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Het volgende nummer verschijnt 25 maart 2022 
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 23 maart 2022 
 
Bloemengroet 
27 februari Wil Bergman  
6 maart  fam. Dijkstra 
  
Vieringen Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Vieringen bekijken 
Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur, www.erfdeelkanaal.nl   
Bekijken vanaf maandag kan ook via www.erfdeelkanaal.nl 
Vieringen beluisteren 
Het beluisteren van de vieringen kan via de website van de Nieuwe Oecumenische Gemeente.  
Ga naar nogmeppel.nl/vieringen beluisteren/ 
Liturgieblad 
Het liturgieblad en het materiaal voor kinderen, indien beschikbaar, worden verstuurd via 
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/ 
 
Zondag 13 maart      
tweede zondag in de veertigdagentijd 
Voorganger: ds. Harmen Jansen 
Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde 
Organist/pianist: Gerrit en Hanneke van Werven 
Lezing: Johannes 12, 20-36 
Thema: Op de groei 
Collectes: Kerk in Actie Oeganda 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Zondag 20 maart  
derde zondag in de veertigdagentijd 
Voorganger: ds. Femke Groen 
Voorgaand gemeentelid: Klazien Tempelaar 
Organist/pianist: Gerrit en Hanneke van Werven  
Lezing: Jesaja 53, 1-11a en Johannes 12, 37-50 
Thema: Helper van God 
Collectes: Titia Stichting 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Zondag 27 maart  
vierde zondag in de veertigdagentijd 
viering met maaltijd van de Heer 
Voorganger: ds. Marijn Rohaan 
Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 
Organist: Albert Hoekerswever 
Lezing: Lucas 15, 11-32 
Thema: Kom je ook? 
Collectes: Kerk in Actie Indonesië 

Informatieblad van de 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 
Jaargang 1, Nr. 5 
11 maart 2022 
 

http://www.erfdeelkanaal.nl/
http://www.erfdeelkanaal.nl/
https://oecumenisch-initiatief-meppel.email-provider.nl/link/ez9ddp5arr/v93jzvjqeb/lbaimppzyq/slersbasn4/55zyvbrsml
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
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Nieuwe Oecumenische Gemeente   
 
BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente  
 
SAMEN VIEREN 
13 maart: voorstellen en bevestigen 
Op zondag 13 maart zal Jan Albert Kreuze worden voorgesteld als kerkrentmeester en Elly van Sas als 
coördinator van de buurt van leden en vrienden buiten Meppel. Zij neemt deze taak over van Femke Groen. 
Jan Albert en Elly zullen ook in hun taak worden bevestigd. Ds. Harmen Jansen, die per 1 maart aan onze 
gemeente verbonden is als interim-predikant en deze zondag voorgaat, zal ook de vraag naar geheimhouding 
beantwoorden en een zegen ontvangen. Hij is inmiddels voor 12 uur per week voor onze gemeente 
werkzaam. Deze maand richt hij zich vooral op pastoraat en kennismaken met onze gemeente. Mocht u een 
vraag voor Harmen hebben, dan kunt u contact met hem opnemen via 06-49618985 of 
dshjansen@gmail.com. Ds. Femke Groen is de voorganger bij het voorstellen en bevestigen in hun taken van 
bovengenoemde 3 personen.  

 
Project  
Op 6 maart hebben wij met elkaar gedeeld waar wij de kriebels van krijgen. Dat 
kan een fijn gevoel zijn als je de kriebels krijgt van het voorjaar dat er aan komt. 
Dat kan een naar gevoel zijn als je de kriebels krijgt van de oorlog in Oekraïne. 
Alle kriebels hebben een plek gekregen in een groeiende slinger. Op 16 maart 
wordt de slinger langer gemaakt met tekeningen van de taakgroep liturgisch 
bloemschikken. Op deze tekeningen staat hoe een groeischikking stap voor stap 
tot stand komt. Op 23 maart mag iedereen die dat wil, een boek of een verhaal 
meenemen dat je geraakt of geïnspireerd heeft, dat troost bood of moed gaf. Zo 
mogen wij bij elkaar op verhaal komen. 
  
Groeischikking 
De basis van de groeischikking is een vierkante, glazen schaal met een strakke 
vormgeving van plantaardige materialen in rechthoekige en vierkante 
bundelingen.  Dit zorgt voor eenvoud en soberheid die passen bij de vastentijd. 
Op de eerste drie zondagen van de Veertigdagentijd staan grassen en riet in de 
groeischikking als symbolen van vergankelijkheid en volharding. Vanaf de vierde 
zondag worden zij beetje bij beetje vervangen door groene takken als symbool 
van nieuw leven.  Elke zondag wordt de basisschikking aangevuld met een plant 
of bloemen die verwijzen naar het Bijbelverhaal van die zondag.  Op zondag 13 
maart zijn dit korenaren bij de lezing over de graankorrel en op zondag 20 maart 
distels of dorens als symbool van het lijden en de lijdende mens bij de lezing van 
Jesaja 53. 

 
Huispaaskaars bestellen 
Dit jaar kun je je huispaaskaars zelf bestellen bij Boca Kaarsen, https://www.boca.nl  Er is een ruime keuze uit 
verschillende thema’s en maatvoeringen.  Je bestelling wordt per post thuisbezorgd. De uiterste besteldatum 
van huispaaskaarsen is maandag 14 maart.  
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Meeleven 
Ria van Wieren verblijft in Reggersoord, afdeling 4, kamer 13. Wij wensen haar en allen die haar met liefde 
en zorg omringen, veel kracht en moed toe. Dat wensen wij ook elkaar bij alles wat op ons afkomt en 
overkomt met de oorlog in Oekraïne en het lijden van Oekraïense bevolking. Verbijstering, ontzetting, 
woede, pijn, verdriet, eigen herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog, angst, zorgen 
en onzekerheid. Met het langzaam loslaten van de coronaregels dachten velen van ons terug te keren naar 
het ‘oude’ normaal. Met deze oorlog in Europa lijkt dat ‘oude’ normaal verder weg dan ooit. Het heeft grote 
invloed op ons bestaan en het kan ons dag in dag uit beheersen. Moge het ons daarom ook gegeven worden 
dat wij tijd en ruimte vinden voor wat ons verlicht en oplucht, voor wat ons open ademt en doet leven met 
hart en ziel. 

mailto:dshjansen@gmail.com
http://www.boca.nl/
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Bijstand in interim-tijd 
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 
Datum: donderdag 31 maart. 
Plaats: Koffiekamer De Beemd, Bouwkamp 2. 
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur. 
Inlichtingen: Liesbeth Varkevisser – Dekker, tel. 852132. 
 
INSPIRATIE EN BEZINNING 
 
Meditatieavond  
Datum: maandag 14 maart. 
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 
 
Beemdgangers 
Datum: donderdag 17 maart. 
Tijd: 10.00 uur – 11.30 uur. 
Plaats: Koffiekamer De Beemd, Bouwkamp 2. 
Coördinatie: Femke Groen, femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. 
 
‘Spelen’ met en in verhalen 
Datum: donderdag 17 maart. 
Tijd: 20.00 uur, inloop 19.45 uur. 
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 
Informatie en aanmelden: Tjimmie van der Wal, 
t.vanderwal.1@kpnmail.nl of tel. 06-48765559. 
Voor meer informatie, zie onder.  
 
Meditatieavond  
Datum: maandag 28 maart. 
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 
Vastenmaaltijd 
Stamppottenbuffet en een toetje. 
Datum: woensdag 16 maart. 
Tijd: aanvang 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. 
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 
Kosten: volwassenen €3,50, kinderen tot 12 jaar €2,00. 
Aanmelden als deelnemer voor of op zaterdag 12 maart bij 
femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. 
Aanmelden voor vervoer voor of op zaterdag 12 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. 
Aanmelden als kok (pan stamppot voor zes personen) voor of op zaterdag 12 maart bij  
femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. 
De vastenmaaltijden zijn mede mogelijk door Stichting Haella. 
Zie voor meer informatie de gemeentegids van de Nieuwe Oecumenische Gemeente, blz. 8 en 9. 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:kees.stroop@gmail.com
mailto:joke.berendsen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:t.vanderwal.1@kpnmail.nl
mailto:joke.berendsen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
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Vastenmaaltijd 
Pastamaaltijd en een toetje. 
Datum: woensdag 23 maart. 
Tijd: aanvang 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. 
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 
Kosten: volwassenen €3,50, kinderen tot 12 jaar €2,00. 
Aanmelden als deelnemer voor of op zaterdag 19 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. 
Aanmelden voor vervoer voor of op zaterdag 19 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. 
Aanmelden als kok (pan pastasaus voor zes personen) voor of op zaterdag 19 maart bij  
femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. 
De vastenmaaltijden zijn mede mogelijk door Stichting Haella. 
Zie voor meer informatie de gemeentegids van de Nieuwe Oecumenische Gemeente, blz. 8 en 9. 
 
Vastenmaaltijd 
Ovenschotels en een toetje. 
Datum: woensdag 30 maart. 
Tijd: aanvang 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. 
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 
Kosten: volwassenen €3,50, kinderen tot 12 jaar €2,00. 
Aanmelden als deelnemer voor of op zaterdag 26 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. 
Aanmelden voor vervoer voor of op zaterdag 26 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. 
Aanmelden als kok (ovenschotel voor zes personen) voor of op zaterdag 26 maart bij  
femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. 
De vastenmaaltijden zijn mede mogelijk door Stichting Haella. 
Zie voor meer informatie de gemeentegids van de Nieuwe Oecumenische Gemeente, blz. 8 en 9. 
 
Vlinder 
Ga in de kracht die je hebt, 
ga in eenvoud, 
lichtvoetig, zachtmoedig, 
op zoek naar de liefde 
in gezelschap van de Geest. 
(Pacific) 
 
Kees Stroop 
 
Interview met Gert en Ina Kiewiet 

Iets over ons 
We zijn beide in 1949 geboren in Musselkanaal, gelegen in Zuidoost Groningen, van oudsher een veenkolonie. 
Het ligt om precies te zijn tussen Stadskanaal en Ter Apel in een rechte lijn die tot de stad Groningen doorloopt. 
We doorliepen de lagere school en aansluitend de ULO school in Musselkanaal.  
Ina: “Ik ging daarna naar de OKL, de opleidingsschool voor kleuterleidsters, aangevuld met het behalen van de 
hoofdakte en een bevoegdheid voor de hele basisschool. Ik ben altijd de kleuters trouw gebleven op de 
dezelfde school in Musselkanaal, afgezien van een korte periode in Oude Pekela.”  
Gert: “Het was in het dorp de gewoonte dat je na de school bijna altijd ging werken. Doorstuderen was in het 
dorp eigenlijk een uitzondering. Ik ben op m’n 16e meteen gaan werken in een klein bedrijf: een houthandel in 
Stadskanaal. Zowel praktisch werken met hout als administratief. Ik heb daar in 2 jaar heel veel geleerd. Het 
was bepalend voor m’n verdere leven. Om wat verder te komen ben ik bij Algemeen Belang: een 
boerencoöperatie op de administratie terecht gekomen in Musselkanaal. In dit bedrijf bleek voor mij meer 
toekomstperspectief te zitten. In deze periode heb ik de voortgaande automatisering helemaal meegemaakt 
en groeide, mede door avondstudies: onder andere boekhouding door tot systeembeheerder. Ik heb in die 
periode ook mijn militaire dienstplicht vervuld.” 

Waar hebben jullie elkaar leren kennen? 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
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Dat liep via de Nederlands Hervormde kerk, waar ook onze ouders bij betrokken waren. We zaten allebei in 
het jeugdwerk, de zondagsschool en jeugdkampen.  
 
Gert: “Op m’n 15e was ik na enige jaren les al begonnen met orgel spelen in de kerk. Ik begeleidde de gemeente 
jarenlang afwisselend met een collega. In die periode heb ik een orgelrestauratie meegemaakt. Ik was, ook 
omdat we naast de kerk woonden, heel dicht bij het wel en wee betrokken.” 
Ina: “We gingen samen naar belijdeniscatechisatie en ik was bij allerlei acties betrokken om geld in te zamelen 
voor de orgelrestauratie. In 1973 zijn we na een jaar verloving getrouwd. In 1974 en in 1977 zijn onze beide 
kinderen, Margreet en Bert geboren. Ik ben toen tijdelijk gestopt op school, maar al snel ook weer ingevallen 
en de school extra ondersteuning gegeven. In 1982 kreeg ik mijn vaste aanstelling op school.” 

De Meppel periode 
Gert: “Die brak aan in 1990. Onze coöperatie fuseerde met CLM in Meppel. Wat nu Agrifirm heet. Het kantoor 
en wij verhuisden naar Meppel en in 1991 zijn we op ons huidige adres komen wonen.” 
Ina: “Na 1990 ben ik in Musselkanaal nog 3 jaar doorgegaan in het werk op school op het gebied van 
ondersteuning en extra aandacht aan de kinderen geven. Met pijn in het hart heb ik, vanwege de afstand, met 
mijn werk moeten stoppen. Toen wij in Meppel kwamen wonen ging Margreet al de deur uit naar Enschede 
en Bert was nog thuis.” 

Kerk 
Aanvankelijk kerkten we in de Grote Kerk. Maar gaandeweg raakten we betrokken bij het Erfdeel dat toen nog 
wekelijkse bijeenkomsten in de school hield. In de periode van Aty van Noort werd deze keuze definitief. Dit 
vanwege de ruimte in geloofsbeleving die ons zeer aanspreekt. In contrast met het geloven in onze 
Musselkanaaltijd. Dat was veel meer vastomlijnd. 
Gert: “Tot mijn 70e verjaardag heb ik in het Erf het orgel bespeeld, terugkijkend op 55 jaar orgelspel.” 
 
Hobby’s 
Ina: “Naast de periode van de zorg voor de kinderen houd ik van tuinieren en ging blokfluit spelen. Ik nam les 
bij mijn overbuurvrouw Hanneke. En heb op 4 verschillende soorten blokfluiten leren spelen. Ik zat ook nog op 
de muziekschool en in een muziekgroepje. De coronatijd heeft hier uiteindelijk een eind aan gemaakt.” 
Gert: “Op initiatief van mijn (toen) tienerzoon Bert zijn we samen begonnen aan het bouwen van een pijporgel 
met pedaalklavier in huis. In de periode van 1993 t/m 1995 zijn we hier samen intensief mee bezig geweest. 
Voor het bewerken van het hout stonden ons de machines van de houthandel in Stadskanaal ten dienste. En 
het resultaat mag er zijn!” 

Coronatijd 
Daar hebben we persoonlijk niet veel van gemerkt. Jammer was dat we daardoor de kleinkinderen weinig 
hebben gezien. 

Wat staat er op jullie tegeltje? 
 (Gr. Andere mensen zijn ook mensen) 

 
Jan Varkevisser 
 
Jong & oud vieringen 

Deze vieringen zijn bedoeld voor iedereen. Ze zijn afgestemd op 
kinderen in de basisschoolleeftijd en hebben inhoudelijk genoeg 
te bieden voor volwassenen. Afgelopen zondag was zo’n viering. 
Hiernaast plaatjes van het maken van een flesje een doekje dat 
lekker ruikt. 
 
De volgende Jong & oud viering is met Pasen. En daarna meestal 
de laatste zondag van de schoolvakanties.  
 
Op 10 april is het Palmpasen, dan mogen de kinderen een 
Palmpasen stok versieren. Graag zelf de stok meenemen, Wij 
regelen snoep en versiering. In verband met de inkoop van 
materialen graag even aanmelden via scriba@nogmeppel.nl 
Komt allen!  
 

mailto:scriba@nogmeppel.nl
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DIACONIE 
 
Diaconie NOG en de oorlog in de Oekraïne 
De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Afgelopen dinsdag hebben de diakenen met elkaar gesproken over 
onze diaconale mogelijkheden om hulp te bieden. Wij kwamen tot de conclusie dat we in ons eentje (als 
NOG) niet veel slagkracht hebben. In een crisis van deze omvang zijn er bovendien andere partijen die veel 
beter in staat zijn om de juiste hulp op de juiste plek te krijgen. Wij willen jullie wel goed op de hoogte 
houden van initiatieven die het verschil kunnen maken voor mensen in Oekraïne en voor mensen die uit 
Oekraïne vluchten.  
 
Eigen collecten voor noodhulp 
Wij zullen de komende periode geen aparte collecten houden voor Oekraïne of noodhulp. In de keuzes die 
wij gemaakt hebben voor onze collecten voor het 1e half jaar zijn een aantal doelen opgenomen die indirect 
steun geven aan vluchtelingen. Zo zal de opbrengst voor Kinderen in de knel zeker ook ten goede komen aan 
gevluchte kinderen. Stichting Vrolijkheid organiseert kunstactiviteiten in asielzoekerscentra om de veerkracht 
van jonge AZC-bewoners te versterken. Waar je ook vandaan komt als vluchteling, deze projecten bieden 
hulp. De andere projecten zijn, ondanks deze crisis, net zo belangrijk. Want de huidige crisis is duidelijk in 
beeld, maar vermindert niet de nood die er al was in onze wereld. Door een langere periode te collecteren 
voor een paar concrete doelen kunnen we ook substantieel bijdragen aan deze nood. 
 
Wat doen we wel? 
Vanuit de diakenen zijn we in januari aan de slag gegaan met een project rond het thema 
vluchteling/vreemdeling. Dit is positief ontvangen in onze kerkenraad en werkgroep vieren. Het is nu nog 
actueler. Dit project gaat lopen in de periode van Pinksteren (5/6 juni) tot de zomervakantie. Met extra 
activiteiten tijdens de ‘Nacht van de vluchteling’ in juni. Daarbij willen we ook andere kerken en scholen 
betrekken. Wil jij meehelpen? Meld je aan bij Willemijn van Schilfgaarde (06-20049826) 
 
Doneren van geld: actie giro 555 
Het zal niemand ontgaan zijn dat er al heel veel geld is ingezameld. De hulporganisaties, waar dit geld heen 
gaat, zijn goed bekend met de noodhulp die nu nodig is in en buiten Oekraïne. Zij hebben de mogelijkheid 
om de hulp op de juiste plek te krijgen. Denk aan organisaties als het Rode Kruis, Unicef, Kerk in Actie en 
Vluchtelingenwerk. Wij raden aan om u gewenste bijdrage hierheen over te maken, of naar een ander 
initiatief wat u aanspreekt. 
 
Opvang van vluchtelingen: burgerlijke gemeente is aan zet. 
De gemeente Meppel geeft aan dat zij, samen met de andere Drentse gemeenten, zich voorbereiden op 
grootschalige opvang. De burgemeester adviseert inwoners om de plannen voor de opvang van mensen in 
huis uit te stellen. Onze inspanningen liggen vooral daarna. De burgemeester schrijft in zijn brief: “Als we 
mensen uit Oekraïne op grote schaal gaan opvangen, hebben we de samenleving van Meppel hard nodig 
voor zaken als bijvoorbeeld dagbesteding. Denk dan bijvoorbeeld aan Nederlandse les, hulp bij het dagelijkse 
leven, hobby en sport, begeleiding en voedselvoorziening. Als we op die manier onze krachten bundelen, is 
één plus één drie. Op die manier houden we de opvang ook langer vol.” Wil je toch vluchtelingen opvangen 
bij je thuis, neem dan contact op met www.takecarebnb.org of Nidos (opvangouders@nidos.nl). Takecarbnb 
organiseert opvang van vluchtelingen bij gastgezinnen en Nidos richt zich op opvang van alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen. 
 
Hulpgoederen inzamelen 
Vluchtelingenwerk Nederland geeft op haar website aan waar behoefte aan is en welke lokale initiatieven er 
zijn om de ingezamelde goederen ook daar te krijgen waar nodig. Lokale initiatieven zijn vaak op internet te 
vinden. Ook op de site van het Dagblad van het Noorden (dvhn.nl) zijn initiatieven te vinden. De 
internationaal werkende hulporganisaties kiezen ervoor om goederen van goede kwaliteit lokaal in te kopen. 
Hiermee steunen ze ook de lokale economie rond de conflictgebieden. 
 



7 
 

 
 
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,- of € 40,- 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. 
 
Opbrengst diaconale collectes 
De opbrengst van de collectes van de afgelopen 2 weken: 
 
Diaconie 

Datum Doel Opbrengst 

27 februari Oeganda 137,75 

6 maart Kinderen in de knel 102,60 

Taizéviering Hospice Esinge 15,00 

 
Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

27 februari 114,25 

6 maart 85,85 

 

Collectebonnen (verzoek) 
U heeft in de vorige bouwsteen al kunnen lezen over het kunnen verkrijgen van collectebonnen. Graag willen 
u onze ervaringen laten weten. We zijn erg enthousiast over het gebruik van collectebonnen, het tellen 
wordt een stuk eenvoudiger en we zijn niet of met veel minder cashgeld onderweg. Ook het storten van 
cashgeld is tegenwoordig niet meer gratis.  
De voordelen zijn er niet alleen voor de diaconie, door de vastgelegde aanschaf van collectebonnen is het 
ook in 1 keer geschikt als aftrekpost voor de belastingdienst. 
Begrijp ons goed, we zijn blij met iedere cent, maar als het voor u geen probleem is, zijn we echt blij met 
collectebonnen. 
 
Collectedoelen 
Voor degenen die onze doelen nog niet hebben gelezen, deze keer Oeganda. Na de watersnoodramp in 1953 
werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In veel andere landen moeten mensen zelf tegen 
wateroverlast vechten. Daarom collecteren we voor boeren in Oeganda die lijden onder klimaatverandering. 
 
 
 

http://nogmeppel.nl/
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8 
 

 
Oeganda 
Goed boeren in een lastig klimaat 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte en overstromingen. Het 
wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en 
boerinnen in hun strijd om het bestaan.  
Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en 
hout besparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het 
klimaat.  De boeren geven hun kennis weer door aan anderen. Meer lezen kerkinactie.nl/boerinoeganda 
 
Wat ons verder opviel… 
In onze gemeenschap zal er ongetwijfeld ook persoonlijke geldnood zijn, zeker in deze tijden van inflatie, 
stijgende (energie)prijzen, invloeden van internationale crises, etc. Wij als net-startende diaconie, kunnen 
daar (nog) niet in voorzien. Daarom nemen we hierbij een bericht over dat stond in de Meppeler Courant. 
Mocht de nood aan de man/vrouw zijn, dan komen die geluiden of vragen via de contactpersonen in uw 
buurt of de buurtcoördinatoren wel tot ons. Aan elke wijk is een wijkdiaken verbonden. 

Geldloket Meppel biedt inwoners gratis ondersteuning bij geldzorgen 

Meppel Inwoners met vragen of zorgen over hun geldzaken kunnen terecht in het Geldloket Meppel in de 
bibliotheek. Het Geldloket Meppel is één centrale plek waar inwoners terecht kunnen met alle vragen over 
geldzaken. Medewerkers staan klaar om inwoners te informeren, te helpen of (eventueel) door te verwijzen. 
Het team bestaat uit professionals afkomstig van verschillende organisaties en beschikt daardoor over veel 
kennis. Het Geldloket biedt hulp bij administratie, het invullen van formulieren, het aanvragen van 
gemeentelijke voorzieningen en hulp bij (vragen over) geldzorgen. 
Het Geldloket Meppel is geopend op maandag en woensdag van 11.00 tot 15.00 uur. Men kan er terecht 
zonder afspraak. Liever een afspraak of zijn er vragen vooraf? Bel dan met 085 273 1444. 
 
Namens het college van diakenen, 
Henk Rous 
Willemijn van Schilfgaarde 
Eelke Veenstra 
Eef Lugtmeier 

“Spelen” met en in verhalen…… 
Onder leiding van: Tjimmie van der Wal 
Datum:   donderdag 17 en 31 maart 2022, 3e datum in overleg 
Tijd:    start 20.00 uur; inloop en koffie 19.45 uur 
Plaats:    DoRe-kerk, Vledderstraat 
Aanmelden:   Tjimmie van der Wal: tel. 06-48765559; 
e-mail:    t.vanderwal.1@kpnmail.nl 
  
Op zondag maar ook door de week staan we regelmatig stil bij een verhaal uit de bijbel. Dat doen we omdat 
die verhalen ons vandaag nog steeds iets hebben te zeggen. Het gaat dan bijna altijd over belangrijke 
momenten en over beslissingen die mensen toen moesten nemen, maar die ook u en jij moet nemen. En dat 
zegt veel over hoe je wilt leven en geloven, over de zin of de onzin van het leven. Daar kunnen we natuurlijk 
over gaan praten maar in de bibliodrama gaan we dat ook ervaren. 
We gaan spelenderwijs een bijbels verhaal over leven en geloven verbinden met onze eigen levens- en 
geloofsverhalen; dát willen we gaan doen op deze avonden. De kracht van bibliodrama is dat je ervaart en 
voelt dat die verhalen van zoveel eeuwen geleden vandaag nog steeds waar zijn, dat ze over jou en u en mij 
gaan, wijsheidsverhalen. 
 In het therapeutische centrum in Hattem heb ik jarenlang wekelijks bibliodrama geleid. Daar zijn ook veel 
jonge mensen. Zij zeggen na een bibliodrama dat zij anders naar het Bijbelverhaal kijken. Ze zeggen dat ze 
zichzelf er beter door leren kennen en ervaren hebben wat geloof voor hen betekent.  
Ik zou zeggen: mis het niet!! 
 Omdat we het verhaal ook praktisch uitwerken is het wenselijk dat we open kunnen staan voor onze eigen 
innerlijke levens- en geloofservaringen en dat van de medespelers. 
Bibliodrama kan gespeeld worden met 8 tot 12 deelnemers. 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/bestaanszekerheid-in-een-lastig-klimaat/
mailto:t.vanderwal.1@kpnmail.nl
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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. 
 
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  
 
 

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

