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Het volgende nummer verschijnt 19 augustus 2022 
Kopij inleveren uiterlijk dinsdag 17 augustus 2022 
 
Bloemengroet 
17 juli  Hans Dunsbergen    
24 juli  Jan en Loes Zuidema 
 
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 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 
 
Zondag 7 augustus 
achtste zondag van de zomer    
Voorganger: ds. Harmen Jansen    
Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar 
Organist: Albert Hoekerswever 
Lezing: Lucas 12, 32-40 
Thema: Wat pakt niemand van jou af? 
Collectes: Vaartweek 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Zondag 14 augustus 
negende zondag van de zomer    
viering van de Maaltijd van de Heer   
Voorganger: ds. Kees Stroop 
Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres 
Pianist: Martijn Dijkstra 
Lezing: Lucas 12, 49-56 
Thema: Lekker belangrijk 
Collectes: Amnesty International 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
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Zondag 21 augustus 
tiende zondag van de zomer    
Voorganger: ds. Betsy Nobel 
Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde 
Pianist/organist: Hanneke of Gerrit van Werven 
Lezing: Lucas 13, 22-30 
Thema: Kom gauw binnen 
Collectes: Noodfonds 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
SAMEN VIEREN 
 
Gastvoorgangers 
Vanaf januari mogen wij gastvoorgangers ontmoeten in onze vieringen. Sommigen kennen wij al jaren, 
anderen zijn nieuw. Wij zijn blij dat zij willen samenwerken bij de voorbereiding en de taakverdeling in een 
viering zoals die vanaf 1978 in de oecumenische beweging in Meppel is ontstaan. Wat voor velen van ons 
gewoon en niet bijzonder is, is voor anderen juist wel bijzonder en niet gewoon. Hoewel de rol van de 
voorganger in onze vieringen beperkt lijkt, beseffen wij dat deze vorm van vieren meer tijd vraagt dan het 
voorgaan in een viering waarin de voorganger alles zelf ‘mag’ doen. Ook na de interim-tijd zullen wij met 
grote regelmaat een beroep moeten doen op gastvoorgangers. Laten wij hopen dat velen van hen ‘blijvertjes’ 
zijn. 
 
Voorgaand gemeenteleden 
‘Blijvertjes’ zijn ook de voorgaand gemeenteleden. Vanaf 1978 hebben zij een rol bij de voorbereiding en het 
houden van een viering. Sommige voorgaand gemeenteleden doen dit meer dan tien jaar, anderen vinden 
twee jaar genoeg. Een wens van lang geleden is dat zoveel mogelijk gemeenteleden 
gedurende een bepaalde periode voorgaand gemeentelid zijn. Deze taak lijkt in de praktijk niet zo 
laagdrempelig als ooit is gedacht. Het is niet gewoon en het blijft bijzonder dat voorgaand gemeenteleden 
mede namens de gemeente vorm en inhoud geven aan de vieringen.  
Volgend jaar stoppen een paar ‘blijvertjes’ van voorgaand gemeenteleden. Er worden nieuwe voorgaand 
gemeenteleden gevraagd. Misschien is de drempel hoog of te hoog. Misschien voelt het niet goed om van 
jezelf te denken dat je dit wel kunt. Misschien wil je eerst meer weten. Praat dan eens met een voorgaand 
gemeentelid en bedenk dat iedereen het doet op haar en zijn wijs. En vergeet niet dat de taakgroep 
voorgaand gemeenteleden bestaat uit enthousiaste mensen die graag samenwerken en elkaar helpen waar 
en wanneer dit nodig is, die op gepaste momenten overleg hebben of zich met elkaar bezinnen op een 
onderdeel van een viering, een thema of een project.  Als voorgaand gemeentelid sta je er niet alleen voor. 
    
Startzondag  

Op de startzondag kunnen wij wat extra’s doen, omdat de DoRe-gemeente een 
buitendag heeft en geen gebruik maakt van de ruimten. Zo is er bijvoorbeeld 
gelegenheid om samen te lunchen.  
De datum is 4 september, en er zijn activiteiten van 9.30 uur tot ongeveer 13.30 
uur. Meer informatie volgt in de Bouwsteen van 19 augustus. 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Meeleven 
Wij denken aan hen die door een plotselinge ziekte of een acute ingreep moeten afzien van een vakantie. 
Ook denken wij aan hen van wie het herstel langer duurt dan verwacht of moeizamer dan gehoopt, waardoor 
een geplande vakantie er anders uit gaat zien of afgezegd moet worden. En wij denken aan hen die hun 
vakantie moeten afbreken door een ernstige situatie of het overlijden van een geliefde. Wij wensen hun veel 
sterkte en draagkracht in roerige en bewogen tijden, waarin zoveel anderen tot rust en ontspanning proberen 
te komen.     
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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 tot en met 5 augustus 
Bij overlijden en ernstige situaties kan in de periode van 30 juli tot en met 5 augustus contact opgenomen 
worden met ds. Harmen Jansen, 06 – 49618985.  
 
Vlinder 
lieve meneer god 
de juf heeft verteld wat u doet. 
wie doet dat als u met vakantie bent? 
(Dirk, uit: Lieve Meneer God, Kinderen schrijven aan God) 
 
Kees Stroop 
 
 
Opbrengst diaconale collectes 
De opbrengst van de collectes van de afgelopen 2 weken: 
Diaconie  

Datum Doel Opbrengst 

17 juli Eigen diaconie 94,20 

24 juli Indonesië 75,85 

 
Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

17 juli 94,65 

24 juli 68,35 

 
Orgelconcerten in Grote of Mariakerk en Samenstroom. 
Ook dit jaar weer zijn er orgelconcerten georganiseerd door Stichting Orgelconcerten Meppel. Dit keer biedt 
niet alleen de Mariakerk een podium aan verschillende organisten, ook de Samenstroom ontvangt 
professionele orgelspelers uit binnen- én buitenland. 
De driedelige serie in de Grote Kerk is telkens op zaterdag van 16 uur tot 16.45 uur. De gebroeders De Jong uit 
Groningen bijten op 13 augustus het spits af met vierhandig spel. Ook nemen ze hun draagbaar harmonium 
mee. Het belooft een afwisselend concert te worden. 
'Ik zal een spannend programma samenstellen', zei organist Aart Bergwerff. Of dat zo is, kunt u beluisteren op 
27 augustus met o.a. tango's van Astor Piazzolla.   
Ter afsluiting van Open Monumentendag op 10 september speelt Mannes Hofsink het laatste concert. Naast 
uiteenlopend repertoire zal hij op allerlei mogelijke manieren variëren op het Engels Volkslied, dat getoonzet 
is door Christiaan Rinck.   
De toegang is vrij. Na afloop wordt er een openschaal-collecte gehouden. 
Naast deze drie concerten is er op elke Donderdag Meppeldag in augustus een marktorgelconcert van 10 uur 
tot 10.30 uur in de Samenstroom. Het kerkgebouw herbergt een pas gerestaureerd Walcker-orgel uit 1937, 
een van de weinige orgels die de Duitse orgelmakerij bouwde in Nederland. Het orgel zal in volle glorie 
klinken tijdens de concerten, die eveneens vrij toegankelijk zijn. Achtereenvolgens spelen Marjam Laetitia 
Haag uit Stuttgart (4/8), Wietse Meinardi uit Assen (11/8), Johan Smit, organist van de Samenstroom (18/8) 
en Stephen Alltop (25/8). Deze serie wordt gesubsidieerd door de stichting van de Donderdag Meppeldag. 
 
 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:kees.stroop@gmail.com
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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/

