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Het volgende nummer verschijnt 15 juli 2022 
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 13 juli 2022 
 
Bloemengroet 
19 juni  Lien van Til   
26 juni  Fenny Darwinkel 
  
Vieringen Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Vieringen bekijken 
Livestream op zondagmorgen om 9.30 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 3 juli 
derde zondag van de zomer    
Voorganger: ds. Aty van Noort 
Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 
Organist: Albert Hoekerswever 
Lezing: Lucas 10, 1-20 
Thema: Wie wil het horen? 
Collectes: Titia Stichting 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
 
Zondag 10 juli 
vierde zondag van de zomer    
viering voor jong en oud 
Voorganger: ds. Femke Groen 
Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres 
Organist: Hanneke of Gerrit van Werven 
Lezing: Lucas 10, 25-37 
Thema: To do 
Collectes: Kinderen in de Knel 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Zondag 17 juli 
vijfde zondag van de zomer    
Voorganger: Piet Maes      
Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde 
Organist: Jan Uiterwijk 
Lezing: Lucas 10, 38-42 
Thema: Heb je even? 
Collectes: Kerk in Actie Indonesië 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 

Informatieblad van de 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 
Jaargang 1, Nr. 13 
1 juli 2022 
 

https://nogmeppel.nl/vieringen
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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’.  
 
10 juli, viering voor jong en oud 
Deze viering is de laatste in het project ‘de vluchteling’. Het project begon met de lezingen uit de novelle 
Ruth, de vreemdelinge uit Moab, die met haar schoonmoeder Naomi meereist naar Bethlehem.  
Een uitdagende en inspirerende activiteit bij dit project was ‘nachtwandelen voor vluchtelingen’. Jelle Hofenk 
heeft hiervan een korte film gemaakt. Een deel daarvan wordt vertoond in deze viering. 
Centraal staat het bekende verhaal van ‘de barmhartige Samaritaan’. Jezus vertelt dit verhaal aan een 
Schriftgeleerde die hem de vraag stelt: ‘Wie is mij het naast?’ 
We staan actief stil bij de vraag: Wat is er/ wat heb je nodig om naaste te kunnen zijn?  
In het lied: ‘Groter dan ons hart’ worden vreemdelingen en vluchtelingen in één adem genoemd als 
naamgenoten van God: 
Voor uw naamgenoten in ons midden: 
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 
Voor hen die kracht uitstralen, 
liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden. 
Genoeg om over na te denken en te zingen... 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Meeleven 
Veel van onze gemeenteleden kunnen hun vakanties plannen buiten de schoolvakanties om. Zij trekken er op 
uit in de maanden mei, juni en september. Anderen zijn door hun gezinssamenstelling, werk of keuze voor 
een drie-generaties-vakantie gehouden aan een bepaalde tijd. Voor de regio Noord is dat dit jaar van 16 juli 
tot en met 28 augustus. Wij zullen het merken in de kerk en op straat. Een uitzondering zullen de Donderdag 
Meppeldagen in augustus zijn, die na een oponthoud van twee jaar weer uitbundig gevierd kunnen worden. 
Wij denken aan hen die door mentale of lichamelijke beperkingen of door hun financiële situatie niet met 
vakantie kunnen. Thuis een vakantiegevoel hebben kan, maar vraagt wel om de creativiteit je eigen 
onderkomen te ervaren als een vakantiebestemming. 
Wij wensen iedereen, waar je ook bent, een goede tijd en weer veilig thuis.   
 
 
 



3 
 

 
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.  
 
SAMEN DELEN 
 
Meedenken over een naam 
Het meedenken over een naam van onze gemeente kan tot en met zondag 3 juli. Het formulier dat daarbij 
gebruikt kan worden, is als bijlage toegevoegd bij deze Bouwsteen. Uit de aangedragen namen maakt de 
werkgroep Communicatie een selectie van drie. De kerkenraad besluit wie van de drie het wordt. De nieuwe 
naam wordt bekend gemaakt op de startzondag, in september. 
 
Vlinder 
Het zwijgen of stilzetten van de klok 
- dus rust nemen, afwachten en niets doen - 
wordt door veel denkers en dichters gezien 
als voorwaarde voor reflectie en creativiteit 
- en ook voor menselijkheid. 
Deze ‘windstilte van de ziel’ is noodzakelijk 
om onze gedachten te vernieuwen; 
het vormt het onzichtbare afzetpunt 
aan de immer wijkende horizon van ons denken. 
(Joke Hermsen, Windstilte van de ziel) 
 
Kees Stroop 
 
Diaconie 

Nachtwandelen succesvol verlopen20 juni is de 
Dag van de vluchteling en rond deze dag vindt er 
jaarlijks een sponsorloop plaats onder de naam 
Nacht van de Vluchteling. In Meppel 
organiseerden CSG Dingstede en de diaconie van 
Nieuwe Oecumenische Gemeente Meppel een 
variant op deze wandeling: nachtwandelen voor 
vluchtelingen. Met deze actie is van zaterdag 18 
op zondag 19 juni aandacht gevraagd voor alle 
mensen die op de vlucht zijn. Wereldwijd zijn dat 
er op dit moment bijna 60 miljoen. Door met 
elkaar te lopen is er bijgedragen in de 
bewustwording rond opvang en toekomst voor al 
deze ontheemde mensen.  

 
Deelnemers konden zich laten sponsoren. Het bijeengebrachte geld werd op giro 555 voor hulp aan mensen 
in Oekraïne gestort of kwam op de rekening van de Stichting Vrolijkheid die kunstzinnige en creatieve 
activiteiten verzorgt in AZC’s. 

Om 23.00 uur startten vanuit het wijkcentrum De Boerhoorn in Meppel 25 deelnemers aan een 10 kilometer 
lange tocht richting Ruinerwold. Via het Ringpark en fietspaden langs Engelgaarde en de Wold Aa kwamen de 
wandelaars aan in de kerk van Blijdenstein waar ze hartelijk werden ontvangen. In de sfeervol verlichte kerk 
met pianospel vielen de soep en de broodjes goed in de smaak. Via de Oosterboerseweg ging het daarna 
weer richting Meppel. 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:kees.stroop@gmail.com
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De deelnemers waren positief over de goed georganiseerde wandeling voor vluchtelingen die ze voor 
herhaling vatbaar vinden. Opvallend is ook dat bij de organisatie van dit evenement geen kosten aan de 
strijkstok zijn blijven hangen. Dank gaat dan ook uit naar het wijkcentrum De Boerhoorn, de kerk in 
Blijdenstein en bakker Steenbergen.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Hierbij de link naar het filmpje op YouTube https://youtu.be/E-1PTbUc87Q 
 
 
Opbrengst diaconale collectes 
De opbrengst van de collectes van de afgelopen 2 weken: 
 
Diaconie  

Datum Doel Opbrengst 

12 juni Vrolijkheid in AZC 75,40 

19 juni Nepal 83,90 

26 juni Oeganda 70,60 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

12 juni 60,60 

19 juni 64,40 

26 juni 83,30 

 
 
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. 

https://youtu.be/E-1PTbUc87Q
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/

