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Het volgende nummer verschijnt 1 juli 2022 
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 29 juni 2022 
 
Bloemengroet 
5 juni  Annie Hoekerswever  
12 juni  Carin Tappel 
  
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 https://nogmeppel.nl/vieringen beluisteren/ 
 
Zondag 19 juni 
eerste zondag van de zomer    
Voorganger: ds. Harmen Jansen 
Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar 
Organist: Albert Hoekerswever 
Lezing: Ruth 4 
Thema: Wat wil je nog meer? 
Collectes: Kerk in Actie Nepal 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Zondag 26 juni 
tweede zondag van de zomer    
maaltijd van de Heer 
Voorganger: ds. Bart Metselaar 
Voorgaand gemeentelid: Klazien Tempelaar 
Organist: Albert Hoekerswever 
Lezing: Lucas 9, 51-62 
Thema: Wij gaan verder 
Collectes: Kerk in Actie Oeganda 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Zondag 3 juli 
derde zondag van de zomer    
Voorganger: ds. Aty van Noord 
Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 
Organist: Albert Hoekerswever 
Lezing: Lucas 10, 1-20 
Thema: Wie wil het horen? 
Collectes: Titia Stichting 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
 

Informatieblad van de 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
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BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente  
 
SAMEN VIEREN 
 

Nieuwe begintijd van de vieringen 
Vanaf zondag 3 juli beginnen de vieringen om 9.30 uur. Het streven is om een viering niet langer 
dan een uur te laten duren, zodat de DoRe-gemeente voldoende tijd heeft om de kerkzaal voor 
haar viering om 11.00 uur klaar te maken. 

 
Koffiedrinken 
Vanaf zondag 3 juli wordt er koffie, thee en limonade gedronken in de Mennistenhoek op de eerste 
verdieping. De koffieploeg zorgt voor serviesgoed en koffie, thee en limonade vanuit de keuken naast de 
Mennozaal op de tweede verdieping. Door gebruik te maken van de Mennistenhoek wordt de viering van de 
DoRe-gemeente niet verstoord. Voor, tijdens en na het koffiedrinken kan gebruik worden gemaakt van de 
toiletten op de tweede verdieping.  
 
Rekening houden met elkaar 
Om onze zusters en broeders van de DoRe-gemeente een zoveel mogelijk onverstoorde viering te gunnen 
is het noodzakelijk om na het koffiedrinken bij het gebruik van de lift en de trappen naar beneden en bij het 
verlaten van het gebouw stilte te betrachten. Dit zal even wennen zijn en misschien ook niet zo gemakkelijk 
om na een gezellig samenzijn in de Mennistenhoek de mond te houden, ook buiten bij de uitgang naar het 
parkeerterrein en de fietsenstallingen. Wellicht helpt het om te denken aan een psalm die begint met ‘De 
stilte zingt u toe, o Here’.  
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Meeleven 
Wij hopen dat alle eindexamenkandidaten zijn geslaagd en dat zij dit hebben kunnen vieren op een manier 
die een aantal jaren niet mogelijk was.  Voor hen die later examens doen of een herkansing hebben, zijn het 
nu spannende tijden.  Wij wensen hun en ook hun ouders, broers en zussen, andere familieleden en vrienden 
en vriendinnen sterkte en succes toe. 
Tijdens het koffiedrinken na de viering op Pinksterzondag was er een bijzondere verrassing. Drie echtparen 
brachten hun 55-jarig huwelijksjubileum of iets meer feestelijk onder de aandacht door op een gebakje te 
trakteren. Wij feliciteren alsnog Henny en Peter Hogewoning, Lia en Wim Spelt en Liesbeth en Jan Varkevisser 
van harte met hun smaragden huwelijk.  
Onze gedachten gaan uit naar hen van wie de zogenoemde inhaalzorg nog steeds op de agenda staat. Zij 
maken zich zorgen over de besmettelijkheid van nieuwe coronavarianten en zij vragen zich af hoe het gaat als 
mensen terugkomen van vakanties. De meeste van hen mijden drukte en kiezen voor een geïsoleerd bestaan. 
Wij wensen hun veel sterkte en geduld en hopen dat noodzakelijke behandelingen op korte termijn worden 
uitgevoerd. 
 
Zomergroet met brief over meedenken naam 
De komende week ontvangt u via de contactpersonen de zomergroet. Deze keer zit er een brief bij met drie 
vragen. Nu we al een half jaar op weg zijn als Nieuwe Oecumenische Gemeente komt de vraag op of er een 
naamswijziging moet plaatsvinden. Wij hopen dat u allen mee wilt denken en antwoord wilt geven op de 
vragen. Tezamen met deze Bouwsteen versturen we de vragen ook alvast mee. U kunt ook antwoorden per 
mail naar scriba@nogmeppel.nl   
De zomergroet is deze keer gemaakt door Ulie van Ittersum. Zij heeft de foto van de haagwinde gemaakt in 
de tunnel bij Berggierslanden en ze heeft er een mooi bijpassende tekst bij gezocht.  
 
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.  

mailto:scriba@nogmeppel.nl
mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:kees.stroop@gmail.com
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SAMEN DELEN 
 
Nachtwandelen voor vluchtelingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de nacht van 18 op 19 juni, de nacht van de vluchteling, gaan we nachtwandelen voor vluchtelingen. 
Tussen 23.00 en 00.30 uur kan er gestart worden vanaf de Boerhoorn, Brandemaat 5 in Meppel. Er is een 
lange route van bijna 16 km en een kortere route van 10 km. Doet u mee? 
Wilt u (of jij) meedoen? Opgeven kan via de site van CSG Dingstede, www.dingstede.nl/actueel. Daar vindt u 
ook meer informatie. Hier wordt alvast genoemd dat de groepsgrootte maximaal 8 personen zal zijn en dat 
jongeren onder de 18 onder begeleiding van een volwassene deelnemen. Het maximale aantal deelnemers is 
250. Opgeven kan tot en met 14 juni. 
Voor meer informatie over dit nachtwandelen kunt u contact opnemen met Willemijn van Schilfgaarde (06-
20049826).  
 
Vlinder 
De ware tijd komt pas tot leven, 
als de klokken zwijgen. 
(William Faulkner) 
 
Kees Stroop 
 
Nieuws over Beeld en Geluid in de DoRe 
 
Beste mensen, 
 
We zijn nu bijna een half jaar te gast in de DoRe. Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, 
is er veel gebeurd om de versterking van het geluid en livestream tijdens de viering op orde te krijgen. 
Doel is dat iedere kerkganger alles goed kan verstaan en zien tijdens de viering. 
 
Daarvoor is het nodige gebeurd. We hebben onze geluidsinstallatie verhuisd naar DoRe.  
Jan Varkevisser heeft aanpassingen doorgevoerd, zodat beeld en geluid nu synchroon lopen en de beide 
camera's goed kunnen worden bestuurd. Gerrit van Werven heeft het geluid zo goed mogelijk uitgelijnd van 
de diverse microfoons, zang, piano en orgel. 
Als sluitstuk hebben we op 9 juni ook een nieuwe ringleiding versterker geïnstalleerd en getest. 
Omdat we natuurlijk gebruik willen maken van de huidige ringleiding in de vloer van de kerkzaal, moeten we 
genoegen nemen met het volgende: 

De ontvangst van het signaal van de ringleiding werkt goed als je plaats neemt in het rechtervak 
op de 3 stoelen, die het meest rechts staan in elke rij. 
In het linkervak op alle stoelen behalve de stoelen die het meest links staan. 
Dus keuze genoeg om een plaats te vinden waar je de ringleiding goed kunt ontvangen 

Op dit moment onderzoeken we nog wat we kunnen doen om geluidsoverlast vanuit de Mennozaal  
(2e verdieping) naar de kerkzaal terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. Maar daarover meer nieuws 
op een later tijdstip. 
Tot slot, schroom niet om één van ons te benaderen als je denkt dat het beeld en geluid beter kan. 
 
Met vriendelijke groet van de Technische Commissie, 
Jan Varkevisser, Gerrit van Werven en Klaas Stoer 

http://www.dingstede.nl/actueel
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Vluchtelingen in Isala en Reggersoord 
De afgelopen weken weer namens de Nieuwe Oecumenisch Gemeente dankzij onder ander het Meppeler 
Mannekoor 103 borden en 30 besteksets incl. lepeltje en gebaksvorkje en nog en aantal kamerplantjes 
dankzij ’t Huis naar de vluchtelingen in Reggersoord en Isala gebracht. 
Ze hebben nog nodig: matrassen 200 x 90, kledingkasten 200x 100, staande schemerlampen en tafellampen. 
Er zijn nu 180 vluchtelingen in Reggersoord bij gekomen. Langzamerhand zijn ze bijna in alles voorzien en gaat 
de aandacht meer uit naar ondersteuning en hand en spandiensten. Deze week zijn de eerste 
koffieschenk(st)ers al begonnen. 
Zijn er onder ons nog klusjesmannen/klusjesvrouwen die willen helpen o.a. bedden in elkaar te zetten? Graag 
melden bij wilmaheeres@kpnmail.nl of 06-20567324. 
 
Gemeenteavond 16 juni 
 

Donderdag 16 juni hebben we een gemeenteavond 
georganiseerd. De voorbereidingscommissie was 
aangenaam verrast om zoveel mensen te mogen 
begroeten. Bij binnenkomst werd aan iedereen 
gevraagd om een afbeelding te kiezen. Harmen 
opende deze avond en leidde ons door de 
presentatie waarbij alle werkgroepen aan het 
woord kwamen om iets over de stand van zaken en 
de toekomst te vertellen. Daarna gingen we in 
groepjes in gesprek naar aanleiding van de gekozen 
afbeelding en een aantal vragen. De antwoorden 
zijn verzameld door Wilma en alle suggesties en 
aanbevelingen worden ter harte genomen. Aan het 
eind van de presentatie nam voorzitter Aldert Dijk 
het woord en hij bedankte de initiatiefgroep 
namens de gemeente voor al het werk dat zij 
hebben verzet. Dankzij deze groep kunnen we nu 
trots en dankbaar zijn, voor waar we nu als 
gemeente staan. De avond werd afgesloten met 
een gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje.  

 
Diaconie 
 
Opbrengst diaconale collectes 
De opbrengst van de collectes van de afgelopen 2 weken: 
 
Diaconie  

Datum Doel Opbrengst 

5 juni Eigen diaconie 214,80 

12 juni NNB  

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

5 juni 92,50 

12 juni NNB 
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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 
 

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

