
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 3 februari 2023 
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 1 februari 2023 bij:  

bouwstenennog@gmail.com 

 
Bloemengroet 

  8 januari   Hetty Palsma    

15 januari Hennie Zweep   

 
Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 
Livestream op zondagmorgen om 11.00 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/  

 

Vergroot liturgieblad 
Om slechtzienden tegemoet te komen, maken we voor elke viering een grootletter 

liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt voor de viering. Wilt u 

bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij 
hoeveel we er klaar moeten leggen. 

 

 
Zondag 22 januari, 11.00 uur     

derde zondag na epifanie       

Voorganger: ds. Peter van de Peppel 

Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 
Pianist: Martijn Dijkstra 

Lezing: Matthéüs 4, 12-22 

Thema: Wie volg je? 
Collectes: Noodfonds 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 
Zondag 29 januari, 11.00 uur    

vierde zondag na epifanie 

Voorganger: ds. Harmen Jansen 

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas 
Pianist: Hanneke van Werven  

Themaviering: Gandhi  

Collectes: Kinderen in de Knel 
Oecumenische Gemeente Meppel 

  Bouwsteen#2 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 

Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 

Jaargang 2, Nr. 2 
20 januari 2023 
 

 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen
mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl


 

Zondag 5 februari, 11.00 uur    
vijfde zondag na epifanie       

maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Marijn Rohaan 
Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar 

Pianist: Gerrit van Werven  

Lezing: Matthéüs 5, 13-16 
Thema: Wat een verschil! 

Collectes: Bartiméüs 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 
Taizé viering 

      

19.00 uur – 20.00 uur 
 

DoRe-kerk, Vledderstraat 20 

 

 
Berichten Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 
 

Vieringen om 11.00 uur 

Vanaf zondag 15 januari beginnen de vieringen van onze oecumenische gemeente ‘s 
morgens om 11.00 uur. Dit is de begintijd tot en met zondag 30 april. Van zondag 7 

mei tot en met zondag 27 augustus beginnen de vieringen om 9.30 uur. Van zondag 3 

september tot en met zondag 31 december beginnen de vieringen weer om 11.00 uur. 

 
Terugblik op 8 januari 

Met veel genoegen mogen wij terugkijken op de eerste gezamenlijke viering van de 

DoRe-gemeente en de Oecumenische Gemeente Meppel met aansluitend een 
nieuwjaarsreceptie met koffie, thee, een nieuwjaarsrolletje, een drankje en hapjes te 

kust en te keur. Het was een prachtig begin van een nieuw jaar met het samen vieren 

en het ontmoeten en uitwisselen van de beste wensen van zoveel mensen in een 
warme en hartelijke sfeer. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft door organisatie, 

voorbereiding, praktische uitvoering en aanwezigheid, heel hartelijk dank.  

 

29 januari 11.00 u: een viering rond het getuigenis van Mahatma Gandhi 
‘De grootste christen in de moderne tijd was een man die nooit het christendom 

omarmd heeft’, zo oordeelde Martin Luther King over Mohandas K. Gandhi. Op 30 

januari is het 75 jaar geleden dat de Mahatma (‘grote ziel’) werd vermoord tijdens een 
gebedsdienst. Zijn praktijk van geweldloze strijd voor rechtvaardigheid, vrijheid en 

een vreedzaam samenleven in godsdienstige verdraagzaamheid is van blijvende 

betekenis gebleven. En hij was diep religieus, want geweldloosheid en respect ook 
voor de vreselijkste tegenstander kunnen volgens Gandhi niet zonder gebed en zonder 

God. In deze viering lezen we enkele Bijbelteksten die belangrijk voor hem waren en 

door zijn leven aan betekenis wonnen: uit de Bergrede, uit 1 Korintiërs 13, maar ook 

een spreuk uit de Baghavad Ghita. Teksten van Gandhi zelf klinken bij verschillende 
onderdelen van de liturgie. En we gaan een lied uit de bundel van Johan de Heer 

zingen: ‘Leid, vriend’lijk licht’. Het bijzondere verhaal erbij zal duidelijk maken 

waarom!  
Meer lezen over 'Gandhi 75 jaar geleden vermoord'? 

Zie https://www.harmenjansen.nl/?p=2596 

 

Harmen Jansen 
 

Gelukwensen 

https://www.harmenjansen.nl/?p=2596


Op zondag 29 januari is de bevestigings- en intrededienst van ds. Henk Jan Damstra 

in ‘De Samenstroom’. Wij feliciteren de Protestantse Gemeente te Meppel met deze 
feestelijke gebeurtenis en wij wensen ds. Henk Jan Damstra en zijn vrouw Corike veel 

werk- en woonplezier in Meppel en alle goeds in de voor hen gekochte pastorie aan de 

Vogelwikke 5, 7944 PM. 
 

5 februari, Taizéviering 

Op zondag 5 februari 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 

Het kan zijn dat wij na enkele weken in het nieuwe jaar de ervaring opdoen dat er 

weinig of niets terecht gekomen is van onze goede voornemens. Misschien kwam dit 
door een tekort aan energie, omdat je door de griep geveld werd of een stevige 

verkoudheid opliep. Misschien kwam dit, omdat zorgen en problemen je gedachten in 

beslag namen. Misschien kwam dit, omdat je afknapte op het sombere weer en de 
vele regen. Begin februari merken wij dat de dagen echt langer worden. Dit kan 

maken dat wij ervaren dat het ook wat lichter wordt in onze eigen bestaan. De eerste 

tekens van de lente kunnen de hoop doen groeien dat ook wij opgewekt mogen zijn. 
Gebeurtenissen die ons kil en koud hebben gemaakt, kunnen ontdooien. Verloren 

gewaande dromen en idealen, zoek geraakt enthousiasme en zelfvertrouwen kunnen 

opnieuw tot bloei komen. Zorgen en problemen die onze keel dichtsnoeren, kunnen in 

een ander daglicht komen te staan.  
Al eeuwenlang kennen veel godsdiensten en culturen rond deze tijd een feest van licht  

en hoop. Mogen wij – ook al is het maar soms en even – daarin delen en iets ervaren 

in het omzien naar jezelf, naar elkaar en naar deze wereld. 
 

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.  

 
Buurtgesprekken 

Het jaarthema ‘Aan tafel’ biedt de mogelijkheid om de buurtgesprekken aan tafel te 

houden. Op 19 januari werd er gesproken over de maaltijd van de Heer met ds. 
Harmen Jansen. Op maandag 23 januari en woensdag 25 januari spelen wij 

ganzenbord met spelregels over je levensweg onder leiding van respectievelijk Joke 

Berendsen en Ina Hoekerswever. Op dinsdag 24 januari gaat het gesprek over muziek 

in de kerk onder leiding van Arnold Heijblom en Albert Hoekerswever. Deze 
buurtgesprekken vinden ‘s avonds plaats om 20.00 uur op een nader aangegeven 

plaats. Op donderdag 26 januari is er ‘s morgens om 10.00 uur een gesprek met 

vragen en stellingen die met geloven te maken hebben onder leiding van Elly van Sas.  
De plaats is bij de deelnemers bekend. 

 

 

 
Koffiemorgen 

Met presentatie van Oud Meppel. 

Datum: woensdag 8 februari. 

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


Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 
Iedereen is van harte welkom. 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 
 

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. 

Datum: dinsdag 24 januari.   

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.   
 

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 30 januari. 

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 

 
Meditatieavond  

Datum: maandag 30 januari. 

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 
Kosten: € 2,- per persoon per keer. 

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: 

joke.berendsen@gmail.com 
 

Tafelgesprek ‘Eenvoudig leven’  

Thema: Anti-stress: rust houden en gunnen  
Voorbereiding thuis:  Hoofdstuk 5 uit het boekje ‘Eenvoudig leven’. 

Datum: woensdag 1 februari. 

Tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 
 

SAMEN DELEN 

 
Maaltijd ‘Eenvoudig leven’ 

 

Dagmenu: Rijst met peulvruchten een een toetje. 
Voor rijst, rauwkost en een toetje wordt gezorgd. 

Vraag: Wie maakt een ‘bonenpot’ voor zes personen? 

Datum: woensdag 1 februari. 

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 30 januari als deelnemer, 

kok en chauffeur. 
 

 

 

mailto:tinekeweidema@kpnplanet.nl
mailto:veld5834@planet.nl
mailto:joke.berendsen@gmail.com


Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

8 jan De Groene Wensboot 184,50 

15 jan St Exodus 109,50 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

8 jan 194,10 

15 jan 119,50 

 

(Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank 

binnen komen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op 

de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.) 

 

Komende collectes 

De collecte voor zondag 22 januari: Noodfonds 

Een reservepot voor onvoorziene noodsituaties. 

 

De collecte voor zondag 29 januari: 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? 

 

Vlinder 
Wees zelf de verandering 

die je in de wereld wilt zien. 

(Mahatma Gandhi) 
 

Kees Stroop 

 
Interview met Kirsten Stoppelenburg 

 

In wat voor een gezin ben jij opgegroeid? 

Ik ben opgegroeid in Zwolle in een warm gezin. Ik heb nog vier 
broers en een zus. Mijn vader was veehouder en één van mijn 

broers heeft de boerderij overgenomen. Ik hielp mijn moeder in de 

huishouding. Eén broer en mijn zus zijn met hun gezinnen naar 
Canada geëmigreerd en hebben daar een boerenbedrijf. Zij wonen 

12 kilometer van elkaar.  Een andere broer werkt in de techniek. 

Mijn jongste broer heeft een verstandelijke beperking en gaat naar 

een dagbesteding en woont in een woongroep. 
 

Meppel 

Ik ben nu 21 jaar getrouwd met Paul en we hebben geen kinderen.  
We hebben op verschillende plekken in Meppel gewoond en sinds 2004 wonen we in 

de Oosterboer.  

 
 

Werk 



Sinds 1992 ben ik in loondienst bij Reestmond en ben via Reestmond gedetacheerd bij 

“Industrie Naaimachinewerk” in Steenwijk. Daar werk ik nog steeds met heel veel 
plezier. Ik naai bekleding voor bureaustoelen. Daarvóór heb ik zwemvesten genaaid. 

In het voorjaar en de zomer ga ik op de fiets naar mijn werk. 

 
Hobby’s 

Wandelen en fietsen doe ik in mijn vrije tijd. 

Paul en ik gaan graag met vakantie naar Oostenrijk, waar we genieten van het 
wandelen. Ik doe veel met mijn moeder en samen gaan we jaarlijks een paar dagen 

weg. De laatste tijd haak ik veel. Ik haak mutsen. Ze gaan naar de kerk waar mijn 

moeder lid van is en via deze kerk gaan ze naar een goed doel.  

 
Wat kan je ontroeren? 

Ik luister graag naar Nederlandstalige muziek. En daar kan ik ontroerd door raken.  

 
Waar erger je je aan of waar kun je boos van worden? 

Ik erger me aan dingen die je worden opgedrongen. Er mag zoveel niet, b.v. over het 

eten, geen vlees meer eten. Dit is niet gezond en dat ook niet. Alles met mate is voor 

mij genoeg. 
 

Maak je je wel eens zorgen over het één of ander? 

Iedereen heeft weleens zorgen, maar ik ben wel optimistisch ingesteld.  
Het geloof geeft mij kracht. Er is Iemand die over jou waakt. 

In 2009 is mijn vader overleden.  Mijn geloof heeft mij er doorheen geholpen.  

 
Hoe ben je bij de Oecumenische Gemeente terecht gekomen? 

Van huis uit ben ik hervormd. In 2004 zijn wij in Oosterboer komen wonen en vanaf 

dat moment zijn wij gaan kerken bij het Erfdeel. De warmte daar is voelbaar. Een 

warme gemeenschap. Ik vond de nieuwjaarsdienst van zondag 8 januari, samen met 
de DoReKerk heel fijn.  

 

Wat zou jij op je tegeltje willen zetten? 
Neem het leven zoals het komt.  

 

Wietske Hilberdink 
 

 

De tuin van Eden in het heden  

Aan het hoofd van de ovale eettafel, met links en rechts twee bedienden, zit de King 

op zijn troon: de kinderstoel. Als een ervaren dijkwerker brengt hij de lepel gevuld 

met gestampte aardappel en boerenkool naar zijn mond, afgewisseld met stukjes 

worst met mosterd. De laatste hapjes gaan trager, de lepel wordt een gereedschap 

om mee te kleien. De aangeboden hulp wordt resoluut afgewezen met: “ Nee opa, 

Nazaro doen” In een vloeiende beweging wordt de aangeboden lepel afgepakt. Woord 

en daad vloeien ineen. Met als resultaat dat in vrijheid de laatste hapjes worden 

opgegeten.  

Het verhaal van de schepping van de mens lees ik niet als een eenmalig historisch 

gebeuren, maar iets wat telkens weer wordt herhaald bij elk kind wat op de wereld 

komt. Het eerste woord is het ja, het omarmen van het gebodene, het ja zeggen 

tegen het leven. Dat is de paradijselijke situatie. Maar de mens is onder constructie 

van zijn omgeving en vanuit zichzelf. “Nee geen appels eten van die boom.” Het nee 

van God, moet het nee van de mens worden. In het verhaal, dat eeuwenlang het 

opschrift had van de zondeval, zijn we getuige van de geboorte van het nee, van de 

geest van de negatie. Gods verbod was het eerste nee in de geschiedenis van de 

wereld. Geschapen naar Gods beeld wil voor mij zeggen dat de mens niet 

geprogrammeerd is, maar geopend is naar buiten toe. Maar die openheid heeft ook 

zijn prijs, de mens moet nu zelf keuzes maken.  



Dat laat God aan de mens zelf over, omdat Hij diens vrijheid respecteerde. Die 

vrijheid kon niet volmaakt zijn, want volmaaktheid is er alleen bij God. Vrijheid is een 

kans, geen garantie voor succes. Het leven kan mislukken – door vrijheid. De prijs 

voor de menselijke vrijheid is de mogelijkheid te mislukken, ook al heeft de mens 

liever een vrijheid zonder dat risico.  

De verhalen in het boek Genesis geven ons een inkijkje in de individuele levens. Hoe 

ze worstelen met emoties en die niet in balans kunnen krijgen met de ratio. De 

keuzes die ze maakten hebben gevolgen voor latere generaties. Door deze verhalen 

opnieuw te lezen met behulp van de essays van Jonathan Sacks kunnen ze weer als 

nieuw worden ervaren.  

- De 2e bijeenkomst voor de bespreking van het boek Genesis van J. Sacks is op 

dinsdag 14 februari, aanvang half acht. De bijdrage voor zaalhuur en 

koffie/thee bedragen €3,0 pp.  

- Als de deuren gesloten zijn, druk dan op de zaal bel in de hal van de Beemd. 

- Instroom van een paar nieuwe deelnemers is mogelijk. 

Hein van den Heuvel 

Agenda 

 
22 januari viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal      

Mennozaal 

23 januari kerkrentmeesters   9.30 uur Mennozaal 

23 januari voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 
23 januari buurtgesprek 20.00 uur op afspraak 

24 januari groep ‘Ouder worden...’ 10.00 uur Mennozaal 

24 januari buurtgesprek 20.00 uur op afspraak 
25 januari buurtgesprek 20.00 uur op afspraak 

26 januari buurtgesprek 10.00 uur op afspraak 

29 januari viering aansluitend 
koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal      
Mennozaal 

week 5 actie Kerkbalans 2023   

30 januari voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

30 januari groep ‘Een zinvol leven’ 19.30-21.00 uur Mennozaal 
30 januari meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal 

31 januari beleidsvisie gemeente  

profielschets voorganger 

 op afspraak 

  1 februari maaltijd 18.00-19.00 uur Mennozaal 

  1 februari tafelgesprek 19.00-20.00 uur Mennozaal 

  1 februari voorbereiding viering 20.00-21.00 uur Mennozaal 
  5 februari viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

   5 februari Taizéviering 19.00-20.00 uur kerkzaal 

week 6 actie Kerkbalans 2023   
   6 februari voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

   7 februari vorming voorlopige 

beroepingscommissie 

 op afspraak 

   8 februari koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

   8 februari werkgroep vieren 19.30 uur Mennistenhoek 

   

 

      



 

 

DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur 

22 januari: mw. ds. Anneke van der Velde 

29 januari: mw. ds. Bonda 

5 februari: br. André Maris     

                         

  

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/  

 

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 

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


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. 

 


