
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 23 december 2022 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 21 december 2022 bij: 

bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

27 november   Mevr. Alie Tjeerdsma 

4 december  Mevr. Trijnie Tien 

 

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/  

 

Zondag 11 december   

derde zondag van advent  

maaltijd van de Heer   

Voorganger: ds. Harmen Jansen 

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde 

Organist: Albert Hoekerswever 

Project: Dromen van vrede van de profeet Jesaja 

Lezing: Jesaja 35, 1-10 

Thema: De steppe zal bloeien 

Collectes: Bartiméüs 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 18 december     

vierde zondag van advent 

Voorganger: Tjimmie van der Wal 

Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 

Organist: Jan Uiterwijk 

Project: Dromen van vrede van de profeet Jesaja 

Lezing: Jesaja 7, 10-17 

Thema: Het teken van een kind 

Collectes: Vaartweek 

Oecumenische Gemeente Meppel 
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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   

  

eerste kerstdag 

viering voor jong en oud 

Voorganger: ds. Harmen Jansen 

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas 

Organist: Albert Hoekerswever 

Collectes: Kinderen in de Knel 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

 

11 december 

Zondag 11 december houdt de DoRe-gemeente vanaf 11.00 uur een adventsviering 

met aansluitend koffiedrinken en een maaltijd in de Mennozaal. Daarom drinkt de 

oecumenische gemeente op de zondag koffie en thee in de Mennistenhoek op de 

eerste etage. 

 

Advents- en kerstproject: Dromen van vrede 

In het advents- en kerstproject komt de profeet Jesaja aan het woord. Hij is geboren 

rond 765 voor Christus. In 740 wordt hij min of meer tegen zijn zin geroepen tot 

profeet. In zijn tijd woedt de ene na de andere oorlog en is de spanning in de politiek 

rond strategie en coalitievorming te snijden. Naar het voorbeeld van zijn grote 

voorgangers in de negende eeuw voor Christus, Elia en Elisa, mengt hij zich 

nadrukkelijk in de politiek. Naast zijn kritiek op de machthebbers zijn er ook visioenen 

van vrede. Deze klinken al eeuwenlang door in de voorbereidingstijd van kerst: 

advent. 

Op de derde zondag van advent, waar het paars door het wit van kerst roze kleurt, 

horen wij hoe de steppe uitbundig gaat bloeien en de dorre vlakte een waterrijk 

gebied wordt. Het is de zondag bij uitstek om samen de maaltijd van de Heer te 

vieren. Op de vierde zondag van advent lijkt er een eind te komen aan dromen van 

vrede. Donkere wolken van oorlog en ondergang pakken zich samen en vrede is 

verder weg dan ooit. Wat betekent dan de komst van een kind? 

 

Bij de groeischikking 

De basis van de groeischikking doet denken aan een tafel en verwijst naar het 

jaarthema ‘Aan tafel’. Hiermee wordt een link gelegd met het visioen van Jesaja van 

een feestmaal op een berg, waarnaar van heinde en ver de volken zullen komen.   

Het ‘tafelblad’ is bekleed met jute. Deze stof verwijst met zijn structuur en kleur naar 

bezinning en ommekeer. Elke zondag van advent wordt een deel van het ‘tafelblad’ 

bekleed met mos, dat met zijn kleur verwijst naar hoop en verwachting. 



Op de derde zondag van advent verwijst een schikking van lisdodden, riet en 

biezen naar de steppe die zal bloeien. Op de vierde zondag van advent staat 

een kerstroos voor het teken van een kind. 

 

Avondgebed in advent 

In de tijd van advent wordt er iedere dinsdagavond om 19.30 uur een 

avondgebed gehouden. Deze oecumenische avondgebeden worden geleid door 

voorgangers van diverse kerkgenootschappen in Meppel. 

 

Avondgebed  

Datum: 13 december. Tijd: 19.30 uur. 

Plaats: De Samenstroom. 

Voorgangers: Henk van Dam (Vrije Evangelische Gemeente) en Sarien Horinga 

(Legers des Heils). 

 

Avondgebed 

Datum: 20 december. Tijd: 19.30 uur. 

Plaats: Vrije Evangelische Gemeente. 

Voorgangers: César Cortés (Rooms Katholieke Parochie) en Annemarie Rodenburg 

(Protestantse Gemeente Meppel). 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Meeleven 

Tussen wat familiefeesten zijn geworden, Sinterklaas en Kerst, denken wij aan hen die 

geen familie hebben of van wie familieleden ver weg wonen. Ook denken wij aan hen 

die te maken hebben met gebroken familierelaties of met de leegte en het gemis van 

familieleden die overleden zijn. Wij denken aan hen die door een operatie of een 

uitgestelde behandeling tijdens de feestdagen in het ziekenhuis of een 

revalidatiecentrum zijn, en aan hun familieleden voor wie deze dagen een andere 

invulling krijgen. Met hen denken wij aan allen voor wie om welke reden ook deze 

maand niet feestelijk is of van wie het feest bedorven wordt door zorgen, tegenslagen 

of teleurstellingen. 

 

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 

 

Adventswandeling 

Datum: zondag 11 december. 

Tijd: 13.45 uur, 15.30 uur en tussen 11.00 uur en 17.00 uur. 

Startplaats: kerk van Blijdenstein, Blijdenstein 3, Ruinerwold. 

Zie voor meer informatie: ‘Adventswandeling op 11 december’. 

Contactpersoon: Jannie Schalen, j.schalen@kpnplanet.nl 

 

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


Gespreksgroep ‘Een zinvol leven’ 

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

Thema: De te bespreken teksten worden van tevoren toegestuurd. 

Datum: maandag 12 december. 

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 

 

SAMEN DELEN 

 

Uit de kerkenraad  

Willemijn van Schilfgaarde is gestopt als lid van het moderamen (dagelijks bestuur). 

Haar plaats wordt ingenomen door Jan Albert Kreuze. 

Op zondag 1 januari 2023 is er geen viering. Om 10 uur is er een digitale 

nieuwjaarsgroet. 

De kerkenraad heeft besloten om voorlopig maandelijks te blijven vergaderen. 

Aanvankelijk was het de bedoeling in 2023 elke twee maanden bij elkaar te komen 

maar er ligt hiervoor nog te veel op het bordje van de kerkenraad. 

De Kerk- school dienst zal op 8 oktober 2023 worden gehouden. 

De begroting van de diaconie en de begroting van de kerkrentmeesters zijn door de 

kerkenraad vastgesteld, ingediend en beide akkoord bevonden. 

Binnen de kerkenraad spreken we met elkaar over hoe we kerk (willen) zijn. Dit 

gesprek vindt plaats mede naar aanleiding van de gesprekken vanuit de 

reflectiecommissie. Basis is het boek ”Herkerken”. 

 

Samenvattende tijdlijn voorjaar 2023: 

31 januari: Komen tot een beleidsvisie en een voorlopige profielschets voor een 

nieuwe voorgangerdoor de kerkenraad in samenspraak met de reflectiecommissie. 

7 februari: de kerkenraad vormt een voorlopige beroepingscommissie en bereidt een 

gemeenteavond voor. 

22 februari: gemeenteavond waarop de beleidsvisie en de voorlopige profielschets 

voor een nieuwe voorganger en de voorlopige beroepingscommissie zal worden 

voorgelegd. 

April: vacature voor een nieuwe voorganger bekend 

maken. 

Talentenbrief 

Als kerk en kerkgemeenschap zetten we samen onze 

schouders onder ons ‘kerk- zijn’. Binnen onze gemeente is 

er veel talent aanwezig. Wie welke talenten heeft en deze 

wil delen en inzetten voor de gemeente, inventariseren we 

graag door middel van de talentenbrief. Als het zich 

voordoet kunnen we dan gericht een vraag om een 

bijdrage of inzet neerleggen. Vanuit de kerkenraad van 

harte aanbevolen om deze brief in te vullen.  

Daarvoor hartelijk dank. 

 

 

mailto:veld5834@planet.nl


 

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar 

  

Buurtgesprekken 

Graag melden we hier alvast iets over de buurtgesprekken die eind januari 

worden gehouden. Het jaarthema is “aan tafel” en daarom borduren we voort 

op dit thema en zitten we bij deze gesprekken samen aan tafel. Hieronder staat alvast 

een korte uitleg en zijn de datums en tijden vermeld. Wellicht handig om alvast in de 

nieuwe agenda te noteren. De uitnodiging voor de buurtgesprekken wordt met de 

volgende Bouwsteen meegestuurd. Aanmelden kan dan per e-mail.  

 

1.  Aan tafel in gesprek over Maaltijd van de Heer met Harmen Jansen.    

2.  Ganzenbord spelen met spelregels over je levensweg met Joke Berendsen.  

3.  In gesprek gaan over kerkmuziek met Arnold Heijblom en Albert Hoekerswever.   

4.  Ganzenbord spelen met spelregels over je levensweg met Ina Hoekerswever.   

5.  Samen in gesprek aan de hand van vragen en stellingen met Elly van Sas.   

  

Donderdag 19 januari  20.00 uur              In gesprek over de maaltijd van de Heer   

Maandag 23 januari              20.00 uur              Ganzenbord   

Dinsdag 24 januari   20.00 uur              In gesprek over muziek in de kerk  

Woensdag   25 januari  20.00 uur              Ganzenbord   

Donderdag  26 januari  10.00 uur              Vragen die met geloof te maken hebben 

 

Kerstgroet 

Vanuit de werkgroep is er ook gewerkt aan een Kerstgroet. Die kunt u medio 

december via uw contactpersoon verwachten. 

 

Uit de taakgroep Liturgisch bloemschikken 

Waar de taakgroep Liturgisch bloemschikken zich niet aan 

gewaagd heeft in een periode van bijna vijfentwintig jaar in Het 

Erf, daartoe is hij uitgedaagd in het eerste jaar van het onder dak 

zijn in de DoRe-kerk: het maken van kerststukjes. Je kunt je 

afvragen of dit een bezigheid is van een taakgroep Liturgisch 

bloemschikken. Tegelijk kun je blij zijn met de uitnodiging van de 

DoRe-gemeente om samen zorg te dragen voor de kerstversiering 

in de kerkzaal en in de Mennozaal. De oecumenische gemeente is 

gevraagd de Mennozaal onder haar hoede te nemen. De taakgroep 

heeft gekozen voor tafelstukjes, wanddecoraties en twee 

kerstschikkingen. De eigenaars van tuinen in Emmen en Meppel 

zeggen wij heel hartelijk dank voor het vele groen dat beschikbaar 

kwam door een zogenaamde wintersnoei.    

 

Vlinder 

Zolang de ogen van een kind 

het hart kunnen raken, 

is niets verloren. 

(Awraham Soetendorp) 

 

Kees Stroop 

 

 

 



 

Agenda 

11 december viering aansluitend 

koffiedrinken 

9.30-10.30 uur kerkzaal 

Mennistenhoek 

11 december adventswandeling diverse tijden Blijdenstein 

11 december projectkoor 19.00-21.00 uur kerkzaal   

12 december voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

12 december groep ‘Een zinvol leven’ 19.30-21.00 uur Mennozaal 

13 december diaconie 19.30-21.00 uur op afspraak 

13 december avondgebed 19.30 uur De Samenstroom 

18 december  viering aansluitend 

koffiedrinken 

 9.30-10.30 uur kerkzaal      

Mennozaal 

18 december kerstoratorium 19.00 uur Het Anker 

19 december voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

20 december avondgebed 19.30 uur Vrije Evang. Gem. 

24 december kerstoratorium 21.00 uur kerkzaal 

25 december viering aansluitend 

koffiedrinken 

 9.30-10.30 uur kerkzaal      

Mennozaal 

week 52 voorbereiding viering  op afspraak 

 

Adventswandeling op zondag 11 december                    

De wandeling start bij de kerk van 

Blijdenstein, Blijdenstein 3 in Ruinerwold.                 

Om 13.45 uur begint een stiltewandeling in 

groepsverband van 3,5 kilometer. Om 15.30 

uur begint een stiltewandeling in 

groepsverband van ongeveer 2 kilometer.   

Na een kort woord van welkom wordt er in 

stilte gelopen. Op verschillende momenten 

stopt de groep en krijgen de deelnemers een 

vraag voorgelegd die met advent en/of met 

kerst te maken heeft.  

 

 

 

Na de laatste stop wisselen de deelnemers in tweetallen 

uit wat ze met elkaar willen delen. Voor wie zelfstandig 

wil gaan wandelen, is er een routebeschrijving van 2 en 

van 3,5 km beschikbaar. Starten kan tijdens elk 

moment van de openstelling van de kerk. De kerk is 

open van 11.00 – 17.00 uur. Speciaal voor kinderen 

zijn er opdrachten om tijdens de wandeling uit te 

voeren.  

De organisatie van de adventswandeling is in handen 

van de Hervormde Gemeente Ruinerwold en de 

Oecumenische Gemeente Meppel. Aan deze 

adventswandeling zijn geen kosten verbonden. In de 

kerk is thee, koffie en limonade verkrijgbaar.   

               

        



Uit de diaconie 

 

De Vaartweek: een week vakantie op Nieuwe Heyde Park 

 

Tot eind januari kun je je opgeven voor een heerlijke week vakantie op Nieuwe Heyde 

Park, Roosevelt Paviljoen in Doorn. We houden dus droge voeten, worden niet zeeziek 

en gaan niet varen. De Vaartweek is een vakantieweek die wordt georganiseerd 

vanuit de diaconieën van gemeenten langs de Drentse Hoofdvaart. Een vakantieweek 

voor iedereen die niet “zomaar” meer weg kan. Er kunnen gasten mee met 

verschillende (of geen) zorgvragen, zoals:  

• mensen die niet alleen op vakantie kunnen/durven gaan en weinig of geen zorg 

nodig hebben 

• ouderen, al dan niet met een haperende gezondheid 

• mensen die in een verpleeghuis wonen (ook paren waarvan één van beiden 

bijvoorbeeld in een verpleeghuis woont) 

• paren waarvan één van beiden zorg nodig heeft en de ander nog vitaal is 

• mensen, jong of ouder, die aangewezen op zorg en/of rolstoel gebonden zijn 

 

De accommodatie is prachtig gelegen op een oud landgoed op de Utrechtse 

Heuvelrug. 

 

Tijdens deze vakantieweek word je op 

maat verzorgd door vrijwilligers (ook 

met medische achtergrond), mag het 

in je eigen tempo en kun je meedoen 

met ontspanningsactiviteiten. Denk 

hierbij aan wandelen, (duo)fietsen, 

filmavond, speurtocht of een 

(muziek)bingo. 

Dit jaar begint de week met Pinksteren. Van zaterdag 27 mei tot en met zaterdag 3 

juni zijn we een week te gast in de bossen van Doorn. Je zult ook een paar bekende 

gezichten tegenkomen tijdens deze week want Henny Hooijer, Jannie Schalen en 

Willemijn van Schilfgaarde staan op de (reserve)lijst als vrijwilliger. 

 

De kosten voor deze week zijn: 

éénpersoonskamer: € 895,- p.p. 

tweepersoonskamer: € 825,- p.p. 

Omdat er meer twee persoonskamers zijn dan één persoonskamers vragen we altijd 

of je eventueel een kamer wilt delen met iemand anders. Bij de prijs inbegrepen is het 

vervoer per rolstoelbus vanaf een centraal punt in Meppel. En natuurlijk alle 

maaltijden en recreatieprogramma. 

 

Voor diegene die om financiële redenen niet mee kan maar wel graag mee wil, kan de 

diaconie bijspringen. We doen dit op basis van financiële draagkracht van deelnemers 

en de diaconie. De diaconie collecteert voor de Vaartweek om zo financieel bij te 

kunnen springen. De collecteopbrengsten is onze speelruimte. Deelnemers kunnen 

aangeven wat hun financiële speelruimte is. We proberen dit op elkaar afgestemd te 

krijgen. Met elkaar maken we zo deze vakantieweek ook mogelijk voor minder 

draagkrachtigen in onze gemeente. 

 

Wil jij mee? Neem dan contact op met Willemijn van Schilfgaarde (06 2004 9826) of 

je contactpersoon. Wij komen langs om de opgaveformulieren samen in te vullen. 



Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

27 nov Kinderen in de knel 142,60 

4 dec eigen diaconie 138,10 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

27 nov 105,35 

4 dec 118,50 

 

Komende collectes 

De collecte voor zondag 11 december Bartiméus:  

Zelf schrijven ze op hun site: We zijn er voor iedereen met een visuele beperking én 

voor hun omgeving privé en professioneel. Bartiméus wil samen met andere 

organisaties zorgen dat mensen die blind of slechtziend zijn een leven kunnen leiden 

dat bij hen past. Waarbij we de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen willen 

vergroten. Want dát levert een hogere kwaliteit van leven op. Of iemand nu een 

(visuele) beperking heeft of niet. 

 

De collecte voor zondag 18 december Vaartweek: 

Een toelichting vindt u elders in deze nieuwsbrief. 

Het boek Genesis van J. Sacks 

Lezen door de joodse bril 

We zetten de Rooms Katholieke, Hervormde en Gereformeerde, … bril af en zetten, bij 

wijze van spreken, een Joodse bril op. 

We laten de diskussies over het gezag van de 

bijbelteksten, verwoord in synodale publicaties, 

achter ons en lezen de essys van Jonathan 

Sacks in de vijdelige serie verbond en dialoog en 

volgen daarmee de joodse lezing van de Tora. In 

december 2022 bespreken we het laatste 

hoofdstuk uit het boek Exodus. Begin januari 

2023 bespreken we de inleiding van het boek 

Genesis. Door het lezen en bespreken van deze essys kunnen we iets meer begrijpen 

van het joodse leven en hoe zij met de Geschriften door de eeuwen zijn omgegaan. 

Jonathan Sacks heeft het talent om ook moeilijke teksten toegankelijk te maken en 

die te verbinden met situaties in onze tijd. Juist door die verdieping en verbreding is 

deze serie uniek te noemen.  

Werkwijze 

De deelnemers lezen thuis de betreffende hoofdstukken uit de Bijbel en het hoofdstuk 

uit het boek van Sacks. Elk hoofdstuk uit het boek is verdeeld in 4 essays, totaal 

ongeveer 20 pagina’s. Een van de deelnemers, per gespreksavond,  

heeft het extra doorgenomen. Heeft een samenvatting gemaakt of aantekeningen 

of wijst op stukjes tekst uit het boek die aanspreken.  

De andere deelnmers wachten met hun reacties of geven daar direct een 

reactie op. Als er behoefte is om aanvulling van bepaalde 

termen/begrippen dan krijgen de deelnemers dat later toegestuurd.  



Plaats datum en kosten 

Het leerhuis over het boek Genesis is in de Beemd, een gebouw in de Oosterboer van 

Meppel. De 1e datum is nog niet bekend, vaak is het op een dinsdagavond om de drie 

weken. De kosten bedragen €2,50, daarin is verrekend de zaalhuur en een kopje 

koffie of thee. Het boek van € 29,50 zal men zelf moeten kopen. 

Opgave 

Als u mee wilt doen aan de besprekingen kunt u zich opgeven bij de coordinator van 

het leerhuis. Dat kan via e-mail: heinvandenheuvel@ziggo.nl of telefonisch 0522-

253494. Graag ook uw telefoonummer vermelden.  

parochie Heilige Drie-eenheid, geloofsgemeenschap St. Stephanus 

rooster voor de komende weken: 

 

 

Kerstconcert 

Om al in de sfeer van Kerst te komen kunt u op 11 

december een kerstconcert van het Meppeler Mannenkoor 

bijwonen. Het koor zal ruim een uur een aantal 

kerstliederen ten gehore brengen met als soliste de 

bekende sopraan Judith Sportel. Mannes Hofsink begeleidt 

het koor op piano en zal ook een medley op het kerkorgel 

spelen. Het geheel staat onder leiding van dirigent Roelof 

Bosma. Saillant detail, vier mannen van onze 

Oecumenische gemeenschap zingen in koor. 

Plaats: Protestantse Kerk in IJhorst  

(tussen De Wijk en IJhorst aan de Reest) 

Tijd: zondagmiddag 11 december om 17 uur. 

De toegangsprijs is € 12,50 inclusief een kopje koffie of 

thee vooraf. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal of te 

bestellen via een mailtje aan eef.lugtmeier@gmail.com . 

 

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. 

mailto:heinvandenheuvel@ziggo.nl
mailto:eef.lugtmeier@gmail.com
https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel


 

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. 

 

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. 

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

