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Vieringen
Naam
Locatie
Voorganger
Eerste
ouderling
Vgnd. Gemeentelid
Organist
Collectes

Zondag
15 juli

Zondag
22 juli

10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Marijn Rohaan

10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Albert Klok

Marian van Kessel

Elly van Sas

Willemijn van
Schilfgaarde
Albert
Hoekerswever
1. Diaconaal werk
2. Eigen gemeente
3. Onderhoud
orgels

Zondag
5 augustus

Jan Wieringa

Zondag
29 juli
Maaltijd
10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Cees
Huisman
Jacqueline Drok
Marian v. Kessel
Eric Moen

Gert Kiewiet

Hans van Sas

H+G van Werven

1. Bartiméus

1. Noodfonds

2. Eigen
gemeente
3. Samen
solidair

2. Eigen
gemeente
3. St. Ifuni

1. Arme kant van
Meppel
2. Eigen gemeente

10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Kees Stroop
Roelie Schuuring
Rita Pereboom

3. Samen solidair

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik hier.
Bloemengroet
1 juli
8 juli

Alie Tjeerdsma
Esmée Oosterveen

Opbrengsten collecten
1 juli
St Philadelphia
Eigen gemeente
Jeugdwerk
1/8 juli KND
St Ifuni

De Beemd
Luzernevlinder

81,15
47,90
66,32
10,10

8 juli

Dorcas
Eigen gemeente
St. Ifuni

96,86
65,90
73,95

Extra collecte
In de Vaartweek (30 juni t/m 7 juli) te Doorn is er gecollecteerd voor Vluchtelingenwerk Nederland.
Dominee Femke Groen was mee als pastor op de vaartweek en zij kreeg deze collecteopbrengst mee.
Dit was het mooie bedrag van € 169,70
Rondom de vieringen
Zondag 15 juli 2018 – Marcus 6:6b-13 Wat neem je mee?
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om overal het goede nieuws over Gods liefde bekend te maken. Twee
aan twee trekken ze eropuit. Jezus zegt dat ze niets mee moeten nemen voor onderweg: geen geld, geen
eten, geen extra kleren. De mensen onderweg zullen voor hen zorgen. En wat ze wél meenemen, is veel
belangrijker: het woord van God.

1

Zondag 22 juli 2018 – Marcus 6:30-44 Genoeg voor iedereen
Vijfduizend mensen luisteren naar Jezus. Jezus vraagt hoe hij deze mensen te eten moet geven. Hij bidt,
breekt het brood en deelt en dan is er voor iedereen genoeg.
Het verhaal focust niet zozeer op samen delen, maar vooral op het ontvangen en afhankelijk (durven) zijn.
Zondag 29 juli 2018 – Marcus 6:45-52 Wees niet bang
Tijdens een storm op het meer komt Jezus over het water naar de leerlingen toe. Hij zegt: ‘Blijf kalm! Ik ben
het, wees niet bang.’ Ook voor kinderen is het invoelbaar dat deze woorden verschil kunnen maken. Als
iemand tegen je zegt dat je niet bang hoeft te zijn, kan dat er meteen voor zorgen dat je je minder bang
voelt.
Brief Algemene Kerkenraad
Op verzoek van de scriba van Het Erfdeel ziet u hieronder de brief van de Algemene Kerkenraad die ook in
Gaandeweg wordt geplaatst.
Betreft: Voortgang gebouwenkeuze
Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het proces van de gebouwenkeuze.
Op 14 juni heeft u van het College van Kerkrentmeesters een informatiebrief en een brochure
“Kerkgebouwen Meppel 14 juni 2018” ontvangen.
Uit het onderzoek van de KKG blijkt dat er twee haalbare modellen zijn die in meer of mindere mate
voldoen aan het door de wijkkerkenraden opgestelde programma van eisen. Door de realiseerbaarheid van
de eisen in de Grote of Maria Kerk, hoewel met meer risico en onzekerheden omkleed, werd ook deze
oplossing door het onderzoek een mogelijk concreet alternatief.
Er zijn ruim 160 reacties van gemeenteleden binnengekomen. We zijn blij dat zoveel gemeenteleden een
inhoudelijke reactie naar het College heeft gestuurd. We zien hierin een grote betrokkenheid van onze
gemeente.
Alhoewel er niet expliciet om gevraagd is, hebben vele respondenten een voorkeur uitgesproken. In de
reacties waar een voorkeur is uitgesproken voor model 2 (Oude Kerk + Trias) of model 3 (Grote of Maria
Kerk) dan is daar getalsmatig bijna geen verschil. Wel is een trend waar te nemen dat keuze voor de Grote
Kerk meer door ‘zachte elementen’ wordt onderbouwd, zoals ‘Historisch, Mooi’ en de keuze voor de Oude
Kerk met Trias wordt vaker met ‘harde elementen’ onderbouwd, zoals “zalen op begane grond,
eenvoudiger te realiseren, jeugdhonk beschikbaar in kelder”. In het onderzoek van KKG werd model 1 als
minder geschikt bestempelt. Reacties uit de gemeente onderschrijven dat.
Uit de reacties van de gemeenteleden kwamen 3 onderzoeksgebieden prominent naar voren:
1. Kan (technisch en financieel) en mag (monumentstatus, vergunningen, veiligheid en gebruik toren)
het wat we willen in de Grote of Maria Kerk? (Voor de Oude Kerk zijn hier minder risico’s.)
2. Wat is de financiële impact van de (potentiële) exploitatie van beide gebouwen?
3. In hoeverre kan duurzaamheid ingepast worden in de (verbouw)plannen?
Gezien deze onderzoeksvragen en de risico’s die daar in besloten liggen heeft het College van
Kerkrentmeesters nu geen aanbeveling willen doen voor één gebouw maar wil eerst de drie
onderzoeksvragen beantwoorden.
Het College zal daarbij opnieuw een beroep doen op externe ondersteuning. In december van dit jaar zal
het College een nieuw advies voorleggen aan de Algemene Kerkenraad waarna de procedure voor de
gebouwenkeuze kan worden voortgezet.
De Algemene Kerkenraad heeft het advies van het College over genomen.
We begrijpen dat door het uitstellen van de definitieve keuze de ‘onrust’ rond gebouwenkeuze nog even
aanhoudt. De Algemene Kerkenraad laat hier echter zorgvuldigheid boven snelheid gaan.
Het eerder genomen besluit tot opzeggen van de huur van Het Erf wordt uitgevoerd. De zaal van Het Erf
kan tot 1 augustus 2019 gebruikt worden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u deze sturen naar
scriba@pgmeppel.nl of naar Protestantse Gemeente Meppel, T.a.v. Algemene Kerkenraad, Groenmarkt 2,
7941 KS Meppel
Met vriendelijke groet, Namens de Algemene Kerkenraad
Janneke Kampinga, Scriba
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Herhaling Uitnodiging voor meedenkers
UITNODIGING VOOR MEEDENKERS
Het was fijn om de eerste aanmeldingen te zien binnendruppelen.
We zijn al met 12 personen!
Hartstikke fijn.
Maar er kunnen nog veeeeeel meer bij!
Voel je welkom en meld je aan via geke.bos.78@gmail.com of telefoon.
Hoe meer mensen hoe meer draagkracht hoe meer energie en
verbondenheid.
De eerste bijeenkomst is donderdagavond 19 juli. De agenda en stukken volgen dit weekend.
Tot dan!
Geke Bos - telefoon 44 16 77

Hieronder nog de originele uitnodiging
Al langere tijd dacht ik na om deze uitnodiging in De Erfdeler te plaatsen.
Een uitnodiging aan de gemeenteleden van Het Erfdeel om mee te denken, als ze dat willen.
In oktober 2016 is de wijkkerkenraad van Het Erfdeel gestart met brainstorm bijeenkomst over de
gewenste toekomst van Het Erfdeel. En na die tijd hebben er vele informatieavonden, overleggen,
gesprekken en bijeenkomsten plaatsgevonden.
Het moderamen heeft vanaf het begin een spoor ingezet van overleg en samenwerking. En blijft dat spoor
vervolgen, ondanks vele tegenvallers in overleg en in geschaad vertrouwen. Dat vraagt veel
doorzettingsvermogen en inzet en daar heb ik veel respect voor.
Ondertussen zijn er ook gemeenteleden die van mening zijn dat er naast Spoor 1 (van het moderamen) ook
best een Spoor 2 kan worden ingezet.
Samen brainstormen over toekomstgedachten die leven onder de gemeenteleden, welke gedachten wil
men graag onderzoeken, hoe zijn pionierskerken opgezet, op welke aandachtsgebieden begeven zij zich,
hoe hebben zij hun financiën geregeld, hoe ziet hun huishoudboekje eruit. Vragen die je kunt onderzoeken,
en daar word je wijzer van. Klik maar eens op mozaïek van kerkplekken.
Ik heb het moderamen van onze wijkgemeente geïnformeerd over mijn plan.
Mondeling in een gesprek met Femke op vrijdag 22 juni. Zij beaamde dat het starten met Spoor 2 een goed
initiatief is om te onderzoeken. “Ik ben er blij mee” omdat initiatieven gedragen worden vanuit de
gemeente en het moderamen daar geen tijd en ruimte voor heeft om dit op te pakken.
Schriftelijk met mijn brief aan het moderamen van 26 juni jl.
Een initiatief afgestemd in -en met akkoord van- de wijkkerkenraad Het Erfdeel.

Eerste opzet van Spoor 2:
1. Gemeenteleden uitnodigen om mee te denken, via De Erfdeler
2. Een datum vaststellen voor een eerste bijeenkomst voor de zomervakantie.
3. Samen brainstormen over toekomstgedachten die er leven onder de gemeenteleden
4. Genoemde aandachtsgebieden inventariseren en op een rijtje zetten.
5. Welke mensen willen welke taken of onderwerpen op zich nemen?
6. Een volgend overleg plannen in september.
7. Juli en augustus kunnen al goede maanden zijn voor onderzoek naar en contact met andere kerken.
8 Vanaf september vervolgen we onze route.
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Ook de NS laat meerdere treinen over verschillende sporen rijden. Het kan druk zijn op het spoor, de
wissels moeten tijdig worden omgezet.
Informatie en communicatie is van groot belang bij de NS en ook binnen Het Erfdeel.
Als u/jij wilt meedenken laat dat dan even weten per mail: geke.bos.78@gmail.com, of telefoon.
Eerste bijeenkomst: donderdagavond 19 juli.
Geef indien mogelijk alvast wat aandachtsgebieden of onderwerpen op, dan kan ik al wat structuur in de
agenda aanbrengen.
Meedenkers zijn onontbeerlijk maar een project zonder uitvoerders gaat het ook niet.
Wil jij / wilt u meedenken bij de opzet en voorbereiding van de eerste bijeenkomst?
Daar zou ik erg blij mee zijn.
Terugkoppeling vanuit Spoor 2 vindt plaats via De Erfdeler of voor de niet-digitalen op papier.
Geke Bos - telefoon 44 16 77
11 juli 2018

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 andersgebondenen: 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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