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MOET DAT 
 
Mag je nog genieten 
Van de volle zon 
Als niet zo heel veel verder 
Mensen levens achterlieten 
Huizen, scholen, pleinen 
Waar hun liefde ooit begon 
 
Mag je kijken naar je kind 
Dat op pad gaat naar het strand 
Een bijbaan wacht op hem 
Als jongens net zo oud 
Zich in diezelfde nacht 
Vol overgave storten 
In strijden voor hun land 
 
Mag je camelia’s zien bloeien 
Je verbazen hoe dat felle rood 
Na dorre kou komt bovendrijven 
Er is leven, er is leven na de dood 
 
Mag je lachen om een koe 
Die huppelt, hapt naar frisse lucht 
Als kilometers verder 
Kinderen huppelen 
Op hun reddeloze vlucht 
 
Mag je zingen over lente 
Als mannen schreeuwen over haat 
Mag je zoeken naar een kus 
Als alles steen voor steen 
Steeds kapotter gaat 
 
Mag je nog genieten 
Of sla je de plank mis 
Als het mooie verderop 
Juist ver te zoeken is 
 
Als midden in verdriet 
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Niets er nog toe doet 
Dan mag genieten niet 
Dan is het iets 
Dat moet 
 
(gedicht van Richard Kemper) 
 
 
Bovenstaand gedicht was vorig jaar opgenomen in de Wolwever, het blad van de 
Doopsgezind/ Remonstrantse gemeente Zwolle. 
Het raakte mij. Daarom heb ik het als voorwoord opgenomen in deze nieuwsbrief. 
 
 
Agenda 
 
Datum Activiteit Toelichting Locatie Vanaf 

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 Koffie ochtend Ontmoeting met gastheer Andries 
Bakker 

Vermaning 't Lam 10:00 

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 

10-3-2023 t Lam Ontmoet Film: Fisherman’s Friends van 
regisseur Chris Foggin, VK 

Vermaning 't Lam 20:15 

12-3-2023 Dienst Ds Tineke Weidema Vermaning 't Lam 10:15 

 
Kerkdiensten  
 
Op 12 februari gaat Zr Marjan Huisman voor en bespeelt Janny Bennen het orgel.  
Zr. Marjan Huisman heeft vorig jaar ook een dienst in onze vermaning verzorgd. 
Bovendien kennen we haar van haar betrokkenheid bij de organisatie rondom de 
comforters. 
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Koffie ochtend op 17 februari 
 
We hebben eerder afgesproken dat we met koffie ochtenden de onderlinge 
contacten willen aanhalen. Op vrijdag 17 februari is vanaf 10:00 uur de koffie klaar in 
’t Lam. Deze keer is Andries Bakker de gastheer. 
 
 
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”  
 
 
Comforters 
 
Vorige week zijn er 123 lappendekens naar Duitsland gebracht om vandaaruit samen 
met andere hulpgoederen naar de Oekraïne te worden gebracht. De comforters zijn 
de afgelopen maanden op verschillende plekken in Nederland gemaakt. Ook in de 
ring Zwolle zijn er veel zusters en enkele broeders hier actief mee bezig. 
 
 
‘t Lam Ontmoet op vrijdag 10 februari The Lasses met Schotse, Ierse en 
Amerikaanse folk ballads 
 
Sterke harmonieën, loepzuivere zang en ongedwongen stemgeluid maken The 
Lasses een veelgevraagd duo in de internationale folk scene.  
Margot Merah en Sophie Janna touren met hun folk ballades, afkomstig uit de 
Schotse, Ierse en Amerikaanse folk tradities en intieme eigen liedjes, de wereld over. 
Door de bijzondere combinatie van hun stemmen en de mooie instrumentatie met 
bodhrán, gitaar en tenor ukelele, met hun gevoelige liedjes, charmante 
podiumpresentatie en grappige verhalen weten The Lasses ieder publiek te raken.  
Reserveren kan via karin@karinklomp.nl, we beginnen om 20:15, entree € 7,50. 
 
 
Film in ’t Lam op vrijdag 17 februari: Green Book 
 
Dit op de werkelijkheid gebaseerde verhaal over de tijdens een tournée door de 
zuidelijke staten ontstane vriendschap tussen de zwarte pianist Don Shirley en zijn 
Italiaans Amerikaanse lijfwacht Tony Lip, is hartverwarmend èn onthutsend.  
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Het verhaal speelt in 1962 toen in de VS de rassenscheidingswetgeving nog van 
kracht was. In het zg. Green Book stonden de plekken genoemd waar zwarte 
Amerikanen welkom en veilig waren.  
Zwarte pianisten werden alleen als jazz muzikanten getolereerd, maar op de 
klassieke concertpodia waren ze een zeldzaamheid.   
Met o.a. Viggo Mortensen en Mahershala Ali. 
Reserveren kan: karin@karinklomp.nl, we beginnen om 20:15; entree € 7,50. 
 
                        
’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 
 
 
“Kerkdienst gemist” ook voor onze diensten? 
 
Zoals u weet kunnen kerkdiensten ook worden uitgezonden zodat de dienst  
gemakkelijk thuis kan worden bekeken. De kerkenraad wil graag weten of er 
belangstelling is om dat ook voor diensten uit ’t Lam te gaan doen. Graag uw reactie 
naar jannekekikstra @planet.nl 
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Tenslotte 
 
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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