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Het volgende nummer verschijnt 1 mei
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 29 april
Bloemengroet
5 apr
Mw. Rie Stam
12 apr
Hans en Ria van Werven

Klein Bastion De Kampen
Klein Bastion De Kampen

Vieringen Het Erfdeel
Zondag 19 april
Opname vanuit het verenigingsgebouw van het Meppeler Mannenkoor
Vanaf 10.00 uur is de uitzending te zien op www.erfdeelkanaal.nl
De huisliturgie en materiaal voor kinderen wordt verstuurd via de Erfdeler,
erfdeler@gmail.com
Er is ook materiaal beschikbaar bij Kind op Zondag, www.kindopzondag.nl
Lezing: Exodus 15, 22-27
Thema: Wie zorgt voor ons?
De Israëlieten zijn bevrijd uit Egypte.
Al snel slaat hun blijdschap om in
gemopper en geklaag. Hoe komen we
aan eten en drinken? Wie zorgt er voor ons? Mozes weet het ook
niet. Hij vraagt God om hem en het volk te helpen.

Zondag 26 april
Opname vanuit het verenigingsgebouw van het Meppeler Mannenkoor
Vanaf 10.00 uur is de uitzending te zien op www.erfdeelkanaal.nl
De huisliturgie wordt verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com
Materiaal voor kinderen wordt onder voorbehoud verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com
Er is ook materiaal beschikbaar bij Kind op Zondag, www.kindopzondag.nl
Lezing: Exodus 16, 31-35 en 17, 1-7
Thema: Is de Heer in ons midden?
De Israëlieten zijn op weg naar het beloofde land. God heeft
hen bevrijd, maar waar is hij nu? Mozes zegt tegen de mensen
dat ze een kruik met manna moeten bewaren, zodat iedereen
later kan zien wat God voor hen doet.

BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel
Samen vieren
De komende tijd zijn vieringen in Het Erf niet mogelijk. Opnames van vieringen worden gemaakt in het
verenigingsgebouw van het Meppeler Mannenkoor.
Vanaf 10.00 uur op zondagmorgen is er een uitzending via www.erfdeelkanaal.nl Een huisliturgie met
onder andere liederen die meegezongen kunnen worden, wordt verstuurd via de Erfdeler,
erfdeler@gmail.com Voor ontvangst daarvan kun je je aanmelden via hetzelfde e-mailadres. In
voorkomende gevallen verzorgt de leiding van de kindernevenviering materiaal om thuis te gebruiken, ook
via erfdeler@gmail.com Kind op Zondag stelt materiaal beschikbaar op www.kindopzondag.nl
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Verbeeldingsproject tot Pinksteren
De voorgaande gemeenteleden laten het verbeeldingsproject doorlopen van Pasen naar Pinksteren. Omdat
wij elkaar niet op zondag rond en in een viering kunnen ontmoeten, is dit een mogelijkheid om een andere
invulling te geven aan het ontmoeten van elkaar en het omzien naar elkaar.
Elke week heeft een eigen thema. De thema’s worden bekend gemaakt via de Erfdeler en de
facebookpagina van Het Erfdeel. Uw en jouw verbeelding in de vorm van een foto, tekst of anderszins kan
verzonden worden naar vgl.heterfdeel@gmail.com De voorgaande gemeenteleden bundelen de reacties en
plaatsen deze op facebook van Het Erfdeel. Plaatsen en reageren kan ook direct via facebook.
Schik in bloemen
Hierbij de link naar de uitleg Groeischikking Pasen
door Kees via Youtube.
https://youtu.be/JpwYeyFNXv8
De taakgroep Liturgisch bloemschikken maakt ook
tussen Pasen en Pinksteren een groeischikking. De
basis is een platte bak met zand met daarin
accubakken, gevuld met zand, en een steen. Dit
verwijst naar de doortocht door de woestijn en de
berg Sinaï.
Elke zondag wordt de groeischikking aangevuld met een voorwerp,
een plant of een kleine symbolische schikking. Deze hebben te maken
met de verhalen over de weg die Mozes en het volk van God gaan.
De liturgische kleur in deze periode wit. Dit zou ook de hoofdkleur
kunnen zijn van een bloemstuk of boeket die als groet van de
gemeente wordt rondgebracht. Gelet op de ruimte waar de opnames
voor de vieringen worden gemaakt, heeft de taakgroep gekozen voor
meer kleur.
Huispaaskaarsen
De Boca Kaarsen Groep geeft geen catalogus meer uit. Dit is één van de redenen waarom er geen
huispaaskaars besteld kon worden via Het Erfdeel. Wie graag nog een huispaaskaars wil, kan zelf een keuze
maken en bestellen via www.boca.nl
Omzien naar elkaar
Bij Peter en Henny Hogewoning konden mensen hun
meeleven betuigen met Willy Jaspers Focks na de
tragische dood van Harry. Theo en Rita Pereboom
hebben aangeboden de zorgvuldige bundeling daarvan
naar Willy te brengen. Op 5 april hebben we de naam
van Harry opgeschreven in het boek van de namen en
hebben wij hem herdacht als een gepassioneerde
pastor, bevlogen voorganger en verbinder met een
open visie. Bert Schrotenboer ziet een langverwachte
operatie tegemoet. Aan de ene kant is er opluchting
dat deze door kan gaan en aan de andere kant blijft
het spannend, omdat het een zware ingreep is. Wij
wensen hem en allen die hem omringen, veel sterkte,
geduld en vertrouwen toe. In verband met het coronavirus is Jan van Dalfsen vanuit de Zonnekamp in
Steenwijk weer thuis bij Reina. Gelukkig is de zorg goed geregeld. Ook hen en hun geliefden wensen wij
veel sterkte, geduld en vertrouwen. Onze gedachten zijn bij allen die deze periode als moeizaam ervaren:
mensen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorgcentra, bewoners van Vanboeijen, zieken en herstellenden
thuis en zij die vallen onder de risicogroepen.
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Ook denken wij aan kinderen en jongeren voor wie scholen gesloten zijn en die geacht worden de discipline
op te brengen dagelijks hun huiswerk te maken, aan allen die thuis moeten werken en aan hen die werken
in de cruciale en vitale beroepen. Mogen zij en wij allen de kracht ontvangen goed met spanningen om te
kunnen gaan en inspiratie vinden om creatief en flexibel bezig te zijn met soms onverwachte en
onvoorziene mogelijkheden en kansen.
Pastoraat anders
Nu wij voorlopig niet onze bezoeken op de gebruikelijke manier kunnen doen, kan er meer dan tot nu toe
gewoon is gebruik gemaakt worden van contact per telefoon en e-mail. Wij zijn telefonisch bereikbaar op
0522 – 256322 en per e-mail op femke.g.groen@gmail.com en kees.stroop@gmail.com Wij bellen en
mailen zelf ook veel meer, dus wees zo vrij om iets van je te laten horen.
Telefonische hulpdienst
Daadwerkelijk en persoonlijk omzien naar elkaar en delen van wel en wee is nu moeilijker voor kwetsbare
mensen. Alles gaat ‘op slot’. Hoe houd je contact? Kan de zorg die nodig is, blijven
doorgaan? Waar vind ik nog een luisterend oor? Daarom willen we graag een soort
telefonische hulpdienst opzetten. Als je iets nodig hebt of zelf de boodschappen niet
meer durft of kan doen of behoefte hebt aan een luisterend oor kunt u, kun jij
bellen naar 0522-256322 (telefoon van Kees Stroop en Femke Groen) en dan zorgen
we ervoor dat iemand er voor u/jou is. Er hebben zich al mensen gemeld, dus laat
van je horen of lezen. Veel sterkte gewenst in deze onzekere tijden!
Samen delen
De diakenen komen met mooie alternatieven nu collecteren in de coronacrisis niet mogelijk is. Hun ideeën
zijn verderop te lezen.
Verzetje
Met het geheimenis van Jezus voor ogen
kunnen we ook dichter bij het geheimenis
van ons eigen leven komen.
(Anselm Grün, Leven met hart en ziel)
Een hartelijke groet,
Femke Groen en Kees Stroop
Zeven kaarsjes.
De rol van de voorgaand gemeenteleden leek uitgespeeld doordat we op zondagmorgen
niet meer samenkomen. Maar niets is minder waar. Voor de viering van Paasmorgen
hebben we ieder thuis een kaarsje aangestoken en een gebedsintentie uitgesproken. Die
individuele intenties zijn door Gerrit van Werven aan elkaar gemonteerd tot een geheel.
1. Eric stak het eerste kaarsje aan voor alle mensen op alle werelddelen omdat deze crisis ons
allemaal raakt.
2. Wout stak het tweede kaarsje aan voor alle leerlingen die geen veilige plek thuis hebben nu de
scholen gesloten zijn.
3. Mariet stak het derde kaarsje aan voor alle mensen die in deze tijd niet thuis kunnen blijven omdat
ze thuisloos zijn of wonen in een vluchtelingenkamp.
4. Rita stak het vierde aan voor mensen die verdriet hebben en hierbij de troost van de aanraking van
de ander moeten missen.
5. Willemijn stak het vijfde kaarsje aan voor iedereen die het nu financieel moeilijk heeft door het
wegvallen van inkomsten.
6. Wilma stak het zesde kaarsje aan voor mensen die eenzaam zijn en geen bezoek meer mogen
ontvangen. Dat wij manieren vinden om voor hen een lichtpuntje te zijn.
7. Klazien stak het zevende kaarsje aan omdat het Pasen is geweest. De dood heeft niet het laatste
woord heeft. Jezus leeft!
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Met onze persoonlijke zorgen en verdriet vormden we zo een geheel.
De voorgaand gemeenteleden werden gemist in de digitale vieringen en daarom gaan we tot het eind van
de digitale periode weer meedoen en ook een bijdrage leveren aan de viering.
In Petrus, het tijdschrift over geloof, hoop en liefde in de Protestante Kerkblad staat in nummer 9 van
februari 2020 een interview met tekstschrijver Han Kooreneef. Hij schreef dit lied:
Op een dag
wordt de wereld schoon geblazen
door de wind,
is er nergens nog een grens
die mensen wint.
Als het mag.
Op een dag
spoelen alle tranen weg,
met de regen mee,
en verdrinken in een eindeloze zee.
Als het mag.
Collecteren in Coronatijdperk
We kunnen helaas niet met de collecteschaal bij u langs komen. Maar u kunt uw
gaven wel geven door twee potjes op tafel te zetten en die te vullen met uw
giften voor Kerk en Diaconie. Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u dan uw
bijdrage in de potjes doen (contant geld of collectebonnen). Zodra we weer als
kerk bij elkaar mogen komen kunt u die potjes t.z.t. inleveren. Zijn er al mooie
potjes gemaakt door u of uw (klein)kinderen?
U kunt uw gaven ook direct overmaken via uw bank naar:
• KERK: IBAN NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van

'collecte eigen gemeente';
• DIACONIE: IBAN NL92 RABO 0333 1277 30 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Meppel, onder

vermelding van 'collecte Diaconie'.

U kunt ook een gift overmaken voor één van de collectedoelen van de betreffende zondagen.
Collectedoelen 19 april:
1e collecte: Artsen zonder Grenzen en/of onderhoud gebouwen
2e collecte: Eigen gemeente
Collectedoelen 26 april:
1e collecte: Noodfonds en/of Landelijk Oecumenisch werk
2e collecte: Eigen gemeente
Bedankt: Bartiméus fonds
Van het Bartiméus fonds ontving de Diaconie een brief met de volgende inhoud:
“Hartelijk dank voor de financiële gift € 501,78 die we van uw gemeente in februari 2020 mochten
ontvangen. Voor het Bartiméus fonds is de relatie met kerken zeer waardevol, omdat ook wij ons werk
vanuit een Christelijke levensovertuiging doen. Door deze steun maakt U het ons mogelijk ons blijvend in te
zetten voor onze naasten die hulp hard nodig hebben. Nogmaals onze hartelijke dank voor uw onmisbare
betrokkenheid”.
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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 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
Ouders met kinderen
Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk
zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of
wilmaheeres@kpnmail.nl .
Namasté
Elke 2 weken komt een groep jongeren van 12-17 bij elkaar om met elkaar in gesprek te zijn en activiteiten
te doen. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com of
wilmaheeres@kpnmail.nl .
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