
Bijdrage Bondssite hoe gaat het in Meppel? 

 
In Meppel organiseren we sinds 29 maart wekelijks een onlinedienst. We doen dat samen 

met de VEG-Zwolle. In ons kerkgebouw hebben we geen mogelijkheden voor 

livestreaming, in het gebouw in Zwolle zijn daarvoor meer mogelijkheden. Daarnaast is 

een motief voor deze samenwerking dat onze gemeentelijk werker, Henk van Dam ook 

werkzaam is als gemeentelijk werker in Zwolle. De gezamenlijkheid blijkt doordat  

één keer per twee weken vanuit onze gemeente een dienstdoend kerkenraadslid 

aanwezig is in de dienst. Vanuit de gemeente horen we veel positieve reacties en ervaren 

we met elkaar ook in deze onlinesituatie de dienst als ”onze dienst” en beleven we op 

zondagmorgen toch de verbondenheid met elkaar. Het feit dat in de voorbede aandacht 

is voor persoonlijke situaties van mensen en die ook worden benoemd is daarin zeker 

van betekenis. Daarnaast is mooi om de verbondenheid met de gemeente van Zwolle te 

ervaren, mede door hun inspanning is een onlinedienst elke zondagmorgen mogelijk.  

 

Als kerkenraad hebben we de afspraak dat we momenteel geen bezoeken afleggen in het 

kader van pastoraat, alleen bij hoge uitzondering. Gelukkig zijn vrijwel alle 

gemeenteleden goed gezond, maar velen van gen behoren qua leeftijd wel tot de meer 

kwetsbaren. Om toch  gestalte te geven aan pastoraat (juist in deze crisissituatie zo 

nodig) hebben we een vorm van belpastoraat georganiseerd. Ieder kerkenraadslid 

onderhoudt pastorale contacten met een aantal gemeenteleden per telefoon en via mail, 

WhatsApp of een kaartje. Dat functioneert heel goed en wordt zeer gewaardeerd. 

Daarnaast is er ook veel contact tussen gemeenteleden onderling en ook dat betekent 

heel veel.  

 

Sinds de huidige situatie is ontstaan (halverwege maart) verschijnt elke vrijdag een 

weekbrief (die was er tot dan toe niet) met daarin uitvoerige informatie over pastorale 

zaken en andere zaken die relevant zijn voor gemeenteleden. In de weekbrief staat ook 

de orde van dienst voor de komende zondag en als bijlage een liederenblad met de 

teksten van de te zingen liederen. De mensen die geen Internet hebben en dus de dienst 

online niet kunnen meemaken krijgen naast de weekbrief en het liederenblad ook de 

volledige tekst van de overdenking toegestuurd.  

 

Vanwege het feit dat onze gemeente veelal uit ouderen bestaat geven we de kringen nog 

niet online vorm. We denken wel na over manieren om te peilen of er behoefte is aan 

online-ontmoetingen van groepen gemeenteleden met elkaar. Als kerkenraad overleggen 

we vooral per mail en via een groepsapp, vergaderen starten we langzaamaan weer op, 

met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. 

 

Naast deze stappen die te maken hebben met ons functioneren als gemeente intern 

hebben we ook nagedacht over hoe we in onze omgeving van betekenis kunnen zijn. In 

de omgeving van ons kerkgebouw hebben we bij onze buren(de eigen straat en een 

aangrenzende straat) persoonlijk een groet gebracht namens onze gemeente. Een 

eenvoudig gebaar wat zeer gewaardeerd werd. En we hebben als gemeente initiatief 

genomen tot een actie vanuit alle kerken in Meppel om iets te doen voor een bepaalde 

categorie mensen in onze stad. Dat idee wordt momenteel nader uitgewerkt. 

Kortom: in een bijzondere situatie ervaren we tal van  beperkingen maar ontdekken we 

ook verrassende nieuwe wegen om te gaan.  

 

 


