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Het volgende nummer verschijnt 3 juni 2022 
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 1 juni 2022 
 
Bloemengroet 
  8 mei  Roelof Robaard          Tweeloo 4  
15 mei  Ella Vink          Luzernevlinder 95 
  
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 wordt verstuurd via https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/ 
 
Zondag 22 mei 
zesde zondag van Pasen 
Voorganger: ds. Harmen Jansen 
Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 
Organist: Albert Hoekerswever 
Lezing: Johannes 14, 23-29 
Thema: Ik heb iets voor je 
Collectes: Stichting Titia 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Zondag 29 mei 
zevende zondag van Pasen    
Voorganger: Tjimmie van der Wal 
Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde 
Pianist: Martijn Dijkstra 
Lezing: Ruth 1 
Thema: Waar jij bent, zal ik zijn 
Collectes: Kerk in Actie Indonesië 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Zondag 5 juni 
Pinksteren 
Voorganger: ds. Kees Stroop 
Voorgaand gemeentelid: Klazien Tempelaar 
Organist: Albert Hoekerswever 
Lezing: Ruth 2 en Handelingen 2, 1-11 
Thema: Dat is echt veel 
Collectes: eigen diaconie 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 

Informatieblad van de 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 
Jaargang 1, Nr. 10 
20 mei 2022 
 

https://oecumenisch-initiatief-meppel.email-provider.nl/link/ez9ddp5arr/v93jzvjqeb/lbaimppzyq/slersbasn4/55zyvbrsml
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
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BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente  
 
SAMEN VIEREN 
Ruth 
Van zondag 29 mei tot en met zondag 19 juni lezen wij het boek Ruth. Deze feestrol wordt gelezen bij het 
joodse Wekenfeest dat min of meer samenvalt met het christelijke Pinksterfeest. Eén van de thema’s, die van 
de vreemdelingschap, sluit aan bij de actualiteit van de vele vluchtelingen en vreemdelingen wereldwijd. In 
het weekend, voorafgaande aan de zondag dat het laatste hoofdstuk gelezen wordt, is de Nacht van de 
vluchteling. Onze diaconie probeert samen met anderen hiervoor aandacht te vragen met een Meppel brede 
actie. 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Meeleven 
Op zondag 29 mei neemt Harmen Jansen afscheid van zijn gemeente te Winsum-Obergum. Wij wensen hem 
en allen die hem lief zijn, een mooi en waardevol afscheid, temeer omdat dit een afsluiting is van zijn werk als 
gemeentepredikant. Harmen gaat nog een paar jaar door tot zijn emeritaat als interim-predikant en wij zijn 
blij dat hij in die functie nog een aantal uren meer per week in ons midden is. 
 
Bijstand in interim-tijd 
Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com 
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.  
 
Vlinder 
In de mens die voor de keus staat 
tussen recht en eigen macht,  
in de mens die dorst en hongert 
naar de bron van levenskracht, 
in de mens die is gebroken, 
maar geheeld weer op mag staan, 
in de mens die, sterk en dienstbaar, 
steeds de juiste weg blijft gaan, 
leeft de Geest die ons doorademt 
tot Gods beeld in ons ontwaakt, 
ons vervult van moed en liefde, 
ons tot medemensen maakt. 
(Jacqueline Roelofs-van der Linden) 
 
Kees Stroop 
 
Vanuit de kerkenraad 
Evaluatie heidag 
We hebben de heidag die we gehad hebben met de kerkenraad en de werkgroepen Vieren en Omzien naar 
elkaar geëvalueerd. Vanuit de heidag en pastoraatgesprekken zijn er thema’s geformuleerd die we als 
kerkenraad willen uitwerken en we hebben prioriteiten gesteld ten aanzien van het oppakken en bespreken 
van de verschillende thema’s. 
 
Ontmoeting met kerkenraad DoRe 
We hebben een ontmoeting gehad met de kerkenraad van de DoRe gemeente tijdens een eenvoudige 
maaltijd waarbij we zaken als de geluidsisolatie van de vloer van de Mennozaal, de wisseling van de 
kerktijden en het aanbieden van een gezamenlijk inspiratie en bezinningsprogramma in het najaar besproken 
hebben. 
 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:kees.stroop@gmail.com
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Verandering kerktijden 
Met ingang van 1 juli zullen wij wisselen met de aanvangstijd van de 
viering met de DoRe gemeente. Onze viering begint dan om half 10. 
 
Nieuwe versterker voor de ringleiding 
In een vorig bericht hebben we u geïnformeerd omtrent de aanschaf van 
een nieuwe versterker voor de ringleiding. Het is de bedoeling dat de 
versterker 9 juni geplaatst zal worden. Hierna moeten de problemen met 
de ringleiding opgelost zijn. Mocht u ook een gehoorapparaat hebben en 
niet weten hoe deze is te koppelen aan de ringleiding neem dan even 
contact op met de werkgroep techniek via Klaas 
Stoer.  

 
Gemeenteavond 
Op 16 juni organiseren wij een gemeenteavond. Zet de datum vast in uw agenda! 
 
 
Vanuit Drachten 
Al meer dan twee maanden ben ik nu als interim-predikant verbonden aan de NOG. De oriëntatiefase is nog 
niet voorbij. Het was een heel goed idee van de kerkenraadsleden die mij aanstuurden om me een lijst te 
geven van gemeenteleden die wellicht graag hun verhaal zouden willen doen. Bijna iedereen hapte toe. Ik 
heb veel mooie gesprekken mogen voren, op allerlei plekken in Meppel en ook daarbuiten. De 
voorgeschiedenis en de reden voor de vorming van de NOG is mij dankzij al deze gesprekken nu wel aardig 
bekend. Dat geldt ook voor de emoties die de conflicten in die voorgeschiedenis hebben opgeroepen: 
verbazing, verontwaardiging, verwondering over hoe dingen zijn gegaan, verdriet, gelatenheid. Ik heb de 
kerkgeschiedenis van wel een halve eeuw voorbij horen komen van hervormd, gereformeerd en 
oecumenisch Meppel. Ook de NOG is een ‘samenstroom’ van mensen met verschillende achtergronden, 
emoties en karakters. De vorming van de NOG en de goede start helpt duidelijk om nu vooral vooruit te 
kunnen kijken. Niemand wil in verwijten blijven hangen. Er staat een echte gemeente, goed georganiseerd. 
Het hielp ook duidelijk voor de onderlinge verbindingen dat de coronabeperkingen eraf gingen en vervolgens 
het belangrijkste deel van het kerkelijk jaar gevierd kon worden met ‘fysieke’ kerkdiensten en 
vastenmaaltijden. En daarbij was het vaak mooi voorjaarsweer en ontlook een nieuwe lente.   
De officiële ondertitel ‘gemeente van bijzondere aard’ kan wat mij betreft met ere gedragen worden. 
Mag ik het enthousiasme noemen, waarmee u samen in deze vorm en met de nieuwe locatie van de DoRe-
kerk het kerk-zijn inhoud geeft? En het was nog niet eens Pinksteren geworden, het feest waar dat woord 
enthousiasme vooral bij hoort!  
Mijn plek en rol en verantwoordelijkheden als interim-predikant in het geheel van de NOG zullen de 
komende tijd duidelijker worden. Binnenkort krijgt ik meer de handen vrij en kan zoals beoogd de uitbreiding 
naar 40 % werktijd plaatsvinden. In het rooster voor de vieringen tot ver in 2023 sta ik ongeveer eens per 
maand genoteerd als voorganger. Tot de zomer zijn er nog verschillende vergaderingen waarbij ik kan 
aanschuiven. De geplande gemeente-avond lijkt me een mooie gelegenheid om ook samen terug te blikken 
op een half jaar NOG en van gedachten te wisselen over de koers van deze gemeente.  
En had u ook wel op dat lijstje willen staan voor een ontmoeting met interview over uw verhaal: stuur mij 
een berichtje en ik maak een afspraak. 
ds. Harmen Jansen, tel. nr 06 49618985, email dshjansen@gmail.com  
 
Vieringen 
Van de werkgroep Vieren: In de liturgie staat na de opstap altijd een kinderliedje. De realiteit is dat er lang 
niet altijd kinderen in de viering zijn. Daarom zal vanaf de volgende periode het lied na de Opstap 
"Opstaplied" heten. Dit kan nog steeds een lied zijn dat gericht is op kinderen, maar het kan ook breder zijn. 
Bv een lied van Spinvis of Miss Montréal.  
Martijn Plas 
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Diaconie 
 
Nieuws van de diaconie 
 
In de afgelopen maanden hebben de diakenen met elkaar de diaconale taken op gepakt. Nu we goed op weg 
zijn willen we een aantal zaken met jullie delen. 
Als eerste hebben we versterking gekregen in de vorm van collectanten. Wij zijn erg blij dat Jeannet van der 
Linden en Annet Dubbelink de taak van het collecteren op zich hebben genomen. Daarnaast draaien ze mee 
met de maaltijdvieringen. Jullie zullen ze de komende tijd regelmatig zien in de vieringen. 
 
De diaconie heeft een eigen rekeningnummer. Wij zijn zelfstandig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
en beheren de diaconale geldstromen zelf. De diaconie heeft ook een eigen ANBI-status. Wij hebben onze 
bankzaken ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer en via deze weg een bankrekening bij de RABO-
bank geopend. 
 
Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. 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 NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van 
bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 
euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd.  
Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het 
collectedoel. 
 
In de afgelopen periode hebben we een aantal keren brood en wijn met elkaar gedeeld. Dit was wel even 
wennen in de nieuwe kerkzaal. Als diakenen hebben we besloten om de twee bekers (wijn en druivensap) te 
vervangen voor 1 beker met alcoholvrije wijn. We gaan kijken of we hiermee ook de looproute kunnen 
aanpassen. De uitgifte loopt dan per blok. Wij rekenen op jullie begrip en enige oefentijd om alles soepel te 
laten verlopen.  
 
Op dit moment werken we aan een nieuw collecterooster voor de periode van augustus tot december. De 
nieuwe collectedoelen komen straks weer op de website. Ook nu kiezen we voor een beperkt aantal doelen 
die meerdere keren terugkomen. Op deze wijze kunnen we serieus bijdragen aan de initiatieven die we 
ondersteunen. 
 
Nachtwandelen voor vluchtelingen    
 
Doe je mee? 

Op 20 juni is het Wereld Vluchtelingen Dag. Wereldwijd is er dan 
aandacht voor het lot van vluchtelingen. In onze gemeente zal er 
in de periode na Pinksteren stilgestaan worden bij het thema 
vluchteling. Dat gebeurt o.a. in de vieringen. Op het 
oecumenische leesrooster staat dan het Bijbelboek Ruth centraal 
wat goed aansluit bij dat thema. Daarnaast zullen er nog andere 
activiteiten gaan plaatsvinden.  
Rond 20 juni vindt jaarlijks de landelijke sponsorloop van 40 km 
plaats onder de naam Nacht van de vluchteling. Het is de 

bedoeling dat er in Meppel een variant op deze wandeling komt, georganiseerd door de diaconie van onze 
gemeente en CSG Dingstede en wel op zaterdag 18 juni a.s. onder de naam Nachtwandelen voor 
vluchtelingen.  
Vanaf 23.00 uur kan er vanaf het wijkcentrum De Boerhoorn in de Oosterboer met een wandeling gestart 
worden. Daarvoor zijn er twee mogelijkheden. De route van 16 km leidt via het ziekenhuis waar mensen uit 
Oekraïne verblijven, langs de vluchtelingenboot aan de Paradijsweg naar de kerk in Blijdenstein en vandaar 
terug naar De Boerhoorn. De kortere route loopt alleen via de kerk in Blijdenstein.  
De opbrengst van de wandelingen gaat naar vluchtelingen. Onze gemeente zamelt geld in voor de Stichting 
Vrolijkheid die kunstzinnige en creatieve activiteiten verzorgt in AZC’s. CSG Dingstede stort het 
bijeengebrachte geld op giro 555 voor hulp aan mensen in Oekraïne. 
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Zin om mee te gaan doen? Opgave kan via de site van CSG Dingstede. Er kan in groepen van maximaal 8 
personen gelopen worden, jongeren doen dat onder begeleiding.  
Zin om een bijdrage te leveren als verkeersregelaar, bij de ontvangst van gasten of… Je bent meer dan 
welkom. Voor meer informatie wordt verwezen naar de site van CSG Dingstede. Het is de bedoeling dat 
aanmelding kan na het Hemelvaartsweekend tot en met woensdag 15 juni. Ook in de volgende Bouwstenen 
volgt meer info. 
 
Namens diaconie NOG: Willemijn van Schilfgaarde  
Namens CSG Dingstede: Jannie Schalen  
 
 
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. 
 
Met hartelijke groet, de diakenen 
 
Opbrengst diaconale collectes 
De opbrengst van de collectes van de afgelopen 2 weken: 
 
Diaconie  

Datum Doel Opbrengst 

8 mei Kinderen in de knel 91,30 

15 mei Oeganda 90,90 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

8 mei 71,50 

15 mei 78,95 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 

 

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

https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/

