
 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 17 februari 2023 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 15 februari 2023 bij:  
bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

22 januari Hans Pastoor    
29 januari Corrie Gertenbach    

 

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 wij voor elke viering een grootletter 
liturgieblad dat uitgeprint voor u klaarligt voor de viering. Wilt u bij 

wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij 

hoeveel wij er klaar moeten leggen. 
 

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: Bartiméus 
Oecumenische Gemeente Meppel 

 

 

Taizé viering 
      

19.00 uur – 20.00 uur 

 
DoRe-kerk, Vledderstraat 20 

 

 

 

  Bouwsteen#3 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 
Jaargang 2, Nr. 3 
3 februari 2023 

 

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


Zondag 12 februari       

zesde zondag na Epifanie 
Voorganger: ds. Harmen Jansen 

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde 

Organist: Albert Hoekerswever 
Project: Eenvoudig leven 

Lezing: Psalm 92 en Exodus 20, 8-11 

Thema: Anti-stress: rust houden en gunnen 
Collectes: Vaartweek 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 19 februari    
zevende zondag na Epifanie 

Diaconale viering 

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 
Pianist: Hanneke van Werven  

Thema: Barmhartigheid 

Lezing: houdt u tegoed 

Collectes: Amnesty International 
Oecumenische Gemeente Meppel 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 
 

SAMEN VIEREN 

 
Taizéviering, 5 februari 

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 
 

Diaconale viering 

Op zondag 19 februari is er een diaconale viering. Meer informatie volgt in de 
Bouwsteen van 17 februari. 

 

ZONDAG 26 FEBRUARI - VIERING VOOR JONG EN OUD 

Op de eerste zondag van de 40 dagentijd is er een viering voor 
jong en oud en deze keer speciaal voor oma’s en opa’s met 

hun kleinkinderen. Natuurlijk mogen hun ouders ook komen. 

Naar aanleiding van het Bijbelverhaal over Jezus’ verzoeking in 
de woestijn, hebben we het over dilemma’s en keuzes. 

 

Dinsdagmiddag 28 februari van 14.00-18.00 uur zijn er leuke 
activiteiten voor (klein)kinderen en hun oma’s en opa’s in de 

ruimtes van de DoRekerk, Vledderstraat 20. De toegang is 

gratis. 

Je kunt samen creatief bezig zijn met verf, of samen toneelspelen. 
Er zijn allerlei Oudhollandse spelen en een kinderkookcafé. 

Om 17.00 uur gaan we aan tafel voor een lekkere maaltijd die is klaar gemaakt in het 

kinderkookcafé. 
 

Het is handig om te weten hoeveel mensen er komen, dus oma’s en opa’s kunnen zich 

tot en met maandag 27 februari met hun kleinkinderen aanmelden bij Wilma Heeres 

tel. 06-20567324 of wilmaheeres@kpnmail.nl 
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Project 40 dagentijd: samen een hongerdoek maken 

 
Wij staan aan de vooravond van de 40 dagen tijd, of de vastentijd. Dit jaar willen wij 

met gemeenteleden een hongerdoek maken en deze ophangen in de kerkzaal. 

 
‘Een hongerdoek, ook wel vastengordijn genoemd, is een doek of gordijn dat in de 

Rooms-Katholieke traditie in de vastentijd wordt opgehangen om het zicht op het 

altaar te verbergen. De gedachte achter het hongerdoek is dat wanneer het altaar, 
het Allerheiligste en de Crucifix aan het zicht zijn onttrokken, de gelovigen beter in 

staat zouden zijn te doen waar de vastentijd voor is bedoeld: bezinning en boete’. 

 

Ons hongerdoek heeft ook het doel om ons te bezinnen, maar heeft ook als doel om 
ons te laten inspireren. We willen de bedoeling van de Bijbelverhalen verbeelden: de 

teksten die we lezen in de vieringen in de 40 dagentijd.  

Bezinnen doen we bij het maken van de hongerdoeken. We gaan in kleine groepen 
uiteen om de schriftlezing van een zondag te lezen en samen nadenken over vragen 

die vooraf zijn bedacht om richting te geven aan het creatieve proces. Deze vragen 

sluiten aan bij de thema’s in de 6 zondagen van de 40 dagentijd. Daarna gaan we aan 

de slag.  
Het maken van ons hongerdoek brengt ook ontmoeting. Je bent van harte welkom om 

samen te praten, denken en jouw verbeelding op het doek te zetten. We werken met 

diverse materialen, zoals verf, krijt en inkt. Marjelle begeleid ons op het creatieve 
vlak. En weet, iedereen kan schilderen!  

 

Praktisch 
Maandagavond 13 februari van 19.30 – 22.00 uur in de Mennozaal. Je bent altijd 

welkom, ook zonder aanmelding. Maar met een mailtje naar 

hofenkvandescheur@gmail.com help je ons in te schatten hoeveel materialen we 

nodig hebben. 
 

Mariët Hofenk 

 
OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Meeleven 
Wij denken aan Hans en Femmie Pastoor, Zuideinde 82-02, 7943 GK Meppel. Hans is 

begonnen aan een chemotraject. Hoewel de vooruitzichten redelijk gunstig zijn, 

blijven er momenten van zorgen en spanningen rond het verdere verloop.  

Ook denken wij aan hen die langdurig last hebben van de gevolgen van corona of een 
burn-out. Mogen zij samen met allen die hen met liefde en zorg omringen, zich 

gedragen weten door aandacht en meeleven – in welke vorm dan ook – van 

gemeenteleden en de nabijheid van de Ene, die verstaat wat onuitsprekelijk is. 
 

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.  

 
Koffiemorgen 

Met lezing van Oud Meppel. 

Datum: woensdag 8 februari. 

Tijd: 10.00 uur. 
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 
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INSPIRATIE EN BEZINNING 

 
Meditatieavond  

 

Datum: maandag 13 februari. 
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 

 

 
Filmavond 

Film: ‘Walk with me’ met Thich Nath Hahn.  

De datum hiervan is verplaatst van dinsdag 14 februari naar woensdag 22 maart. 
 

De Beemdgangers 

Datum: donderdag 16 februari. 

Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. 
Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage. 

Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op ‘zaalbel’. 

Begeleiding: Femke Groen. 
Informatie en aanmelden bij Femke Groen, femke.g.groen@gmail.com of 0522– 

256322. 

 
Spelen met verhalen, bibliodrama 

Datum: donderdag 16 februari. 

Tijd: 20.00 uur, inloop van 19.45 uur met koffie en thee  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennistenhoek. 
Begeleiding: Tjimmie van der Wal. 

Aantal deelnemers: acht à twaalf. 

Informatie en aanmelden bij Tjimmie van der Wal, t.vanderwal.1@kpnmail.nl of 06-
48765559. 

 

SAMEN DELEN 
 

Gemeenteavond 

Op woensdag 22 februari is er een gemeenteavond met als onderwerpen: 

beleidsplan, profielschets nieuwe voorganger, beroepingscommissie en de 
samenwerking met de DoRe-gemeente. 

U bent van harte welkom om 19.30 uur in de Mennozaal. 

Meer informatie volgt in de Bouwsteen van 17 februari. Zet het vast in uw agenda. 
 

Uit de kerkenraad 

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. De talentenbrief gaat als bijlage mee met deze 

Bouwsteen. 
  

Gesprek met vertegenwoordigers van de classis 

In de loop van januari vond er een gesprek plaats tussen enkele oud-

kerkenraadsleden van Het Erfdeel en de voorzitter van de classis Groningen-Drenthe 
en de classispredikant ds. Jan Hommes. In de afgelopen jaren is de 'bovenplaatselijke' 

kerk op allerlei manieren betrokken geweest bij de spanningen tussen 'Het Erfdeel' en 

de andere kerkenraden van de Protestantse gemeente.  

In het ‘blauwe-plekken-pastoraat' bleek dat er wat af te hechten viel.  

mailto:joke.berendsen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com


De oud-kerkenraadsleden en -adviseurs hadden van tevoren naar voren gebracht dat 

ze begrip en respect hadden voor de beperkingen in de mogelijkheden van 'de classis' 
om in te grijpen, naast dank voor de hulp die tenslotte heeft geleid tot de vorming 

van de huidige 'protestantse gemeente van bijzondere aard'. Dit hebben we 

overgebracht. In een open gesprek konden de pijnpunten worden benoemd die nog 
waren blijven hangen en stonden we stil bij een paar momenten die over en weer om 

verheldering vroegen. De classisvertegenwoordigers gaven aan dat zij in de afgelopen 

jaren ook moesten ontdekken wat hun rol en positie was in de nieuwe situatie na de 
ingrijpende reorganisatie van de bovenplaatselijke kerk en in de nieuwe functie van 

classispredikant. Afgehecht! 

Harmen Janssen 

Op weg naar een vernieuwd beleidsplan  

Op 31 januari vond er een gezamenlijke vergadering plaats van de kerkenraad met de 
'Reflectiecommissie'. De reflectiecommissie heeft in vijf ontmoetingen van gedachten 

gewisseld over de uitdagingen voor de komende jaren. Het boekje 'Herkerken' vormde 

daarbij een spiegel. Het hielp vooral om een aantal kwaliteiten van de gemeente extra 
te waarderen. Hopelijk hebben we goede woorden gevonden voor de richting waarin 

die verder kunnen worden uitgebouwd. Ter afronding is het laatste beleidsplan van 

'Het Erfdeel' bijgewerkt en aangevuld. De gezamenlijke vergadering werd tevens 

gebruikt om het profiel voor de nieuw te zoeken voorganger in de grondverf te zetten. 

De resultaten komen op 22 februari in de gemeentevergadering aan de orde.  

Omzien naar elkaar 

De werkgroep omzien naar elkaar kijkt terug op een serie mooie buurtgesprekken. Er 

was een avond met het thema “maaltijd van de Heer” er was een avond met het 

thema “kerkmuziek/muziek in de kerk” er waren maar liefst 3 avonden waarbij men 

met het spel Ganzenbord in gesprek ging en de laatste ochtend was er een groep die 

met elkaar in gesprek ging over stellingen die met geloof te maken hebben. Alle 

bijeenkomsten zijn als zeer waardevol ervaren. De bijeenkomsten vonden plaats in 

een ontspannen sfeer bij deelnemers thuis.  

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

22 jan Noodfonds 118,90 

29 jan Kinderen in de knel 114,10 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

22 jan 100,95 

29 jan 100,21 

 

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

binnenkomen 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 5 februari: st. 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 12 februari: De Vaartweek 

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. 

 
Goed nieuws over de Livestream 

Voor degenen, die de afgelopen zondagen de vieringen hebben meegekeken via 

internet, heb ik een geruststellende mededeling "Beeld en geluid is vanaf 29 januari 

weer in orde". 
Wellicht hebben een aantal luisteraars en kijkers zich verbaasd over de slechte 

geluidskwaliteit in de vieringen van 8 t/m 22 januari. Excuses daarvoor! 

Jan Varkevisser en ik hebben van alles geprobeerd om te zoeken naar de 
grondoorzaak. Uiteindelijk denken we dat het probleem is opgelost. Een 

apparaatje om het geluid door te geven aan de video laptop is defect geraakt. 

 
Het geluid is nu voor zowel het beluisteren van de vieringen via onze 

website oecumenischegemeentemeppel.nl als via YouTube weer in orde. 

 

Mocht je vragen hebben over het beeld en geluid of tips hoe het beter zou kunnen, 
neem dan even contact op met één van de kosters, Jan Varkevisser of 

ondergetekende. 

 
Met vriendelijke groet namens de Technische Commissie, 

 

Klaas Stoer 
 

 

Uit het college van kerkrentmeesters 

Kerkbalans 2023, 
Alle enveloppen zijn rondgebracht en de eerste reacties druppelen al binnen via de 

mail. Tot onze spijt is er een verkeerde datum voor de uiterste inleverdatum in de 

brief gezet. De uiterste inleverdatum is maandag 20 februari. 
Wij zullen u dan op zondag 26 februari het resultaat laten weten. 

 

Namens de kerkrentmeesters 

Roelie Schuuring 
 

Vlinder 

Geloof gebaseerd op rotsvaste overtuiging geeft steun, 
geloof gebaseerd op hoop geeft vleugels. 

(Karel Eykman) 

 
Kees Stroop 

 

Interview met Annie Hoekerswever 

 
Wat wilt u over uzelf vertellen? 

Ik ben in 1935 in Raalte geboren. Mijn vader had een boerderij 

dus ik ben op de boerderij opgegroeid. Na de lagere school heb 
ik nog twee jaar huishoudschool gedaan. Mijn moeder is jong 

overleden dus toen moest ik thuis meewerken. Samen met mijn 

zus. Dat was in die tijd heel gewoon. En niet alleen in het 
huishouden maar ook koeien melken en ander werk op de 

boerderij. Maar mijn vader gaf ons ook genoeg tijd om leuke 

dingen voor onszelf te doen. Dat vond hij ook belangrijk. 

Na mijn trouwen zijn we verhuisd naar Twello en daar zijn mijn 
drie kinderen geboren. In 1965 zijn we de Haveltermade in 

Meppel gegaan, toen naar de wijk Koedijkslanden en vervolgens 

naar de wijk Oosterboer. 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/
https://www.youtube.com/@nogmeppel6424/streams


En nu woon ik sinds een half jaar weer in de wijk Koedijkslanden, in “De 

Oeverlanden”. 
Van huis uit ben ik hervormd en we gingen altijd naar de Grote kerk. In het begin in 

de Oosterboer ook nog want toen was mijn man nog ouderling in de stad en later zijn 

we overgegaan naar Het Erf.  
 Eerst vooral omdat het dichterbij was maar we zijn ons daarna helemaal thuis gaan 

voelen bij de oecumenische wijkgemeente. Het is een hechte gemeenschap. Er is 

meer eenheid dan vroeger bij het SOW-proces, dat vind ik wel heel mooi die eenheid. 
Ook in de DoRe-kerk voel ik me thuis, het is plezierig om daar heen te gaan. Het geeft 

van binnen iets meer het idee van een kerkgebouw, vind ik. Ik word gebracht en 

gehaald met de auto, dat is heel fijn.  

Is er een verschil in uw geloof vroeger en nu? 
Mijn geloof is in de loop der jaren wel veranderd. Vroeger geloofde ik, alles wat in de 

bijbel staat is waar. Toen ik wat ouder werd dacht ik, dat kan niet, dat bestaat toch 

niet. Maar het geloof in God en in Jezus dat is eigenlijk altijd wel gelijk gebleven. Er 
wordt nu natuurlijk ook heel anders gepreekt. Vroeger ging het alleen maar over de 

Bijbelteksten. Nu wordt een Bijbeltekst naar het heden getrokken, wat je er nu mee 

kunt, wat je er persoonlijk mee kunt. Dat is een heel verschil en dat vind ik wel mooi. 

Binnen onze familie zijn er ook wel verschillen, mijn zoon Albert is ook aangesloten bij 
onze Oecumenische gemeente maar mijn andere zoon Harm gaat naar de 

Samenstroom. Maar dat is prima, we respecteren elkaar daarin. Ieder mag zijn eigen 

keus maken. 
Waar wordt u blij van, waar kunt u echt van genieten? 

Nou, in de eerste plaats van mijn kinderen en kleinkinderen. Verder kan ik genieten 

van een heleboel dingen, van een mooie zonnige dag, van de omgang met mensen, 
van goede gesprekken.  

Hoe ziet u de toekomst van de Oecumenische Gemeente Meppel? 

Nou, dat zie ik wel zonnig in. Het moet natuurlijk ook financieel haalbaar blijven maar 

daar kunnen we zelf aan meewerken.  
Wat zou uw spreuk zijn voor op een tegeltje? 

‘Probeer het goede te zoeken in een ander’ 

Theo Pereboom 
 

Agenda 

 
  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 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 

  9 februari voorbereiding triduüm  op afspraak 
12 februari viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal      

Mennozaal 

week 7 actie Kerkbalans 2023   

13 februari voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 
13 februari meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal 

14 februari diaconie 19.30 uur Mennistenhoek 

16 februari Beemdgangers 10.15-11.30 uur De Beemd 
16 februari bibliodrama 20.00 uur Mennistenhoek 

19 februari laatste dag Kerkbalans   

19 februari viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 
20 februari voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

22 februari gemeenteavond 19.30 uur  

                                



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur 

  5 februari: br. André Maris  

12 februari: dhr. J.J. Marinus 

19 februari: ds. Anneke van der Velde     

            

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

eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere 

de 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 

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 

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


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. 

 


