
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 6 januari 2023 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 4 januari 2023 bij: bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

11 december  Mevr. Faber - De Roos    

18 december Tineke Weidema 

 

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://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen beluisteren/  

 

Zaterdag 24 december (21.00 uur)  

kerstnacht    

 

Kerstoratorium ‘De verhalen’ 

projectkoor en musici 

onder leiding van Truus Dolfing 

 

Deurcollectes: Amnesty International 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 25 december (9.30 uur)    

eerste kerstdag 

viering voor jong en oud 

Voorganger: ds. Harmen Jansen 

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas 

Organist: Albert Hoekerswever 

Jonge musici: Maretta en Imke 

Project: Dromen van vrede met de profeet Jesaja 

Lezingen: Jesaja 9, 1-6 en Lucas 2, 1-20 

Thema: Toch weer een engel van het licht? 

Collectes: Kinderen in de Knel 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 1 januari (10.00 uur) 

achtste kerstdag 

digitale nieuwjaarsgroet 

via www.erfdeelkanaal.nl 

  Bouwsteen#25 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 

Jaargang 1, Nr. 25 
23 december 2022 
 

 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen
http://www.erfdeelkanaal.nl/


 

Zondag 8 januari (10.00 uur)     

eerste zondag na Epifanie 

Voorganger: ds. Femke Groen 

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: Matthéüs 3 

Thema: Ik wil er ook doorheen. 

Collectes: De Groene Wens Boot 

 

 

Taizé viering 

19.00 uur – 20.00 uur 

DoRe-kerk, Vledderstraat 20 

 

 

Over de viering van zondag 25 december (9.30 uur)   

Toch weer een engel van het licht?  

Op Kerstmorgen hebben we een eenvoudige viering met jong en oud. We mogen 

kinderen verwelkomen. Misschien nemen ook opa's en oma's wel een kleinkind mee? 

Er zal iets voor hen te doen en te beleven zijn. Maretta speelt piano en Imke viool, 

Albert Hoekerswever zit achter het orgel, Martijn Plas is voorgaand gemeentelid, ds. 

Harmen Jansen de voorganger. We luisteren naar woorden van Jesaja. Na het 

kerstverhaal horen we of de engel van het licht het dit jaar niet voor gezien houdt. 

Het zou zomaar kunnen. Is dat niet het geval dan heeft Martijn een 'afstap'.  

 

Zondag 1 januari: een digitale nieuwjaarsgroet. 

Op zondagmorgen 1 januari houden we geen viering. Maar we willen de jaarwisseling 

en de eerste verjaardag van de Oecumenische Gemeente niet ongemerkt laten 

passeren. Bekijk en beluister dan om 10 uur (of later) de nieuwjaarsgroet die speciaal 

voor deze gelegenheid door een aantal vertegenwoordigers van de gemeente is 

gemaakt, verzorgd door Jelle Hofenk. Het filmpje is dan te vinden 

op www.erfeelkanaal.nl 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

 

Advents- en kerstproject: Dromen van vrede 

Op kerstmorgen sluiten wij het advents- en kerstproject af met als nieuw een droom 

van vrede van de profeet Jesaja en het geboorteverhaal van Jezus. Te midden van 

donkere wolken van oorlogen, klimaatverandering en allerlei crises horen ook wij goed 

nieuws van licht en vrede. Het thema van de feestelijke viering Toch weer een engel 

van het licht? doet denken aan de Engel op de kerstgroet: één van velen midden in de 

winternacht, soms bijna onmerkbaar in de gedaante van zomaar een medemens. Ja, 

wij sluiten een project af en tegelijk openen zich voor ons een nieuwe tijd en nieuwe 

wegen.  

 

 

 

 

 

http://www.erfeelkanaal.nl/


 

Bij de groeischikking 

Op kerstmorgen is de groeischikking aangevuld met een vijfde 

kaars, de kaars van het feest, en plantaardige materialen die 

met hun kleur of betekenis verwijzen naar het kerstfeest.  

 

Zondag 8 januari 

Op zondag 8 januari is er een gezamenlijke viering met de DoRe-

gemeente om 10.00 uur. Om de gezamenlijkheid uit te drukken 

is gekozen voor een voorganger van de DoRe-gemeente en een 

voorgaand gemeentelid van de oecumenische gemeente. Helaas 

is zr. Tineke Weidema-Bos zeer ernstig gevallen met verstrekkende gevolgen. Ds. 

Femke Groen is bereid gevonden haar rol over te nemen. Na de viering is er een 

Nieuwjaar ontmoeting in de Mennozaal, waar wij elkaar kunnen ontmoeten en 

begroeten met het uitwisselen van wensen.  

 

Taizéviering 

Op zondag 8 januari 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 

 

Meeleven 

Vlak voor kerst de vreugde om de geboorte van een voldragen en gezond kind en 

kleinkind. Vlak voor kerst de spanning en de onrust om een veel te vroeg geboren 

kind en kleinkind en alle zorgen die dit met zich meebrengt. Vlak voor kerst het 

slechte nieuws dat een volledig herstel er niet in zit en dat je moet leren leven met 

pijn en beperkingen. Vlak voor kerst de hartenkreet van een vrouw die het niet langer 

kan aanzien dat zowat elke supermarktketen een eigen familie aan de kersttafel zet, 

terwijl zij die ene meer mist als ooit tevoren. Vlak voor kerst het goede bericht dat je 

in het nieuwe jaar een baan hebt. Vlak voor kerst zoveel wel en wee in de hoofden en 

de harten van leden en vrienden van onze gemeente, van onszelf. Mogen wij allen met 

ons eigen lief en leed weten en ervaren dat er één is ons nabij, die ons nimmer zal 

vergeten, maar het wagen wil met ons, alle dagen van ons leven.   

 

Terugblikken en afhechten. Uit het ‘blauwe-plekken-pastoraat’.  

Begin december zat ik met een zestal oud-kerkenraadsleden en -adviseurs van Het 

Erfdeel om de tafel. We bespraken de rol van de classis van de Protestantse Kerk in de 

jaren van spanning en conflict voorafgaand aan de vorming van de huidige 

‘protestantse gemeente van bijzondere aard’ per 1-1-2022, zoals de Oecumenische 

gemeente formeel heet. Op allerlei momenten is er betrokkenheid en bemoeienis 

geweest: van de classispredikant, het moderamen van de classis, visitatoren, een 

‘interim’ en het classicaal college beheerszaken. Hoe kijken we terug op de ontvangen 

crisisbegeleiding? Het was een goed gesprek. Waardering en begrip voor de gespeelde 

rollen kwam bovenaan te staan. Maar er zijn ook nog enkele overblijvende vragen en 

kritische kanttekeningen benoemd.   

De bedoeling was om hierover dan op 15 december met een kleine delegatie het 

gesprek aan te gaan met de classispredikant ds. Jan Hommes en de voorzitter van de 

classis Henk van Dijk. Omdat ds. Hommes ziek werd, is dit helaas uitgesteld.  



 

Dus dit stukje afhechting van een bewogen geschiedenis lukt helaas niet voor 

oudejaarsavond. In de aanloop naar deze bespreking merkte ik in de verschillende 

contacten opnieuw hoe het tempo van verwerking van die bewogen geschiedenis 

verschillend is. Er zijn op drie vlakken ‘blauwe plekken’ opgelopen. De teleurstelling 

over de rol van ‘de Kerk’ (de verschillende organen en vertegenwoordigers van de 

Protestantse Kerk) speelt misschien wel het minst. Want voor een deel waren de 

verwachtingen over de mogelijkheden van de classis en de landelijke kerk soms te 

hoog. ‘Onderweg’ groeide er over en weer begrip. Tenslotte was er alle medewerking 

om tot de huidige oplossing te komen. Die mag met reden binnenkort haar eerste 

verjaardag vieren.  

‘Blauwe plekken’ zijn er ook opgelopen doordat er in de jaren van crisis en conflict ook 

interne botsingen geweest zijn. De neuzen stonden niet altijd in dezelfde richting. 

Vaak hoorde ik daarover dat de huidige oplossing wel positief bijdroeg aan de heling 

van de butsen. Het samen de schouders zetten onder de nieuwe gemeente hielp, of 

een poos wat minder actief zijn en andere dingen de aandacht geven. En heeft de tijd 

ook niet een relativerende werking?  

Dat ligt ingewikkelder als het gaat om de verstoorde verhouding tot de andere 

protestantse gemeente. Om stappen te zetten wat betreft de ‘officiële’ relaties was het 

te vroeg. Er is nog een financiële kwestie niet afgehecht. Het was ook het jaar van de 

sluiting van de Grote- of Mariakerk voor de kerkdiensten. De onrust over de toekomst 

van dit beeldbepalende monument ging door Meppel. En de sluiting doet in het 

bijzonder pijn bij de gemeenteleden die daar een lange geschiedenis hadden liggen. 

Maar op het persoonlijke vlak zijn er wel allerlei goede contacten en vriendschappen 

gebleven en vormen van ontmoeting en samenwerking. Dit was het eerste jaar van 

vreedzaam náást elkaar bestaan. En misschien is het al heel wat als dát lukt.  

Het is een goede gewoonte om op 31 december vooral ook je zegeningen te tellen die 

het afgelopen jaar gebracht heeft. Misschien maar doen!               

Ds. Harmen Jansen (interim-predikant) 

 

Bijstand in interim-tijd 

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com 

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met 

Harmen Jansen of Femke Groen, 0522 – 256322, femke.g.groen@gmail.com of Kees 

Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com  

Ook voor uitvaarten blijven Femke Groen en Kees Stroop beschikbaar.  

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of 

buurtcoördinator of buurtouderling.  

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Tafelgesprek ‘Eenvoudig leven’  

Thema: Praktische wijsheid. 

Voorbereiding thuis: Hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Eenvoudig leven’. 

Datum: dinsdag 3 januari. Let op deze gewijzigde datum. 

Tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

 

 

 

 

 

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


 

SAMEN DELEN 

Maaltijd ‘Eenvoudig leven’ 

Dagmenu: Pasta met een toetje. 

Voor pasta, salade en een toetje wordt gezorgd. 

Vraag: Wie kookt een vegetarische pastasaus voor 6 personen? 

Datum: dinsdag 3 januari. Let op deze gewijzigde datum. 

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

Plaats: DoRe-kerk, 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 2 januari als deelnemer, kok en chauffeur. 

 

Uit de diaconie  

Inspiratieavond Thuisgevers, opvangplekken voor statushouders: 

De asielopvang is vastgelopen. Er zijn onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers. 

Tegelijkertijd wachten meer dan 17.000 statushouders (vluchtelingen met een 

verblijfsvergunning) in een van de asielzoekerscentra op een woning. Wat zou het 

mooi zijn als een deel van hen versneld naar een gemeente kan verhuizen en zo een 

nieuw begin maken met hun leven in Nederland. Via het initiatief De Thuisgevers 

kunnen maatschappelijke organisaties zoals kerkelijke gemeenten hieraan bijdragen, 

samen met de lokale overheid. 

Deze inspiratieavond is voor iedereen in Groningen, Drenthe en Fryslân die meer wil 

weten over de Thuisgevers of er al bij betrokken is. 

  

Wanneer: dinsdag 10 januari 2023, 19.30 tot 21.30 

Waar: Zuiderkerk, De Drift 46, 9203 GH Drachten 

Aanmelden: flechtlingenwolkom@solidairfriesland.nl of neem contact op met Willemijn 

van Schilfgaarde (06-20049826) 

  

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

11 dec Bartiméus 107,70 

18 dec De Vaartweek 102,25 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

11 dec 90,50 

18 dec 93,10 

 

Komende collectes 

De collecte voor zaterdag 24 december: Amnesty International U wel bekend. 

 

De collecte voor zondag 25 december Kinderen in de knel: 

Tijdens de jong en oud vieringen collecteren we voor kinderen in de knel. Veel 

kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van 

volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare 

situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten 

nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. Helpt u mee om het leven van 

kinderen in de knel te verbeteren? 

 

mailto:flechtlingenwolkom@solidairfriesland.nl


 

Uit de taakgroep Communicatie  

In het eerste jaar van de Oecumenische Gemeente Meppel heeft de taakgroep 

Communicatie zich vooral gericht op de naamsbekendheid van onze gemeente en de 

zichtbaarheid van de locatie die wij delen met de DoRe-gemeente. Na een nieuwe 

naam en een nieuw logo volgden een informatiefolder, een visitekaartje dat ook als 

kaartje bij de bloemengroet wordt gebruikt, een informatiebord over onze gemeente 

aan de kant van de Marktstraat en een naambord van de drie gemeenten aan de kant 

van de Vledderstraat. Het een en ander gebeurde in nauw overleg met de DoRe-

gemeente en de prettige samenwerking nodigde meer dan eens uit om dit met de 

pers te delen. Diverse persberichten en krantenartikelen hebben onze gemeenten 

breder onder de aandacht gebracht. 

Dit geldt ook voor activiteiten die door werkgroepen en leden van onze gemeente zijn 

georganiseerd met andere kerken, scholen en organisaties. Nachtwandelen voor 

vluchtelingen, Havelaar de Musical, de oecumenische avondgebeden in de adventstijd 

en de adventswandeling. 

Daarnaast houdt de taakgroep Communicatie zich bezig met wat vanzelfsprekend en 

alledaags lijkt: het bijhouden van een heldere en duidelijke website, het elke twee 

weken verzorgen van een Bouwsteen en contacten houden en maken met Facebook 

en Instagram. Wij ontvangen graag korte berichten van werk- en taakgroepen over 

hun voortgang van zaken. Veel denken en doen gebeurt achter de schermen en zo nu 

en dan mag dat best gezien en gehoord en gedeeld worden. Ook staan wij open voor 

tips en suggesties waarmee wij het gebruik van onze media kunnen verbeteren.   

 

Van de voorzitter 

In de Meppeler Courant van vrijdag 16 december verscheen een artikel in de rubriek 

Kerk en Samenleving. Aanleiding van dit stuk was het nieuwe naambord en het feit 

dat we bijna 1 jaar samen met de Do-Re gemeente onder 1 dak kerken. 

Hier en daar wordt in de tekst de suggestie gewekt dat we op korte termijn samen 

gevoegd worden of dat we pastorale activiteiten gezamenlijk oppakken. Zelfs het idee 

dat we zouden fuseren met elkaar zou je uit het artikel kunnen halen. Wat er op 

termijn gaat gebeuren, weten we niet. Of we tot een intensievere samenwerking 

zouden komen met elkaar, meer dan het delen van het gebouw en bepaalde specifieke 

activiteiten samendoen, is altijd een gesprekthema. Zeker eerst intern binnen 

onze eigen Oecumenische gemeente zullen we daarover van gedachten wisselen. 

Mocht het tot een intensievere samenwerking komen dan is dit ook nog een punt van 

bespreking binnen de classis. Wij wilden met de drie gemeentes aangeven hoe wij 

met elkaar omgaan en hoe positief het samenwerken ervaren wordt.  

Mooi dat we bijvoorbeeld in de Kerstnacht gezamenlijk optrekken. 

 

We wensen iedereen Gezegende dagen en alle goeds voor het nieuwe jaar toe. 

Aldert Dijk 

 



 

 

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar  

Tezamen met deze bouwsteen ontvangt u ook de digitale uitnodiging voor de 

buurtgesprekken in januari. We hebben ervoor gekozen om deze uitnodiging digitaal 

te sturen. Dit scheelt veel papier en aanmelden kan dan ook meteen digitaal worden 

gedaan. We hopen op veel deelnemers en veel avonden met mooie gesprekken.  

Wees welkom allemaal!  

 

 

 



 

 

Vlinder 

Dat eeuwenoud verhaal  

is mijn verhaal geworden: 

die zegen ooit beloofd 

gaat altijd met mij mee. 

(uit: kerstoratorium 'De verhalen') 

 

Kees Stroop 

 

Bedankt! 

Lieve mensen, ik heb zoveel lieve, hartelijke woorden 

van de Oecumenische Gemeente mogen ontvangen dat 

ik via deze bouwsteen graag ieder daarvoor wil 

bedanken. Bemoediging, gebeden, hartelijke woorden 

hebben mij vergezeld tijdens de ziekenhuisopname en 

na de operatie. Ik ben weer thuis aan het herstellen en 

hoop spoedig velen te mogen ontmoeten. 

Dank, dank! 

Met warme groet, Tineke Weidema-Bos 

 

Agenda 

 

24 december kerstoratorium 21.00 uur kerkzaal 

25 december viering aansluitend 

koffiedrinken 

 9.30-10.30 uur kerkzaal      

Mennozaal 

   1 januari digitale nieuwjaarsgroet  10.00 uur  

week 1 voorbereiding viering  op afspraak 

  3 januari maaltijd 18.00-19.00 uur Mennozaal 

  3 januari tafelgesprek 19.00-20.00 uur Mennozaal 

  3 januari voorbereiding viering 20.00-21.00 uur Mennozaal 

  8 januari viering aansluitend 

Nieuwjaar ontmoeting 

10.00-11.00 uur kerkzaal      

Mennozaal 

   8 januari Taizéviering  19.00-20.00 uur kerkzaal 

                                 

Uit het leerhuis, de laatste bespreking van Exodus. 

 

De afwezigheid van wolken 

De afwezigheid van wolken kun je ervaren 

als een troosteloos landschap. Een ervaring 

van stilte en verlatenheid, een woestijn 

ervaring in de winter. In het leerhuis 

bespraken we het laatste essay m.b.t. het 

boek Exodus over het op reis zijn. De hele 

joodse geschiedenis wordt een reis 

genoemd. 

 

 



Een spoor van wolken             

Wolken hebben ook een aantrekkingskracht 

op kinderen, liggend in het gras turend naar 

voorbijgaande wolken.  

Wolken voeren ons, gelukkig ook 

volwassenen, mee naar een andere 

werkelijkheid die we niet zien en toch 

ervaren. 

 

 

Wolk in de Bijbel 

De wolk in de Bijbel is een echte wolk, maar voor meteorologische duidingen daarover 

lees je bijna niets in de Bijbel. Ook in de letterlijke betekenis komt bijna steeds het 

godsdienstige om de hoek kijken.  

Het heeft een teken en symboolkarakter. Vergelijkbaar met de regenboog, als 

natuurverschijnsel altijd aanwezig geweest maar krijgt in de Bijbel een teken karakter 

van hoop. De wolk is een uitdrukking van Gods aanwezigheid. Menig verhaal van de 

verschijning van God, ook wel theofanie genoemd, in wolken is gesitueerd bij en berg. 

Berg en wolk liggen zowel ruimtelijk als religieus dicht bij elkaar. 

 

De wolk maakt zichtbaar wat we niet kunnen zien nl. Gods aanwezigheid. Er is sprake 

van onthulling en tegelijk ook verhulling. Deze goddelijke nabijheid zichtbaar in wolk 

en vuurkolom komen we regelmatig tegen in de boeken Exodus en Numeri. 

Hein van den Heuvel 

 

Uit de maandbrief van seniorenpastor Tineke Weidema-Bos 

Engel van Rembrandt 

 

 “Engelen” 

 

Op de grote kathedraal in Den Bosch heeft een 

kunstenaar een engel geplaatst die tot deze moderne 

tijd behoort. Hij is niet gekleed in lange gewaden zoals 

de andere stenen engelen maar draagt een 

spijkerbroek én is voorzien van een mobieltje. Je kunt 

dus contact leggen met de engel en daardoor met de 

hemel. Het schijnt dat velen er gebruik van maken 

want je kunt het nummer opvragen bij de kathedraal. 

Wat een verlangen ligt er dan in al die bellers om met 

God te praten en daardoor te hopen dat er een 

antwoord komt op al die vragen die ingezonden 

worden. Tijdens mijn bezoek jaren geleden aan de 

kathedraal hoorde ik iemand zeggen: “Maar kun je niet 

beter gewoon gaan bidden, thuis”? Het was me uit het 

hart gegrepen. Toch trekt de engel met het mobieltje daar in Den Bosch de aandacht, 

voert de blik omhoog, weg van het aardse om een hemelse boodschap mee terug te 

nemen.   

 

Dat is wat engelen ons vertellen in al die verhalen uit de bijbel waarin het heel 

gewoon lijkt dat engelen boodschappen van de Allerhoogste naar de aarde brengen. 

Ze brengen een goede tijding, ja ze bemoedigen mensen die lijken te zijn 

vastgelopen. En dat zijn er velen in deze en dus onze tijd.  

 



Met Kerst zijn engelen volop aanwezig in mensengedaante. Ik denk aan allen die 

aandacht schenken aan hen die eenzaam zijn, verlies hebben geleden, pijn hebben 

aan het leven. Er zijn er ook met engelengeduld: zij die kerstbomen versieren, een 

kerstmaal bereiden.  

  

De engelen in Bethlehem kondigen de Goddelijke geboorte aan en zingen het  

 ‘Gloria in excelsis Deo’. Het begon al met de engel Gabriël en zijn boodschap aan 

Maria. Aan haar wordt verteld dat de Heer omziet naar mensen in een nederige staat. 

Anders gezegd: God kijkt naar hen aan wie anderen voorbijlopen. Om nog maar te 

zwijgen van de verschijning aan Zacharias als hij de tempeldienst vervuld en de engel 

Gabriel hem in zijn ouderdom een zoon belooft die de naam Johannes zal dragen.  

Een verhaal waaruit de goddelijke boodschap opklinkt dat ook de ouderdom 

vruchtbaarheid geeft en ouderen liefde door mogen geven door een goed woord aan 

anderen, aan jongeren, door een doorleefd verhaal over de kracht die van God komt 

om het uit te houden bij moeilijkheden, in en door een stil gebaar.  

  

In de gedaante van engelen komt de hemel naar de aarde.  

 

Blijft de prangende vraag van velen van ons: Waarom zagen bijbelse mensen wel 

engelen, vertellen anderen dat ze engelen ontmoet hebben en staan wij met lege 

handen van verlangen? Misschien is het toch vooral een kwestie van er oog voor 

hebben! Engelen verschijnen voor mij persoonlijk dikwijls in de gestalte van gewone 

mensen die door God gebruikt worden om het goede te doen of goede woorden te 

spreken. Gelukkig, gelukkig zijn zulke engelen er na Kerst ook nog. In het afgelopen 

jaar heb ikzelf een paar engelen ‘verloren’. Vrouwen die in mijn leven tot engelen 

werden. Ze waren niet opvallend, het waren ‘gewoon’ buurvrouwen met aandacht 

voor het onopvallende buurmeisje dat ik toen was.  Maar ze waren er zonder 

vleugelgeruis toen ik het moeilijk had, met hun woorden, met hun eenvoudige 

handelen. 

 

 

Engelen als door God zelf gezonden.  

God zelf spreekt in bemoedigende woorden over 

engelen die ons tot troost kunnen zijn. Ik denk aan die 

prachtige tekst uit psalm 91:  

“Want aangaande u zal Hij zijn engelen gebieden Dat 

zij u behoeden op al uw wegen”...  

 

En voor wie nog meer troost voor 2023 nodig heeft 

een tekst uit psalm 34 

“Mensen die eerbied hebben voor God, worden door 

zijn engel beschermd”                      

 

Deze tekst is mijn Kerstwens voor u en voor alle dagen van uw leven 

 

Tineke Weidema 

 

 

 

 

 

 

 



 

Engelen                 

 

Wil je ze tegenkomen 

Vraag niet naar hun kledij  

Ze dienen je tot zegen 

Door stille heerschappij 

 

Ze waken en geleiden 

In voor- en tegenspoed 

En spreiden open handen 

Als het ook werk’lijk moet 

 

Vraag ook niet naar hun vleugels 

Ze reizen graag te voet 

In dalen en op heuvels 

Met hun á Dieu als groet 

 

Ze zien als mensenkind’ren 

Er meestal uit als wij 

Opdat geen schroom hen hind’re 

Te gaan aan onze zij.  

 

Ze hebben vast en zeker  

Je vaak al vergezeld 

En hebben jou ten bate 

Hun naam maar niet verteld.  

 

 

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen we naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over o.a. hun vieringen. 

https://www.parochie-drieeenheid.nl/ 

 

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/  

 

 

https://www.parochie-drieeenheid.nl/
https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
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. 

 

 

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. 

    

        

mailto:diaconienog@gmail.com

