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Het volgende nummer verschijnt 23 maart
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 21 maart
Vieringen

Zondag
11 maart

Naam
Locati e

Musi cal Paulus
10.00 uur
He t Erfdeel
Voorganger Ds. Wi e rt
Sarol ea
Ee rste
Kl aas He eres
oude rling
Vgnd.
Mari ë t Hofenk
Ge me ente l i d
Organi st
Hans van Sas
Col l ectes

onkosten
Musi cal
(de urcollecte)

Zondag
18 maart

10.00 uur
He t Erfdeel
Ds. Fe mke Stroop
Jacque line Drok
Mari ë t Hofenk

Vrijdag
30 maart
Naam
Goe de Vrijdag
Locati e
19.30 uur
He t Erfdeel
Voorganger Ds. Ke e s Stroop
Ee rste
oude rling
Vgnd.
Ge me ente l i d
Organi st
Col l ectes

Zondag
25 maart

Witte
Donderdag
29 maart
Pal mzondag
Maal ti jdviering
10.00 uur
19.30 uur
He t Erfdeel
He t Erfdeel
Ds. Fe mke Stroop Ds. Fe mke
Groe n
Maarte n
Jacque line Drok
Te mpe laar
Kl azien
Te mpe laar

Ge rt Ki e wiet

H+G van We rven

1. Ki nde ren i n de
kne l KIA

1. Ke rk i n Actie

2. Ei ge n ge meente

2. Ei ge n
ge me ente
3. Bl oe mengroet

3. St. Ifuni
Vieringen
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Zondag
1 april
Pase n
10.00 uur
He t Erfdeel
Ds. Fe mke Groen

El l y van Sas

Zaterdag
31 maart
Paaswake
21.00 uur
He t Erfdeel
Ds. Fe mke Stroop
Ds. Ke e s Stroop
Baukje Boerma

Eri c Moe n

Wout Zi l verberg

Mari ë t Hofenk

Al be rt
Hoe kerswever
Ge e n

H+G van We rven

H+G van We rven

Ge e n

1. De Vaart
2. Ei ge n ge meente
3. Je ugdwerk

H+G van
We rve n
Ge e n

Kl aas He eres

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik hier.
Bloemengroet
25 fe bruari
4 maart

Me vr. van Hi en
Fe mmy Pe reboom

Conve ntsland 8
Conve ntsland 19
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Opbrengsten collecten
25 fe b
Bi nnenlands
di aconaat
Ei ge n gemeente
Evange lisatiecommi ssie
26 fe b/4 mrt
St Ifuni
KND

80,70

4 mrt

53,35
51,92

Ste rke vrouwen
Papoe a
Ei ge n gemeente
St. Ifuni

85,23
69,05
81,72

12,60

Rondom de vieringen
Zondag 11 maart musical ‘Met de groeten van Paulus’
Een grote groep vrijwilligers speelt samen de musical 'Met de groeten van Paulus’,
een musical over de betekenis van het leven van de apostel Paulus toen en nu.
Deze musical is geschreven door Gerard van Midden en Gerard van Amstel. In de
musical zie je drie kanten: het historische verhaal van Paulus, de boodschap van
hem en zijn zeggingskracht voor vandaag. Paulus gaat de wereld over met een
boodschap waar hij vurig in gelooft. Hij houdt maar vol en laat zich zelfs vrij willig
opsluiten om het recht af te dwingen, met gevaar voor eigen leven. Steeds moet
hij op de vlucht slaan voor zijn ideaal. Die passie, die bijna idiote gedrevenheid,
waar komt dat vandaan? Allerlei vooroordelen over Paulus worden ook danig
onderuitgehaald.
Zaterdag 10 maart een uitvoering om 15.30 uur en Zondag 11 maart om 10.00 uur.
En voor wie hier niet bij kan zijn: Zaterdag 17 maart om 19.30 uur en zondag 18 maart om 10.00 uur is er
een uitvoering in de Oude Kerk.
Zondag 18 maart Genesis 1, 26-27 en Brief aan de Galaten 3, 26-28
Thema: Wie ben ik? Over de verhouding tussen man en vrouw, vrije en slaaf
Wijkberichten
Vastenmaaltijden en tafelgesprekken
Maaltijd
Woensdag 14 maart ovenschotels. Voor de salade wordt gezorgd.
Wie maakt een ovenschotel voor 6 personen?
Graag warm aanleveren, want er is geen oven in de keuken.
Woensdag 21 maart soep en pannenkoeken.
Voor brood, beleg en een toetje wordt gezorgd.
Wie maakt er een pan soep voor 6 personen?
Wie bakt er pannenkoeken?
De maaltijd begint om 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12
jaar € 2,-. De koks krijgen uiteraard de kosten van de gekookte maaltijd vergoed. Het geld dat overblijft gaat
in de 'vastenpot'. Deze keer gaat het geld naar het Moldaviëproject.
Een groep van 11 jongeren met hun begeleiders gaat in juli aan het werk in Moldavië. Voor het zover is
moet elke jongere minstens duizend euro bij elkaar verdienen of sparen.
Het tafelgesprek is van 19.00-19.45 uur
Tijdens het gesprek staat de lezing centraal die de komende zondag aan de beurt is.
Woensdag 14 maart bespreken we Genesis 1, 26-27 en Brief aan de Galaten 3, 26-28 Thema: Wie ben ik?
Over de verhouding tussen man en vrouw, vrije en slaaf.
Woensdag 21 maart bespreken we Handelingen 28, 14-22. Over de intocht van Paulus.
Rond 20.00 uur wordt het restaurant gesloten. Er worden geen (kerkelijke) vergaderingen gepland, zodat je
rustig naar huis kunt. Gevoed met geestelijk voedsel en een eenvoudig maal wordt het dan een echte
‘vastenavond’.
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Vorming en Toerusting
Meditatie
Maandag 12 maart is er meditatieavond in de kerkzaal van Het Erf van 20.00-21.30 uur. Probeer om er iets
eerder te zijn dan kunnen we op tijd beginnen.
Voor informatie en deelname kun je terecht bij Joke Berendsen 06-46020382 joke.berendsen@gmail.com
Leerhuis Johannes
Maandag 12 maart van 20.00-21.45 uur lezen en bespreken we hoofdstuk 21 van het boek ‘De Me ssias en
de macht van Rome’ van Egbert Rooze en Paul de Witte.
We komen samen in de vergaderkamer van Het Erf.
Voor informatie en deelname kun je terecht bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.
Donderdag 15 maart Toerustingsavond voor de contactpersonen
Vanaf 19.45 uur in er koffie en thee in het restaurant van Het Erf.
Om 20.00 uur beginnen we in de kerkzaal.
We gaan samen in gesprek rondom het thema:
Hoe zien wij de organisatie en de inhoud van het pastoraat over 10 jaar?
Gaat er wat veranderen en wat dan?
Wat gaat goed en wat willen we vasthouden?
En wat zouden we willen veranderen?
Met behulp van een ‘klaag- en jubelmuur’ gaan we aan het werk en in gesprek.

Het Verzetje
Sommige mensen komen in je leven als zegeningen, anderen als lessen.
Moeder Teresa
Een hartelijke groet, van Kees Stroop en Femke Groen

Zondag 11 maart 2018
1e collecte: Binnenlands Diaconaat: Aandacht voor mensen in de knel in Almere
De Protestantse Kerk in Almere staat samen met andere kerken
mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp. Tegelijk is Almere
een jonge stad waar samenhang ontbreekt en veel armoede en
werkloosheid voorkomt. De diaconieën van de verschillende
wijkgemeenten verzetten veel werk, maar diaconaal vermogen is er
nauwelijks.
Een groeistad als Almere biedt veel nieuwe mogelijkheden op kerkelijk
gebied. De protestantse gemeente vraagt steun voor een
vernieuwende aanpak om armoede effectief te bestrijden. Zo heeft de
diaconie het voedselloket omgebouwd naar een 'sociale
supermarkt'. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket,
maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen, die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte.
Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500
mensen. Naast deze praktische hulp ondersteunen zij mensen met advies en cursussen om weer op eigen
benen te staan. De verschillende activiteiten zijn verspreid over zeven locaties in de stad. De kerken willen
alles onderbrengen in één pand. Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie in
Nederland zoals de Sociale Supermarkt Almere.
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Zondag 18 maart 2018
1e collecte: Werelddiaconaat: Bestrijding kinderarbeid in de textielindustrie in India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. Kinderen, die
niet naar school gaan. Deze kinderen van migranten, in het bijzonder meisjes, werken vaak onder zeer
slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of
uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie ‘SAVE’ doet er alles aan om deze kwetsbare
kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op
straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de k inderen en het
versterken van hun ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek
met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels
heeft SAVE al twee kinderarbeid vrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op
school zit. Met deze collecte steunt u de wereld diaconale werk van Kerk in Actie zoals SAVE in India. Van
harte aanbevolen!
Bedankt!
Stichting Sparrow
Afgelopen jaar mochten wij een gift van u ontvangen. Hier zijn we
ontzettend dankbaar voor.
Dankzij uw gift (en giften van andere kerken) konden wij het studiehuis van
St. Sparrow volledig financieren. Onze studenten uit de krottenwijk kunnen
hierdoor extra aandacht en begeleiding krijgen en werken aan de toekomst
zonder armoede.
Rudolphstichting
Hartelijk dank voor de gift, die wij van uw gemeente mochten ontvangen. De financiële steun komt ten
goede aan een groep kwetsbare kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen. Wij zetten o ns ervoor in dat
elk kind veilig en zon gewoon mogelijk kan opgroeien. We doen dat in Jeugddorp De Glind, en door het
landelijk inhuisplaatsen van kinderen te bevorderen.
Stichting Internationale Kinderhulp Nederland
Namens alle kinderen en het team wil de Stichting IKN u heel hartelijk danken voor uw ondersteuning.
Mede dankzij uw bijdrage is IKN in staat om weeskinderen een kans te geven op een volwaardige toekomst.
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MET DE GROETEN VAN PAULUS
De musical

Een trendy reclamebureau krijgt opdracht van de PKN om Paulus op een
aansprekende en eigentijdse manier in de markt te zetten.
Hoe doe je dat en wie zit er nú nog op Paulus te wachten?
De liederen in de musical gaan over thema’s als man-vrouwverhouding, vrijmoedigheid, rechtvaardigheid,
vrijheid en liefde. Thema’s die Paulus heeft uitgedragen en nu nog steeds actueel zijn.
Uitvoering

Het Erf, Atalanta 2
za. 10 maart 2018 om 15.30 uur
zo. 11 maart 2018 om 10.00 uur
Oude Kerk, Groenmarkt 4
za. 17 maart 2018 om 19.30 uur
zo. 18 maart 2018 om 10.00 uur

Het koor Glorify geeft op zaterdag 24 maart a.s. een paas/passieconcert.
Het belooft een prachtige maar vooral een indrukwekkende avond te worden, waarin over het lijden,
sterven en opstaan van Jezus zal worden gezongen. Er zijn verschillende solisten en de begeleiding is in
handen van Jorrit Woudt (piano) en Hendrik van Veen (orgel). Het geheel staat onder de bezielende leiding
van Jaap Kramer uit Urk.
Hert paasconcert vindt plaats in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 in Meppel. Aanvang 20.00.
U kunt
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Website Het Erfdeel
Op onze website is veel informatie te vinden.
Klik hier en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een
later tijdstip terug te luisteren.
Facebook
Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Klik dan hier en stuur een vriendschapsverzoek.
Informatieblad
Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de
vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische
wijkgemeente van belang kunnen zijn.
Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier
(erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad.
Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl
Colofon:
Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com
Deelnemende groepen:
De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:
Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke
Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep anders-gebondenen: mensen die wel betrokken zijn bij
de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.
Bank- en Gironummers
De financiering van de vieringen in Het Erfdeel loopt via Stichting Oecumenisch Kerk -zijn Het Erfdeel,
kortweg Stichting O.K.E. Het bankrekeningnummer is NL 25 RABO 0371870445 t.n.v . Stichting O.K.E. te
Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening over
maken. De Stichting Fondswerving is opgenomen in de Stichting O.K.E. en daarvoor kan dus ook
bovengenoemde rekening t.n.v. de Stichting O.K.E. gebruikt worden. Giften aan Stichting O.K.E. kunnen bij
de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.
Coördinatie Oppasdienst; Sharon Boerma-de Haan tel: 752515, sharonboerma@outlook.com Voor meer
info, zie www.heterfdeel.nl.
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