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Het volgende nummer verschijnt 2 september 2022 
Kopij inleveren uiterlijk dinsdag 31 augustus 2022 
 
Bloemengroet 
31 juli  Femmy Pereboom 
  7 augustus Dinie en Gert Sweers 
14 augustus Liesbeth Varkevisser 
 
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 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 
 
Zondag 28 augustus      
elfde zondag van de zomer 
viering voor jong en oud    
Voorganger: ds. Reinier Gosker 
Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas 
Pianist/organist: Hanneke of Gerrit van Werven 
Lezing: Lucas 14, 1, 7-14 
Thema: Waar is nummer een? 
Collectes: Kinderen in de Knel 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Zondag 4 september 
twaalfde zondag van de zomer 
Voorganger: pastor Graddie Meijer  
Voorgaand gemeentelid: voorbereidingsgroep startzondag 
Organist: Albert Hoekerswever 
Collectes: Vaartweek 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
 
 

Informatieblad van de 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
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19 augustus 2022 
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Taizé viering 
      
19.00 uur – 20.00 uur 
DoRe-kerk, Vledderstraat 20 
 
 

BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente  
 
SAMEN VIEREN 

 
Startzondag 
Zondag 4 september is de start van een 
nieuw seizoen waarin het thema ‘Aan 
tafel’ centraal staat. Meer informatie 
vind je in de uitnodiging van de 
voorbereidingsgroep in deze 
Bouwsteen. Als je deze zondag aan 
tafel wilt tijdens een lunch, let dan 
even goed op de datum waarop jouw 
aanmelding binnen moet zijn. 
 
 
 
4 september: Taizéviering 
Op zondag 4 september 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. 
Contactpersoon: Willemijn van 
Schilfgaarde, 06-20049826 
 
 
 
 
 

 
Projectkoor/Kerstoratorium 
Vanaf zondag 4 september beginnen de repetities van het projectkoor dat op 24 december het 
kerstoratorium ‘De Verhalen’ ten gehore zal brengen.  
Op zondag 28 augustus is er een informatieavond vanaf 19.00 over het project in de DoRe-kerk. Iedereen is 
welkom, ook als je lid of geen lid van een andere kerk bent. In de regel duren de repetities van 19.00 tot 
21.00 uur.  Op de zondagen dat er ‘s avonds een Taizé-viering is, beginnen de repetities om 20.00 uur. 
Het projectkoor staat onder leiding van Truus Dolfing. Als je mee wilt zingen en als je weet welke stem je 
bent: alt. sopraan, tenor of bas, laat dat dan bij jouw aanmelding weten en stuur een bericht 
naar: truusga53@gmail.com 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Meeleven 
Wij denken aan de jongeren die na het behalen van een diploma aan het werk gaan of beginnen met een 
studie.  Na twee jaren met coronamaatregelen kunnen aankomende studenten weer als vanouds 
kennismaken met elkaar en hun studentenstad. Wij wensen deze jonge mensen veel sterkte en geluk in deze 
nieuwe levensfase. Wij denken aan hen voor wie deze vakantieperiode geen tijd is geweest om tot rust en 
ontspanning te komen. Er zijn mensen bij wie onverwacht een ziekte is waargenomen en die door 
wachtlijsten lang moeten wachten op een ingreep die herstel mogelijk maakt. Er zijn er die geconfronteerd 
zijn met een overlijden of een levensbedreigend ongeval van een geliefde. Er zijn erbij wie in huis is 
ingebroken en die naast het missen van dingen ook een gevoel van veiligheid kunnen missen. Wij wensen 
hun veel kracht en geduld en het vermogen opnieuw in balans te komen met zichzelf, met elkaar en met de 
eigen leefomgeving. 
 
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 
De werkgroep Inspiratie en bezinning is druk bezig met het samenstellen van een mooi programma voor het 
nieuwe seizoen. Naast bestaande activiteiten zijn er nieuwe activiteiten die onder andere aansluiten bij het 
jaarthema ‘Aan tafel’ zoals een project met vieringen, maaltijden en tafelgesprekken rond het onderwerp 
‘Eenvoudig leven’.  Meer informatie volgt in de Bouwsteen van 2 september. 
 
SAMEN DELEN 
Het kan bijna niet anders dan dat bij een jaarthema als ‘Aan tafel’ wij in het nieuwe seizoen met elkaar aan 
tafel kunnen gaan. Deze maaltijden maken deel uit van een project met vieringen, maaltijden en 
tafelgesprekken rond het onderwerp ‘Eenvoudig leven’.  
Meer informatie volgt in de Bouwsteen van 2 september. 
 
Vlinder 
Een mens heeft 
twee oren  
en één mond. 
(bron onbekend) 
 
Kees Stroop 
 
Wat is een leerhuis? 
Het Leerhuis is een term uit de Joodse traditie, in het Hebreeuws: beet hamidrasj. Het is een plaats om de 
Joodse religieuze geschriften gezamenlijk te bestuderen en te bespreken. De bekende Duits-Joodse filosoof 
Franz Rosenzweig (1886-1929) wilde aan dit begrip een nieuwe betekenis geven, aangepast aan zijn tijd. In 
de jaren zeventig van de vorige eeuw werd in navolging van het 'Lehrhaus' zoals Rosenzweig voor ogen 
stond, ook in Nederland leerhuizen opgericht. De doelgroep bestond echter niet alleen uit Joden, maar ook 
uit christenen en andersdenkenden. Gemeenschappelijk uitgangspunt was de wens om de Joodse traditie 
vanuit een persoonlijke inzet te leren kennen. In de loop van de tijd kreeg het begrip 'leerhuis' echter een 
steeds bredere invulling. In groepen van 10 tot 15 personen werd er geleerd onder leiding van een 
deskundige begeleider. Teksten die een inzicht geven in de gedachten- en leefwereld van de Joodse traditie, 
werden bestudeerd en bediscussieerd.  
Oecumenisch 
Het leerhuis is niet interkerkelijk of strikt verbonden aan een kerkgenootschap, ook staat de leer - en de 
geloofsovertuigingen van de deelnemers niet centraal. Het is per definitie oecumenisch van aard.  
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Ook gaat het niet om inzicht te verkrijgen in eigen zielenheil zoals het is geformuleerd in de Heidelbergse 
catechismus. Het leerhuis is géén volwassen catechese of een lees – gespreksgroep. Daar voor zijn genoeg 
andere christelijke bijeenkomsten. Ook is het geen gespreksgroep van pastorale of psychologische aard. Het 
gaat echt om “leren” van de teksten, van de Thora en andere Geschriften, open staan voor de joodse traditie 
en leren van elkaar. Vaak is de gespreksleiding in handen van een deskundige, praktisch is dat binnen het 
protestantisme, vaak de predikant. Noodzakelijk is dat niet, het gaat immers om een gemeenschappelijke 
weg van leren en elkaar bevragen, waarin de rollen van leerling en leermeester elkaar kunnen afwisselen. 
Ook kan het erg bevrijdend werken als de predikant ook leerling mag zijn en ontspannen mee kan doen. 
Oecumenisch leerhuis in Meppel 
In een vertrouwde omgeving komen deelnemers bijeen om met elkaar teksten te lezen, in gesprek te gaan 
met elkaar en is er ook ruimte om lief en leed te delen en dat alles binnen een tijdsbestek van twee uur. 
Afwisselend worden de hoofdstukken uit een boek ingeleid en begeleid door de deelnemers zelf. Zo hebben 
we met veel studie- en leesplezier in een paar jaar het boek van A.J. Heschel, De Profeten bestudeerd. In de 
periode 2018-2019 zijn we bezig geweest met het boek van Jonathan Sacks, Een gebroken wereld heel 
maken. Na veel wikken en wegen hebben we vervolgens gekozen voor het studieboek Exodus van Jonathan 
Sacks. Vanwege de coronatijd doen we langer met dit boek, nl. van 2020 t/m 2022. Inmiddels zijn we toe aan 
hoofdstuk 8 uit het boek. Een aantal deelnemers zijn vol lof over het boek Genesis, ook van Jonathan Sacks. 
Ik heb een paar hoofdstukken gelezen, het sluit prima aan bij het boek Exodus. Maar de keuze van een nieuw 
boek/thema dat is een besluit van de groep 
Mee doen is mogelijk 
Het studieboek Exodus bevat hoofdstukken die los van elkaar zijn te lezen. Het is niet noodzakelijk om alle 
voorgaande hoofdstukken eerst te lezen. Uitgaande van het huidige aantal deelnemers is er plaats voor 4 
nieuwe deelnemers. U kunt als belangstellende, al of niet kerkelijk, aanschuiven en meedoen. Ik hoop de 
volgende keer te kunnen melden wat de startdatum is. 
Hein van den Heuvel 
Contactpersoon van het leerhuis te Meppel 
 
Orgelconcerten in Meppel. 
Ook dit jaar weer zijn er orgelconcerten georganiseerd door Stichting Orgelconcerten Meppel. 
De serie in de Grote Kerk is telkens op zaterdag van 16 uur tot 16.45 uur.  
'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 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. Het laatste concert is 25 augustus en dan wordt er 
gespeeld door Stephen Alltop. Dit wordt gesubsidieerd door de stichting van de Donderdag Meppeldag. 
 
Mariakerk Meppel speelt 

 
Het is dit jaar 600 jaar geleden dat Meppel toestemming kreeg 
een eigen parochie te stichten en dus een eigen kerk te bouwen. 
Daarnaast is het in 2022 300 jaar geleden dat er een orgel kwam 
in de Grote of Mariakerk. 
De Stichting Orgelconcerten Meppel (SOM) wil deze beide 
markante momenten in de geschiedenis van Meppel 
onderstrepen door een festival te organiseren, dat plaatsvindt van 
5 tot 9 oktober 2022 in en om de Grote of Mariakerk.  
 
Zie hier de nieuwe website met informatie: 
https://www.mariakerkmeppelspeelt.nl/ 
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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  
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