
   
 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 31 maart 2023 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 29 maart 2023 bij:  

bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

  5 maart   Yvonne Bolt    

12 maart Rita Keep en Carin Tappel  

  

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. 

 

26 maart: zomertijd 

In de nacht van 25 op 26 maart gaat de zomertijd in.  

De klok wordt één uur vooruitgezet. 

 

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

 

 

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 
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Zondag 26 maart, 11.00 uur. Let op zomertijd.  

vijfde zondag in de veertigdagentijd 

Voorganger: ds. Femke Groen 

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 

Organist: Albert Hoekerswever 

Project: Geen einde verhaal 

Lezing: Johannes 11, 1-4(5-16)17-44 

Thema: Geen einde verhaal 

Collectes: Vaartweek 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 2 april, 11.00 uur    

zesde zondag in de veertigdagentijd 

Voorganger: ds. Aty van Noort 

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres 

Pianist: Hanneke van Werven  

Project: Geen einde verhaal 

Lezing: Matthéüs 26, 1-16 

Thema: Vreugdeolie, geur van rouw 

Collectes: Amnesty International 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

 

Taizé viering 

      

19.00 uur – 20.00 uur 

 

DoRe-kerk, Vledderstraat 20 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

 

Project: Geen einde verhaal 

De bijbelse verhalen, die wij lezen in de veertigdagentijd, zijn 

verbeeld op een hongerdoek. De donkere tinten paars, blauw 

en rood aan de zijkanten verwijzen naar deze tijd als een 

periode van vasten en bezinning. De witte tinten in het 

midden geven aan dat wij op weg naar Pasen zijn. 

Op de vierde zondag in de veertigdagentijd kijken wij naar de 

zwarte cirkels als beeld van blinde ogen. Wat gebeurt er als 

deze ogen het licht zien? Als je ogen opengaan zie je zowel 

de mooie als de minder mooie kanten. En wat komt voor jou 

aan het licht als je er oog voor hebt? 

Op de vijfde zondag zien wij naar de zwachtels in bewegende 

lijnen. Er is veel wat ons kan benauwen en verstikken. Wat 

zijn de zwachtels die ons beklemmen? En wat maakt dat wij 

uit die zwachtels kunnen loskomen?   

 

Groeischikking 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, cirkel of lijn 

gemaakt.  



Voor elke viering wordt er iets van symboliek aan de schikking 

toegevoegd, passend bij de lezing. Op de vierde zondag in de 

veertigdagentijd vraagt een bijzondere oog-schikking onze aandacht. De 

kronkelige takken vormen geen basis, maar hebben met een paar twijgen 

een sierlijke rol. Op de vijfde zondag in de veertigdagentijd verwijst een 

krans naar de cirkel van het leven. Uitgebloeide bloemen geven de dood 

aan en voorjaarsbloemen het nieuwe leven.   

 

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 de Stille Week zijn er oecumenische 

avondgebeden op maandag, dinsdag en woensdag van 19.30 uur tot 20.00 uur in de 

Kruiskerk. 

 

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). 

 

Avondgebed 

Datum: 28 maart. 

Tijd: 19.30 uur-20.00 uur. 

Plaats: De Samenstroom.  

Voorgangers: Sarien Horinga (Leger des Heils) en Peter Wellen (Rooms Katholieke 

Parochie). 

 

2 april, Taizéviering 

Op zondag 2 april 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 

Bij een operatie van Femke Groen is geconstateerd dat er ook uitzaaiingen van 

alvleesklierkanker in de darmen zijn. Zij laat hierbij weten dat de vele blijken van 

meeleven, in welke vorm dan ook, haar goed doen. Heel hartelijk dank daarvoor. 

Afgelopen woensdag was het drie jaar geleden dat de kerkdeuren op slot gingen 

wegens corona. Niet alleen de kerkdeuren gingen op slot, maar een hele samenleving. 

Wij denken aan hen die door beperkende maatregelen niet passend afscheid hebben 

kunnen nemen van een geliefde en aan hen die te maken hebben met fysieke, 

mentale en andere gevolgen van long covid.  

Pijnlijke herinneringen en diepingrijpende gebeurtenissen zijn in drie jaar niet voorbij 

en ook de tijd heelt niet alle wonden. Mogen zij allen de rust en de kracht vinden om 

zich opnieuw te durven toevertrouwen aan dit leven.  

 



 

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.  

 

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 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: 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Contactpersoon: Tjimmie van der Wal, t.vanderwal.1@kpnmail.nl, 06-48765559. 

Zie voor meer informatie: Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning. 

 

De Beemdgangers 

Datum: donderdag 23 maart. Let op gewijzigde datum. 

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. 

 

Meditatieavond  

Datum: maandag 27 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 

 

Lezing: De betekenis van de Matthäus Passion 

Hendrik Snel licht de Matthäus Passion nader toe. 

Datum: zondag 2 april. 

Tijd: 14.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 

Contactpersoon: Janny Krist, e-mail: j.krist@telfort.nl  
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SAMEN DELEN 

Vastenmaaltijden 

Dit vastenproject wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Divina Commedia in 

Azione. 

 

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 22 maart bij: 

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

 

Datum: woensdag 29 maart. 

Dagmenu: maaltijdsoep en pannenkoeken en een toetje.  

Voor brood, beleg en een toetje wordt gezorgd.  

Vraag: Wie maakt een pan met maaltijdsoep voor 6 personen?  

Vraag: Wie bakt pannenkoeken en levert deze warm aan? 

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.  

 

Uit de kerkenraad 

Vanuit de Kerkenraad (7-3-2023) 

 

De gemeenteavond is geëvalueerd. 

Hieronder enkele punten: 

- Goede opkomst en grote betrokkenheid van de gemeente. 

- T.a.v. het beleidsplan: Deze geeft ruimte voor ideeën zowel voor de  

vieringen als voor andere activiteiten. 

- Het visiedocument zal t.a.v. van de historie worden aangepast. Daarover zal 

een kleine groep kerkenraadsleden zich buigen. 

- De inhoudelijke en organisatorische kanten van de vieringen is doorgeschoven 

naar de werkgroep vieren. 

- De profielschets mag en kan door de beroepingscommissie worden herschreven 

in een andere formulering. De kerkenraad geeft het volle vertrouwen aan de 

beroepingscommissie juist ook omdat deze gemeente-breed is samengesteld. 

- Inhoudelijke opmerking op de gemeenteavond of via de mail zullen de komende 

kerkenraadsvergadering worden besproken. De ‘opbrengsten’ daarvan worden 

gedeeld in de Bouwstenen. 

 

Samenwerking met de DoRe-gemeente was een gesprekspunt in onderling contact 

met ons. Voor het kalenderjaar 2023 gaan we op gastformule bij elkaar de viering 

bijwonen. We volgen dus de werkwijze en aanpak (liturgie / orde van dienst) van die 

gemeente. De vieringen worden wel gestreamd. 

Voor het kalenderjaar 2024, zal als de gemeenteleden van de DoRe-gemeente daar 

ook voor open staan, in kleiner verband gekeken worden naar een structurele vorm 

van samenwerking.  

 



De commissie Vieren wil dan m.n. gaan nadenken over het liturgisch aspect en een 

ander groepje wil dan gaan nadenken over de praktische zaken als collecten, techniek, 

kosters, koffieschenken, ouderling van dienst / gastheer, organist / pianist, 

bloemengroet en dergelijke. 

 

Onze Oecumenische Gemeente denkt Meppel-breed mee om te kijken hoe we als 

verschillende kerken in Meppel in bepaalde activiteiten samen kunnen werken. Denk 

aan de Vredesweek, week van het gebed, vluchtelingen, maatschappelijke projecten, 

etc.  

We kunnen elkaar op de hoogte houden van onze eigen activiteiten. 

Daarnaast zouden we als gezamenlijke kerken een aanspreekpunt kunnen zijn voor 

buitenstaanders als bv de burgerlijke gemeenten of anderen. 

We zijn onze gesprekken begonnen met de DoRe-gemeente, de RK-Parochie, de Vrije 

Evangelische gemeente en de Rafaël-Gemeente. Maar deze gesprekken zullen zich ook 

uitbreiden naar andere geloofsgemeenschappen. 

 

Is het u trouwens opgevallen dat de DoRe-gemeente  plastic doppen van bijvoorbeeld 

een melkpak spaart voor geleidehonden? Misschien wilt u helpen meesparen? Er staat 

een verzameldoos in de ruimte naast de Mennozaal waar ook de toiletten zijn. 

 

Denkt u er nog even aan dat we alweer een tijdje een nieuw e-mailadres hebben? Dus 

niet nogmeppel@gmail.nl gebruiken maar info@ oecumenischegemeentemeppel.nl 

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

5 maart De Groene Wensboot 142,25 

5 maart (Taizéviering) Hospice Eesinge 13,00 

12 maart St. Exodus 97,95 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

5 maart 138,00 

12 maart 99,95 

 

(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.) 
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Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning   

Tranen van Maria 2023 

  

Johannette Zomer en haar muzikale vrienden vertolkten in 

de voorstelling Tranen van Maria, liederen over pijn. Tussen 

de delen van het Stabat Mater van Pergolesi klonken 

verhalen van vrouwen. Verhalen van pijn en veerkracht, van 

mishandeling en de moed om daartegen op te staan en 

vanuit het leven opnieuw vorm en inhoud geven. Een Stabat 

Mater is een gedicht op muziek over de tranen en pijn van Maria, de moeder van 

Jezus. Maria is ons voorgegaan in het ervaren van pijn en verdriet. De compositie 

Seufzer van de jonge Nederlandse componist Mathilde Wantenaar (1993) past 

prachtig bij deze ervaringen.  

Het lied van Mathilde Wantenaar begint met violen in schrille akkoorden. De sopraan 

zingt een zware opsomming: ik heb veel zorgen, pijn, verdriet. Het lied eindigt verstild 

met und…. und…. und….   dat zij nog kan of wil verzuchten.  

“Een zucht geeft lucht aan een hart vol smart” is een oud spreekwoord dat in deze 

voorstelling maar wellicht ook in uw leven van toepassing is.  Tranen en lijden zijn 

overal, maar soms heel dichtbij. In een periode van pijn kan zuchten helpend zijn. 

Diep zuchten: en…. en…..  en toch….  

- Seufzer van Mathilde Wantenaar: https://www.youtube.com/watch?v=Lt_14T-dYNo  

Een korte trailer van de voorstelling Tranen van Maria op: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gnc8TE9dbZo 

 

Op woensdag 22 maart is er een filmavond in de 

Mennozaal van de DoRe-kerk. De film 'Walk with me' 

begint om 19.30 uur met een inloop vanaf 19.15 uur. 

'Walk with me' is een docu-film over de wereld van 

mindfulness, die door Thich Nath Hahn naar het westen is 

gebracht. Een bekende uitspraak van Thich Nath Hahn is: 

Het verleden is voorbij, de toekomst is er niet, er is alleen 

maar nu. Je kunt het zelfs zien als een hedendaagse 

vertaling van de Godsnaam, die betekent: Ik ben er. En 

een oproep tot: wees er, en dat is een oproep om te leven 

in het hier en nu. Het is een actueel thema in een tijd 

waarin zoveel stress is en een groot verlangen naar rust en 

echtheid. De film geeft een niet eerder vertoonde inkijk in 

de verstilde leefgemeenschap van Plum Village waar Thich 

Nath Hahn spiritueel leider is. De bewoners werden drie 

jaar lang gevolgd en er komen existentiële vragen aan bod in hun zoektocht naar 

acceptatie. Thich Nhat Hanh is altijd zijn eigen weg gegaan en werd, tegen de zin van 

zijn ouders, monnik. Hij studeerde vergelijkende cultuurwetenschappen in de 

Verenigde Staten en stichtte een school die slachtoffers van de Vietnamoorlog hielp 

met de wederopbouw van hun gebombardeerde dorpen. Toen in 1966 de oorlog in 

Vietnam verder escaleerde en na een aanslag op zijn leven verliet hij het land en 

maakte een reis naar 19 landen om de vrede te bepleiten. Met als gevolg dat hij tot 

persona non grata werd verklaard. Hij mocht 39 jaar niet naar zijn vaderland. In 

Frankrijk stichtte hij Plum Village. Hij stierf in januari 2022.  

Na een korte inleiding kijken we naar de film en sluiten we de avond af met een 

nagesprek tijdens een hapje en een drankje.             
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Vlinder 

Houd je gezicht 

naar de zon gericht 

en je zult geen 

schaduw zien. 

(Helen Keller) 

 

Kees Stroop 

Agenda 

 

19 maart viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal      

Mennozaal 

20 maart voorbereiding viering 20.00 uur op afspraak 

21 maart groep ‘Ouder worden...’ 10.00 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 

23 maart Beemdgangers 10.15-11.30 uur De Beemd 

26 maart viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal      

Mennozaal 

27 maart  voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

27 maart meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal 

28 maart avondgebed 19.30-20.00 uur De Samenstroom 

29 maart vastenmaaltijd 18.00 uur Mennozaal 

  2 april viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

   2 april lezing 14.00 uur DoRe-kerk 

  2 april Taizé-viering 19.00-20.00 uur kerkzaal 

  3 april voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

  3 april avondgebed 19.30-20.00 uur Kruiskerk 

  4 april kerkenraad 19.00 uur Mennistenhoek 

  4 april avondgebed 19.30-20.00 uur Kruiskerk 

  5 april avondgebed 19.30-20.00 uur Kruiskerk 

                                

 DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur 

  19 maart: zr. B. Groen-Mol  

 26 maart: pastor Coot Winkler Prins 

   2 april: 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  

https://nogmeppel.nl/


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 

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

