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Voorganger

Zondag
26 januari
vertelling Maria
10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Femke groen

Eerste ouderling

Roelie Schuuring

Vgnd. Gemeentelid

Eric Moen
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Martijn Dijkstra
1. Betheljada
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3. Landelijk
jeugdwerk

Arme kant of Hospice

Naam
Locatie

Vieringen

Zondag
26 januari
19.00 uur
Het Erfdeel
Werkgroep Taizé

-

Voorganger

Zondag
2 februari
Sfeerviering
14.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Kees Stroop

Zondag
9 februari
School/kerkviering
10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Femke Groen

Eerste ouderling

Klaas Heeres

-
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Kinderen in de knel
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1. St Effatha
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3. catechese en
educatie

Naam
Locatie

Zondag
2 februari
doopzondag
10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Kees Stroop

Willemijn van
Schilfgaarde
H+G van Werven
1. Samen Solidair
2. Eigen gemeente
3. onderhoud orgels

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik hier.
Bloemengroet
12 jan
Johan Huizer
19 jan
Johannes Dijkstra

Heegdehoek 6
Doornheegde 8

Opbrengsten collecten
5 jan
De Vaart
Eigen gemeente
Onderhoud gebouwen
5 jan
Sfeerviering
Kinderen in de knel

141,90
54,55
52,40

12 jan

Noodfonds
Eigen gemeente
Samen Solidair

97,56
60,00
84,35

13,52
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RONDOM DE VIERINGEN
Zondag 26 januari
Vertelvoorstelling van Pauline Seebregts en Jopie Jonkers
Thema: Maria Magdalena
Zondag 2 februari
Doopzondag
Lezing: Matthéüs 5, 1-12
Thema: Niet zielig
Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen die 'zalig' zijn. Dat is iets anders dan zielig en ook iets anders dan
gezellig. Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God.
Zondag 2 februari
14.00 uur Het Erfdeel
sfeerviering
Thema: Kikker in de kou

BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel
Samen vieren
Op 26 januari staat in een vertelvoorstelling van Pauline Seebregts en Jopie Jonkers, die oude verhalen op
een verrassende manier verbinden met de dag van vandaag, Maria Magdalena centraal (zie onder).
Op 2 februari wordt Romée Anna gedoopt, dochter van Gerrit en Petra Griffioen en zusje van Lisa. Het
wordt een feestelijke viering.
Na de viering trakteren Anko en Ina Meulman op iets lekkers, omdat ze binnenkort Het Erfdeel gaan
verlaten in verband met hun verhuizing naar Assen.
Zondag 9 februari is er een school-kerkviering in samenwerking met basisschool De Akker. Thema van deze
viering is ‘Zorgen voor morgen’. Je leest er meer over in de volgende Erfdeler.
Omzien naar elkaar
Wij denken aan hen voor wie dit nieuwe jaar niet ‘gelukkig’ begon door het overlijden van een geliefde,
door tegenslag bij herstel en door zorgen in familiekring en werksfeer. Mogen zij hun leven dag en nacht
door God gedragen weten en mag het omzien naar elkaar een lichtpuntje zijn in donkere dagen.
Leren met en van elkaar
Morgenleerhuis
‘Over muren heen’
Wij komen bij elkaar op dinsdagmorgen 28 januari van 10.00 tot 11.30 uur op de Kolibrievlinder 38. Wij
lezen de brieven 18 en 19 uit het boek ‘Over muren heen’ van rabbijn Lody van der Kamp en moslima
Oumaima Al Abdellaoui en bespreken het thema: Angst.
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 3 februari 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.
Graag aanmelden bij Joke Berendsen 06-46020382.
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Leerhuis Jonathan Sacks
‘Een gebroken wereld heel maken’
Plaats: Is bekend bij de contactpersoon.
Datum en tijd: Maandag 24 februari aanvang 20.00 uur.
Lezen en bepreken: Hoofdstuk 18,19 en 20.
Gedurende twee jaar zijn we rond dit boek bijeengekomen. Samen stukken tekst gelezen,
gesproken en geluisterd naar elkaars inbreng. Ook lief en leed kunnen delen. Soms was
het, vooral het eerste deel behoorlijk theoretisch of theologisch en onverwachts ook
weer heel praktisch. Wat heeft de deelname aan het leerhuis ons gebracht aan inzicht?
Waar willen we mee verder gaan? Ook dit soort vragen zullen aanbod komen.
Hein van den Heuvel Contactpersoon Leerhuis
Samen delen
Gemeenteavond
Op donderdag 6 februari is er van 20.00 uur tot 22.00 uur een gemeenteavond van Het Erfdeel in Het Erf,
Atalanta 2.
Het Generale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen in de Protestantse Kerk in Nederland
heeft eind december 2019 een uitspraak gedaan.
De wijkkerkenraad wil op de gemeenteavond de leden van Het Erfdeel informeren over de consequenties
en mogelijke gevolgen van deze uitspraak,
Verder heeft het Classicaal College voor de Visitatie Groningen-Drenthe eind januari 2020 een rapportage
uitgebracht over de bevindingen van de visitatie aan Het Erfdeel. Ook deze rapportage wordt deze avond
meegenomen om samen na te denken over de toekomst van onze oecumenische geloofsgemeenschap.
Er zijn ondertussen door de wijkkerkenraad onderzoekswerkgroepen ingesteld en zij doen verslag van hun
bevindingen tot nu toe. De eerste uitkomsten van deze werkgroepen kunnen hoofdlijnen aangeven voor
mogelijke scenario’s. De mening van gemeenteleden is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van
deze scenario’s. Terugkoppeling hiervan volgt op een volgende gemeentebijeenkomst.
Daarnaast wil de wijkkerkenraad de leden kennen en horen of het voorgenomen besluit tot
verzelfstandiging van het Erfdeel dat ‘on hold’ is gezet, een definitief besluit kan worden.
Verzetje
De grootste fout van mensen is
dat zij zo vaak willen oogsten
op plaatsen waar niet is gezaaid.
Indira Gandhi
Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen
Vertelvoorstelling Maria 26 januari
'Het was een gewone maandag als alle anderen. En toch had ze daar ineens op
de stoep gestaan in een blauwe mantel, witte sportschoenen en een witte sjaal
om haar haar. In de ene hand een tas en in de andere hand een koffer. Het
bleek niemand minder te zijn dan de Heilige Maagd Maria'.
Stel het je eens voor.
Wat zou jij doen? De vrouw die de deur had opengedaan liet haar binnen. Dat
werd het begin van een ongewone week. Maria zit vol met verhalen zo blijkt
algauw. Zo leert de vrouw over haar bijzondere gast maar ook over de twijfel
en het geloof in zichzelf en het leven.
De voorstelling is een hedendaagse raamvertelling waarbinnen oeroude
verhalen op een verrassende manier verbonden worden met de dag van
vandaag. Dit ontroerende verhaal met diepgang en humor wordt verteld door
Pauline Seebregts. Een professionele vertelster met een warme en intense
vertelstijl. Haar verhalen worden dikwijls ervaren als inspirerende momenten van wat je ‘entertaining
wisdom’ zou kunnen noemen. Muzikaal wordt de voorstelling begeleid door Jopie Jonkers,
harpiste/zangeres.
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Zij die ons voorgingen…….
Vrijdag 3 januari is Seerp Palsma overleden. Hij was net 63 jaar geworden.
Hij woonde met Hetty aan het Moagien 1.
Bij een onderzoek was bij Seerp alvleesklierkanker geconstateerd en daarna ging het heel snel. Zijn dood
kwam niet onverwacht, maar overviel wel iedereen, ook Seerp zelf. Hij was niet bang voor de dood en zijn
lijf was op, maar in zijn hoofd en op papier was hij er nog niet klaar mee. Hij wilde Hetty en zijn kinderen
Tom en Rike, Paula en Robin, goed en verzorgd achterlaten.
Seerp hield van zijn werk in het onderwijs, als leerkracht en als directeur.
Het gaf hem veel voldoening als door een duwtje in de rug een leerling het toch ging redden of als een
collega, door wat extra aandacht van hem, toch zijn, haar draai kon vinden in school. Hij was voor hem een
groot verdriet dat hij zijn geliefde werk niet meer kon doen vanwege een burn-out. Zijn grote
verantwoordelijkheidsgevoel en zijn tomeloze inzet hadden hun tol geëist.
Seerp was een drukke beweeglijke man die graag buiten was en dingen deed en tegelijkertijd was er bij hem
veel rust en ruimte. Hij kon zijn oordeel opschorten en mensenkinderen een tweede kans geven. Hij kon
ook goed luisteren en goede vragen stellen waardoor je al pratend zelf tot een antwoord kwam of op een
oplossing voor je probleem. Een bijzonder en sympathiek mens.
We hebben helaas veel te vroeg afscheid van hem moeten nemen in een dankdienst voor zijn leven op
vrijdag 10 januari in Het Erf. We deden dat met liederen die Seerp zelf had uitgezocht, mooie herinneringen
uitgesproken door Paula en Herman Langhorst van Kindpunt, en het lezen van psalm 23.
De crematie in de Reestborgh was in kleine kring.
We wensen Hetty, Tom en Rike, Paula en Robin, familie en vrienden veel sterkte bij het dragen van dit
verlies van hun geliefde Seerp.
Correspondentieadres Hetty Palsma Moagien 1 7943 JN Meppel
Femke Groen

Kerkcafé
Donderdag 30 januari 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 euro voor een kop koffie of thee.
Na de koffie schenken we een glas limonade of wijn.
De kosten: € 0,50 voor de limonade en €1,00 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 27 februari 2020
Zondag 26 januari 2020
1e Collecte: Stichting Betheljada
Stichting Betheljada is een particuliere instelling voor de opvang van kinderen met een
ernstige meervoudige beperking. De instelling heeft ruim 30 bewoners in de leeftijd van 535 jaar en bijna 20 pupillen (van 1,5 – 20 jaar) in de dagopvang. Zij vertegenwoordigen alle etnische en
religieuze groepen van Suriname en hetzelfde geldt voor de medewerkers. Op geheel eigen wijze geeft
deze organisatie in Suriname invulling aan het Internationale Verdrag over de Rechten van het Kind. In
1979 begonnen ze hier met de opvang van vier jonge bewoners. Sindsdien is de behoefte aan 24 uurs
opvang voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking alleen maar groter geworden. Dankzij de
hulp van velen -instanties en particulieren in en buiten Suriname kon het tehuis uitbreiden en heeft nu
plaats voor 30 bewoners.
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Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan 15 kinderen met een meervoudige beperking. De bewoners van
Stichting Betheljada worden in een aangename omgeving door toegewijde en getrainde verzorgsters
verzorgd. Stichting Betheljada wil op allerlei manieren bekendheid geven aan het werk dat zij doet. Zo
proberen zij financiële middelen binnen te krijgen voor het tehuis. In de komende jaren wil Stichting
Betheljada zich vooral inzetten om meer kinderen met een meervoudige beperking te kunnen opnemen.
Dit is echter alleen mogelijk met de gegarandeerde steun van de overheid en goedgeefse donateurs of via
collectes in diverse gemeentes.
Mogen zij ook rekenen op uw financiële ondersteuning voor deze kwetsbare kinderen.

JOP, Jong Protestant, gelooft dat kinderen en
jongeren volwaardig onderdeel van de gemeente
zijn. Vieren doe je samen!
Hoe kunnen we als kerk relevant zijn voor
kinderen?
JOP, Jong Protestant ontwikkelt werkvormen voor
jeugd binnen én buiten de kerk.
Hoe kunnen we ongedwongen bezig zijn met geloofsonderwerpen?
Welke activiteiten kunnen we met de jeugd doen? Binnen de Protestantse Kerk zijn er naast de traditionele
vorm van een kerkdienst diverse vormen van samen vieren met jong en oud:
Tijdens een ‘gewone’ zondagochtenddienst, bij Kliederkerk, op kindernevendienst, Kerk op schoot,
Sirkelslag, of bij een viering die met jongeren is voorbereid: een kerkdienst is dé plek waar je viert dat je bij
God en elkaar hoort. Sirkelslag is een online spel voor jeugdgroepen van JOP, waarin jongeren als groep
uitdagende opdrachten uitvoeren en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste
score. Ze staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om
ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een Bijbelverhaal centraal staat.
Ook een groep jongeren uit onze gemeente doen hieraan mee. JOP zet zich in voor kinderen, jongeren en
hun ouders. Daarom ondersteunt JOP-vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de
Protestantse Kerk. Zodat gemeenten een vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle
generaties!
Even voorstellen…
Wij zijn Alyanne en Arjan Grooteboer, sinds juli vorig 2019
vervullen wij de rol van diaken in de gemeente Stad en Landen.
Oorspronkelijk komen we uit Nieuwleusen, we wonen nu
ongeveer 8 jaar in Meppel, in de wijk Oosterboer. Ons gezin
bestaat verder uit zoon Roan (4) en dochter Kriss (1 jaar).
Alyanne werkt als Psychomotorisch Therapeut bij de GGZ
Drenthe. Arjan werkt als hulpverlener in de Jeugdzorg.
Omdat we jonge kinderen hebben, kiezen we ervoor om als
duo de taken van diaken uit te voeren. We ervaren dit als een
kans om meer deelgenoot te zijn in de gemeente en een
steentje bij te dragen aan het zijn van een warme, betrokken
gemeente. Hopelijk tot ziens in het kerkelijk werk!

Ik ben Jeanet Hoekerswever. Geboren en getogen in Meppel. Ik ben sinds september
diaken van wijk Stad en Landen.
De functie die ik op dit moment vervul, is het opstellen van het collecterooster.
In deze spannende tijd van kerkzijn wil ik graag mijn steentje bijdragen. Daarom heb ik ja
gezegd tegen de diaconie toen bleek dat er een vacature was.
Het is een leuke groep mensen die hart voor de zaak hebben en die gewoon de handen
uit de mouwen willen steken. Ik voel me thuis bij deze groep mensen.
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Mijn naam is Jaap Luth en ben op 8 december 2019 bevestigd als diaken met als
speciale taak het penningmeesterschap. Dit is de 2e keer dat ik deze functie mag
gaan vervullen. Dus helemaal vreemd is deze functie niet voor mij. In 1988 ben ik
samen met Anja en 3 kinderen in Meppel komen wonen en dit met veel plezier. De
kinderen zijn de deur uit en wonen met hun partners in Meppel, Zwolle en Rijssen.
Allemaal redelijk in de buurt en daarom goed te bereizen. We hebben 4
kleinkinderen en dat is ons mooiste bezit. Verder heb ik een volkstuin en ben ik
vrijwilliger bij FC Meppel voetbal. Toen ik benaderd werd voor diaken heb ik eerst de
boot afgehouden omdat ik vond dat ik te oud was. Omdat de functie na enige tijd
nog niet was ingevuld begon ik te twijfelen of ik toch niet geroepen was om deze
functie nog een keer op mij te nemen. Uiteindelijk heb ik toegezegd en ga met veel plezier, samen met de
enthousiaste groep diakenen, het diaconaat in onze PKN-gemeente inhoud geven.
Bedankt!!
Opnieuw ontving de diaconie een dankbetuiging. Onderstaande brief kwam van het Nederlandse Rode
Kruis. Zij schreven:
Heel veel dank voor uw gift van € 1000,- ten behoeve van onze hulpverlening voor voedselhulp in Afrika en
Jemen. In het verleden mochten wij al vaker rekenen op uw steun.
Ook nu heeft u gehoor gegeven aan onze noodoproep.
Wereldwijd leek het de laatste jaren beter te gaan en werden minder landen getroffen door honger. Maar
door aanhoudende droogte en in sommige landen gewapende conflicten zijn er in verschillende regio’s van
de wereld nu ernstige voedseltekorten. Miljoenen mensen lijden honger en hebben snel hulp nodig. Onze
medewerkers zetten alles op alles om zoveel mogelijk mensen in deze regio’s te helpen met voedsel, schoon
drinkwater en medische zorg. Mede dankzij uw steun wordt dit mogelijk gemaakt.

Repaircafé Meppel is verhuisd!
Een nieuw jaar met 10 kansen om je goede voornemen minder weg te gooien waar te maken. Het
Repaircafé Meppel is zaterdag 25 januari weer open. Van 09.30 tot 13.00 staan we voor u klaar om te
kijken of we samen wat stuk ging weer heel kunnen maken. U vindt ons in het gebouw van de MensA,
Witte de Withstraat 2a in Meppel. Het Repaircafé Meppel heeft een nieuwe plek gevonden bij de MensA
activiteitencentrum. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid vlakbij. U vindt ons in de centrale
ontmoetingsruimte waar u natuurlijk ook een kopje koffie kunt drinken en elkaar kunt ontmoeten. Wij
ontvangen u graag op deze mooie nieuwe plek. Met als goede voornemen om zoveel mogelijk spullen weer
gebruiksklaar aan u mee te geven.

36e “DE VAART” VAKANTIEWEEK VAN 16 mei t/m 23 mei 2020
Deze vakantie vindt plaats in het nieuwe zorghotel op landgoed Hydepark in Doorn.
De diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland en het Vakantiebureau
verzorgen hier vakanties voor mensen die zorg nodig hebben.
De ligging van het hotel is prachtig op een oud landgoed op de Utrechtse
Heuvelrug.
Wie komen voor deze vakantie in aanmerking:
-Mensen die niet zo gemakkelijk alleen op vakantie gaan en die geen of weinig zorg nodig hebben.
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Dit zijn veelal mensen die nog zelfstandig wonen in een aanleunwoning of verzorgingshuis.
-Ouderen, al dan niet met een haperende gezondheid.
-Mensen, jong en/of oud, die zijn aangewezen op zorg en/of rolstoel gebonden zijn.
-Echtparen waarvan man of vrouw zorg nodig heeft en de ander nog vitaal is.
Heeft u belangstelling voor deze vakantieweek of kent u iemand die ervoor in aanmerking zou willen
komen, geef dit dan door aan één van de onderstaande commissieleden.
U kunt zich tot uiterlijk 25 februari aanmelden bij:
Feikje Lems
- 256132 f.lems@home.nl
Marten Hofman -255719 mkhofman@home.nl
Piet Verkade
- 254326 dinyenpiet@gmail.com
De werkgroep “De Vaart”, die deze vakantie organiseert, staat onder verantwoordelijkheid van de
diaconale vakantie commissie van het college van diakenen.
Wilt u meer weten?
Laat u dan informeren door één van de bovenstaande commissieleden of door de coördinator
van de vakantieweek, mw. Ineke Meerman telnr. 0528-278133, email himeerman@gmail.com
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 Het Erfdeel 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.
Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen?
Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij:
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. 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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