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Het volgende nummer verschijnt 29 juli 2022 
Kopij inleveren uiterlijk dinsdag 26 juli 2022 
 
Bloemengroet 
 3 juli Lieneke Faas    
10 juli Diny Sybranda  
 
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 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: Diaconie Nieuwe Oecumenische Gemeente 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
 
Zondag 24 juli 
zesde zondag van de zomer    
Voorganger: Roelie Stevens 
Voorgaand gemeentelid: Klazien Tempelaar 
Pianist/organist: Hanneke of Gerrit van Werven 
Lezing: Lucas 11, 1-13 
Thema: Mag ik iets vragen? 
Collectes: Kerk in Actie Indonesië 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Zondag 31 juli 
zevende zondag van de zomer    
Voorganger: pastor Erik Verheijen 
Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres 
Organist: Albert Hoekerswever 
Lezing: Lucas 12, 13-21 
Thema: Schat-hemeltje-rijk 
Collectes: Kerk in Actie Vrolijkheid in AZC 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 

Informatieblad van de 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 
Jaargang 1, Nr. 14 
15 juli 2022 
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BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente  
 
SAMEN VIEREN 
 
Vieren vanaf 9.30 uur 
Nu de vieringen op zondagmorgen om 9.30 uur beginnen is het streven 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. 
Na de viering kan koffie, thee en limonade gedronken worden in de Mennistenhoek op de eerste verdieping. 
Hierdoor 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.  
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 geldt ook voor buiten bij de uitgang naar het parkeerterrein 
en de fietsenstallingen.   
 
Startzondag 
De voorbereidingen van de startzondag zijn op gang. Houd er rekening mee dat er ook met elkaar geluncht 
kan worden. Wij kunnen deze zondag wat extra’s doen, omdat de DoRe-gemeente een buitendag heeft en 
geen gebruik maakt van de ruimten. De datum? Dat is 4 september. Reserveer die alvast. 
 

Kerstoratorium 
Het lijkt nog ver, maar in september starten wij met repetities voor een 
projectkoor op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur.  Dit koor zal op 24 december 
het kerstoratorium ‘De Verhalen’ ten gehore brengen onder leiding van Truus 
Dolfing. Wacht niet tot augustus om je op te geven. Dat kan nu al.  
Als je weet welke stem je bent: alt. sopraan, tenor of bas, laat dat dan bij de 
opgave weten en stuur een bericht naar: truusga53@gmail.com 
 
 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Meeleven 
In deze weken denken wij in het bijzonder aan hen die wonen in verzorgings- en verpleeghuizen, en aan allen 
die dagelijks hulp nodig hebben. Voor mantelzorg en bezoek zijn zij veelal afhankelijk van familieleden. 
Wanneer deze voor korte of lange tijd met vakantie zijn, missen zij hartelijke aandacht en warme 
betrokkenheid. Die aandacht en betrokkenheid missen zij ook als er door vakanties geen vertrouwde 
gezichten en stemmen van zorgmedewerkers zijn. Terwijl anderen genieten van rust en ontspanning, nemen 
bij hen zorgen en onrust toe en kan soms het gevoel ontstaan niet veilig te zijn in eigen huis en omgeving. Wij 
wensen hun veel kracht en geduld toe en onverwachte ontmoetingen met mensen die aan hen denken.     
 
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.  
 
Waarneming van 22 juli tot en met 5 augustus 
Bij overlijden en ernstige situaties kan contact opgenomen worden in de periode  
van 22 tot en met 25 juli met ds. Anneke van der Velde, 06 – 52680894;  
in de periode van 26 tot en met 29 juli met pastor Leddy Karelse, 0522 – 263837,   
en in de periode van 30 juli tot en met 5 augustus met ds. Harmen Jansen, 06 – 49618985.  

mailto:truusga53@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:kees.stroop@gmail.com
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SAMEN DELEN 
 
Meedenken over een naam 
Bijna veertig namen zijn ingeleverd waarvan sommige meer dan één keer zijn genoemd.  Alle meedenkers 
heel hartelijk dank voor de namen, toelichtingen en tips voor het logo. De mensen die zich hebben 
opgegeven een poging te willen wagen om een logo te ontwerpen, hebben besloten dit als team te doen. 
 
Vlinder 
Soms, in de stilte, waar ik ook ben, 
tussen de mensen, snel in hun tred, 
drukte en haast en gesloten gezichten, 
open ik mij en wacht op wat komt, 
voel mij verbonden met wat ik niet zeggen kan. 
(Marijke de Bruijne) 
 
Kees Stroop 
 
Aankondiging Startzondag 
Zondag 4 september is de startzondag. We beginnen dan aan een nieuw seizoen door een dag vol verbinding 
en activiteit. We starten om 9.30 uur met koffie/thee/limonade en we verwachten rond 13.30 uur af te 
ronden. Schrijf je de datum alvast in je agenda? 

Vriendelijke groet, de voorbereidingsgroep (Graddie, Rita P, Rita K, Willemijn, Marjelle, Albert, Martijn) 

Voorgaand gemeentelid 
Word jij voorgaand gemeentelid? Komend jaar zullen een paar 
voorgaand gemeenteleden na vele jaren stoppen met deze rol. 
Daarom zoeken we mensen die het leuk lijkt om af en toe als 
voorgaand gemeentelid mee te werken aan viering. Dit is nodig om 
ons concept met voorgaand gemeenteleden overeind te houden. Ons 
uitgangspunt is een groep te blijven houden van ongeveer 8 personen, 
zodat ieder elke 2 maanden een keer meedraait. Met zo'n aantal blijft 
de input ook afwisselend. 

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

Datum Doel Opbrengst 

3 juli st. Titia 113,30 

10 juli Kinderen in de knel 128,40 

 
Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

3 juli 97,30 

10 juli 87,10 

 
 
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.  
 
 
 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
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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  
 

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

