wij bijna 25 jaar geleden in Blokzijl kwamen wonen, was er een kleine 
doopsgezinde gemeente. Dat zal wel niet lang meer duren, dacht ik toen. Maar ze 
bestaat nog steeds, een actieve gemeenschap van leden, vrienden en 
belangstellenden.  
Onze maandelijkse kerkdiensten aan de tafel worden goed bezocht en de mooie 
voorstellingen en films van ons programma ’t Lam Ontmoet trekken vele bezoekers. 
Daarmee is ’t Lam een ontmoetingsplaats geworden in Blokzijl, precies zoals de 
bedoeling was.  
De gesprekken over de toekomst van de doopsgezinde gemeente hebben weer 
nieuwe aandachtspunten voor gemeente zijn opgeleverd. En zo gaan we het nieuwe 
jaar in, opgewekt en met hernieuwde energie.  
Namens de kerkenraad wens ik u allen een goed, gezond en gelukkig 2023. 
Albert Jager 
 
 
Agenda 
   
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf 

8-1-2023 Dienst Zr Bertha Groen-Mol Vermaning 't Lam 10:15 

13-1-2023 t Lam Ontmoet Film: Good Will Hunting van regisseur 

Gus van Sant, VS      

Vermaning 't Lam 20:15 

20-1-2023 t Lam Ontmoet Theatervoorstelling Mesjokke met 

Maarten Wansink 

Vermaning 't Lam 20:15 

10-2-2023 t Lam Ontmoet Muziek: Schotse, Ierse en 

Amerikaanse folk ballads met de 
Lasses 

Vermaning 't Lam 20:15 

12-2-2023 Dienst Zr Marjan Huisman Vermaning 't Lam 10:15 

17-2-2023 t Lam Ontmoet Film: Green Book van regisseur Peter 
Farelly, VS  

Vermaning 't Lam 20:15 

24-2-2023 t Lam Ontmoet Trio Balsemien met Liedjes als 

vergeet-mij-nietjes, in samenwerking 
met Comite Welzijn Ouderen Blokzijl 

De Vierhoek 19:30 
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Kerkdiensten  
 
Op 8 januari gaat Zr Bertha Groen voor en bespeelt Janny Bennen het orgel. 
Wel en wee 
 
Marie Echten- Bakker is gelukkig weer thuis in de Vierhoek. We wensen Marie 
beterschap en een voorspoedig herstel.  
 
Opbrengst kerst collecte 
 
De opbrengst van de collecte in december is € 320,30. We hebben het bedrag 
aangevuld en er is € 500 overgemaakt naar de Voedselbank in Steenwijk.  
 
 

Activiteiten voor Kerst 2022 
 
Kerst in ’t Lam werd op zaterdag 17 december 
goed bezocht. We hebben weer genoten van 
de door Ds Andries Bakker voorgedragen 
kerstverhalen en de muzikale medewerking 
van Bloxy Music. Allen dank voor de 
voorbereiding. 
  
Op zondag 18 december hebben we met 20 
leden en vrienden gegeten in ’t Lam. Daarbij 
hebben we genoten van een door vrijwilligers 
verzorgd stamppotbuffet in een mooi versierde 
kerk. Het was een gezellige maaltijd. Met dank 
aan alle helpende handen na afloop om alles 
weer netjes achter te laten. 
 
 
 

 
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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Film in ‘t Lam op vrijdag 13 januari 2023: “Good Will Hunting” 
 
De bevriende, destijds nog onbekende acteurs Damon en Affleck wisten een 
producent te porren voor het verfilmen van hun script. Uit het niets werd hun Good 
Will Hunting overspoeld met prijzen (oa Oscar voor Williams en voor het scenario) en 
waren de twee ineens de ‘golden boys’ van Hollywood.  
Boeiend verhaal over Will Hunting, die als schoonmaker in een school werkt en de 
rest van zijn tijd doorbrengt met van alles wat niet deugt. Totdat ontdekt wordt dat hij 
een uitzonderlijk talent heeft voor wiskunde. Een leraar wil zijn talent koste wat kost 
verder ontwikkelen maar merkt al vlug dat Will flink overhoop ligt met zichzelf en zijn 
omgeving. Er blijken twee mensen te zijn die hem kunnen helpen: een psycholoog 
die bewondering heeft voor zijn genialiteit en hem probeert te begrijpen en Skylar, 
een studente geneeskunde die verliefd is op Will. Kunnen zij hem uit zijn isolement 
halen?   
Met o.a. Matt Damon, Ben Affleck, Robin Williams en Minnie Driver. 
Reserveren kan via karin@karinklomp.nl, we beginnen om 20:15. 
 
 
’t Lam Ontmoet op vrijdag 20 januari Maarten Wansink met de 
theatervoorstelling “Mesjokke”  
 
Mesjokke is de nieuwe voorstelling van Maarten Wansink 
Deze komedie is een tweeluik. Twee onafhankelijke, geestige monologen. 
We zien na elkaar Gerard en Jo in gesprek met zichzelf en met hun kwelgeesten. 
Gerards’ bestaan wankelt als zijn moeder een oude kennis tegen het lijf loopt. Een 
Brabantse brulboei die met haar naar Tenerife wil.  
Jo houdt de buren vanachter de vitrage scherp in de gaten. Dat gaat daar helemaal 
niet goed met die nieuwe bewoners. Jo klimt maar weer eens in de pen voor een 
gepeperde brief.  
Acteur Maarten Wansink heeft een aanzienlijke staat van dienst al zal zijn naam u 
misschien niet direct wat zeggen. U kon hem zien in de televisieserie Klem II en hij 
was jarenlang  dé Huispiet in Het Sinterklaasjournaal.  
Hij speelde in de musical Soldaat van Oranje en op De Parade en speelde de 
schoonvader van Johan Cruijff in de dramaserie van de VPRO. 
Reserveren kan: karin@karinklomp.nl, we beginnen om 20:15. 
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’t Lam Spreekt # 20, voorjaar 2023 
 
In de eerste week van januari wordt in Blokzijl en omgeving weer ’t Lam Spreekt 
verspreid, de 2 jaarlijkse Nieuwsbrief van doopsgezindblokzijl. Mocht U het 
exemplaar niet hebben ontvangen, meld dit dan bij Janneke Bakker 
(jannekekikstra@planet.nl). 
 
                                 
’t Lam Ontmoet op vrijdag 24 februari met “Liedjes als vergeet-mij-nietjes” 
door Trio BalseMien  
 
In februari 2023 organiseert het Comité Welzijn Ouderen in Blokzijl een 
liedjesprogramma. De organisatie van dit programma wordt inhoudelijk, publicitair en 
financieel ondersteund door de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl.  
 
Trio BalseMien bestaat uit Erik Raayman (gitaar, arrangementen), Janpieter Boudens 
(zang, verbindende tekst) en Marjolein Raaijman (zang). Het Trio had het programma 
‘Liedjes als vergeet-me-nietjes’ in eerste instantie samengesteld op verzoek van de 
Vrienden van de Rivierenhof (een zorginstelling in Zwolle). Inmiddels beschikken ze 
over een repertoire van ruim 100 liedjes; van klassieke ‘meezingers’, liedjes uit tv 
series en musicals, smartlappen tot liedjes van Bram Vermeulen, Jaap Fischer en 
Herman van Veen.  
 
Het programma begint om 19.30 uur; entree € 5,00 
Locatie: De Vierhoek, Boffersweidje 4, 8356 BE Blokzijl 
 
 
Tenslotte 
 
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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