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Het volgende nummer verschijnt 16 september 2022 
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 14 september 2022 
 
Bloemengroet 
21 augustus Marjan Roosjen 
28 augustus Eelke Veenstra 
 
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 4 september 
twaalfde zondag van de zomer 
geen livestream i.v.m. activiteiten 
Voorganger: pastor Graddie Meijer  
Voorgaand gemeentelid: 
voorbereidingsgroep startzondag 
Organist: Albert Hoekerswever 
Lezing: Lucas 14, 25-33 
Thema: Waar ga je voor? 
Collectes: Vaartweek 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
 

 
Taizé viering 
19.00 uur – 20.00 uur 
DoRe-kerk, Vledderstraat 20 
 
 

 
 
Zondag 11 september     
dertiende zondag van de zomer    
Voorganger: ds. Douwe Geertsma 
Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 
Pianist/organist: Hanneke of Gerrit van Werven 
Lezing: Lucas 15, 1-10 
Thema: Dat is een feestje waard 
Collectes: Amnesty International 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 

 Informatieblad van de 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 
Jaargang 1, Nr. 17 
2 september 2022 
 

https://nogmeppel.nl/vieringen
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Zondag 18 september     
eerste zondag van de herfst 
maaltijd van de Heer     
Voorganger: ds. Femke Groen 
Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 
Pianist/organist: Hanneke of Gerrit van Werven 
Lezing: Lucas 16, 1- 8 (9-17) 
Thema: Waar ben je mee bezig? 
Collectes: Groene wensboot 
Nieuwe Oecumenische Gemeente 
BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente  
 
SAMEN VIEREN 

Programma startzondag 4 september 
Waar ga je voor? 
 9.30 uur: inloop met koffie en thee in kerkzaal  
10.00 uur: begin van de viering in de kerkzaal 

10.30 uur: diverse activiteiten rond het thema in groepen in de kerkzaal, Mennistenhoek, eerste etage, buiten 
en eventueel in de Mennozaal, tweede etage 
11.15 uur: terugkoppeling van activiteiten en afronding van de viering 
11.45 uur: informeel samenzijn met een drankje en een hapje in de kerkzaal 
12.15 uur: korte presentatie van activiteiten in het nieuwe seizoen 
12.30 uur: lunch in de Mennozaal 
13.30 uur: afsluiting van de startzondag in de Mennozaal 
 
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 van start 
Het project “De Verhalen “een kerstoratorium o.l.v. Truus Dolfing start 
zondagavond 4 september 20.00 uur in de DoRe kerk. De uitvoering is in de 
kerstnachtdienst. Met name mannen en alten worden van harte uitgenodigd om 
mee te zingen. Ook wordt er nog gezocht naar iemand die altblokfluit kan spelen. 
Aanmelden kan bij dirigent Truus Dolfing.  truusga53@gmail.com 
  
OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Meeleven 
Voor kinderen en jongeren lijkt het leven weer wat ‘gewoner’ te worden nu de scholen en opleidingen 
begonnen zijn, sportverenigingen trainingen hervatten en muziek- en kunstdocenten lessen en cursussen 
geven. Zij zijn gestart met een nieuw seizoen vol kansen en uitdagingen; ieder op haar en zijn eigen manier, 
ieder met haar en zijn mogelijkheden en beperkingen. 
Ook volwassenen nemen na de vakantieperiode weer de draad van het ‘gewone’ leven op. Naast alles wat er 
moet gebeuren is er hopelijk voldoende tijd en ruimte voor sport en spel, voor inspanning en ontspanning en 
misschien ook wel voor een activiteit van een buurthuis of een kerk. Wellicht biedt het programma van de 
werkgroep Bezinning en inspiratie dat binnenkort verschijnt, iets vertrouwds of iets onverwachts. Laat jezelf 
eens verrassen en verras een ander. 
Niet voor iedereen is het leven na de zomertijd weer ‘gewoon’. Voor sommigen staat de tijd stil en de wereld 
op zijn kop door diepingrijpend nieuws over de eigen gezondheid of die van een geliefde. Anderen staan voor 
de uitdaging om na een verhuizing van een huis een thuis te maken. Wij wensen allen van wie het bestaan 
niet ‘gewoon’ is of van wie het ook niet weer ‘gewoon’ wordt, veel sterkte, geduld en wijsheid toe, samen 
met de liefde en het meeleven van mensen die hen ter harte gaan.  

mailto:truusga53@gmail.com
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Van harte gefeliciteerd 
Wij feliciteren de woon- en werkgemeenschap Het Erf met haar 25-jarig jubileum.  
Bewoners en hun familieleden en verwanten vieren dit feest intern op 17 september.  
Wij wensen hun een prachtige dag toe en alle goeds voor de toekomst. 
 

Net niet 
Met de felicitaties aan de bewoners en medewerkers van Het Erf beseffen wij dat het net niet aan Het Erfdeel 
gegeven is om ook een 25-jarig jubileum te vieren. Dit kan pijnlijke en verdrietige en misschien ook boze en 
bittere gevoelens oproepen. Tegelijk kunnen wij de negen maanden die dit scheelt, zien als veertig weken om 
te groeien tot een nieuw begin. Laten wij dit vieren met een feestelijke startzondag, een inspirerend en 
bezielend seizoen 2022-2023 en met alle mensen die het bestaan van de Nieuwe Oecumenische Gemeente 
versieren, ieder op haar en zijn eigen manier, ieder met zijn en haar er zijn. 
 
Koffieontmoeting 
Het Kerkcafé wordt Koffieontmoeting, van de avond gaat het naar de morgen en De Beemd maakt plaats voor 
de Mennozaal van de DoRe-kerk. Wat blijft is dat iedereen van harte welkom is. Loop dus gerust eens binnen. 
Datum: woensdag 14 september. 
Tijd: vanaf 10.00 uur. 
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 
 
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 heeft een mooi programma voor het nieuwe seizoen gemaakt. Naast 
bestaande activiteiten zijn er nieuwe activiteiten die onder andere aansluiten bij het jaarthema ‘Aan tafel’.  
De publicatie van dit programma vindt zo spoedig mogelijk na de startzondag plaats. 
Activiteiten die op korte termijn plaatsvinden, worden hieronder alvast genoemd. 
 
Meditatieavond  
De eerstvolgende meditatieavond is op maandag 12 september. 
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.  
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 
Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 
 
Woensdag 14 september 18.00 u eerste Maaltijdontmoeting met Tafelgesprek over ‘Eenvoudig leven’.  

Op woensdag 14 september starten we een serie van zeven ontmoetingen en 
zeven vieringen onder de titel ‘Aan tafel over Eenvoudig leven.’ 
Eenvoudig leven is de titel van een boekje met acht Bijbelstudies over ‘het goede 
leven’. De beschouwingen over duurzaamheid bevatten gespreksvragen en 
worden afgewisseld met zes persoonlijke ‘groene’ verhalen. Op zeven 

woensdagen willen we elke keer één thema uit dit boekje ‘op tafel leggen’ tijdens een maaltijdontmoeting. 
De inbreng van het tafelgesprek gaat mee naar de viering elf dagen later over hetzelfde thema. We maken zo 
een verbinding tussen vieren, ontmoeten, inspiratie en bezinning en we spelen in op de wens om ook buiten 
de Veertig Dagen maaltijdontmoetingen te hebben.  
Het thema van deze eerste keer is ‘Het begint met verwondering’, verbonden met Psalm 104 uit de Bijbel. De 
gesprekken aan tafel staan onder leiding van de voorganger en het voorgaand gemeentelid in de aansluitende 
viering. Deze eerste keer zijn ‘invaller’ Rita Peereboom en ds. Harmen Jansen. De coördinatie van de 
maaltijdontmoetingen wordt gedaan door Jan en Attie Wieringa, Kees Stroop en Femke Groen.  
 
 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:kees.stroop@gmail.com
mailto:joke.berendsen@gmail.com
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Plaats: Mennozaal, DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 
Tijd: inloop vanaf 17.45, maaltijd en tafelgesprek van 18.00 uur tot uiterlijk 20.30 uur. 
Kosten: Deelnemers wordt gevraagd het desbetreffende hoofdstuk te lezen. Het boekje is normaal 
verkrijgbaar voor € 12,99. We proberen exemplaren van het boekje beschikbaar te hebben bij de koffie na de 
zondagse vieringen. De financiële bijdrage aan de maaltijd is per keer € 3,50. 
Opgave: per keer afzonderlijk bij Femke Groen, femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322   
Je kunt je opgeven als deelnemer, kok en chauffeur. Opgave tot drie dagen voor de maaltijd. 
Geef aan of verzending van leesstof  
 
Gespreksgroep ‘De Beemdgangers’ 
De Beemdgangers komen bij elkaar op een derde donderdag in de maanden september tot en met november 
en van januari tot en met april. Deze gespreksgroep staat open voor iedereen. Naast een inleiding of voorzet 
is er veel ruimte voor onderling gesprek in een sfeer van respect en waardering voor elkaar. Iedereen die 
aangemeld is of zich aanmeldt, krijgt per keer een persoonlijke uitnodiging. 
 
Datum: donderdag 15 september. 
Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. 
Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage. 
Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op ‘zaalbel’. 
Begeleiding: Femke Groen. 
Informatie en aanmelden bij Femke Groen, femke.g.groen@gmail.com of 0522 – 256322. 
 
SAMEN DELEN 
 
Samen aan tafel met ‘Eenvoudig leven’ 

Op zeven woensdagen willen wij elke keer één thema uit het boekje 
‘Eenvoudig Leven’ op tafel leggen tijdens een maaltijd. Dit boekje kun je 
kopen met korting bij Harmen Jansen of samen lezen met iemand die 
het boekje heeft. 
Het thema van het tafelgesprek is ook het thema van de 
daaropvolgende viering in de cyclus van zeven ontmoetingen en zeven 
vieringen. De inbreng van het tafelgesprek gaat mee naar de viering.  
Wij maken zo een verbinding tussen ontmoeten, inspiratie en bezinning 
en vieren. De coördinatie van de maaltijden wordt gedaan door: 
Jan en Attie Wieringa, Kees Stroop en Femke Groen.  
Het is de bedoeling dat we duurzaam en vegetarisch gaan eten, dus 
geen vlees en vis en met zoveel mogelijk gebruik van producten van het 
seizoen. Op 14 september staan maaltijdsoepen op het menu. Voor 
brood, beleg en een toetje wordt gezorgd. Een vraag is wie een pan 
soep koken voor zes personen. Kokers krijgen hun kosten vergoed. 

Thema: Het begint met verwondering. 
Datum: 14 september. 
Tijd: inloop vanaf 17.45, maaltijd en tafelgesprek van 18.00 uur tot 21.00 uur. 
Plaats: DoRekerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 
Kosten: € 3,50 per persoon per keer. 
Opgave: per keer afzonderlijk bij Femke Groen, femke.g.groen@gmail.com of 0522- 256322 
Je kunt je opgeven vóór maandag 12 september als deelnemer, kok en chauffeur. 
Femke Groen 
 
Vlinder 
Als je het beter hebt dan anderen, 
bouw je een langere tafel, 
geen hoger hek. 
(Oorspronkelijke Engelse tekst, vertaald door BrightVibes.) 
Kees Stroop 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
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Startzondag 
De opgave voor de lunch kan nog steeds via email Femke (Femke 
Groen, 0522 – 256322, femke.g.groen@gmail.com). 
Aan de aanwezigen wordt gevraagd een zelfgebakken taart of cake 
mee te nemen. 
 
 
 
 
 

 
 
  1 september werkgroep Omzien naar elkaar vanaf 19.30 uur   Mennistenhoek DoRe-kerk 
  3 september ontmoetingsdag kerkenraad   9.30 uur - 13.30 uur  Mennistenhoek DoRe-kerk 
  4 september startzondag     9.30 uur - 13.30 uur  DoRe-kerk 
  4 september Taizéviering   19.00 uur - 20.00 uur  kerkzaal  DoRe-kerk 
  4 september projectkoor   20.00 uur - 21.00 uur  kerkzaal  DoRe-kerk 
  5 september voorbereiding viering  19.00 uur - 20.00 uur  op afspraak 
  6 september kerkenraad   vanaf 19.30 uur   Mennozaal  DoRe-kerk 
  7 september werkgroep Vieren      op afspraak 
10 september orgelconcert   16.00 uur - 16.45 uur  Grote of Mariakerk 
11 september  viering      9.30 uur - 10.30 uur  kerkzaal DoRe-kerk 
  aansluitend koffiedrinken     Mennistenhoek DoRe-kerk 
11 september projectkoor   19.00 uur - 21.00 uur  kerkzaal DoRe-kerk 
12 september voorbereiding viering  19.00uur - 20.00 uur  op afspraak 
12 september meditatieavond   20.00 uur - 21.30 uur  kerkzaal DoRe-kerk 
13 september diaconie   vanaf 19.30 uur   Mennozaal DoRe-kerk 
14 september koffieontmoeting  vanaf 10.00 uur   Mennozaal DoRe-kerk 
14 september maaltijd en tafelgesprek 18.00 uur - 21.00 uur  Mennozaal DoRe-kerk 
                             opgave vóór 12 september 
15 september gespreksgroep Beemdgangers 10.15 uur - 11.30 uur  De Beemd 
18 september viering      9.30 uur - 10.30 uur  kerkzaal DoRe-kerk 
  aansluitend koffiedrinken     Mennistenhoek DoRe-kerk 
18 september projectkoor   19.00 uur - 21.00 uur  kerkzaal DoRe-kerk 
 
Kerkcafé 

Nadat we jaren in het Erf een maandelijks kerkcafé hebben gehouden waren we, toen 
we daar niet meer terecht konden, blij met het aanbod van De Beemd dat we daar deze 
activiteit mochten voortzetten. 
Aan het eind van het afgelopen winterseizoen gaf de beheerster te kennen te stoppen 
met de coördinatie van de verhuur van de ruimte in De Beemd. Daarna werd ik 
benaderd door mw. Tineke Weidema die vroeg of we het kerkcafé en de koffiemorgen 
van de Do-Re gemeente samen konden voegen. Met die uitnodiging was voor ons, als 
NOG, de oplossing gevonden. Het doel van het kerkcafé/koffiemorgen is om elkaar in 
een ongedwongen sfeer te ontmoeten en te leren kennen. Deze bijeenkomst wordt elke 
3e woensdagmorgen van de maand gehouden. De start is in september. De eerste 

inloop ochtend is woensdag 14 september van 10-12 uur in de bovenzaal van de Do-Re kerk.  
Daarna: 19 oktober en 16 november, enz.. IEDEREEN is hartelijk welkom op deze ochtenden. 
Liesbeth Varkevisser 
Geke Welbergen 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
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Opbrengst diaconale collectes 
De opbrengst van de collectes van de afgelopen 2 weken: 
Diaconie 

Datum Doel Opbrengst 

31 juli Vrolijkheid in de AZC 72,80 

7 aug De Vaartweek 99,10 

14 aug Amnesty Int. 88,90 

21 aug Noodfonds 86,70 

28 aug Artsen Zonder Grenzen 157,55 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

31 juli 67,20 

7 aug 86,20 

14 aug 66,70 

21 aug 82,80 

28 aug 84,90 

 
 
Vredesweek 2022 

Jaarlijks organiseert PAX, de grootste vredesorganisatie van 
Nederland, de Vredesweek. Dit jaar is het Vredesweek van zaterdag 
17 t/m zondag 25 september 2022. 
 
Op de eerste dag van de Vredesweek zullen om 12.00 uur door heel 
Nederland mensen een Stiltekring vormen om zo samen stil te staan 
voor de vrede. 
Deze Stiltekringen zijn een statement tegen oorlog en een symbool 
van een gezamenlijke wens of hoop om conflicten te stoppen. In stilte 
wordt solidariteit betuigd met mensen die lijden als gevolg van 
geweld. Dit gezamenlijke initiatief van Vredesorganisatie PAX en de 
Ambassades van Vrede legt de nadruk op geweldloos verzet, steun 

voor democratiseringsbewegingen en leven in vrede en vrijheid. 
 
Ook bij de Bartholomeuskerk op Blijdenstein wordt een Stiltekring georganiseerd, bij goed weer rond de 
Apostelboom, bij minder goed weer in deze Middeleeuwse kerk. De Hervormde Gemeente van Ruinerwold 
en de Nieuwe Oecumenische Gemeente uit Meppel verzorgen de organisatie.  
 
De Stiltekring start om 12.00 uur met een korte inleiding. De 15 minuten stilte wordt voorafgegaan en 
besloten met klokgelui. Ter afsluiting van de stiltekring volgt nog een korte bijdrage. Daarna is er is er 
gelegenheid om na te praten. 
 
Iedereen die stil wil zijn is van harte welkom. Opgeven hoeft niet. 
 

Stiltekring 17 september 2022 om 12.00 uur bij de Bartholemeuskerk op Blijdenstein, 
Blijdenstein 3, 7961 LH Ruinerwold 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie:  
Hervormde Gemeente Ruinerwold: Tetsje Zijlstra,  
tetsje@hetnet.nl  of 0522 481616 

Nieuwe Oecumenische Gemeente Meppel: Jannie Schalen, j.schalen@kpnplanet.nl of 
06 44504583   https://paxvoorvrede.nl 

 

mailto:tetsje@hetnet.nl
mailto:j.schalen@kpnplanet.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  
 

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

