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Het volgende nummer verschijnt 6 mei 2022 
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 4 mei 2022 
 
Bloemengroet 
10 april  Pieter Wemelsfelder  
17 april  Tine Wolters 
  
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 24 april 
tweede zondag van Pasen 
Voorganger: ds. Femke Groen 
Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 
Pianist: Gerrit en Hanneke van Werven 
Lezing: Johannes 20, 19-31 
Thema: De achtste dag 
Collectes: Kerk in Actie Nepal 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Zondag 1 mei  
derde zondag van Pasen 
viering met maaltijd van de Heer 
Voorganger: ds. Douwe Geertsma 
Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar 
Pianist: Martijn Dijkstra 
Lezing: Johannes 21, 1-14 
Thema: Kom aan boord 
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. 8 
22 april 2022 
 

https://oecumenisch-initiatief-meppel.email-provider.nl/link/ez9ddp5arr/v93jzvjqeb/lbaimppzyq/slersbasn4/55zyvbrsml
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
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Zondag 8 mei 
vierde zondag van Pasen    
viering voor jong en oud 
Voorganger: pastor Graddie Meijer 
Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas 
Organist: Albert Hoekerswever 
Lezing: Numeri 27, 12-23 
Thema: Ik laat je niet alleen 
Collectes: Kinderen in de Knel 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
 
BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente  
 
SAMEN VIEREN 
 
Terugblik Veertigdagentijd en Pasen 
Na twee jaren kon het weer: in elkaars aanwezigheid ons voorbereiden op het feest van Pasen en het samen 
vieren daarvan. Een projectgroep kwam met een veelzijdige uitwerking van het thema GROEIEN en maakte 
ons actief betrokken bij de opstap in de Veertigdagentijd. De vastenmaaltijden konden gehouden worden in 
de Mennozaal, die een aangename sfeer bood om samen te eten en samen te praten. De vieringen in de Stille 
of Goede Week, elk met een eigen karakter, kwamen goed tot hun recht in de intieme ruimte van de kerkzaal 

van de DoRe-kerk. Het voelde goed samen te 
zingen en te bidden, te lezen en te overwegen, 
het brood te breken en te delen en ook andere 
rituelen aan den lijve mee te maken.  
In deze periode wierp en werpt de oorlog van 
Rusland met Oekraïne, waarvan de gevolgen 
zich wereldwijd laten gelden, zware schaduwen 
over het dagelijks bestaan van individuen en 
samenlevingen. Deze schaduwen zijn ook van 
invloed geweest op ons vieren en gedenken, op 
ons breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat 
ondenkbaar is, dood en verrijzenis. Het gaf een 
extra dimensie aan één van de Gedachten van 
Blaise Pascal ‘Jezus zal in doodsstrijd zijn tot aan 
het einde van de wereld’ en aan het lied bij de 
intocht van het licht ‘Licht dat terugkomt, hoop 
die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft ‘. 
Alle betrokkenen in de kerkzaal en thuis, alle 
denkers en doeners – al of niet achter de 
schermen en op welke manier ook – heel 
hartelijk dank dat jij er was en dat jij er bent. 

 
Taizéviering Sing Along 
Op zondag 1 mei is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een 
moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale 
omlijsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te 
komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom. 
Deze viering heeft het karakter van een Sing Along. Je kunt een door jouw geliefd lied uit Taizé van tevoren 
doorgeven aan Willemijn van Schilfgaarde, wvanschilfgaarde@kpnmail.nl De voorbereidingsgroep maakt een 
keuze uit de aangeleverde liederen. 
Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826 
 
 

mailto:wvanschilfgaarde@kpnmail.nl
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Afscheid ds. Siebe Sijtsema 
Op zondag 24 april neemt ds. Siebe Sijtsema afscheid van de Protestantse Gemeente te Meppel. Velen zullen 
aan hem blijven denken als de bouwpastor van De Samenstroom, een gedreven herder in het 
transitiepastoraat naar een ongedeelde gemeente en een betrokken dominee om jonge gezinnen te 
verbinden aan de kerk van de toekomst. Naast teleurstellingen in het realiseren van dromen en wensen zijn 
er de goede herinneringen aan een open, veelkleurige gemeente waar iedereen welkom is, waarin veel 
gebeurt en waar muziek in zit. Wij wensen Siebe en Anneke vrede en alle goeds in hun nieuwe levensfase en 
in hun nieuwe huis in Heerenveen. 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Meeleven 
Wij denken aan Albert Vrielink, De Kluft 134, die op Paasmorgen plotseling en onverwacht moest ervaren hoe 
zijn vrouw Janny uit het leven gleed. De verbijstering en ontzetting zijn groot bij hem en bij alle anderen die 
Janny dierbaar waren. Het afscheid van haar, voorafgaande aan haar crematie, is op maandag 25 april om 
13.00 uur in De Reestborgh, Edison 1 te Meppel. In de Bouwsteen van 6 mei volgt een in memoriam, 
geschreven door Femke Groen.  
Ria van Wieren is van het oude Reggersoord terug in de Reestlanden, eerste verdieping, kamer 19, aan de 
Prins Bernhardsingel. Hier ontvangt zij passende zorg, begeleiding en ondersteuning. Wij denken ook aan hen 
die getroffen zijn door een overrompelende ziekte of kwaal waar weinig of niets tegen te doen is, aan hen die 
hard werken aan herstel en aan hen die met pijn en moeite al of niet kunnen aanvaarden dat zij verder 
moeten leven met toenemende beperkingen. Wij wensen hun en allen die hen met liefde en zorg omringen, 
veel kracht, vertrouwen, geduld en wijsheid toe.  
 
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.  
 
INSPIRATIE EN BEZINNING 
 
Meditatieavond  
Datum: maandag 25 april. 
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 
 
Gespreksgroep ‘De zin van het leven’ 
Thema: generaties en zingeving. 
Datum: maandag 2 mei (4 april kon niet doorgaan) 
Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur. 
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 
Coördinatie: Anneke van der Velde, veld5834@planet.nl 
 
Vlinder 
Ik geloof 
dat als je opstaat  
en gaat, 
het leven voor jou 
open zal gaan. 
(Tina Turner) 
 
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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Vanuit de kerkenraad 
Plaatselijke regeling en bankzaken 
De plaatselijke regeling is vastgesteld. Daarnaast is de bankrekening bijna rond en hebben we inmiddels ook 
een eigen ANBI-status. Mocht u vragen hebben over de ANBI-status neem dan contact op met één van de 
kerkrentmeesters. 
Nieuwe versterker voor de ringleiding 
Het is gebleken dat de ringleiding in de kerkzaal van de DoRe kerk niet goed functioneert. Een aantal van 

onze gemeenteleden gaven aan dat het geluid haperde wat natuurlijk niet comfortabel is 
om naar te luisteren. Na onderzoek door de technische commissie van de NOG, in 
samenspraak met de DoRe gemeente, is gebleken dat de huidige versterker niet meer 
voldoet. Om dit euvel te verhelpen heeft het college van kerkrentmeesters besloten een 
nieuwe versterker aan te schaffen. Met deze aanschaf zal de ringleiding weer optimaal 
functioneren en kan iedereen de diensten weer goed beluisteren. Zodra de versterker is 

vervangen brengen wij u op de hoogte. 
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.  
Hulpverlening Vluchtelingen Oekraïne 
De badjes en onderstellen zijn geleverd. Enkele gemeenteleden hebben stiften, potloden, kleurpotloden, 
puntenslijpers, gummen en kleurboeken gedoneerd. Verder ook nog opbergdozen. Bij drukkerij Veldhuis 
mochten wij papier om op te tekenen ophalen en die hebben we bij Isala afgeleverd.  
We hebben ons als NOG ook opgegeven als vrijwilliger om een taak op ons te nemen. Voorlopig is dat niet 
nodig, omdat de gemeente al 250 vrijwilligers heeft. We wachten af. 
Er zijn nu 93 vluchtelingen in Isala. Het is een gemêleerd groep, vrouwen met kinderen, gezinnen maar ook 
alleenstaande mannen. Er zijn ongeveer 20 kinderen van 3 tot 15 jaar. Half mei komt Reggersoord leeg en 
dan is de bedoeling daar ook nog tussen de 100-150 vluchtelingen op te vangen. Er kan niet gekookt worden 
door ontbreken van keukens. Wij hebben als tip gegeven om eens te kijken voor gebruik van de keukens op 
de middelbare scholen of het Drenthe College. Men is nog een oplossing voor het koken aan het zoeken.  
Ook is de gemeente nog bezig om te kijken hoe er werk en onderwijs kan worden geregeld. 
Feitje: De sponsorloop van de Anne Frank-school heeft ongeveer €13.000 opgeleverd. Dit wordt ook ingezet 
voor het plaatselijk initiatief Oekraïne. 
We hebben een inmiddels een nieuwe opdracht gekregen. Het is de bedoeling dat we 10 (gebruikte in het 
kader van duurzaamheid) bloemengietertjes verzamelen. Dus wie o wie heeft een bloemengietertje over? 
Meldt dat dan bij Wilma Heeres: wilmaheeres@kpnmail.nl of 06-20567324. 
 
Praten met elkaar over de situatie in Oekraïne 
De werkgroep Omzien naar elkaar wil de gemeenteleden de mogelijkheid bieden om hun gedachten en 

zorgen over de situatie in Oekraïne uit te spreken naar elkaar. Hiervoor organiseren 
wij 2 momenten. Aanstaande zondagmorgen 24 april na de viering. We nemen dan 
ons kopje thee of koffie mee naar de Mennistenhoek, waar Femke ons zal opwachten. 
Aanstaande donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur in De Boerhoorn Brandemaat 5  
waar Harmen Jansen ons zal opwachten. Iedereen is van harte welkom! Mocht je 
graag opgehaald en thuisgebracht willen worden dan kan dat! Laat dat dan even 

weten aan Wilma Heeres wlmaheeres@pknmail.nl of 06-20567324 
 
Projecten 
We willen als kerkenraad de ruimte geven aan gemeenteleden om projecten op te starten die binnen onze 
oecumenische gemeente passen. De kerkenraad zal hierbij ondersteunen als dat gewenst of nodig is.   
 
Laatste bijeenkomst van De Beemdgangers 
 
Donderdag 21 april was (voorlopig) de laatste bijeenkomst van De Beemdgangers. 
Vanaf januari konden we elkaar gelukkig weer ontmoeten in de koffiekamer van De Beemd. 

mailto:wlmaheeres@pknmail.nl
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We wisselen van gedachten en bespreken diverse onderwerpen. 
Dit seizoen stond in het teken van 'Zinvol ouderdom'. 
Maar uiteraard kwam de actualiteit van vandaag de dag ook 
regelmatig ter sprake. 
Traditiegetrouw sloten we het seizoen af met een gezamenlijke 
lunch van lekkere broodjes en salade,  
soep en stokbrood en fruit na. 
Als je belangstelling hebt en in september wilt aansluiten kun je 
contact opnemen met Femke Groen, 
tel. 256322 of femke.g.groen@gmail.com 
 
DIACONIE 
 
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. 
 
Waar collecteren we voor? 
Laatst hebben we het doel in Oeganda toegelicht, nu 2 andere doelen. Als eerste de Titia Stichting, wellicht 
bekend dat het secretariaat ligt bij de Orthopedie van Isala hier in Meppel. 
 
De Titia Stichting heeft als doel: 
Invalide kinderen in derdewereldlanden weer mobiel te krijgen 
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2020-2024 
De Titia stichting heeft zich voor de komende 4 jaar gecommitteerd aan het Holy Family Hospital in Berekum 
te Ghana. De afgelopen jaren hebben we geholpen aan het realiseren van een goed guesthouse waar 
permanent coassistenten en Nederlandse tropenartsen zullen huisvesten en voor incidenteel bezoekende 
specialisten, zoals orthopedisch chirurgen en gynaecologen. 
Verder hebben we een verplaatsbare röntgenboog met 5 loodschorten voor op de operatiekamers 
gedoneerd en verscheept inclusief instrumentarium voor op de OK. Er is via Whatsapp regelmatig contact en 
overleg over moeilijke gevallen met de plaatselijke Ghanese chirurg. 
Voor de komende jaren hebben we om de continuering van zorg te borgen een in Nederland opgeleide 
Ghanese orthopedisch chirurg bereid gevonden om 2 dagen in de week in Berekum te gaan opereren. Verder 
is er een samenwerkingsverband gezocht met de orthopedie van het UMC Maastricht (die een samenwerking 
hebben met een kliniek in dezelfde regio) om een goede afstemming te krijgen van de regionaal benodigde 
orthopedische en traumatologische zorg. Er is nog een chronisch gebrek aan instrumentarium, dus zullen we 
trachten in 2020 een set fixateurs externa te doneren, waarmee op relatief eenvoudige wijze breuken en 
correcties gestabiliseerd kunnen worden en die herbruikbaar zijn. Verder streven we ernaar, afhankelijk van 
vrijetijd, geld en Corona, in het najaar een bezoek af te leggen met een OK-assistent om de organisatie op 
een hoger niveau te krijgen en een fysiotherapeut om te inventariseren hoe we de nabehandeling op een 
hoger niveau kunnen krijgen. 
Donaties komen binnen via mond tot mond “reclame” en presentaties voor geïnteresseerden, er wordt niet 
actief geworven onder derden. Uiteraard ontvangt niemand uit de stichting een salaris en zal hoogstens een 
vergoeding voor gemaakte onkosten uitgekeerd worden. 
Het ontstaan van deze stichting is op bijzondere wijze verlopen. Wat een bijzonder mens niet teweeg kan 
brengen..... 
U kunt het hier nog eens na lezen,  https://www.titiastichting.nl/geschiedenis.php 
 
Het tweede doel heeft een heel andere, helaas ook actuele achtergrond. Kerk in Actie heeft in onder de 
noemer Kinderen in de knel ook een project hebben bij diverse AZC's. 
 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
http://nogmeppel.nl/
http://nogmeppel.nl/
https://www.titiastichting.nl/geschiedenis.php
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Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare 
ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. 
Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig 
asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de 
veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen. 
Meer lezen 
kerkinactie.nl/kerst 
 
Stichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Zij 
hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst 
zijn het instrument om hun verhalen vorm te geven. 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen 
zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak 
indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. 
De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid - is een netwerk van 
professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer 
dan 100 kunstprojecten op bijna 30 AZC’s realiseren. 
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. 
Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid 
 
Met hartelijke groet, de diakenen 
 
Opbrengst diaconale collectes 
De opbrengst van de collectes van de afgelopen 2 weken: 
 
Diaconie 

Datum Doel Opbrengst 

10 april Kinderen in de knel 201,40 

17 april Vrolijkheid in AZC 236,85 

 
Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

10 april 97,15 

17 april 101,70 

 
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. Verderop in de colofon kunt u lezen hoe u in het bezit kunt komen van de collectebonnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kerkinactie.nl/kerst
http://www.kerkinactie.nl/vrolijkheid
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Een bijzonder verhaal 
 
FAM. VAN DAM    
Hoe jaren na de oorlog zaken aan het licht komen door “toevalligheden”/ gebeurtenissen in het heden.  
Dit wondere verhaal gaat terug naar de tweede wereldoorlog en is nauw verbonden met mijn ouders. 
Hoofdpersonen in dit verhaal: de Joodse fam. van Dam. Zij woonden in Zuidlaren, waar ook mijn ouders 
woonden. Tijdens de tweede wereldoorlog moest deze familie zich melden in Westerbork.  
 
 
Twee broers waren al in 1939 met hun gezinnen naar Amerika gevlucht. De familie uit Zuidlaren wilde eerst 
hun zaak verkopen en was daardoor te laat om nog te kunnen vluchten.  
 
Drie grote koffers werden aan mijn ouders in bewaring gegeven. Er zouden zeker betere tijden komen en dan 
zouden de koffers teruggaan naar de rechtmatige eigenaren. 
In de eerste koffer zaten babykleertjes. Tijdens de watersnoodramp van 1953 is één van de koffers met 
babykleertjes naar Zeeland gestuurd.  
In de tweede koffer zaten o.a. een Chanoeka-kandelaar en twee vazen. De Chanoeka-kandelaar stond altijd 
op de schoorsteenmantel bij ons thuis en met kerst werden er kaarsjes ingezet. Mijn ouders vertelden dan 
dat de kandelaar en de vazen niet van ons waren.  Wat er in de derde koffer zat is mij niet bekend. 
 
De Chanoeka-kandelaar 
Voor de oorlog stond er een kleine synagoge in de Zuiderstraat 1 in Zuidlaren. 
Het gebouwtje van de synagoge is in de jaren na de tweede wereldoorlog gebruikt als opslagruimte en een 
garage. Toen er sprake van was dat de synagoge weer zijn oude bestemming zou krijgen, heeft mijn moeder 
meteen gezegd dat de kandelaar dan geschonken moest worden aan deze synagoge. Nog vóór haar 
overlijden is de kandelaar terechtgekomen in de synagoge. Mijn moeder heeft hem persoonlijk overhandigd 
tijdens een plechtige opening. De kandelaar staat nu in de synagoge met een foto van mijn moeder.  
 
De twee vazen.  
Na het overlijden van mijn moeder in 2015, gaat mijn broer Wim op zoek naar de nazaten van de fam. van 
Dam. De twee vazen zijn nu immers in ons bezit. Via internet vindt hij de naam van Abelieke Janssens. Zij is 
een boek aan het schrijven over bovengenoemde familie. Haar vader was namelijk, als jongetje van een jaar 
of 8, bevriend met het zoontje van de fam. van Dam. Toen die per trein van Westerbork naar Auschwitz 
werden afgevoerd heeft het zoontje een kaart uit de trein gegooid op het toen nog bestaande perron van het 
station Vries-Zuidlaren.   
Waarschijnlijk om te laten weten dat ze op transport waren gesteld. De vader van Abelieke heeft de kaart 
inderdaad ontvangen en altijd bewaard. Abelieke heeft vaak aan haar vader gevraagd de kaart te mogen zien 
en geluisterd naar het verhaal wat haar vader er steeds weer bij vertelde. De briefkaart is te zien geweest (of 
is nog te zien) in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en is/wordt gebruikt in lesmateriaal voor de 
basisschool.  
Voor haar boek doet Abelieke onderzoek naar de familie van Dam. Zij gaat daarvoor ook Amerika. Ze 
ontmoet daar één van de dan nog levende broers en diens dochter Rika.  
 
Hier vloeien de verhalen van de briefkaart, de Chanoeka-kandelaar en de vazen samen.  
Via Abelieke komt mijn broer op het spoor van Rika van Dam.  
Mijn broer Wim neemt contact op met Rika van Dam in Amerika en in 2016 verstuurt hij de vazen daarheen. 
In 2017 reist mijn broer met zijn twee zoons naar Amerika en bezoekt hij Rika van Dam en haar partner. De 
twee vazen staan te glimmen op een kast! 
In 2018 komt Rika met haar partner naar Nederland. Zij bezoeken zowel de synagoge in Zuidlaren, waar de 
kandelaar staat, als de voormalige winkel van hun oom.  
Voor de voormalige winkel liggen nu stolpersteine met de namen van hun familie.  
Voor Rika en haar kinderen ging het verleden, waar ze zo weinig van wisten, leven.  
Zowel op plaquette op de muur van de synagoge als op het nieuwe oorlogsmonument in Amsterdam zijn nu 
de namen van haar familie uit Zuidlaren te vinden. 
 
Wietske Hilberdink 
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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  
 

 
 
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. 
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