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Het volgende nummer verschijnt 28 januari 2022 
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 26 januari 2022 
 
Bloemengroet 
19 december  Rita Schuten 
25 december  Wilma Heeres  
26 december  Alie Tjeerdsma 
  2 januari  dhr. Van Elp 
  9 januari  mw. Poelstra 
  
Vieringen Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Vieringen beluisteren 
Het beluisteren van de vieringen kan via de website van 
de Nieuwe Oecumenische Gemeente.  
Ga naar nogmeppel.nl/vieringen beluisteren/ 
 
Vieringen bekijken 
Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur, www.erfdeelkanaal.nl 
Het is ook mogelijk om de opname later terug te kijken. 
 
Liturgieblad 
Het liturgieblad en het materiaal voor kinderen, indien beschikbaar, worden verstuurd via 
bouwstenennog@gmail.com 
Vorige nieuwsbrieven zijn terug te lezen via https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/ 
 
Zondag 16 januari  
derde zondag van Epifanie 
 
Voorganger: ds. Graddie Meijer 
Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 
Organist/pianist: Gerrit en Hanneke van Werven 
Lezing: Johannes 2, 1-12 
Thema: Het beste komt nog 
Collectes: Kerk in Actie Oeganda 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Zondag 23 januari 
vierde zondag van Epifanie 
Voorganger: ds. Jan Woltinge 
Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 
Organist: Albert Hoekerswever 
Lezing: Johannes 1, 35-52 
Thema: Ken je mij? of Ga je mee? 
Collectes: Titiastichting 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
 

Informatieblad van de 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 
Jaargang 1, Nr. 1 
14 januari 2022 
 

https://oecumenisch-initiatief-meppel.email-provider.nl/link/ez9ddp5arr/v93jzvjqeb/lbaimppzyq/slersbasn4/55zyvbrsml
http://www.erfdeelkanaal.nl/
mailto:bouwstenennog@gmail.com
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
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Zondag 30 januari  
vijfde zondag van Epifanie 
Voorganger: ds. Douwe Geertsma 
Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde 
Pianist: Martijn Dijkstra  
Lezing: Johannes 2, 13-25 
Thema: Waar ben je mee bezig? 
Collectes: Kerk in Actie Indonesië 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente  
 
SAMEN VIEREN 
 
Terugblik 
Met een goed gevoel en warme herinneringen 
kijken wij even terug naar de laatste weken van 
Het Erfdeel in Het Erf met het afscheidsconcert 
van het Klop-orgel op 18 december, de afsluiting 
van het advents- en kerstproject met ons eigen 
gemeenteplakboek, de vieringen met kerst en de 
verhuizing naar de DoRe-kerk. 
Allen die op welke manier dan ook hieraan 
hebben bijgedragen, heel hartelijk dank.  
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Vooruitblik 

Wij kijken uit naar het moment dat wij elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten tijdens 
de vieringen op zondag en bij doordeweekse activiteiten. De Technische Commissie die al 
bijzonder veel werk verricht heeft, blijft de komende tijd aandacht geven aan het verbeteren 
van beeld, geluid en livestream. Dit houdt onder andere in dat er ook geëxperimenteerd wordt 
met de opstelling van de vleugel en het liturgisch meubilair. Het duurt even voor alles op een zo 

goed mogelijke plaats staat.  
Mede afhankelijk van nieuwe maatregelen rond corona en het al of niet handhaven van een afstand van 
anderhalve meter is er nagedacht over het plaats bieden aan deelnemers aan de vieringen. Dit heeft ertoe 
geleid dat er nu druk aan gewerkt wordt dat de viering in de kerkzaal beneden ook gevolgd kan worden via 
beeld en geluid in de grote zaal boven, de Mennistenzaal.   
Het groeiend aantal leden en vrienden van de Nieuwe Oecumenische Gemeente, hun enthousiasme, inzet en 
betrokkenheid zijn hoopgevend en vertrouwenwekkend om met nieuwe mogelijkheden, uitdagingen en 
kansen een ruimzinnige, oecumenische beweging vorm en inhoud te geven in het hart van Meppel en 
daarbuiten. 
 
Kerkvervoer 
Het tijdstip van de zondagse viering om 11.00 uur maakt het mogelijk dat een aantal gemeenteleden weer 
naar de kerk kan zodra de situatie rond corona dit toelaat. Dit betekent wel dat zij door gemeenteleden per 
auto gehaald en gebracht worden. Automobilisten die hier wel voor voelen, kunnen informatie vragen en 
zich aanmelden bij Femke Groen, femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.  
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Meeleven 
Wij denken aan hen die hard werken aan herstel. Dit kan meer geduld vragen dan gedacht en verwacht van 
jezelf en van mensen in je omgeving. Ook denken wij aan hen die na een aanvankelijk succesvolle 
behandeling opnieuw een behandeling of therapie moeten ondergaan. Wij wensen hun en allen die hen met 
liefde en zorg omringen, veel sterkte en wijsheid toe. 
Nog steeds hebben wij allen te maken met corona en de maatregelen daaromtrent. Nu ook steeds meer 
duidelijk wordt dat corona blijft, zullen wij andere manieren mogen vinden om ons te verhouden tot dit 
virus. Wat die manieren zullen zijn is op dit moment onder de aandacht van deskundigen en politici.  
Velen van ons hebben geestelijk en/of lichamelijk geleden in de nu bijna twee jaar durende pogingen om dit 
virus uit ons eigen lijf en uit onze samenleving te weren. Ook dit vraagt hard werken aan herstel en meer 
geduld dan gedacht en verwacht. Laten wij in de zorg voor onszelf lief zijn voor ons eigen lichaam en onze 
eigen geest, zodat wij in onze zorg voor anderen ook lief kunnen zijn voor elkaar. 
   
Waarneming in vacaturetijd 
Bij overlijden en ernstige situaties kan contact opgenomen worden met Femke Groen, 0522 – 256322, 
femke.g.groen@gmail.com en Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com  
Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator of 
buurtouderling.  
 
Kerkcafé 
Onder voorbehoud van coronamaatregelen. 
Datum: donderdag 27 januari. 
Plaats: Koffiekamer De Beemd, Bouwkamp 2. 
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur. 
Inlichtingen: Liesbeth Varkevisser – Dekker, tel. 852132. 
 
Uit de werkgroep Omzien naar elkaar 
Leden en vrienden 
Begin januari hebben leden en vrienden een nieuwjaarsgroet per e-mail of brief ontvangen waarin zij 
welkom zijn geheten door een buurtcoördinator of buurtouderling. Ondanks alle zorgvuldigheid kan het 
gebeuren dat jij vergeten bent en geen bericht ontvangen hebt. Als dit het geval is, word je vriendelijk 
gevraagd contact op te nemen met nogmeppel@gmail.com of Wilma Heeres, tel. 254198. 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:kees.stroop@gmail.com
mailto:nogmeppel@gmail.com
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Buurtindeling  
Op donderdag 20 januari gaan buurtcoördinatoren, buurtouderlingen en contactpersonen hun taken en 
adressen verdelen in hun buurtteams. Over wie jouw contactpersoon is volgt een e-mailbericht of brief. De 
samenstelling van de buurtteams inclusief een buurtdiaken wordt vermeld in de gemeentegids. 
 
Gemeentegids 
Samen met de actie Kerkbalans van het College van Kerkrentmeesters van de Nieuwe Oecumenische 
Gemeente wordt de gemeentegids uitgedeeld met actuele gegevens over de samenstelling van de 
kerkenraad, diaconie, college van kerkrentmeesters en buurtteams, een overzicht van coördinatoren van 
werk- en taakgroepen en van activiteiten op het gebied van inspiratie en bezinning.   
 
INSPIRATIE EN BEZINNING 
Voor alle activiteiten geldt onder voorbehoud van coronamaatregelen. 
 
Beemdgangers 
Datum: donderdag 20 januari. 
Tijd: 10.00 uur – 11.30 uur. 
Plaats: Koffiekamer De Beemd, Bouwkamp 2. 
Coördinatie: Femke Groen, femke.g.groen@gmail.com of tel 256322. 
 
Gespreksgroep ‘De zin van het leven’ 
Thema: verlies en zin. 
Datum: maandag 24 januari. 
Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur. 
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 
Coördinatie: Anneke van der Velde, veld5834@planet.nl 
 
Meditatieavond  
De eerstvolgende meditatieavond staat gepland op maandag 7 februari 2022 
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur. 
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 
Kosten: €2,00 per persoon. 
Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 
 
SAMEN DELEN 
 
Kerkbalans  
Het College van Kerkrentmeesters van de Nieuwe Oecumenische Gemeente streeft ernaar begin februari de 
actie Kerkbalans te houden.  
 
Vlinder 
We zijn niet door het verleden geketend. 
We mogen altijd iets nieuws proberen. 
(Anselm Grün, Leven met hart en ziel) 
 
Kees Stroop 

 
  
 

 
De technische commissie is nog steeds druk met geluid en licht in de kerkzaal. Zij hebben de 
volgende vraag: "In de DoRe kerk willen we graag een schemerlamp met een kleine, dichte kap 
voor de pianist(e) die op de vleugel speelt. Als u een dergelijke lamp als op de foto hiernaast 
over heeft, neem dan aub even contact op met mij. Klaas Stoer (06 223 98 233)". 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:veld5834@planet.nl
mailto:joke.berendsen@gmail.com
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Voor het bewaren van koffie, thee en suiker zoeken we nog naar afsluitbare potten (minimale inhoud 500 
gr). Verder zoeken we nog een maatschepje voor de koffie - 1 of 2 kopjes, allebei is goed. Heeft u deze over 
neem dan contact op met Willemijn van Schilfgaarde (06 2004 98 26). 
 
DIACONIE 
Collectebonnen 2022: 
Voor 2022 zijn nieuwe collectebonnen te bestellen. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 
bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€20,00 of €40,00 per vel) over te maken op 
bankrekening 
NL82 TRIO 0320 3360 18 ten name van NOG Meppel o.v.v. de gewenste waarde per bon en uw adres.  
Als uw betaling is ontvangen worden de bonnen u toegestuurd. 
 
Bijdragen voor collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 
 
Diaconale collecten: 
De diakenen hebben met elkaar 7 diaconale doelen vastgesteld waarvoor we het komende half jaar 
regelmatig collecteren. Naast een collecte voor diaconale activiteiten binnen onze nieuwe gemeente zijn dit 
de Titia Stichting en 5 projecten van Kerk in Actie. Op de website nogmeppel.nl staat vermeld welke KIA-
projecten dit zijn. 
 
Voor de collecten zal voorlopig geen gebruik worden gemaakt van de apostelapp. Bijdragen kunnen wel 
overgemaakt worden op bovenstaande rekening ovv het collectedoel. Op de website nogmeppel.nl staat 
vermeld voor welke diaconale doelen er gecollecteerd wordt. Naast de diaconale collecte wordt wekelijks 
gecollecteerd voor de eigen gemeente. 
 

Van ‘erfdeler’ naar ‘kerkdeler’ 
De overgang is gemaakt en de eerste viering van de Nieuwe 
Oecumenische Gemeente in de DoRe-kerk is achter de rug. Er is heel 
wat gebeurd de afgelopen weken en er is heel wat werk verzet. Het 
klankbord is weg en daar hangt nu een scherm. De tafel, de katheder, 
doopvont en kaarsstandaard uit Het Erf staan voorin de kerkzaal en de 
piano heeft plaats gemaakt voor de vleugel. Het ziet er anders uit en 
het zal voor iedereen wennen zijn. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die denken: ‘Waar zijn 
ze mee bezig? Wil ik dit allemaal wel?’ Wij hopen van harte dat we u 
niet overvallen of te veel plek innemen, want dat is wel het laatste wat 
we willen. Het ruimhartige welkom, het actief meedenken en de 
aandacht vanuit de DoRe-gemeente om ook ons een thuisplek te 
gunnen, daar zijn we zeer dankbaar voor.  
 
We hebben zelf als gemeente de afgelopen jaren ervaren wat het 

betekent als een meerderheid je belet om op een eigen (ruimzinnige) manier geloofsgemeente te zijn. Wij 
zouden het heel erg vinden als onbedoeld dezelfde situatie voor jullie ontstaat. Dus laten we vooral open 
naar elkaar zijn en elkaar op de hoogte houden van het wel en wee over en weer. Ergernissen, twijfels en 
vragen kunnen het beste uitgesproken worden. 
 
De oecumenische banden met de Doopsgezinde Gemeente en Remonstrantse Broederschap zijn al ruim een 
halve eeuw oud. In de beginfase, in de jaren zeventig van de vorige eeuw, was de samenwerking vrij 
intensief, maar daarna kwam het op de waakvlam. Het Erfdeel ontstond met eigen voorgangers en een 
kerkzaal in Het Erf. De Doopsgezinde Gemeente en Remonstrantse Broederschap werd de DoRe-kerk. 
In de jaren daarna volgden beide gemeenten ieder hun eigen weg. 
 
De afgelopen tijd werd het steeds duidelijker dat er binnen Protestantse Gemeente Meppel bezuinigd moest 
worden. We leefden op te grote voet. De huur van Het Erf werd opgezegd en de Grote- of Mariakerk moest 

http://nogmeppel.nl/
http://nogmeppel.nl/
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verkocht worden. Iedereen zou moeten ‘samenstromen’ in de Oude Kerk wat nu dan ook ‘De Samenstroom’ 
heet. Een groot deel van de actieve Erfdelers kon zich niet vinden in hoe dit proces van bezuinigingen ervan 
bovenaf werd door gedrukt en in de enorme kosten die de verbouw van de Oude Kerk met zich mee zouden 
brengen. Er bleef uiteindelijk maar één mogelijkheid open om als oecumenische gemeente verder te gaan en 
dat was een zelfstandige gemeente te worden van bijzondere aard binnen de Protestantse Kerk. We zijn blij 
en opgelucht dat dit is gelukt. 
 
De vraag van de DoRe-gemeente om eens in gesprek te gaan of we iets voor elkaar kunnen betekenen kwam 
als een geschenk uit de hemel. Die vraag kwam in februari 2021 en zie daar, in januari 2022 hebben we een 

thuis bij jullie gevonden en mogen we gebruik maken van 
de kerkzaal en vergaderruimte. Zoals het in zo’n proces 
gaat zijn er hier en daar wel ‘schuurplekjes en 
wrijfpunten’ en daar moeten we het samen over hebben, 
maar over het algemeen was de samenwerking hartelijk 
en warm. Het was weldadig om te ervaren dat het zo ook 
kan!  
Lieve mensen, het smaakt naar meer en we verheugen 
ons op een goed samenwonen en samen werken waar 
het kan en ontstaat. 

 
Wiilemijn van Schilgaarde 
Femke Groen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colofon: Kopij voor de Bouwstenen kunt u mailen naar: bouwstenennog@gmail.com 
 
Website NOG 
Op de website is veel informatie te vinden. https://nogmeppel.nl/ 
 
Instagram NOG 
de Nieuwe Oecumenische Gemeente is te volgen via Instagram: oecumene_in_meppel  

Facebook NOG klik  hier en volg ons op Facebook.  

Bouwstenen 
Bouwstenen is een informatieblad van de Nieuwe Oecumenische Gemeente en is uitsluitend bedoeld voor 
het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor 
betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn.  Het Informatieblad kan per email 
worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. 
U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.  
 
De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van NOG https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  
 
Dit informatieblad van de Nieuwe Oecumenische Gemeente is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van 
informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de 
oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. 
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan 
ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk 
schriftelijke toestemming is verleend. 
 
Wie zijn wij 
Binnen onze Oecumenische Gemeente vinden we het belangrijk dat: 
We respectvol omgaan en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging. 
We ruimzinnig met elkaar zoeken hoe Bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en 
levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag 
Iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn. 
We open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten. 
We een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak. 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
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We het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar invullen. 
Er ruimte blijft voor mensen met een verstandelijke beperking. We hanteren hierbij dat we samendoen wat 
samen kan. 
De Nieuwe Oecumenische Gemeente komt voort uit Het Erfdeel. Wij zijn een zelfstandige Protestantse 
gemeente van bijzondere aard te Meppel. 
 
Groepen en gemeenten waarmee wij verbonden zijn: 
De Oecumenische gemeente Het Erfdeel is onderdeel van de Protestantse Gemeente Meppel en onderhoudt 
contacten met: Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, en de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap 
St. Stephanus. In het Erfdeel participeren naast de leden van de PGMeppel een groep andersgebondenen: 
mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler 
kerken en bewoners van het Erf.  
 
Het is mogelijk om naast uw vaste vrijwillige bijdrage aan de PGMeppel, ook rechtstreeks de oecumene in de 
Oosterboer te steunen.  
Informatie daarvoor kunt u vinden op: http://sfkerkzaal.nl/  
Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden. 
 
Ouders met kinderen  
Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn 
voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of 
wilmaheeres@kpnmail.nl  
 
Namasté  
Is een groep jongeren van 12-17 die bij elkaar komt om met elkaar in gesprek te gaan en activiteiten te doen. 
Begeleider is Jan Zuidema. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com  
 
 
 

http://sfkerkzaal.nl/

