
   
 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 17 maart 2023. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 15 maart 2023 bij:  

bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

19 februari   Willy Jansen    

26 februari Gerrit van Werven    

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur en later bekijken, 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. 

 

De foto’s bij de zondagen in de veertigdagentijd zijn details van de hongerdoek.  

 

Zondag 5 maart, 11.00 uur     

tweede zondag in de veertigdagentijd 

maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Harmen Jansen 

Voorgaand gemeentelid: Klazien Tempelaar 

Organist: Albert Hoekerswever  

Gitaar: Tony Kempe 

Project: Geen einde verhaal 

Lezing: Matthéüs 17, 1-9 

Thema: Topervaring 

Collectes: Groene wensboot 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Op zondag 5 maart komen ervaringen bij elkaar:  

De lezing uit Mattheus 17:1-9 is het verhaal van de verheerlijking op de berg. Jezus 

en zijn discipelen hebben hoog boven op de berg een ontmoeting met Mozes en Elia. 

We zouden deze ontmoeting een topervaring of zelfs een Godservaring kunnen 

noemen.  
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In de 40 dagentijd hangt er tijdens de vieringen een hongerdoek in de kerkzaal. 

Tijdens het creatieve maakproces van dit hongerdoek hebben de makers zich laten 

inspireren door het thema: Kleur geven aan 'topervaringen' in je leven. 

Tijdens de voorbereiding van deze viering vroegen Harmen Jansen en Klazien 

Tempelaar elkaar of er in hun leven sprake is geweest van een topervaring (met God) 

en wat de impact is van die ervaring op hun leven.  Heeft het een kleur, een geur, een 

smaak of een blijvende indruk achtergelaten? 

Harmen Jansen, Klazien Tempelaar  

 

 

Taizé viering 

19.00 uur – 20.00 uur 

DoRe-kerk, Vledderstraat 20 

 

 

Zondag 12 maart, 11.00 uur    

derde zondag in de veertigdagentijd 

Voorganger: ds. Betty Gras 

Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar 

Pianist: Gerrit van Werven  

Project: Geen einde verhaal 

Lezing: Johannes 4, 5-26 

Thema: Levend water 

Collectes: Exodus 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Lezing: Johannes 4:5-26  

In de viering van 12 maart staat het verhaal van de Samaritaanse vrouw centraal. 

Jezus treft haar bij de waterput op het heetst van de dag en vraagt haar om water. Ze 

raken met elkaar in gesprek van hart tot hart terwijl de vrouw haar emmer in de diepe 

put laat zakken. In dit gesprek van mens tot mens, van man tot vrouw, voelt de 

Samaritaanse vrouw zich door Jezus gezien en gehoord. Ze beseft hoe bijzonder deze 

ontmoeting met Jezus voor haar is: een topervaring die ze overal in het dorp gaat 

rondvertellen.  

 

Zondag 19 maart, 11.00 uur    

vierde zondag in de veertigdagentijd 

Voorganger: ds. Douwe Geertsma 

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde 

Pianist: Martijn Dijkstra 

Project: Geen einde verhaal 

Lezing: Johannes 9, 1-13(14-25)26-39 

Thema: Licht 

Collectes: Bartiméus 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

 

Project: Geen einde verhaal  

Bij het project in de veertigdagentijd zijn de bijbelse verhalen in deze periode 

verbeeld op een hongerdoek. Negen mensen zijn in drie groepen van drie een avond 

druk bezig geweest. Elke groep werkte twee verhalen uit. 



Na de lezing van een verhaal werd gezocht naar kernwoorden. Deze werden betrokken 

op eigen ervaringen en de actualiteiten in deze wereld en in deze tijd. 

De donkere tinten paars, blauw en rood aan de zijkanten verwijzen naar de 

veertigdagentijd als een periode van vasten en bezinning. De witte tinten in het 

midden geven aan dat wij op weg zijn naar Pasen. De gebruikte materialen versterken 

de afbeeldingen bij de verhalen. Bijvoorbeeld het werken met ecoline en Oost-

Indische inkt bij de druppels water, het werken met krijt bij het tedere en kwetsbare 

gebaar van de zalving en het werken met papier en acrylverf bij de zwachtels in 

bewegende lijnen aan beide kanten. 

 

 

Op de tweede zondag in de veertigdagentijd 

kijken wij hoe topervaringen kleur geven aan ons 

bestaan en stellen wij ons de vraag of deze 

ervaringen ook bijdragen aan het leven van 

anderen. Op de derde zondag in de 

veertigdagentijd zien wij naar de waterdruppels 

als symbolen van bronnen van inspiratie. Wat of 

wie is jouw bron van inspiratie? En op welke 

manier kun jij voor anderen inspirerend zijn?   

 

Symbolische schikkingen in 

de veertigdagentijd 

De basis van deze schikkingen 

bestaat uit diverse bundels 

kronkelige takken. Met deze 

takken wordt elke zondag een 

andere vorm zoals een boog, 

ellips of cirkel gemaakt. Voor elke 

viering wordt er iets van 

symboliek aan de schikking 

toegevoegd, passend bij de 

lezing. Op de tweede zondag van 

de veertigdagentijd verwijst een 

parallelle schikking van bundels 

kronkeltakken en stenen naar de berg. Drie witte tulpen symboliseren Jezus en Mozes 

en Elia. Op de derde zondag van de veertigdagentijd verwijzen een krans van 

kronkeltakken en een ronde spiegel naar de bron. Water- en oeverplanten staan 

symbool voor de kracht van levend water.   

 

Oecumenische avondgebeden in de veertigdagentijd 

In de veertigdagentijd wordt er iedere dinsdagavond om 19.30 uur een avondgebed 

gehouden. Deze oecumenische avondgebeden worden geleid door voorgangers van 

diverse kerkgenootschappen in Meppel. In het avondgebed op 28 februari ging voor 

Henk van Dam (Vrije Evangelische Gemeente). 

 

Avondgebed  

Datum: 7 maart. 

Tijd: 19.30 uur-20.00 uur  

Plaats: De Samenstroom. 

Voorgangers: Roel Meijer (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) en  

Annemarie Rodenburg (Protestantse Gemeente Meppel). 

 

 



Avondgebed 

Datum: 14 maart. 

Tijd: 19.30 uur-20.00 uur. 

Plaats: De Samenstroom.  

Voorgangers: Johan Otten (Baptistengemeente) en Henk Jan Damstra (Protestantse 

Gemeente Meppel). 

 

Avondgebed 

Datum: 21 maart. 

Tijd: 19.30 uur-20.00 uur. 

Plaats: De Samenstroom.  

Voorgangers: Koos Tamminga (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) en Hans Donkers 

(Oecumenische Gemeente Meppel). 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Meeleven 

Wij denken aan Femke Groen bij wie een vernauwing in de darmen is geconstateerd. 

Deze kwaal kan met een vrij eenvoudige operatie worden verholpen. Slecht nieuws is 

dat uit het onderzoek ook naar voren is gekomen dat er uitzaaiingen van 

alvleesklierkanker zijn gevonden in de lever en in de longen. Aan het einde van deze 

maand zal duidelijk zijn welke chemokuur kan worden ingezet. Femke heeft afgelopen 

woensdagavond hierover geen mededelingen gedaan, omdat zij het niet passend vond 

dit ter sprake te brengen bij een vastenmaaltijd. 

Wij denken ook aan hen die door zorgen om gezondheid, financiën of 

toekomstperspectief het prille voorjaar wel zien ontluiken, maar er niet echt van 

kunnen genieten. Mogen zij en wij allen ervaren dat ons leven gedragen wordt door 

zachte krachten en thuis mag zijn in de liefde van elkaar en van de Ander.  

 

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

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.  

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

buurtcoördinator of buurtouderling.  

 

Koffiemorgen 

Datum: woensdag 8 maart. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Meditatieavond  

Datum: maandag 13 maart. 

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 

 

 

mailto:kees.stroop@gmail.com
mailto:joke.berendsen@gmail.com


De Beemdgangers 

Datum: donderdag 16 maart. 

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. 

 

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 21 maart.   

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. 

 

Filmavond: ‘Walk with me' 

Datum: woensdag 22 maart. 

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Meer informatie volgt in de Bouwsteen van 17 maart. 

 

SAMEN DELEN 

 

Vastenmaaltijden 

Dit vastenproject wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Divina Commedia in 

Azione. 

 

Datum: woensdag 8 maart. 

Dagmenu: stamppottenbuffet en een toetje. 

Voor een toetje wordt gezorgd. 

Vraag: Wie maakt er een stamppot voor 6 personen?  

Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Kosten: Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.  

Aanmelden als kok en als deelnemer aan de maaltijd voor maandag 6 maart bij: 

femke.g.groen@gmail.com of tel. 0522-256322.  

 

Datum: woensdag 15 maart. 

Dagmenu: pastamaaltijd en een toetje.  

Voor pasta, salade en een toetje wordt gezorgd.  

Vraag: Wie maakt een pastasaus voor 6 personen?  

Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Kosten: Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.  

Aanmelden als kok en als deelnemer aan de maaltijd voor maandag 13 maart bij: 

femke.g.groen@gmail.com of tel. 0522-256322.  

 

mailto:femke.g.groen@gmail.com
mailto:tinekeweidema@kpnplanet.nl


Datum: woensdag 22 maart. 

Dagmenu: rijst met peulvruchten en een toetje.  

Voor rijst, salade en een toetje wordt gezorgd.  

Vraag: Wie maakt een ‘bonenpot’ voor 6 personen? 

Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Kosten: Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.  

Aanmelden als kok en als deelnemer aan de maaltijd voor maandag 20 maart bij: 

femke.g.groen@gmail.com of tel. 0522-256322.  

 

Uit de kerkenraad  

Verslag gemeenteavond 22 februari 2023 

Nadat Aldert Dijk de avond geopend heeft geeft hij een kort overzicht van het 

afgelopen jaar 2022. Onze start, het aanstellen van de interim predikant dominee 

Harmen Jansen per 1 maart 2022. Van NOG naar OGM. Het nieuwe logo. Het vanaf 

maart weer live in de vieringen aanwezig kunnen zijn en het overleg met de DoRe. 

Het nieuwe bord op de gevel: zichtbaar en vindbaar. En een aantal dingen die we 

hebben georganiseerd zoals het nachtwandelen, de musical Max Havelaar, het 

kerstoratorium, de hulp aan Oekraïne, de Buurtgesprekken enz. Hij sluit af met: we 

zijn een levende en boeiende en bloeiende gemeente. 

De projectgroep Herkerken heeft gesprekken gevoerd over allerlei onderwerpen aan 

de hand van het boekje “Herkerken” en de resultaten verwerkt in een aanpassing van 

het beleidsplan van Het Erfdeel 2020-2025 (dat ook aan de basis lag van het 

Brondocument van Het Oecumenisch Initiatief.  Dit is voorgelegd aan de kerkenraad 

die er ook weer over gesproken heeft en is op de gemeenteavond voorgelegd aan de 

gemeente. Er is ruimte voor de gemeente om hierop te reageren. Na de pauze gingen 

we verder met de beroepingscommissie. 

 

Aldert stelt de beroepingscommissie 

voor(v.l.n.r.):  

Hennie Weltevreden  

Eric Moen  

Ulie van Ittersum  

Wilma Heeres 

Baukje Boerma  

Astrid Hogewoning  

Jan Albert Kreuze  

 

Vervolgens hebben we de profielschets voor de nieuwe voorganger besproken en kon 

de gemeente ook hierop reageren. 

Als laatste kwam de vraag aan de orde of we bij het groeien naar een ruimzinnige 

gemeente ook kunnen onderzoeken of we meer kunnen gaan samen werken met de 

DoRe-gemeente. We zullen dan ook kijken of er meer gezamenlijke vieringen kunnen 

plaatsvinden. Daarmee geven we dan ook aan dat we na december 2023 door willen 

blijven huren. De vraag is hoe wij daar als gemeente in staan. De gemeente kreeg 

gelegenheid om hierop te reageren. 

Alle opmerkingen die zijn gemaakt zullen meegenomen worden naar de kerkenraad 

ende kerkenraad komt hierop terug via de Bouwsteen of een aparte brief hierover. 

 

Daarna heeft Willemijn van Schilfgaarde het jaarverslag van de Diaconie toegelicht en 

Bob Bolt het jaarverslag van de OGM. De kerkrentmeesters waren blij verrast met de 

opbrengst van de kerkbalans. We hebben zelfs een buffer opgebouwd afgelopen jaar.  

 



Bij de rondvraag is nog vermeld dat Bert van Beijnum de ledenadministratie 

overgenomen heeft en Geke Bos de nieuwe preekvoorziener is. 

Verder is er een vraag of wij hebben deelgenomen aan de Kerkenvisie van de 

gemeente. 

Dat is inderdaad zo en Wilma Heeres licht dat kort toe. Jan Wieringa wordt bedankt 

voor de catering. 

De avond werd na de afsluiting door Harmen Jansen vervolgd met een hapje en 

drankje. 

 

Wilma Heeres 

 

Uit de diaconie 

 

ENERGIE KOSTEN: 

Gaat u fors meer betalen voor u energie bij een nieuw contract of verlening hiervan of 

moet u veel bijbetalen bij uw eindafrekening? 

Komt u daardoor in financiële problemen? Dan kunt u contact opnemen met de 

Consulenten Geldzorgen van de gemeente Meppel, telefoon No 14 0522  

of u kunt ook het Geldloket bezoeken in de bibliotheek op maandag of woensdag 

tussen 11 en 15 uur. 

Neem informatie mee van uw energieleverancier en over uw inkomen en vaste kosten, 

u kunt dan een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor een bijdragen in uw 

energiekosten. 

De hoogte van het bedrag kan per inwoner verschillen en is afhankelijk van uw 

inkomen en het nieuwe voorschotbedrag. 

 

Daarnaast is ook een landelijk Noodfonds Energie. 

Het Noodfonds Energie is landelijk, dat betaalt een deel van u energierekening ook bij 

eventuele hogere inkomsten dan 120% van het sociaal minimum.  

Dat doen zij aan hand van u inkomen en u energiekosten procentueel hoog zijn.  

U moet zelf een aanvraag doen via www.noodfondsenergie.nl .  

 

Het is bedoeld voor: 

- Alleenstaanden die een bruto-inkomen hebben van minder dan € 2.980, - per 

maand; 

- Samenwonenden die een bruto-inkomen hebben van minder dan € 3.794, - per 

maand; 

- En u moet zelf een contract hebben voor gas/stroom en/of stadswarmte bij een 

energieleverancier.  

Hierbij gaat het om het deel dat je maandelijks betaalt t.o.v. van je inkomen. 

Kijk voor alle regels en om hulp aan te vragen op www.noodfondsenergie.nl 

Vanaf 29 februari kunt u hiervoor ook terecht bij het Geldloket. 

 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

19 feb Amnesty Int. 111,50 

26 feb eigen diaconie 143,50 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

19 feb 95,25 

26 feb 112,55 

 

http://www.noodfondsenergie.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.noodfondsenergie.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3fkbQkW15OlhH767J_ci-bkQfE6CPpNJisRyL6QWf_PwQKx9mCPNgPav0&h=AT2JFJVWZVNDUZpHNGWseEOFPhBsghQIFrMehMQPOUl_I3NFcfFY9w_5PW0t9ePCeifAaFD5oQu2rPH-re5gDisw-gwgClHywV_WKrk1PwLBY47jhh_dQu9jpScsh-4OqVVg54pZX5mmqx2Mbmgv&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2jJp-Nc3aXGQKqqbQWc8LgZDA1d6oA1Ey0LxQEnn6_dfkxOM9lEJ0GRMNSdsbN6_S-j4Dd44JKBPNigaIOV3MQMWx1wrYo8vGX2M2agVU7WgIpQz9M3ZYoSGOk85wlVSnz7-l_Cw3JA_KM1ypgz2sgCwDpWqVNSo1vkz99WzHrU76P6g


(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 maart: De Groene Wensboot 

De stichting heeft ten doel om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking 

in de gelegenheid te stellen in de privésfeer al dan niet met zorgverleners of 

mantelzorgers flora en fauna te beleven op en om het water in met name het 

nationaal park Weerribben-Wieden (onder leiding van ervaren – vrijwillige - 

schippers). De stichting rekent tevens natuur- en milieueducatie tot haar werkterrein. 

Tijdens de vaartochten wordt tijd ingeruimd voor het beleven en ervaren van de 

natuur en waar mogelijk aandacht gegeven aan maatregelen die Staatsbosbeheer 

heeft getroffen voor de bescherming van het milieu in het nationaal park Weerribben-

Wieden en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, 

daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

De collecte voor zondag 12 maart: St. Exodus Nederland 

Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo'n 

300 professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-) 

gedetineerden en hun familieleden. We bieden onze deelnemers een begeleid wonen 

traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met 

ambulante hulpverlening. Sinds 1 januari 2022 zijn alle regionale stichtingen en het 

verenigingsbureau gefuseerd tot één landelijke stichting: Stichting Exodus 

Nederland. Wij versterken hiermee onze eenheid en ons gezamenlijk handelen. We 

werken naar dezelfde doelen: perspectief bieden aan onze deelnemers en een 

veiligere samenleving creëren met onze ketenpartners, lokaal en landelijk. Samen 

bereik je meer dan alleen. Onze kernwaarden zijn daarbij leidend; perspectief, 

volhardend, samen, moedig.  

 

Uit het college van kerkrentmeesters  

 

Actie kerkbalans 2023. 

Zoals beloofd hebben we in de viering van afgelopen zondag (26 feb.) de voorlopige 

opbrengst van de actie kerkbalans voor 2023 meegedeeld. Bob Bolt kon vol trots en 

dankbaarheid een (voorlopige) eindopbrengst van 75.000 euro noemen. Dit is een 

prachtig resultaat waar we u, als begunstigers van de Oecumenische Gemeente 

Meppel, hartelijk voor willen bedanken. Met dit bedrag kunnen we, zoals we het in de 

begeleidende brief bij de kerkbalans hebben genoemd, aan de slag met onze dromen 

en verlangens. 

Hierboven noemen we het huidige bedrag, nog bewust een voorlopige opbrengst 

omdat nog niet alle retourenveloppen terug zijn. Mocht het aan uw aandacht ontsnapt 

zijn om deze enveloppe in te leveren dan kunt u dit natuurlijk alsnog doen (de 

adressen van de kerkrentmeesters staan in de gemeentegids). 

De eerste stap die we, als kerkrentmeesters, nu gaan zetten is een 

solvabilteitsverklaring aanvragen bij de classis. Dit laatste is nodig om de 

beroepingscommissie aan het werk te kunnen zetten. De opbrengst van de kerkbalans 

is hierbij een geweldige steun in de rug. 

 

Namens de kerkrentmeesters wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het door u in ons 

gestelde vertrouwen. 

 

Jan Albert Kreuze, secretaris college van kerkrentmeesters. 

 



Uit de taakgroep Communicatie  

Rond de vastenmaaltijden en de hongerdoek zijn persberichten met foto’s verzonden 

naar diverse media. Het is bijzonder om te zien en te lezen hoe verschillend redacties 

met een en hetzelfde persbericht omgaan.  

Hieronder de link naar het bericht van RTV Meppel.  

   

https://www.rtvmeppel.nl/oecumenische-gemeente-meppel-maakt-eigen-

hongerdoek/ 

 

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar  

In de tweede helft van deze maand brengen contactpersonen de paasgroet. Deze is 

ontworpen door Ulie van Ittersum. Op de achterkant staan ook de tijden van de 

vieringen in de Stille Week en op paasmorgen. 

 

Vlinder 

De reis van duizend kilometer 

begint met één stap. 

(Lao-tse) 

 

Kees Stroop 

 

Reünie projectkoor 

Zondagavond 26 februari kwam het projectkoor van het kerstoratorium 'De verhalen' 

nog een keer samen.  

 

Jan Varkevisser had ervoor gezorgd dat we samen de opname terug konden kijken. Er 

werd ondertussen ook weer meegezongen en herinneringen werden opgehaald. Het 

was een gezellig samenzijn en een mooie afsluiting van dit project.  

 

Interview met Reina van Dalfsen 

 

Jeugd  

Ik heb een mooie jeugd gehad. 

Ik ben geboren op 22 januari 1944 in Genemuiden en was de derde 

van zes kinderen.  Mijn vader was timmerman-aannemer en had 

enkele medewerkers. Ik was graag in de werkplaats, waar altijd 

gewerkt werd. Mijn vader vond het belangrijk dat zijn werkplaats er 

keurig en schoon uitzag. Ik mocht helpen opruimen en schoonmaken 

en dat waren voor mij hele mooie momenten. Klein, knus en 

vertrouwd en dat te midden van de geur van zaagsel.  

Mijn moeder had het heel druk in haar gezin. Er was veel werk te doen. ’s Maandags 

de was doen. Dat begon al op de zondagavond. De was werd in het schuurtje 

opgekookt met hout op het “vuurduveltje”. ’s Maandags in teilen koud water spoelen, 

https://www.rtvmeppel.nl/oecumenische-gemeente-meppel-maakt-eigen-hongerdoek/
https://www.rtvmeppel.nl/oecumenische-gemeente-meppel-maakt-eigen-hongerdoek/


door de wringer halen en ophangen aan de lijn. De lijn was een gevlochten touw, waar 

de was tussen werd gekneld. Wasknijpers waren dus niet nodig.  

 

Opleiding  

Na de lagere school in Genemuiden ging ik naar de MULO in Zwartsluis; elke dag met 

de pont over. Daarna ging in naar de Vormingsklas in Zwolle en volgde ik daar ook de 

opleiding voor huishoudkundige.  Er volgden twee stages van zes weken, nl. in Kerk 

en Wereld in Driebergen en in het Nebo -ziekenhuis in Den Haag. 

 

Eerste baan 

Mijn eerste baan was op Hydepark in Driebergen-Doorn, waar ik deel uitmaakte van 

de huishoudelijke staf. De ene week kookte ik voor gasten en personeel en de andere 

week deed ik de huishouding met zes andere meisjes.  

In Hydepark kwamen bijna afgestudeerde predikanten, die nog vier maanden een 

aanvullende studie voor het praktische gedeelte van hun opleiding moesten volgen.  

Van de rectoren ds. Koolhaas en dr. de Jong mochten we ‘s avonds colleges bijwonen, 

wat ik fantastisch vond. Daar heb ik veel geleerd!!! 

De studenten die daar hun opleiding kwamen afronden, waren zeer verschillend qua 

levensvisie, maar ook qua uiterlijk. Mannen in donkere pakken met stropdas, maar 

ook mannen met (slobber)truien. Van gereformeerde bonders tot vrijzinnigen. De 

discussies tussen deze verschillend opgeleide (bijna) predikanten waren voor mij heel 

interessant. De synode vond óók plaats in Hydepark in Driebergen. Die duurde vier 

dagen. Alles moest dan piekfijn in orde zijn om de gasten te ontvangen. 

 

Tweede baan 

Omdat ik wat meer zelfstandig werk wilde, heb ik gesolliciteerd naar een baan in het 

bejaardenhuis in Hardenberg. Ik werd daar hoofd van de huishouding en de keuken. 

Ook moest ik daar meisjes opleiden tot verzorgende. Met ons twaalven zorgden we 

ervoor dat de 79 bewoners zich thuis voelden.  

Wij, mijn collega’s en ik, vormden een hecht team. Indien nodig namen we taken van 

elkaar over. We hebben nog steeds contact met elkaar, voor zover nog in leven.  

Zelfs met medeleerlingen van de MULO heb ik nog contact. Eén keer per maand 

organiseerden we een fietstocht of wandeltocht. Door de corona is er de klad 

ingekomen.  

 

Gezin  

In 1967 ben ik getrouwd met Jan. We leerden elkaar kennen toen ik 15 jaar was en in 

de 4e klas van de MULO zat. In ons dorp gingen de kinderen naar verschillende 

scholen, naar gelang je godsdienst. Ik ging naar Zwartsluis naar Gereformeerde MULO 

en Jan ging naar de Hervormde MULO in Kampen. 

Mijn vriendin ging naar Kampen naar school en kende Jan. ’s Zaterdagsavonds 

wandelde de jeugd van De Kaai (straat) tot het Veer v.v. Ik wandelde daar met mijn 

vriendin en door haar kwam ik in contact met Jan. Het klikte meteen.  

 

Jan had een baan in de techniek bij Rijkswaterstaat. Toen Jan een huis kon krijgen 

wilde hij graag met mij trouwen, maar ik wilde nog niet, omdat ik nog zo genoot van 

mijn werk. In die tijd moest je, als je wilde trouwen, je werk opgeven. Op een later 

tijdstip zijn we dan toch getrouwd. We woonden eerst in Hardenberg. We verhuisden 

naar Dieren, omdat Jan gevraagd werd daar dienstkringhoofd bij Rijks Water Staat te 

worden. We hadden daar zes mooie jaren! Wij hebben drie zoons. In 1969 werd Erik 

geboren, in 1971 kwam Kees ter wereld en 10 jaar later werd Willem geboren in 

1981. Onze drie zonen zijn getrouwd en ik heb vijf kleinzoons. Ik word omringd door 

mannen. Jan kreeg Parkinson en is overleden op 2 februari 2022. Ondanks het 



verdriet dat Jan er niet meer is, voel ik mij een bevoorrecht en gelukkig mens met 

veel vrienden en kennissen, die allemaal naar mij omzien. 

 

Meppel  

In 1978 verhuisden we naar Meppel, opnieuw voor Jan zijn werk bij R.W.S. en ik vond 

het prima. Jan had toen zijn werkgebied in Groningen, Friesland, Drenthe en stuk van 

Overijssel.  

 

Kerk  

We werden de eerste zondag al uitgenodigd voor een oecumenische kerkdienst.  

We voelden ons meteen thuis in deze kerkelijke gemeenschap. Er was plaats voor 

iedereen en het was er ruimhartig. We kerkten in de oude Oosterboerschool aan de 

Oosterboerweg. Daarna in een noodlokaal. Vervolgens in de hal van de Nieuwe 

Oosterboerschool en nog weer later verhuisden we naar de Anne Frankschool en 

daarna Het Erf. En nu de DoRe-kerk! Je geloofsleven verandert wel in de loop der 

jaren. In de kerk van nu is daar ruimte voor. Leidinggeven doe je met elkaar; het 

gaat om de inbreng van iedereen. 

Ik neem deel aan de gespreksgroep o.l.v. Anneke van de Velde, de Remonstrantse 

predikant. Ik geniet daar erg van. Er komen mensen uit de regio met uiteenlopende 

meningen. Alles in het leven draait om mensen. Hoe ga je zelf met mensen om. 

 

Wat komt er op jouw tegeltje te staan?  

Wat is waarheid? 

Is het jouw waarheid of  

is het mijn waarheid?      

 

Wietske Hilberdink 

 

Agenda 

  5 maart viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal      

Mennozaal 

  5 maart Taizé-viering 19.00-20.00 uur kerkzaal 

  6 maart voorbereiding viering 20.00 uur op afspraak 

  7 maart kerkenraad 19.00 uur Mennistenhoek 

  7 maart avondgebed 19.30-20.00 uur De Samenstroom 

   8 maart koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

  8 maart vastenmaaltijd 18.00 uur Mennozaal 

  8 maart werkgroep vieren 19.30 uur Mennistenhoek 

12 maart viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal      

Mennozaal 

13 maart  voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

13 maart meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal 

14 maart diaconie 19.00 uur Mennistenhoek 

14 maart avondgebed 19.30-20.00 uur De Samenstroom 

15 maart vastenmaaltijd 18.00 uur Mennozaal 

16 maart Beemdgangers 10.15-11.30 uur De Beemd 

19 maart viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

20 maart voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

21 maart groep ‘Ouder worden...’ 10.00-12.00 uur Mennozaal 

21 maart avondgebed 19.30-20.00 uur De Samenstroom 

22 maart vastenmaaltijd 18.00 uur Mennozaal 

22 maart filmavond 19.30 uur Mennozaal 



                                

  DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur 

 

  5 maart: dhr. J.van Belle  

 12 maart: ds. Anneke van der Velde 

 19 maart: zr. B. Groen - Mol      

            

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/     

     

Op zaterdag 1 april is er in Meppel een uitvoering van de JOHANNES PASSION van 

Johann Sebastian Bach. Het concert is om 19.30 in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 

Meppel. Concert van COLLEGIUM MUSICUM TRAIECTUM  uit Utrecht. 

Voor vragen kunt u mailen naar het mailadres van het 

secretariaat: info@meppelermuziekfestival.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 
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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. 

 

 

 


