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Ineens is de wereld, Nederland, Weststellingwerf en ook Blesdijke veranderd.
Waar we begin dit jaar nog veel feestelijke en culturele activiteiten konden beleven,
veranderde dit vanaf maart ingrijpend ten gevolge van het corona virus.
‘Et Karkien’ kreeg helaas ook te maken met afzegging van activiteiten, wandeltochten en
andere culturele plannen.
Ondanks de virus beperkingen, zijn er toch ook een paar doorzetters, die hun liefdesgeluk
niet aan de kant lieten zetten en hun huwelijksfeest in aangepaste vorm vierden.
De liefde overwint alles….
Op 3 juli 2020 zijn wij, Mike en Annemieke,
getrouwd in ‘et Karkien’. Dat was een
fantastische dag waarvoor wij iedereen,
en in het bijzonder Willy, willen bedanken.
Altijd als we een vraag hadden, of in de
voorbereiding toch nog éven in het kerkje
wilden kijken, kon dat.
Ondanks de coronamaatregelen, waardoor
een deel van onze gasten de ceremonie
buiten op een scherm moest volgen, was
de sfeer in en rondom ‘et Karkien’ optimaal.
Hierbij een kleine sfeerimpressie,
dankzij onze fotograaf Sara Muis.
Lieve groet, Mike en Annemieke Hegie

Foto’s Sara Muis

Een verdere terugblik naar het begin van dit jaar…

Dorpsbelang Blesdieke 80 jaar
Op 10 januari 2020 was de jubileum jaarvergadering.
Door de volle maan was het een heldere nacht.
Het gedenkmoment voor de overleden Blesdiekigers
kreeg daarmee een bijzonder tintje.
Aansluitend een heel mooi ‘Proatien van Beertien’
en de avond werd muzikaal omlijst door
de Local Heroes.

Natuurfilm Andries van der Veen
Op 12 februari gaf Andries van der Veen een toegift
op zijn filmserie over de natuur Langs de Lende.
De serie zou eigenlijk zijn laatste zijn, maar Andries
had nog hele mooie beelden van het Brandemeer
en de Schipsloot in zijn archief. Deze werden
met enthousiasme in ‘et Karkien’ vertoond.
KLASSIEK CONCERT HANNEKE
Op 18 januari was er voor het eerst
een klassiek concert in ‘et Karkien’.

ROUW

Hanneke Rouw durfde dit expiriment
aan en gaf voor een kleine 40 bezoekers de SUITE III & IV van
Bach op cello ten gehore.
Een bijzondere sfeer en leuke
reacties. Misschien wel voor
herhaling vatbaar in 2021.
AGENDA:
Ten gevolge van COVID-19 is onze culturele agenda helaas leeg.
Behoudens enkele kerkdiensten (o.v.b.) zijn er geen publieke activiteiten gepland.
We hebben besloten dit jaar geen kerstmarkt te organiseren, helaas.
Het blijft wel mogelijk om ‘et karkien’ te huren voor activiteiten, mits de geldende regels
zoals 1,5 meter en hygiëne voorschriften in acht worden genomen.
KERKDIENSTEN in ‘et Karkien’ Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga-Blesdijke:
Zondag ochtend 8 november, 09.30 uur met voorganger ds. G van den Dool.
Kerst nachtdienst 24 december, 21.30 uur met voorganger ds. G van den Dool en met
medewerking van Crescendo.
De kerkdiensten zijn onder voorbehoud
DONATEURS
Stichting ‘et Karkien Blesdieke’ dankt alle donateurs voor hun bijdrage.
Bij voorkeur ontvangen we de jaarlijkse bijdrage van €10.00 per bank.
Het volledige nummer is: NL51 RABO 0135 9287 29 t.n.v. ‘et Karkien’ onder vermelding
van je naam en adres. Alle donateurs krijgen een bewijs toegestuurd.
(info B. Wallinga 0561-795152)
Voor informatie, boekingen en ideeën kunt u terecht bij het stichtingsbestuur Marten Bosma
(06-19990733) Betsy Wallinga (795152) Willy Scholten (452449) Gerard Brundel (452311)
Marco Hof (452226) – mhof@sublym.nl Internet www.etkarkienblesdieke.nl

