
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 30 september 2022 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 28 september 2022 bij: bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

4   september  Astrid Hogewoning  

11 september Gerda Elzing 

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

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 Oecumenische Gemeente 

Meppel. Ga naar https://nogmeppel.nl/vieringen beluisteren/ 

 

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 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 25 september     

tweede zondag van de herfst    

Voorganger: ds. Harmen Jansen 

Voorgaand gemeentelid: Rita Pereboom 

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: Psalm 104  

Project: Eenvoudig leven 

Thema: Het begint met verwondering 

Collectes: diaconie Oecumenische Gemeente Meppel 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

 

 

 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 
Jaargang 1, Nr. 18 
16 september 2022 
 

 

https://nogmeppel.nl/vieringen


 

Zondag 2 oktober    

derde zondag van de herfst   

Voorganger: ds. Henk Linde 

Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar 

Pianist/organist: Hanneke of Gerrit van Werven 

Lezing: Lucas 17, 1-10 

Thema: Boom aan de wandel 

Collectes: Exodus 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

 

Taizé viering 

19.00 uur – 20.00 uur 

DoRe-kerk, Vledderstraat 20 

 

 

 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Wie zijn wij 

Wie wij zijn als oecumenische geloofsgemeenschap en wie wij willen worden staat 

omschreven in een beleidsplan en in verschillende documenten. Niet iedereen leest 

dat en mede daarom staat een korte omschrijving elke keer in Bouwstenen. Dit is niet 

bedoeld als het inwrijven van een identiteit die vaststaat, maar als een uitnodiging om 

samen te werken aan een identiteit die in beweging is.  

Na de vele inspanningen van de wijkkerkenraad van Het Erfdeel en van de 

initiatiefgroep Nieuwe Oecumenische Gemeente, die geleid hebben tot een 

zelfstandige oecumenische geloofsgemeenschap per 1 januari 2022, is op zondag 4 

september, de start van een nieuw seizoen, de nieuwe naam bekend gemaakt en het 

nieuwe logo onthuld.  

 

Nieuwe naam en nieuw logo 

Op 1 januari 2022 zijn wij een zelfstandige gemeente geworden. We gaven ons de 

voorlopige naam van Nieuwe Oecumenische Gemeente, afgekort met NOG. De 

vierplek werd en is de DoRe-kerk. 

Gaandeweg wilden we toe naar een passende eigen naam en we hebben een oproep 

gedaan aan u allen om met ideeën voor een nieuwe naam te komen. En die kwamen 

er! Een grote verscheidenheid, passend, soms met een uitleg en toelichting. Hartelijk 

dank hiervoor. 

Wij hebben in klein verband, de werkgroep communicatie in samenspraak met de 

kerkenraad, gekozen voor: Oecumenische Gemeente Meppel.  

Deze naam dekt de lading van wie we zijn, waar we voor staan. De afkorting 

verdwijnt.  

Bij een nieuwe naam past ook een beeldmerk, een logo, een zichtbaar en herkenbaar 

‘plaatje’, wat bij het zien voor ieder meteen de koppeling met onze gemeente oproept. 

Het logo moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden en wij hebben daarvoor aan de 

werkgroep communicatie aandachtspunten meegegeven.  

Er is een werkgroepje opgericht om hiermee aan het werk te gaan. Joke Berendsen, 

Bob Bolt en Kees Stroop hebben nagedacht, gepuzzeld, ideeën weggegooid en 

opnieuw gepuzzeld.  



Misschien lijkt het simpel zo’n logo, als het klaar is, maar over elk detail is nagedacht 

en heeft een achtergrond, een betekenis. Joke heeft dit tijdens de startzondag 

allemaal toegelicht (en de uitleg is verderop in deze bouwsteen te lezen). 

Nu wil ik alvast de werkgroep ‘logo’ heel hartelijk dankzeggen voor de vele uren van 

puzzelen en nadenken, voor het omgaan en verwerken van alle voorwaarden en 

ideeën die zijn meegeven. Prima werk! 

Aldert Dijk 

 

Toelichting bij nieuw logo 

Werkgroepje, commissie, team of hoe je het ook noemt, wij - Bob Bolt, Kees Stroop 

en Joke Berendsen – hebben met veel plezier gewerkt aan het maken van een logo bij 

de nieuwe naam. De opdracht was het zoeken en vinden van een duidelijk beeldmerk 

dat aansluit bij de identiteit van onze gemeente – met daarbij de wens van 

veelkleurigheid en de voorwaarde dat het logo in kleur ook zo optimaal mogelijk 

gebruikt kan worden als logo in zwart/wit. 

De identiteit van onze gemeente kan weergegeven worden met meer dan één 

kernwoord. Dit blijkt ook uit het grote aantal inzendingen van namen door 

gemeenteleden en hun toelichtingen daarbij. 

Meer dan twintig varianten van beelden die passen bij verschillende kernwoorden van 

de identiteit van de gemeente hebben wij gewikt en gewogen. Een belangrijk 

criterium was dat een beeldmerk eenvoudig en sterk is en zo weinig mogelijk 

associaties oproept met organisaties en groepen die aan deze afbeelding gerelateerde 

logo’s of beeldmerken hebben. Andere belangrijke criteria waren vormen in de 

symboliek van het beeldmerk en de betekenis van kleuren en de toepassing daarvan 

met het oog op de identiteit van onze gemeente. 

Aan de hand van deze en meer criteria zijn wij uiteindelijk gekomen op het nieuwe 

logo. 

Centraal staan mens en medemens, hun leven en samenleven op aarde en hun inzet 

voor een bewoonde en bewoonbare wereld. Hierin klinkt 

de oorspronkelijke betekenis van oecumene door. Zij 

worden bezield en geïnspireerd door een ster in beweging. 

De ster is symbool van het licht en een vijfpuntige ster is 

symbool van de verlichte mens of de mens die leeft door 

de Geest. Mens en medemens staan in het licht en geven 

licht aan elkaar en aan anderen door. Hierin klinkt een 

religieuze betekenis van oecumene door als ontmoeting en 

verbinding met de ander en de Ander. 

De cirkel waarin de naam OECUMENISCHE GEMEENTE 

MEPPEL staat is een open kring. Deze verwijst, naast openheid ook naar ruimte voor 

vernieuwing en gerichtheid op de toekomst. De kleur turkoois verwijst naar 

creativiteit, visie, vernieuwing en toekomst. De donkere tint van de kleur turkoois 

duidt op verbondenheid met de aarde. De lichte tint van de kleur turkoois duidt op 

inspiratie en bezieling door wind en vuur, symbolen van de Geest. Wij hebben gekozen 

voor het lettertype Verdana, omdat dit goed te lezen is o.a. voor mensen met 

dyslexie. De werkgroep Communicatie gaat nadenken over de vele mogelijkheden van 

het gebruik van een logo. Wij hopen dat het snel een vertrouwd beeld wordt in onze 

gemeente en daarbuiten.  

  

Bob, Kees en Joke  

 

 

 



 

SAMEN VIEREN 

 

Terugblik startzondag  

Zondag 4 september was een dag vol enerverende en inspirerende activiteiten. Een 

gezellig samenzijn met koffie en thee en zoveel lekkers vóór de korte en krachtige 

viering, het op verschillende manieren bezig zijn met het thema ‘Waar ga je voor?’ 

binnen en buiten de kerk met het delen van persoonlijke verhalen, wensen en ideeën 

en de terugkoppeling daarvan in een warme en open sfeer, de bekendmaking van de 

nieuwe naam, het nieuwe logo en het nieuwe programma van inspiratie en bezinning, 

het feestelijke drankje en hapje om dit allemaal met elkaar te vieren en de 

uitgebreide en heerlijke lunch met zoveel mensen aan tafel. 

 

Bij de terugkoppeling van het onderdeel “Gedicht maken” las Marja van Wieren haar 

gedicht voor. Op verzoek van velen wordt het nu hier gepubliceerd. 

 

Een pantoum, ook wel Tibetaans gedicht of Maleisisch vers genoemd, is een 

dichtvorm van twintig regels, waarbij een aantal van de regels wordt herhaald. 

 

Titel: Wereldreis 

 

Jezus volgen is geen vakantietripje 

Ik ben onderdeel van de wereld 

Elke dag komen er beelden voorbij 

Ik maak me zorgen 

 

Ik ben onderdeel van de wereld 

Ik voel me vaak machteloos 

Ik maak me zorgen 

Wat kan ik betekenen in deze wereld? 

 

Ik voel me vaak machteloos 

Ik zou meer willen betekenen 

Wat kan ik betekenen in deze wereld? 

Wat voor een ander doen, verrijkt 

 

Ik zou meer willen betekenen 

Hoe houd ik de balans goed? 

Wat voor een ander doen, verrijkt 

Wanneer kies ik voor mezelf/een ander? 

 

Hoe houd ik de balans goed? 

Elke dag komen er beelden voorbij 

Wanneer kies ik voor mezelf/een ander? 

Jezus volgen is geen vakantietripje 

 

Door Marja van Wieren 



Hartelijk dank aan de leden 

van de voorbereidingsgroep 

van de startzondag:  

Marjelle Barneveld, Albert 

Hoekerswever, Rita Keep, 

Graddie Meijer, Rita Pereboom, 

Martijn Plas en Willemijn van 

Schilfgaarde. 

 

Hartelijk dank aan de 

verzorgers van het drankje en 

het hapje en de lunch: 

Attie en Jan en Elja Wieringa.  

  

Hartelijk dank aan iedereen die 

op haar en zijn manier heeft 

bijgedragen aan deze prachtige 

dag. 

En dank dat jij er was.  

Dank dat jij er bent. Dank dat 

jij er zult zijn. 

 

Vanuit de kerkenraad 

Voorafgaand aan de Startzondag van zondag 4 september jl. heeft de kerkenraad op 

zaterdag 3 september een ontmoetingsdag gehad. We hebben enkele thema’s met 
betrekking tot onze visie met elkaar in kleine groepjes besproken. Wij komen er mee 

naar buiten als het concreet vorm en inhoud heeft gekregen. We gaan een soort 

reflectiegroep samenstellen met een ‘opdracht’ om met aanbevelingen te komen. 
 

Als kerkenraad kijken we tevreden terug op de starzondag. Een mooie en inhoudelijke 

goede en gevarieerde dag. Over onze nieuwe naam en ons logo is elders in de 
Bouwstenen iets te lezen. 

 

De kerkenraad heeft besloten de nieuwe Jaargids digitaal rond te sturen waarbij er de 

mensen die de Bouwstenen op papier krijgen de Jaargids ook op papier krijgen. 
 

Het punt van de bedrijfshulpverlening is aan de orde geweest. Het is goed om de 

afspraken die er lagen vanuit de situatie van voor 1 januari 2022 aan te passen aan 
de huidige situatie. De kerkrentmeesters pakken dit op. 

 

 

 

 

Taizéviering 

Op zondag 2 oktober 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 

 

 

 

 



 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Zij die ons voorgingen 

 

 

Wij gedenken Maria – Ria – van Wieren-Moolenaar.  

Op 7 september is zij in de leeftijd van 84 jaar overleden. Zij woonde 

sinds kort aan de Bernardsingel 19-19 en daarvoor woonde zij met 

haar man Hans aan De Kampen. 

De laatste maanden ging haar gezondheid erg achteruit, maar zij had 

ook periodes dat zij opleefde. Haar hart en longen waren heel zwak 

en zij kon niet veel meer. Ria had altijd al een broze gezondheid en zij 

kreeg veel voor elkaar door haar sterke wil en doorzettingsvermogen. 

Met haar West-Friese nuchterheid en gevoel voor humor bracht zij 

verbinding en ontspanning. Ruzie en kwaaie koppen kon zij niet 

verdragen. Ria combineerde bescheidenheid met een eigen mening, die zo af en toe 

werd geventileerd, als het kon of passend was. Bij het afscheid op woensdag 14 

september in De Reestborgh hebben Marja en Hans, haar kinderen, herinneringen 

opgehaald en luisterden we naar muziek van Enya tot en met Panis Angelicus. 

Uit de bijbelse verhalen hebben wij een bewerking gelezen van Mattheus 5, 1-10, de 

zaligsprekingen: ‘Gelukkig ben je als je niet in het centrum van de aandacht wilt 

staan, dan zul je goedheid om je heen verspreiden.’ 

Wij wensen haar kinderen Marja en Martin en Hans en Fietje, de klein- en 

achterkleinkinderen en allen bij wie Ria een warm plekje had in hun hart, veel sterkte 

en troost. 

 

Correspondentieadres: Marja van Wieren, De Steenakkers 36, 8066PV Belt Schutsloot 

 

           Femke Groen 

 

Meeleven 

De R is in de maand en per 1 september is de meteorologische herfst begonnen. Na 

een lange periode van droogte weten wij ook weer wat regen is en na de hitte en 

warmte wordt het wat frisser. Met de R in de maand steken ook buikgriep, griep en 

Corona de kop op. Allen die te maken hebben met één van deze kwalen, wensen wij 

een spoedig herstel. Met het oog op elkaars gezondheid en de vele activiteiten die 

deze maand van start gaan, is het belangrijk alert te blijven.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

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


 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Meditatieavond  

Datum: maandag 26 september. 

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 

 

(herhalingsbericht) 

Stiltekring 17 september 2022 om 12.00 uur bij de 

Bartholemeüskerk 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 

 

 

 

Gespreksgroep ‘Ouder worden…’ 

Als vervolg op haar Preek van de Leek ‘Ouder worden, een gunst of een kunst’ houdt 

Tineke Weidema-Bos vier bijeenkomsten aan de hand van het boek ‘Zin in de 

ouderdom’ van Jan van Baardwijk en René Rosmolen. 

Data: dinsdag 27 september, 22 november 2022, 24 januari en 21 maart 2023.   

Tijd: 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur, inloop vanaf 9.45 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Informatie en aanmelden bij Tineke Weidema-Bos, tinekeweidema@kpnplanet.nl  of  

06 – 28324545.   

 

Training spreken in het openbaar 

Deze training staat onder leiding van Kees Posthumus en is bedoeld voor voorgaand 

gemeenteleden en gastvrouwen en gastheren. 

Datum: zaterdag 1 oktober. 

Tijd: 10.00 – 13.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 

Deelname: Op uitnodiging van de kerkenraad. 

Wie wel voorgaand gemeentelid en gastvrouw of gastheer is, maar geen uitnodiging 

heeft ontvangen, kan contact opnemen met de scriba, scriba@nogmeppel.nl 

 

Gespreksgroep ‘Een zinvol leven’ 

Boekbespreking: Fokke Obbema, ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’. 

Thema: De te bespreken teksten worden van tevoren toegestuurd. 

Data: maandag 3 oktober, 14 november, 12 december 2022, 30 januari, 27 februari, 

27 maart 2023 

Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal 

Informatie en aanmelden bij ds. Anneke van der Velde, veld5834@planet.nl of 06-

52680894 

 

 

mailto:joke.berendsen@gmail.com
mailto:tetsje@hetnet.nl
mailto:j.schalen@kpnplanet.nl
mailto:tinekeweidema@kpnplanet.nl
mailto:scriba@nogmeppel.nl
mailto:veld5834@planet.nl


Tafelgesprek ‘Eenvoudig leven’  

Thema: Schaarste eerlijk delen. 

Voorbereiding thuis: Thema 4 uit het boekje ‘Eenvoudig leven’. 

Datum: woensdag 5 oktober. 

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

 

SAMEN DELEN 

 

Stiltekring Vredesweek 

Thema: stil staan voor vrede.  

Datum: zaterdag 17 september. 

Tijd: 12.00 uur. 

Plaats: Bartholemeüskerk, Blijdenstein 3, Ruinerwold. 

De stiltekring is een initiatief van de Hervormde Gemeente van Ruinerwold en de 

Oecumenische Gemeente Meppel. 

Opgave is niet nodig; iedereen is van harte welkom. 

Informatie bij Jannie Schalen, j.schalen@kpnplanet.nl 

 

Maaltijd ‘Eenvoudig leven’ 

Dagmenu: Stamppot en een toetje. 

Vraag: Wie wil een vegetarische stamppot voor zes personen klaar maken? 

Datum: woensdag 5 oktober. 

Tijd: inloop vanaf 17.45, 18.00 uur tot 19.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Kosten: € 3,50 per keer. 

Opgave: per keer afzonderlijk bij Femke Groen, femke.g.groen@gmail.com of 0522- 

256322 Je kunt je opgeven vóór maandag 3 oktober als deelnemer, kok en chauffeur. 

 

Vlinder 

Jij? 

Ga jij over lijken? 

Of over zíjn? 

(Merel Morre, Met mijn ogen dicht ik alles heel) 

 

Kees Stroop 

Agenda 

 

17 september stiltekring Vredesweek 12.00 uur   Ruinerwold 

17 september 25 jaar Het Erf Meppel vanaf 14.00 uur  Atalanta 2 

18 september viering       9.30 uur - 10.30 uur kerkzaal   

   aansluitend koffiedrinken     Mennistenhoek   

18 september projectkoor   19.00 uur - 21.00 uur kerkzaal   

19 september voorbereiding viering 19.00 uur - 20.00 uur op afspraak 

24 september voorg. gemeenteleden 10.00 uur - 13.30 uur op afspraak 

25 september  viering     9.30 uur - 10.30 uur kerkzaal   

   aansluitend koffiedrinken     Mennistenhoek  

25 september projectkoor   19.00 uur - 21.00 uur kerkzaal   

26 september voorbereiding viering 19.00 uur - 20.00 uur op afspraak 

26 september meditatieavond  20.00 uur - 21.30 uur kerkzaal  

mailto:j.schalen@kpnplanet.nl


27 september    groep 'Ouder worden' 10.00 uur - 12.00 uur Mennozaal  

  1 oktober  training    10.00 uur – 13.00 uur op uitnodiging 

  2 oktober  viering     9.30 uur - 10.30 uur kerkzaal   

   aansluitend koffiedrinken     Mennistenhoek   

  2 oktober  Taizéviering   19.00 uur - 20.00 uur kerkzaal  

  2 oktober  projectkoor   vanaf 20.00 uur   kerkzaal   

  3 oktober  voorbereiding viering 19.00 uur - 20.00 uur op afspraak 

  3 oktober  groep 'een zinvol leven' 19.30 uur - 21.00 uur Mennozaal   

  4 oktober  kerkenraad   vanaf 19.30 uur  Mennistenhoek  

  5 oktober  maaltijd en tafelgesprek 18.00 uur - 20.30 uur Mennozaal  

   opgave vóór 3 oktober 

 

Voorgaand gemeentelid op waarde geschat 

Zolang ik betrokken ben bij de oecumene in Meppel gaat er een gemeentelid mee 

voor in de viering. En ook voor dat ik in Meppel kwam wonen, voor 1998, was dit al 

“de gewoonte”.  In de oude Oosterboerschool, in de Anne Frank School, bij het Erf. Je 

zou kunnen zeggen: in de stormen van de afgelopen 40 jaar werd het mee voorgaan 

in de viering van een gemeentelid zo waardevol gevonden, dat dit niet over boord 

werd gezet. Geen badwater dus, maar iets om te koesteren. 

 

Alweer heel wat jaren ben ik één van de voorgaand gemeenteleden. Ik doe het met 

veel plezier, het is een van de leukste “vrijwilligers” klussen die ik tot nog toe heb 

gedaan. Het is voor mij een open leerhuis in leven met (en naar) de Bijbelse verhalen. 

Iedere voorbereiding is een kans om een tekst in haar gelaagdheid te ontdekken en te 

verbinden met wat ik in mijn eigen leven tegenkom. Het is een waardevolle 

ontdekkingstocht voor mijzelf die ik graag deel. En omdat elk voorgaand gemeentelid 

zijn eigen geschiedenis, levenslessen en vraagstukken meeneemt is het een 

waardevolle bijdrage in onze oecumene: geloven verbinden aan de bewoonde wereld 

waarin wij nu leven. Veelkleurig, praktisch en soms vanuit een verrassend perspectief. 

 

Wat ik het meest bevrijdend vind, is dat tijdens die kleine leerhuizen geen “zo hoor je 

deze tekst te verstaan” voorkomt. Ik waardeer het zeer dat in onze geloofsgemeente 

het vertrekpunt: “wat kunnen de Bijbelse verhalen van toen, nu voor ons betekenen” 

- ruimte geeft voor vragen, gesprek, nieuwe inzichten en verdieping. Het slaat een 

brug tussen verhalen over liefdevol samenleven in het Licht en persoonlijke en 

maatschappelijke vragen over ons samenleven nu. 

 

Ik ben onze gemeente dankbaar dat wij met elkaar de inbreng van voorgaand 

gemeenteleden niet aanmerken als badwater. Want we komen er ook wel eens niet zo 

goed uit. Volgen een ander pad dan de voorganger. Voelen ons onzeker over wat we 

bedacht hebben. Trekken ons niet zoveel aan van “hoe het hoort”. Of we hebben de 

PowerPoint niet tot in perfectie opgemaakt. Gelukkig is dat allemaal niet erg. Onze 

gemeente wil respectvol omgaan met verscheidenheid en gunt ruimte aan verschillen 

in geloofsbeleving en geloofsovertuiging. Precies hier is de grote variatie aan inbreng 

van gemeenteleden zo waardevol. Het kleurt onze geloofsgemeente waar zingeving en 

inspiratie belangrijker is dan waarheidsvinding, dogma’s en leerstellingen. We weten 

ons gedragen. 

 



Ook jij bent uitgenodigd om kleur toe te voegen aan je eigen geloofsinzichten en die 

van de gemeente als geheel. Weet dat je gedragen wordt door gemeenteleden die 

jouw inbreng op waarde weten te schatten. Als kers op een persoonlijk leerhuis 

tijdens drie weken voorbereiding en één zondagochtend drie keer diep ademhalen om 

de zenuwen de baas te worden. Doe jij mee? 

Willemijn van Schilfgaarde 

 

 

Nieuws van de diaconie: 

Een aantal van jullie zal het zijn opgevallen, de diaconale collectedoelen zijn 

aangepast. Voor de tweede helft van het jaar hebben we vooral gekozen voor 

diaconale doelen dichter bij huis. Want ook in ons welvarende land is het voor 

sommige het leven toch net iets minder makkelijk. In het komende half jaar zullen we 

collecteren voor: 

Vaartweek - vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking 

Amnesty International - samen strijden voor mensenrechten 

Groene wensboot - genieten op het water voor iedereen met een beperking 

Exodus - hulp tijdens en na detentie 

Bartiméus - voor alle mensen die slechtziend of blind zijn 

Noodfonds – “spaarpot” om snel bij te kunnen springen bij acute nood. 

 

De doelen die blijven, zijn Kinderen in de knel (jong en oud vieringen) en voor de 

eigen diaconie ter dekking van de diaconale kosten. 

 

Dank voor jullie bijdrage! 

 

De collecteopbrengsten januari t/m juli 2022 waren ruimhartig.  

 

Doel  totaal 

Voor eigen Diaconie 
Diaconale kosten en diaconale 

ondersteuning 
708 

Kinderen in de Knel 
Kinderen en jongeren in kwetsbare situaties 

(KIA) 
523 

Oeganda Goed boeren in een lastig klimaat (KIA) 361 

Titia Stichting 
Kinderen in derdewereldlanden weer mobiel 

krijgen 
386 

Indonesië 
Een betere toekomst voor straatkinderen 

(KIA). 
385 

Vrolijkheid in AZC*) 
Kunstactiviteiten in asielzoekerscentra voor 

jongeren. 
921 

Nepal Werkgelegenheid voor jongeren (KIA). 265 

Hospice Ezinge 

(Taizéviering) 

Een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke 

mensen met een korte levensverwachting 

tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. 

38 

Artsen zonder grenzen 

(eenmalig) 

Medische zorg asielzoekers in Ter Apel 

waarvoor de deuren gesloten bleven. 
195 

*) naast de collecte zijn hiervoor ook bijdrage gedaan vanuit de maaltijden in de 

veertigdagentijd en het nachtwandelen voor vluchtelingen. 

 



Opbrengst diaconale collectes 

De opbrengst van de collectes van de afgelopen 2 weken: 

Diaconie 

Datum Doel Opbrengst 

4 sept De Vaartweek 98,20 

4 sept (Taizéviering) Hospice Eesinge 10,00 

11 sept Amnesty Int. 94,85 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

4 sept 100,40 

11 sept 70,60 

 

Colofon 

 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook.  

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen. 

 

Bouwstenen 

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel 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 de Oecumenische Gemeente 

Meppel: https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

 

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


Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat 

Wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving 

en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat 

iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor 

mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij 

samendoen wat samen kan. 

De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad 

Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 

2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als 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  

 

Dit informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel 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. 


