Informatieblad van
“Het Erfdeel”
Oecumenische wijkgemeente Meppel,
Kerkzaal Atalanta 2
Jaargang 12, Nr. 20
8 november 2019

Het volgende nummer verschijnt 22 november
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 20 november
Vieringen

Zondag
17 november

Zondag
24 november

Voorganger

Zondag
10 november
maaltijd
10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Femke Groen

10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Kees Posthumus

10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Harry Jaspers Focks

Eerste ouderling

Ton van Kessel

Geen

Roelie Schuuring

Vgnd. Gemeentelid
Organist
Collectes

Wout Zilverberg
Albert Hoekerswever
1. Lilianefonds

Geen
Geen
1. Wijkcollecte Het
Erfdeel
2. Eigen gemeente
3. geen

Wilma Heeres
H+G van Werven
1. noodfonds

Naam
Locatie

2. Eigen gemeente
3. St. Ifuni

2. eigen gemeente
3. MercyShips

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik hier.
Bloemengroet
27 okt
Harry Jaspers Focks
3 nov
Alie Kreuze
Opbrengsten collecten
27 okt
Edukans
Eigen gemeente
Cantorij
27 okt 3 nov
st. Ifuni
KND

Zeewolde
Vogelwikke 2

131,35
71,50
77,70
4,50

3 nov

27 okt

Najaarszending
Eigen gemeente
Onderhoud orgels
Taizéviering
Hospice Eesinge

181,70
87,95
110,05
19,40

RONDOM DE VIERINGEN
Zondag 10 november: viering voor jong en oud
Lezing: Het verhaal van Sint Maarten en Mattheüs 25, 35-40
Zie voor meer informatie onder Berichten Het Erfdeel.
Zondag 17 november: ‘Feest met Kees’
Van 10.00-11.15 uur is er een optreden van Kees Posthumus.
Zie uitnodiging onder Berichten Het Erfdeel.
BERICHTEN Oecumenische gemeente Het Erfdeel
Samen vieren
10 november: viering voor jong en oud
en iedereen die er tussenin zit.
Deze viering staat in het teken van ‘licht en donker’. Wanneer de dagen korter worden
en de nachten lengen wordt juist het licht heel belangrijk. Het feest van Sint Maarten is
gekoppeld aan de man, de heilige, die licht bracht overal waar hij kwam. Het is een
heel oud feest en het heeft veel lagen. We gaan zijn verhaal horen en we gaan ons
verdiepen in het licht als symbool voor samen delen. De kinderen gaan iets bijzonders in het donker doen.
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Uitnodiging 17 november: Feest met Kees
Graag wil ik jullie van harte uitnodigen om op zondag 17 november met mij mijn 65e verjaardag te vieren.
Afgelopen jaar was een aangrijpende tijd wat mijn gezondheid betreft en ik heb veel om dankbaar voor te
zijn. Dus de vierdagen moeten gevierd worden!
Kees Posthumus in ‘Vroom en vrolijk’
Van 10.00 – 11.15 uur is er een optreden van
Kees Posthumus:
Oude verhalen ‘Vroom en vrolijk’
Van 11.15 – 11.45 uur is er voor iedereen koffie, thee, limonade met wat lekkers.
Tijdens het optreden is er oppas voor de baby’s en kleine kinderen.
Het feest is in de zaal en het restaurant van Het Erf, stichting Vanboeijen, Atalanta 2 te 7943 TA Meppel

Ik ben een dankbaar mens en heb alles wat mijn hart begeert, dus jouw komst is mijn cadeau!
Dit feest is ook bedoeld om mijn dank uit de drukken voor alle helpende handen, warme kaarten,
aandachtige gesprekken, attente e-mails en de vele bossen bloemen van de afgelopen tijd. Veel mensen
hebben een tandje bij moeten zetten in deze roerige kerkelijke tijden.
Veel liefs en een hartelijke groet,
Femke

Omzien naar elkaar
Wij denken aan Titia Holvast in het ziekenhuis en aan Annie Hoekerswever die hard werkt aan herstel. Ook
denken wij aan allen die langdurig kampen met mentale of fysieke klachten en ongemakken en aan hen die
het moeilijk hebben als de bladeren van de bomen vallen. Wij wensen hen en allen die hen met liefde, zorg
en aandacht omringen, veel kracht, geduld en doorzettingsvermogen toe.
Beëindiging waarneming Harry Jaspers Focks
Aan het eind van de viering op 27 oktober is Harry in het zonnetje gezet met een
bloemstuk en attentie en werd hij bedankt met hartelijke woorden en applaus voor de
waarneming tijdens de ziekte van Femke. Hij deed het pastoraat met enthousiasme en
vanzelfsprekendheid. Harry is gelukkig niet echt uit zicht, want hij gaat voorlopig nog
maandelijks voor in Het Erfdeel.

Leren met en van elkaar
Morgenleerhuis
Over muren heen
Dinsdag 12 november komen we van 10.00-11.30 uur bij elkaar bij
Willemijn van Schilfgaarde, Kolibrievlinder 38.
We lezen en bespreken de hoofdstukken 10 en 11 uit ‘Over muren heen’, een
briefwisseling tussen Lody van der Kamp en Oumaima Al Abdellaoui.
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STARTAVOND BUURTTEAMS
DONDERDAG 14 NOVEMBER
IN HET ERF
AANVANG 20.00 UUR
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 aan de slag met het jaarthema: ‘INSPIRATIE’
Voor de buurtgesprekken kun je kiezen uit drie werkvormen:
* het Inspiratiespel
* het spel ‘Tafelgesprekken’
* het spel ‘Ontmoeten’
We gaan samen de drie spellen spelen om te ontdekken welke het beste ‘werkt’ en waar je op moet letten.
De gespreksleider krijgt zo alvast de nodige handvatten voor het buurtgesprek.
Alle contactpersonen, pastorale ouderlingen en buurtdiakenen worden hierbij van harte uitgenodigd!
Met een hartelijke groet,
Marian de Jong
Kees Stroop
Femke Groen
Meditatie
De meditatieavonden zijn op maandagavond in de koffiekamer van De Beemd.
Deze ruimte wordt gehuurd, dus voor de huur en de thee wordt een kleine bijdrage van €2,- van de
deelnemers gevraagd. Maandag 18 november is de volgende meditatieavond. Neem voor jezelf warme
sokken of sloffen mee en eventueel een plaid en/of meditatiekrukje. De avond begint om 20.00 uur en
wordt afgesloten rond 21.30 uur. Je komt De Beemd binnen door te bellen op ‘de zaalbel’ op het
adressenbord. Voor informatie en opgave: jokeberendsen@gmail.com
De Beemdgangers
Donderdag 21 november komen we weer samen in de koffiekamer van De Beemd
van 10.00-11.30 uur. Marian de Jong en Marian van Kessel hebben gedurende mijn ziekte en herstel de
leiding overgenomen. Nog heel hartelijk dank daarvoor!
Vanaf november neem ik (Femke) het weer over.
Er zijn veel mensen in de groep die te maken hebben gekregen met ziekte, rouw en verdriet. Het lijkt me
goed om samen bezig te gaan met praktische tips van de psycholoog en rouwdeskundige Menu Keirse uit
zijn boek: Helpen bij verlies en verdriet.
Persoonlijk bericht van Femke
In overleg met Perspectief, Arboarts, ben ik zo langzamerhand weer voor 10 à 15 uur per week aan het
werk. Het is op therapeutische basis. Het is fijn om te doen en te merken dat het weer ‘lukt’.
Waar ik op moet letten, zoals iedereen die niet voluit kan en mag gaan, is dat ik niet te veel uren ga
werken. Mijn hoofd is vlugger ‘vol’, maar ik heb wel veel meer energie dan een paar maanden geleden. Je
merkt dan te laat dat je over de schreef gaat. Mijn leven is bijna weer gewoon en wordt niet meer
gedomineerd door onderzoeken en ziekenhuisbezoeken. Het gaat dus de
goede kant op en daar ben ik heel blij mee!
Verzetje

Een hartelijke groet, Kees Stroop en Femke Groen
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Uit de kerkenraad van 4 november 2019
Donderdag 31 oktober zijn, namens de kerkenraad en de petitiegroep Henk Broeke, Werner Brinkman,
Eddy Veltink, Jan Varkevisser en Wilma Heeres, naar de hoorzitting, die het generale college voor de
behandeling van bezwaren en geschillen had belegd, geweest. Ook waren daar een aantal mensen van de
projectgroep en bezwaargroepen uit de stad. Ieder heeft zijn pleitnota kunnen uitspreken en er zijn nog
enkele vragen gesteld.
Wij verwachten de uitspraak in december, maar het kan ook januari worden.
Als u de pleitnota en het verslag dat van deze bijeenkomst is gemaakt wilt ontvangen, kunt u dat aanvragen
door een mail te sturen naar roelieschuuring@home.nl
De afgelopen weken zijn we actief opzoek gegaan naar invulling van de vacatures en dat was redelijk
succesvol: Hans Donkers neemt de voorzittershamer over van Ton van Kessel, Willemijn van Schilfgaarde
wordt voorzitter van de wijkdiaconie. Ook voor het pastoraat zijn twee mensen bereid gevonden om een
buurt te gaan coördineren. Het gaat om Seerp Palsma die ouderling wordt en Joke Berendsen die
coördinator wordt van een buurt.
Nog niet alle vacatures zijn vervuld, er wordt nog gezocht naar diakenen en een ouderling of coördinator
voor een buurtteam; we komen hierop terug.
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Roelie Schuuring
Kerkcafé
Donderdag 28 november is er weer kerkcafé.
Van 20- 22 uur bent u welkom in de grote zaal van de Beemd. Menigeen weet die wel te vinden, maar als u
voor het eerst komt, De Beemd is te vinden aan De Bouwkamp 2. Daar drukt u op de knop waar” zaalbel
“op staat. Wij doen dan van binnenuit de deur open. Het kerkcafé is op de eerste verdieping. Het is een
inloopavond waar we elkaar op een ontspannen manier, onder het genot van een kopje koffie of thee,
kunnen ontmoeten. De ruimte wordt gehuurd, dus voor de huur en het drinken wordt een kleine bijdrage
gevraagd. Er staat een potje voor het koffiegeld. De kosten: € 1 voor een kop koffie of thee.
Na de koffie schenken we een glas limonade of wijn. De kosten: € 0,50 voor de limonade en € 1 voor een
glaasje wijn. Wij hopen dat dat voor niemand een belemmering is. Wij rekenen weer op een groot aantal
bezoekers. Het bevordert de band onder de Erfdelers en genodigden.
De volgende inloopavond is op donderdag 30 januari 2020
Een terugblik op de gedachteniszondag
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Wijkcollecte Het Erfdeel - zondag 17 november 2019
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Gabriela op de Filipijnen
Filipijnen november 2019
Ik ben blij dat ik u hier weer iets mag vertellen over het werk van
vrouwenorganisatie Gabriela Cebu in de Filipijnen. Mijn broer Ubo Pakes en mijn
schoonzus Leny Pakes-Ocasiones wonen in de Filipijnen. Zij zijn erg actief in deze
organisatie die zich inzet voor vrouwenemancipatie en probeert om zoveel mogelijk kinderen naar school
te krijgen. Daarvoor gaan ze naar arme gebieden in de Filipijnen om vrouwen voorlichting te geven over het
belang van scholing voor hun kinderen, maar ook scholing voor de vrouwen zelf. Door middel van
microkredieten ondersteunen ze kleine initiatieven om een winkeltje of kleine onderneming te beginnen.
Ook gebruiken ze het geld om arme vrouwen de mogelijkheden te bieden om een noodzakelijke medische
behandeling te krijgen voor de kinderen of zichzelf.
De afgelopen jaren is de situatie in de Filippijnen en daarmee voor het werk gewijzigd door het harde en
soms willekeurige beleid van President Duterte. In het zuiden van Mindanao, het grote eiland in het zuiden
van de Filippijnen en de thuisbasis van President Duterte
is het al heel lang onrustig. Er zijn al tientallen jaren
gevechten met militante moslims.

Wat echter ook speelt is dat er nog veel traditionele
stammen zijn, volgens de wet hebben deze stammen
recht op hun eigen gebied en een hoge mate van
zelfbestuur. Helaas komen zij meer en meer in de
verdrukking en in veel van hun gebieden is ook een ware
schatkamer aan goud, nikkel en hardhout.
Steeds meer worden deze lokale volken om die redenen
verdreven van hun gronden. Dit betekent dat kinderen
niet meer naar school kunnen en zonder opleiding ziet de
toekomst van deze kinderen er niet rooskleurig uit. Mijn
broer en schoonzus zetten zich via Stichting Gabriela in
om schoolspullen te financieren zodat deze kinderen in
ieder geval (thuis) onderwijs kunnen ontvangen.
Wij worden enorm geholpen door de financiële
ondersteuning uit Nederland en daarom zijn we erg
dankbaar voor uw giften, aldus mijn broer.
Vriendelijke groet
Eric en Marijke Moen
N.B. Namens de diakenen: het is ook mogelijk om uw gift over te maken op het rekeningnummer van de
Diaconie, nummer NL92 RABO 0333 1277 30 ten gunste van St. Gabriela.

Exodus Nederland stuurde ons een bedankbrief. Een citaat hieruit:
Op 11 februari 2019 hebben wij uw gift ten behoeve van het werk van Exodus
ontvangen. Door onvoorziene omstandigheden hebben wij u niet eerder kunnen
bedanken voor uw gift. Alsnog hiervoor onze hartelijke dank!
Wij waarderen het enorm dat uw gift voor Exodus is bestemd en u, en uw gemeenteleden, ook in uw gebed
aan Exodus denkt. Mede dankzij uw steun blijft het voor ons mogelijk perspectief te bieden aan
gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.
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Ook van Mercy Ships Holland ontvingen wij een brief. Ook hieruit een citaat:
“Hartelijk dank voor uw gift van € 282,70, die we in september van uw gemeente mochten ontvangen.
Dankzij uw gift kan het werk van Mercy Ships door blijven gaan. Het ziekhuisschip de Africa Mercy is enkele
weken gearriveerd in Dakar, de hoofdstad van Senegal.
Ook hier willen we weer honderden mensen nieuw perspectief bieden met een levens veranderende operatie
en medische trainingen. Samen met u mogen we handen en voeten geven aan de Bijbelse opdracht tot
naastenliefde.
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 klik hier en volg ons op Facebook.
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.
NB gewijzigd rekeningnummer
Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen? Uw bijdrage
daarvoor is van harte welkom bij:
1. de onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel. Bankrekeningnummer
NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen
deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken.
2. of een bijdrage aan De Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel (O.K.E.). Bankrekeningnummer
NL 25 RABO 0371 870 445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel.
Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.
Coördinatie Oppasdienst
Wilma Heeres tel: 0522-254198, wilmaheeres@kpnmail.nl Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl
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