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Vieringen
Naam
Locatie
Voorganger
Eerste ouderling
Vgnd.
Gemeentelid
Organist
Collectes

Vieringen
Naam
Locatie
Voorganger
Eerste ouderling
Vgnd.
Gemeentelid
Organist
Collectes

Vieringen
Naam
Locatie
Voorganger
Eerste ouderling
Vgnd.
Gemeentelid
Organist
Collectes

Zondag
23 december
4 e advent
10.00 uur
Het Erfdeel
Maaike van
Prooijen
Marian van Kessel
Klazien Tempelaar

Maandag
24 december
Kerstavond
21.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Kees Stroop

Dinsdag
25 december
1 e kerstdag kerstmusical KNV
10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Kees Stroop

Klaas Heeres
Mariët Hofenk

Maarten Tempelaar
Rita Peereboom

Hans van Sas
1. St. Exodus

H+G van Werven
1. KIA Kinderen

2. eigen gemeente
3. St. Ifuni

Gert Kiewiet
1. Arme kant van
Meppel
2. eigen gemeente
3. geen

Zondag
30 december

Zondag
6 januari

10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Kees Stroop
Roelie Schuuring
Willemijn van
Schilfgaarde
H+G van Werven
1. St. Vrienden van
Effatha
2. eigen gemeente
3. Bloemengroet

10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Kees Stroop
Elly van Sas
Jan Wieringa

Zondag
13 januari
Maaltijd
10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Harry Jaspers Focks
Baukje Boerma
Mariët Hofenk

Hans van Sas
1. Noodfonds

H+G van Werven
1. St. Vluchteling

2. eigen gemeente
3. Bloemengroet

2. eigen gemeente
3. St. Ifuni

Zondag
20 januari

Zondag
20 januari
Taizéviering
19.00 uur
Het Erfdeel

10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Leddy Karelse
Roelie Schuuring
Wout Zilverberg
Gert Kiewiet
1. Betheljada
2. eigen gemeente
3. Oecumenisch
werk

2. eigen gemeente
3. geen

Hospice Eesinge

De vieringen staan ook vermeld op de website.
Voor meer info klik hier.
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Bloemengroet
2 december
9 december
16 december

Mw. Lien van Til
Mw. Fennie Darwinkel
Wout en Titia Wouda

Opbrengsten collecten
2 dec
Rudolphstichting
Eigen gemeente
Missionair werk
Sfeerviering
Kinderen in de
Knel
2/9 dec
KND St. Ifuni

117,25
66,55
82,00
27,55

De Kampen 53
Bevrijdingslaan 19
Bevrijdingslaan 13

9 dec

Noodfonds
Eigen gemeente
Pastoraat

94,35
60,42
92,60

16,55

Rondom de vieringen
Zondag 23 december: vierde advent
lezing: Lucas 1, 39-45
Verwachting: Wat gebeurt er als er een kind wordt verwacht? Het zet mensen in
beweging, het maakt mensen bewogen en het doet hen zingen van deze wereld
omgekeerd. Na de viering: oefenen voor de kerstmusical ‘Bureau Knetter’

Maandag 24 december: kerstnacht
thema: Kind, licht in mij
lezing: Lucas 2, 1-20
In het geboorteverhaal van Jezus komen alle thema’s van advent voorbij. Dit
pasgeboren kind is het nieuwe begin van vrede en licht voor alle mensen. Engelen
vertellen en zingen daarvan en hun woorden en hun lied klinken door in de herders.
In deze viering met veel samenzang en meditatieve momenten is er bij de gebeden
gelegenheid om zelf een lichtje aan te steken.
Dinsdag 25 december: kerstmorgen
thema: Vrede op aarde
lezing: Lucas 2, 1-20
Na de lezing van het geboorteverhaal van Jezus voeren kinderen en jongeren de musical
‘Bureau Knetter’ op. Dit bureau krijgt de opdracht voor een reclamecampagne over
vrede, maar het is de vraag of alles wel vredig verloopt. Een projectkoor zingt de
liederen die bij de musical horen, en de samenzang heeft een extra feestelijke muzikale
begeleiding.
Zondag 30 december: zondag na kerst
thema: De stilte zingt U toe
lezingen: Psalm 65 uit 150 psalmen vrij, van Huub Oosterhuis en 1 Koningen 19, 1-12.
In deze viering wisselen liederen, lezingen, meditatieve momenten en momenten van stilte elkaar af. In de
kindernevenviering wordt gespeeld met stilte en geluid.
Zondag 6 januari: epifanie
lezing: Matthéüs 2, 1-12
Het verhaal van de wijzen uit het oosten met de ster, het pasgeboren
koningskind, koning Herodes en het huis dat zij binnengaan, nodigt ons aan het
begin van een nieuw jaar uit tot het zoeken van een weg en het vinden van een
huis, waar de deur openstaat, waar zoekers en zieners hun harten verwarmen en
waarin wat hen drijft, tot herkenning komt.
Na het koffiedrinken is er een nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje.

2

Zondag 6 januari, sfeerviering
‘s Middags om twee uur is er een sfeerviering met het thema ‘Ogen’.
Zondag 13 januari: eerste zondag na epifanie
lezing: Ester 2, 1-17
Vanaf deze zondag lezen wij uit het boek Ester. De naam Ester betekent in het Perzisch ‘ster’ en in het
Hebreeuws ‘verborgen’. In de verhalen mag een Joodse vrouw schitteren als een ster in het paleis van de
koning, maar haar ware identiteit blijft lang verborgen. Tegelijk gebeuren er in het verborgen dingen die
het daglicht niet kunnen verdragen. Dit boek is verrassend actueel met bijvoorbeeld de vraag hoe ver
mensen moeten gaan in hun aanpassing in het land van hun vreemdelingschap en de eeuwenoude haat
tegen het Joodse volk.
In deze viering houden wij ook de Maaltijd van de Heer.
Wijkberichten Het Erfdeel
Van de kerkenraad
In zijn vergadering op 16 december 2018 heeft de kerkenraad van de oecumenische wijkgemeente Het
Erfdeel geconstateerd dat tijdens de gemeenteavond van 15 november 2018 geen doorslaggevende
argumenten tegen het voorgenomen besluit genoemd zijn en een ruime meerderheid van de
gemeenteleden het voorgenomen besluit van 22 oktober 2018 heeft bevestigd.
In de vergadering van 16 december 2018 heeft de kerkenraad van Het Erfdeel na de gemeente gehoord en
gekend te hebben tijdens de gemeenteavond van 15 november 2018, besloten vast te houden aan de
besluiten die de Algemene Kerkenraad genomen heeft op 24 april 2018. Toen is besloten dat beide
wijkgemeenten naast elkaar blijven bestaan, met een eigen kerkenraad, eigen pastorale structuur en eigen
vieringen, waarbij geen datum is aangegeven tot éénwording.
De kerkenraad besluit daaraantoe te voegen dat daarvoor een eigen vierplek nodig is, zoals gemotiveerd in
de brief van 29 oktober 2018
Dit betekent dat er op korte termijn een vierplek moet worden gevonden. De kerkenraad rekent daarbij als
gelijkwaardige deelgemeente op de steun van de Algemene Kerkenraad.
Vieringen rond Kerst en Nieuwjaar
Vrijdag 21 december, kerstreis van Het Erf. Deze reis begint om 19.00 uur met samenzang van
bekende kerstliederen en toneel, waarna de reis naar de stal gaat.
Na een bezoek aan Jozef en Maria en het kind zijn er bij de herberg op het binnenplein warme
chocolademelk en oliebollen.
Zondag 23 december, vierde advent. Na de viering oefenen kinderen en jongeren en het projectkoor nog
één keer voor de musical op kerstmorgen.
Maandag 24 december: De viering in de kerstnacht begint om 21.00 uur en heeft als
thema ‘Kind, licht in mij’.
Dinsdag 25 december: Het thema op kerstmorgen is ‘Vrede op aarde’. In deze viering
wordt de musical ‘Bureau Knetter’ opgevoerd. De muzikale begeleiding van de
samenzang is extra feestelijk.
Zondag 30 december: Op deze zondag na kerst is het thema ‘De stilte zingt U toe’.
Zondag 6 januari is er na de viering en het koffiedrinken een nieuwjaarsreceptie met
een hapje en een drankje.
‘s Middags om twee uur is er een sfeerviering met het thema ‘Ogen’.
Zondag 13 januari is er een viering met de Maaltijd van de Heer. Vanaf deze zondag
lezen wij uit het boek Ester.
Omzien naar elkaar
In deze dagen denken wij aan hen die leven met rouw en verdriet en voor wie de feestelijke dagen aan het
einde van een jaar extra pijnlijk kunnen zijn. Ook denken wij aan hen die te maken hebben met tegenslagen
wat betreft gezondheid en werk.
Het is goed en het doet goed om te zien hoe gedachten worden vertaald in gebaren van meeleven.
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Samen leren
Leerhuis Jonathan Sacks
Het leerhuis waarin het boek ‘Een gebroken wereld heel maken, Verantwoordelijk leven in tijden van crisis’
van Jonathan Sacks uitgangspunt van bezinning en gesprek is, behandelt hoofdstuk acht op 22 januari vanaf
20.00 uur in de vergaderkamer beneden van Het Erf.
Persoonlijk bericht van Femke
Het blijkt dat de chemo de medicijnen die ik gebruik, ontregelt. Het zijn hormoonmedicijnen, die de klieren
laten werken. Bij de eerste kuur is mijn waterhuishouding danig in de war geraakt en ben ik uitgedroogd.
Bij de tweede kuur is dit goed gemonitord en steeds bijgestuurd door de nefroloog in het ziekenhuis, dus
toen ging het gelukkig goed. Ik ben nu, op het moment dat ik dit schrijf, bezig met herstellen, maar het valt,
eerlijk gezegd, niet mee. Blijven eten en drinken is een grote uitdaging. Maar goed, een kwart zit erop…
Wandelen vergt veel energie. Daarom kan het gebeuren dat ik in een rolstoel gesignaleerd word. Bedenk
dan maar dat ik dat voor het gemak doe en dat degene die mij rolt, dat van harte doet.
Dank ook weer voor alle blijken van meeleven! Het doet ons goed om te weten en te merken dat zoveel
mensen meeleven.
Hartelijke groet, Femke
Het Verzetje
Beter een schotel groente en liefde
dan een vetgemeste os en ruzie.
(Spreuken 15, 17)
Goede kerstdagen en een gezegend nieuw jaar, Femke Groen en Kees Stroop
Vorming en Toerusting
Meditatie
Hierbij de nieuwe data voor de meditatieavonden in het nieuwe jaar. De avond begint om 20.00 uur en
eindigt om 21.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Voor meer informatie of aanmelden
graag een berichtje naar Joke Berendsen joke.berendsen@gmail.com
Maandag 14 januari
Donderdag 31 januari
Maandag 25 februari
Donderdag 14 maart
Maandag 1 april
Donderdag 25 april
Wie heeft er een paar uurtjes tijd voor ons over?
Van 19 januari tot 2 februari organiseren wij
weer de Actie Kerkbalans. Een succesvolle actie is van groot belang voor onze kerk.
Onder meer de salarissen van onze predikanten worden uit de opbrengsten van deze actie betaald! Wilt u
ons helpen de actie tot een succes te maken? En heeft u in de actieperiode een paar uurtjes over? Dan
kunnen wij uw hulp goed gebruiken!
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die in de actieperiode 10-15 brieven bij gemeenteleden willen
bezorgen. En een week later weer willen ophalen. Voor u een kleine moeite, maar voor de PG Meppel een
groot plezier! Aanmelden kan bij Martin Schuurman, via martinkerkmail@gmail.com of 0522-255798.
Met vriendelijke groet,
Harold Hofenk
06-10302898
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Ontvangsten Kerkbalans 2018
Afgelopen jaar hebben wij een succesvolle actie Kerkbalans gehad. Voor het eerst sinds enige jaren is de
hoogte van de toezeggingen gestegen! Hiermee zijn wij als College van Kerkrentmeesters uiteraard erg blij.
Want door hogere ontvangsten kunnen wij zorgen dat er voldoende pastorale ondersteuning is.
Wij vinden deze professionele pastorale ondersteuning erg belangrijk, zeker in een periode van vertrek en
ziekte van onze predikanten.
Alleen toezeggingen zijn echter niet voldoende. Om voldoende inkomsten te hebben, is het nodig dat de
toezeggingen ook daadwerkelijk gestort worden. Op dit moment blijven de ontvangsten nog ca. €6.000
achter bij de toezeggingen die u als gemeente gedaan heeft.
Daarom een vriendelijk verzoek: heeft u een toezegging gedaan, maar bent u nog vergeten deze toezegging
over te maken, wilt u dat dan nog voor het eind van 2018 doen?
Al vast hartelijk dank!
College van Kerkrentmeesters

Zondag 23 december 2018
1e collecte: Stichting Exodus
Hulp tijdens en na detentie
Vergeving is een typisch bijbels woord, maar hoe moeilijk is vergeven eigenlijk? Kunnen wij mensen die ons
iets misdaan hebben vergeven? Kunnen we als samenleving mensen die iets misdaan hebben een nieuwe
kans geven, ongeacht de ernst van het misdrijf?
Stichting Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met 227 professionals en 1800
vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.
Exodus Nederland is een vereniging met vijf regio’s, die als doel heeft de kansen van
(ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. Zij werken volgens
gezamenlijke afspraken. De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te
keren in de samenleving kunnen bij Stichting Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een
vrijwillig maatje. Of allebei. Zij bieden een begeleid wonen traject in één van de Exodushuizen verspreid
over het land, of steun met ambulante hulpverlening. Ook richten zij zich ook op de familieleden en de
kinderen, bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of met de workshops Vrij
Verantwoord Vaderschap in de gevangenis. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties
doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het
leven van de (ex-)gedetineerde. Men gaat daarbij uit van de vier sleutels wonen, werken, relaties en
zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.
Geef gemotiveerde gedetineerden en mensen met een detentieverleden een nieuwe kans. Help mee de
samenleving menselijker en veiliger te maken. Steun het werk van Exodus!
1e Kerstdag Dinsdag 25 december 2018
1e collecte: Kerk in Actie: Kinderen in de knel
Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht
zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door.
Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest.
Kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Kinderen, die
de Kerst doorbrengen
in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of
ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders.
Kinderen die opgroeien in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd.
Juist met Kerst verdienen al deze kinderen onze bijzondere aandacht en steun.
Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Kerstcampagne Geef met
uw gift het feest van licht door aan kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en
Libanon, zodat zij weer kunnen stralen, onderwijs kunnen volgen, psychologische hulp kunnen ontvangen.
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Zondag 30 december 2018
1e collecte: “Stichting Vrienden van Effatha”
De Stichting Vrienden van Effatha is een goede doelen organisatie. Ze ondersteunt projecten in binnen- en
buitenland die bijdragen aan een structurele verbetering van de positie van doven en mensen met een
communicatieve beperking. De Stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie.
De Stichting Vrienden van Effatha besteedt 20 procent van haar budget aan binnenlandse projecten. Het
gaat hierbij voornamelijk om projecten die niet subsidiabel zijn en gericht zijn op het versterken van de
positie van de doelgroep in de Nederlandse samenleving.
80 procent van het te besteden budget gaat naar het buitenland. Deze middelen worden besteed aan
ontwikkelingswerk. De projecten zijn basaal van aard, kleinschalig, met een looptijd van drie tot vijf jaar en
gericht op alle aspecten van het leven.
Van 22 oktober tot en met 5 november 2018 waren ze in Belarus. De reis liep via Babruisjk (doveninternaat)
en Berezino (zomerkampen) naar Minsk (christelijk huis ‘With Love For Kids’). Ze proberen zich in hun werk
te richten op hulp aan dove kinderen en jongeren en de uitgave en verspreiding van bijbelleesboekjes
Babruisjk ligt in Wit-Rusland (Belarus). In Babruisjk is een internaat voor dove kinderen. De toestand laat
sterk te wensen over. De Stichting Vrienden van Effatha steunt onder andere de renovatie.

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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