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Het volgende nummer verschijnt 11 februari 2022 
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 9 februari 2022 
 
Bloemengroet 
16 januari Gretha de Vries-Lorier  
23 januari Gerda en Wim Otter 
  
Vieringen Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Deelname aan vieringen kan weer 
Aanmelden om bij een viering aanwezig te zijn kan van maandag tot en met zaterdag 18.00 uur via 
scriba@nogmeppel.nl of 0522-254198. Er is voorlopig geen koffiedrinken na de viering. 
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 
Bekijken vanaf maandag kan ook via www.erfdeelkanaal.nl 
Liturgieblad 
Het liturgieblad en het materiaal voor kinderen, indien beschikbaar, worden verstuurd via 
bouwstenennog@gmail.com 
 
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 
 
Zondag 6 februari  
zesde zondag van Epifanie 
bevestiging ambtsdragers en voorstellen coördinatoren 
Voorganger: ds. Kees Stroop 
Voorgaand gemeentelid: Klazien Tempelaar 
Organist/pianist: Fenna van der Weide 
Lezing: Johannes 11, 1-16 
Thema: Wat verwacht je? 
Collectes: diaconie NOG 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 

 
 
Taizé viering 

 19.00 uur – 20.00 uur 
 DoRe-kerk, Vledderstraat 20 
 

Informatieblad van de 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 
Jaargang 1, Nr. 2 
28 januari 2022 
 

mailto:scriba@nogmeppel.nl
https://oecumenisch-initiatief-meppel.email-provider.nl/link/ez9ddp5arr/v93jzvjqeb/lbaimppzyq/slersbasn4/55zyvbrsml
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Zondag 13 februari 
zevende zondag van Epifanie     
Voorganger: Reina Schoemaker 
Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 
Pianist: Hanneke van Werven 
Lezing: Johannes 11, 17-27 
Thema: Waar was je nou? 
Collectes: KIA Vrolijkheid in AZC 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente  
 
SAMEN VIEREN 
 
Een maand lang Lazarus 
De uitdrukking ‘hij is helemaal lazarus’ om een dronken persoon aan te duiden, is waarschijnlijk ontleend aan 
Lazarus die door Jezus wordt opgewekt uit de dood. De vergelijking is dan dat iemand nergens meer toe in 
staat is en daarvan – hoe onmogelijk dit ook lijkt – herstelt. 
In de maand februari lezen wij het verhaal van de opwekking van Lazarus, Johannes 11, in vier delen.  
In dit verhaal in het midden van het evangelie van Johannes komen de hoofdthema’s uit de ouverture en de 
finale van dit evangelie tot samenklank. Het is een uiterst zorgvuldig geschreven compositie, waarin ook de 
echo’s doorklinken van personen en verhalen uit de Tenach. 
De vier delen kunnen op zichzelf worden verstaan, maar het blijft uiteraard één verhaal. Het is niet 
ondenkbeeldig dat de diverse voorgangers in herhaling vallen of elkaar het gras voor de voeten wegmaaien. 
Kortom: een uitdaging voor iedereen.   
Misschien is het een aardig weetje dat in dit lange verhaal de kortste tekst van de Bijbel staat, Johannes 11, 
35: Jezus weende. 
 
Het verhaal van de opwekking van Lazarus heeft door de eeuwen heen schilders en beeldhouwers 
geïnspireerd tot bijzondere werken. Bij de informatie over vieringen zie je achtereenvolgens schilderijen van 
Duccio di Buoninsegna (1255-1318), Peter Paul Rubens (1577-1640), Rembrandt van Rijn (1606/7-1669) en 
Vincent van Gogh (1853-1890). Het is opvallend hoe dit verhaal een rol heeft gespeeld bij filmmakers in de 
beginjaren van de 21e eeuw, een nieuw millennium. Denk bijvoorbeeld aan films als Black Snake Moan 
(2006), The Lazarus Project (2008) en The Lazarus Effect (2015). Ook musici laten zich door dit verhaal 
inspireren aan het begin van een nieuw millennium. Enkele voorbeelden zijn de opera Lázaro van Christóbal 
Halffter (2008), het studioalbum Dig, Lazarus, Dig!!! van Nick Cave and The Bad Seeds (2008) en het nummer 
Lazarus als digitale pre-release van het album Blackstar van David Bowie (2015).  
Tenslotte is er sinds maart 2016 ‘hét online platform voor progressieve christenen’ van de EO met de naam 
Lazarus, dat ‘zoekt naar nieuwe woorden voor een oud geloof’. 
  
Taizéviering 
Zondag 6 februari is het weer mogelijk om een Taizéviering bij te wonen. We starten om 19.00 uur en zingen 
samen Taizé liederen met stilte en teksten tussendoor.  
Graag aanmelden bij:  Willemijn van Schilfgaarde (06-20049826) 
 
Kerkvervoer 
Het tijdstip van de zondagse viering om 11.00 uur maakt het mogelijk dat een aantal gemeenteleden weer 
naar de kerk kan. Er zijn ook minder mobiele leden onder ons. Dat betekent dat zij door andere 
gemeenteleden per auto gehaald en gebracht moeten worden. Automobilisten die hier wel voor voelen, 
kunnen informatie vragen en zich aanmelden bij Femke Groen, femke.g.groen@gmail.com of 0522-256322.  
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dronkenschap
mailto:femke.g.groen@gmail.com
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

Meeleven 
Velen zullen opgelucht ademhalen nu de coronaregels worden versoepeld. 
Tegelijk blijft het aantal besmettingen erg hoog en stijgt het aantal 
coronapatiënten, met name jongeren van onder de dertig, in de 
ziekenhuizen. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid blijft de situatie 
ongewis. Onzeker is ook de toekomst van mensen die lijden aan long covid 
en hun baan dreigen te verliezen.  

Naast hen denken wij aan gemeenteleden die te maken hebben met uitgestelde zorg en op korte termijn 
behandeld kunnen worden. Wij wensen hun veel sterkte toe en een spoedig herstel en als dit laatste langer 
duurt dan je lief is, veel geduld en wijsheid. 
Ook denken wij aan de vrouwen en mannen, de meisjes en jongens die door onthutsende onthullingen in het 
publieke domein geconfronteerd worden met hun eigen pijnlijke en schrijnende ervaringen van seksueel 
misbruikt te zijn.  Mogen zij een veilige omgeving vinden waarin zij geloofd en gehoord worden 
als zij onder woorden willen brengen wat zo moeilijk of onmogelijk te vertellen is.  
 

Bedankje 
Hans Bouma schreef: 
“Mensen zijn als bomen 
 bomen die naast je staan 
 schouder aan schouder 
 vrienden en vriendinnen 
 in weer en wind” 

 
Zo heb ik het ervaren, de bloemen die ik afgelopen zondag vanuit de kerk 
ontving. 
Hartelijk dank voor uw teken van verbondenheid. 
Warme groet, 
Gerda Otter-Gijsen. 
 
 

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.  
 
INSPIRATIE EN BEZINNING 
 
Meditatieavond  
De eerstvolgende meditatieavond is op maandag 7 februari. 
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur. 
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 
Kosten: €2,00 per persoon. 
Informatie en aanmelden (is verplicht) bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 
 
Lezing van Ruud Bartlema 
Thema: Verwachtingen en visioenen in relatie tot Chagall. 
Datum: woensdag 9 februari. 
Tijd: aanvang 19.30 uur. 
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 
Aanmelden bij Anneke van der Velde, veld5834@planet.nl 
 

Vlinder 
Als je 
maar een droom hebt, 
een bewoonbaar visioen. 
Als je hart 
zich maar niet sluit, 
je taal maar niet verkilt. 
Wel winter, 
 

 
maar je blijft er mens bij,  
warm en prachtig mens. 
Lente wordt het, zomer, 
onaantastbaar 
sta je in bloei. 
(Hans Bouma) 
 
Kees Stroop 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:kees.stroop@gmail.com
mailto:joke.berendsen@gmail.com
mailto:veld5834@planet.nl
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UIT DE KERKENRAAD 
 

Interim-predikant 

De kerkenraad is blij om te kunnen meedelen dat ds. Harmen Jansen ons pastoraal komt versterken. We 

hebben er alle vertrouwen in dat we in hem een goede interim-predikant hebben gevonden. Hij zal ons 

voornamelijk ondersteunen op het gebied van pastoraat en bij de opbouw van onze gemeente. Harmen 

Jansen is op dit moment werkzaam in de gemeente Winsum en woont in Drachten en zal op 1 maart bij ons 

starten voor 0,3 fte en vanaf 1 juli voor 0,4 fte bij ons werkzaam zijn. 

Hieronder zal hij zich aan jullie voorstellen.  

Even voorstellen: Harmen Jansen 
Wie is de man die uw nieuwgevormde gemeente als interim-predikant gaat begeleiden?  
Geboren in 1957, grotendeels opgegroeid op de Veluwe in een predikantsgezin. Theologie 
gestudeerd in Utrecht. Getrouwd en vader van vier kinderen. Vanaf 1984 gemeentepredikant 
geweest in de protestantse gemeenten te Heukelum, Hoofddorp en Drachten. De laatste 
dertien jaar was ik predikant in Winsum (Gr). We zijn in deze jaren in Drachten blijven wonen, 
mijn vrouw heeft een functie in Friesland.  
Eind mei neem ik afscheid van de gemeente Winsum-Halfambt om daarna alleen nog 

beschikbaar te zijn voor interim-werkzaamheden in de kerk. De afgelopen jaren heb ik daarvoor nog een 
opleiding gevolgd van de PTHU. Ik kan terugkijken op een loopbaan in de kerk met een veelheid aan 
ervaringen: in het pastoraat, de kerkelijke organisatie, contact en samenwerking over de eigen kerkgrenzen 
heen. Die mag ik nu op een andere manier vruchtbaar proberen te maken.  
Theologisch heb ik in allerlei disciplines geliefhebberd. De verbinding tussen bijbeluitleg en spiritualiteit is 
een belangrijke rode draad gebleven.  
Het woord ‘ruimzinnig’ spreekt mij aan omdat ik zelf ook niet graag in een hokje wil worden opgesloten. Ik 
hoor er de uitdaging in om samen zinnig bezig te zijn, bezinning te zoeken en ruimhartig te denken over 
verschillen in beleving en manieren van zingeving. En gelukkig is zang en muziek een belangrijk ‘erfdeel’ van 
uw gemeente. Ik zou ook niet zonder kunnen.  
Ds. Harmen Jansen, Graanland 5, 9205 EE Drachten, dshjansen@gmail.com  tel 06 49618985 
 
Leden en vrienden 
Eind januari hebben leden en vrienden een bericht per e-mail of brief ontvangen over wie hun 
contactpersoon is en bij welke buurt zij horen. 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 Wilma Heeres, scriba@nogmeppel.nl of tel. 254198. 
 
Bevestiging van ambtsdragers en voorstellen van coördinatoren 
We zijn nu een aantal weken als gemeente onderweg. Bij een nieuwe gemeente hoort ook een kerkenraad 
met ambtsdragers op wat voor manier dan ook.  Zondag 6 februari worden de kerkenraadsleden (Aldert Dijk 
voorzitter, Wilma Heeres scriba), het  college van diakenen (Eef Lugtmeier, Henk Rous, Willemijn van 
Schilfgaarde en Eelke Veenstra) en het college van kerkrentmeesters (Bob Bolt, Jan Albert Kreuze  en Roelie 
Schuuring) alsmede de coördinatoren/ouderlingen van de werkgroep Omzien naar elkaar (Marian de Jong, 
Joke Berendsen, Ina Hoekerswever, Arnold Heijblom en Femke Groen) en  de coördinator van de werkgroep 
Vieren  (Wout Zilverberg) bevestigd. Kees Stroop is voorganger in deze viering.  
 
Vieringen bijwonen kan weer! 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag kunnen we als gemeenteleden de vieringen 

weer bijwonen. Hierbij geldt wel de anderhalve meter regel die we in acht moeten nemen. In de DoRe-

kerkzaal kunnen maximaal 30 gemeenteleden aanwezig zijn in de viering met de 1,5 meter regel. Daarom 

starten we met vooraf reserveren. Wil je aanwezig zijn in de viering dan kun je een plek reserveren via 

scriba@nogmeppel.nl 

Als je gereserveerd hebt en geen reactie krijgt, kun je gewoon aanwezig zijn in de viering. Krijg je een reactie 

terug dan betekent dat dat het helaas vol zit. Als het vol zit, kom je automatisch op de lijst voor de viering 

van de week daarop, tenzij je aangeeft niet naar de week daarop te willen worden doorgeschoven. Voor elke 

viering moet je je weer opnieuw opgeven, behalve degene die al een bevestiging binnen hebben gekregen 

dat ze worden doorgeschoven naar die viering.  

mailto:dshjansen@gmail.com
mailto:scriba@nogmeppel.nl
mailto:scriba@nogmeppel.nl
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Bevestiging kerkenraad en ambtsdragers 

We zijn nu een aantal weken als gemeente onderweg met hier en daar een schoonheidsfoutje. Bij een 

nieuwe gemeente hoort ook een kerkenraad en ambtsdragers op wat voor manier dan ook.  Zondag 6 

februari worden de kerkenraadsleden (Aldert Dijk voorzitter, Wilma Heeres scriba), het  college van 

diakenen( Eef Lugtmeier, Henk Rous  en Willemijn van Schilfgaarde, Eelke Veenstra) en het college van 

kerkrentmeesters (Bob Bolt, Jan Albert Kreuze  en Roelie Schuuring) alsmede de coördinatoren/ouderlingen 

van de werkgroep Omzien naar elkaar (Marian de Jong, Joke Berendsen, Ina Hoekerswever, Arnold Heijblom 

en Femke Groen) en  de coördinator van de werkgroep Vieren  (Wout Zilverberg) bevestigd. Kees Stroop is 

voorganger zal voorgaan in deze viering. 

Gemeentegids 

Binnenkort ontvangt u een gemeentegids waarin de nieuwe buurtindeling en de contactpersonen vermeld 

staan en ook ons inspiratieprogramma wordt daarin weer meegenomen. 

Kerkbalans 

In de week van 7 februari ontvangt ieder die op een of andere manier bij onze gemeente betrokken is een 

Kerkbalansbrief.  Als zelfstandige gemeente zullen wij de kosten voor de interim-predikant en ons gemeente 

zijn samen moeten dragen. Het is een vrijwillige bijdrage en u bent vrij of en in wat voor mate u bijdraagt. 

Persbericht 

Als je een nieuwe gemeente wordt binnen de PKN, ben je verplicht dat in de krant aan te kondigen. Via een 

persbericht willen wij volgende week aan die verplichting voldoen. We geven kort en bondig informatie over 

onze nieuwe gemeente met de officiële naam Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.  

 
UIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Actie kerkbalans 2022 
Thema: Een nieuwe start. 
Beste mensen die betrokken zijn bij de Nieuwe Oecumenische Gemeente, 

 
Als Nieuwe Oecumenische Gemeente 
(NOG) doen we dit jaar mee aan de actie 
kerkbalans. De actie kerkbalans is 
enerzijds gericht op het verwerven van 
financiële middelen voor het kunnen laten 
draaien van onze gemeente en anderzijds 
om inzicht te krijgen in de totale 
financiële toezegging zodat we onze 
plannen daarop af kunnen stemmen. 
 
 
 

Hoe ziet de actie kerkbalans er voor u uit: 
In de week van 7 t/m 12 februari krijgt u van uw, soms nieuwe, contactpersoon (als het lukt) persoonlijk een 
enveloppe overhandigd.  In deze enveloppe zitten twee brieven waar we ingaan op het hoe en waarom van 
de actie kerkbalans en tevens een antwoordformulier. 
Het antwoordformulier kunt u t.z.t. opsturen naar uw contactpersoon (of bij hem/haar in de brievenbus 
doen), scannen en vervolgens digitaal versturen of laten ophalen door uw contactpersoon.  
Het is de bedoeling dat uw reactie, ongeacht op welke manier u dat doet, uiterlijk maandag 21 februari in 
ons bezit is. In de dienst van zondag 27 februari hopen we de opbrengst van de actie met u te kunnen delen 
en zal het ook in de eerstvolgende bouwsteen vermeldt staan. 
Mogen we op uw steun rekenen? 
 
Namens de kerkrentmeesters,  
Bob Bolt, voorzitter 
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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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.  

Diaconie 
Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: diaconienog@gmail.com  

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. 
 
 
 

http://nogmeppel.nl/
http://nogmeppel.nl/
https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
mailto:diaconienog@gmail.com
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
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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. 
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. 
 
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  
 
 
 


