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Vluchtelingen gelukkig
in Blokzijl
Het gezin Tekie is gevlucht uit Eritrea
en woont sinds kort in Blokzijl. Ze doen
hun uiterste best zich te settelen en zo
snel mogelijk de taal te leren. Vader
Mehari spreekt al uitstekend Nederlands. Wim & Grietike van het BIN
(Bureau Integratie Nieuwkomers) is
betrokken bij de opvang: ”In augustus zijn we samen met Mehari naar
Schiphol gereisd om zijn vrouw Nigisti en dochter Hanna af te halen.
Het was onbeschrijfelijk mooi en
heftig om bij hun hereniging te mogen zijn. Nu wonen zij in Blokzijl
en worden door Regi Oppatja en de
buren enorm geholpen met allerlei
zaken,wat door Mehari en Nigisti
enorm wordt gewaardeerd. De
wijze waarop zij proberen onderdeel van onze samenleving en met
name van Blokzijl uit te maken,
dwingt bij mij veel respect af.’’
Ludwig en Klaasje Lassche zijn
ook betrokken bij het ondersteunen van het gezin: ,,We worden door Hanna al aangesproken als opa en oma. Dat is
ontzettend leuk.’’ De naaste buren van de Tekie-familie zijn ook vol lof over het gezin:
,,Het zijn lieve mensen. Mehari spreekt goed Nederlands en heeft een open karakter,
hij groet altijd vriendelijk en is behulpzaam. Ze zijn heel gastvrij, op de verjaardag
van Hanna waren we allemaal uitgenodigd.’’ Regi Oppatja: ,,Niemand wil vluchteling
worden. Sommige mensen hebben moeite zich in te leven in mensen uit een andere
cultuur, zijn er zich niet van bewust wat zich heeft afgespeeld in hun wereld. Daarom
is het belangrijk om samen vorm te geven aan een andere, een nieuwe toekomst,
waar zij zich veilig voelen en gezien worden als mens. Ik wil de culturen van alle
landen vrij door mijn huis laten waaien. We kunnen zoveel van elkaar leren.’’

En rijdt
toch nie
t stilletje
ons huis
s
je voorbi
j...
Mehari komt uit Eritrea en is getrouwd
met Nigisti. Ze hebben een dochtertje van
3 jaar, Hanna. Mehari woont nu anderhalf jaar in Nederland. Pas in augustus
dit jaar werd het gezin herenigd. Mehari:
,,Ik herinner me hoe verloren ik mij soms
voelde, want zonder je gezin ben je nog
steeds aan het overleven. Ik was dolgelukkig, toen ik in mijn vrouw en kind weer
in mijn armen kon sluiten. In Nederland
zijn we vrij en voelen we ons ook vrij. Wat
de toekomst betreft, hoop ik, dat Hanna
kan opgroeien in een vreedzame, veilige,
menswaardige wereld. We zijn christelijk
orthodox, dat het meest verwant is aan
het katholicisme. We hebben aardige buren en zijn erg blij met alle hulp, die we
om ons heen krijgen. We stimuleren elkaar om ook thuis zoveel mogelijk Nederlands te spreken. We bedanken iedereen
voor alle hulp!’’

Nieuwe dirigente ‘De Kolkklanken’
De Kolkklanken is een gemengd koor met 35 leden die plezier hebben in
het zingen met elkaar. Het repertoire is zeer gevarieerd, zowel klassiek als
hedendaags. Volgend jaar bestaat het koor 35 jaar. Dat wordt op 13 oktober gevierd met een mooi concert in de grote kerk te Blokzijl. De Kolkklanken heet Nynke Poelsma welkom als nieuwe dirigent. Nynke komt uit een
muzikaal nest en heeft al diverse koren onder haar hoede
gehad. De Kolkklanken waren al sinds 2003 een goeie bekende van Nynke, omdat ze sinds dat jaar veel concerten
van het koor op de piano begeleid heeft en hen zo goed
heeft leren kennen. Vol enthousiasme bereiden dirigent en
koor zich nu voor op de Kerst Sing In van 15 december.

Kerst Sing In Grote Kerk
Op vrijdag 15 december aanstaande wordt
voor de 19e keer op rij de Kerst Sing-In gehouden in de sfeervolle Grote Kerk van Blokzijl. De avond begint om 19.30 uur. De Kerst
Sing-In is er voor alle mensen die van sfeer
houden, graag samen zingen en/of luisteren
naar Kerstliederen. Tijdens deze avond kunt
de bezoekers genieten van verschillende
koren uit Blokzijl met uiteenlopend repertoire: het gemengd koor de Kolkklanken, het
Koopmansvrouwenkoor en popkoor Bloxy
Music. Verder treden op het kwartet de
4Ladies, een viertal dames dat graag zingt
en het zang- en guitaar-ensemble Guitars
& Voices, met dit jaar Lucie de Lange als
zangeres. Het gastoptreden wordt verzorgd
door zangkwartet Voicemail uit St. Jansklooster. Muzikale begeleiding is in handen
van Corrie van den Berg op het orgel en de

Bazuin uit
Wetering/
Sc he e rwolde. Zij
spelen en begeleiden tevens de samenzang van bekende kerstliederen.
De Kerst Sing In is voor iedereen. De
bedoeling van de deelnemers is een
mooie avond te verzorgen voor de bezoekers. Sing-In betekent tevens een
uitnodiging, niet voor een kerkdienst of
concert maar om te genieten van, het
luisteren naar, of het meezingen met
mooie kerstliederen. Tijdens de pauze
is er gelegenheid om een kopje koffie te
drinken en een praatje te maken. Toegang is gratis, wel is er een collecte bij
de uitgang als bijdrage aan de kosten.

Evenementenkalender
15 december
Sing In Grote Kerk
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Grote Kerk
Toegang gratis
17 december
Blokzijl Klassiek Kerstconcert
met Miranda van Kralingen
Aanvang 15.30 uur
Locatie: Grote Kerk
kaarten: v18,50
12 januari
‘t Lam Ontmoet - Film El Olivio
Aanvang 20.15 uur
Doopsgezinde Kerk
19 januari 2015
Afscheid ds. Dirk-Jan Lagerweij
Aanvang 19.30 uur
De Ploats
Deze informatie is onder voorbehoud van het juist aanleveren van gegevens. Kijk voor meer informatie over
de evenementen op de website van de organisator of op
www.blokzijl.nl.

Noot/nood van de redactie

Grote drukte bij intocht Sinterklaas
De schoenen kunnen weer gezet: Sint Nicolaas is weer in het land. Vergezeld van een
hele rits Pieten, zette de Goedheiligman zaterdag 25 november voet aan wal aan de Bierkade gadegeslagen door honderden kinderen en hun ouders. En passant opende hij de nieuwe steiger en
daarna maakte de Sint een rondrit door Blokzijl en kwamen de Pieten zelfs al
bij de mensen thuis! De avond werd op vrolijke wijze afgesloten in De Ploats.

t Lam ontmoet presenteert ‘El Olivo’

Het voortbestaan van Nieuwtjes onder de
Toren is onzeker: we zijn afhankelijk van
externe financiering of sponsoring waardoor het op dit moment nog niet duidelijk
is of we komend jaar door kunnen gaan
met ons doel: u informeren over tal van
Blokzijler zaken en activiteiten. Kunt u
helpen om het voortbestaan van NodT
veilig te stellen? Als particulier of bedrijf
kunt u ons steunen! Stuur s.v.p. een mail
naar de redactie en we nemen contact
met u op!
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijk
Belang Blokzijl. Heeft een onderwerp voor de
nieuwsbrief of een activiteit, mail die dan naar fredpostma@planet.nl Belletje mag ook: 06-57778378
Redactieadres: Kerkstraat 17, 8356 DN Blokzijl.
De nieuwsbrieven zijn terug te
lezen op de website
Plaatselijk
www.blokzijl.nl
Belang

Wanneer de jonge en rebelse Alma besluit een ooit door het familiebedrijf duur verkochte olijfboom terug
te brengen naar haar stervende opa,
ontmoet ze (binnen de familie) verzet
en onbegrip maar ook nieuwsgierigheid en hulp uit onverwachte hoek.
Het leert iedereen op zijn eigen niveau en manier hoe het leven soms
(raar) kan lopen. Een ontroerende
film die ook vragen stelt over onze
verhouding tot de natuur, tot het
leven en tot elkaar. De film is
te zien op 12 januari in ’t Lam,
Breestraat 2 om 20.15 uur. ReDe redactie van Nieuwtjes onde
serveren: karin@karinklomp.nl
r de Toren wenst u ee

Blokzijl

n hele mooie maand december
d einde van het oude jaar!

met fijne Kerstdagen en een goe

