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Vieringen Het Erfdeel
Zondag 12 juli
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 ook verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com
Dit materiaal is speciaal gemaakt bij de gelijkenis van de zondag.
Lezing: Lucas 10, 30-37
Thema: Wie helpt mij?
Een man is op weg van Jeruzalem naar Jericho. Hij
wordt overvallen door rovers en is gewond. Alles is hij
kwijt en is moederziel alleen. Hij heeft hulp nodig.
Wie gaat hem helpen? De priester was voorbij gelopen
en de Leviet. Er komt een man op zijn ezel
dichterbij….hoe gaat dit aflopen?
Zondag 19 juli
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 ook verstuurd via de
Erfdeler, erfdeler@gmail.com
Dit materiaal is speciaal gemaakt bij de gelijkenis van de zondag.

Lezing: Lucas 12, 16-21
Thema: De rijke boer
De boer plant en oogst en plant en oogst. Hij is blij met al die
voorraden.
Ik moet een schuur bouwen, denkt hij bij zichzelf, om alles op te
slaan.
Maar de schuur is algauw veel te klein, zo goed boert hij. Hij bouwt
nog een grotere schuur……
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BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel
Samen vieren
Regelmatig wordt geïnformeerd bij Vanboeijen of de kerkzaal met nodige voorzorgsmaatregelen weer
gebruikt kan worden voor de vieringen. Voor de stand tot nu toe verwijzen we naar de mededelingen van
SOK. Gelukkig zijn Gerrit en Hanneke van Werven, Wilma Heeres, Hans Donkers, Tobias van de Plaat en de vgleden nog steeds bereid om de opnames te verzorgen. Er wordt wel gekeken om het vele werk, dat Gerrit
eraan heeft, wat te verlichten.
De 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 Als
je de Erfdeler nog niet ontvangt kun je je aanmelden via hetzelfde e-mailadres. Materiaal voor kinderen om
thuis te gebruiken wordt ook verstuurd via erfdeler@gmail.com
Gelijkenissen: Zoeken en Zien
In de vieringen op de zondagen na Pinksteren staan de gelijkenissen van Jezus
centraal: Het verloren schaap, De kostbare parel, De twee zonen, Het huis op de
rots, Het kleine poortje, Wie helpt mij en De rijke boer. Het zijn verhalen over
‘Zoeken en Zien’. Een gelijkenis is nooit een verhaal om iets wat moeilijk te
begrijpen is wat eenvoudiger te maken. Een gelijkenis is een verhaal waarin je
moet ‘zoeken’ om te ‘zien’, het is een ontdekkingsverhaal. Tijdens de lezing in de
video-viering zie je de afbeeldingen en hoor je de tekst van Nick Butterworth en
Mick Inkpen uit ‘Acht verhalen van Jezus’. Het is een verhaal voor groot en klein.
Voor de kinderen is er materiaal dat speciaal gemaakt is bij het project ‘Zoeken
en Zien’ en de gelijkenis van de zondag
Schik in bloemen
De taakgroep Liturgisch bloemschikken zorgt bij de
gelijkenissen van Jezus voor een groeischikking. Basis is een
kandelaar met zeven kaarsen. Het getal zeven staat voor het
aantal gelijkenissen en wijst ook op de volheid en de
universaliteit van de inhoud van de gelijkenissen. De kaarsen
zijn groen en verwijzen samen met een lap groene stof naar
de kleur van het kerkelijk jaar.
Bij de gelijkenis van het verloren schaap op 7 juni was er een
schaal met een graszode en negen en één bolletjes witte wol.
Bij de gelijkenis van de kostbare parel op 14 juni kwam een
glazen houder, gevuld met oesterschelpen en een grote parel.
Op 21 juni verwees een mand met appels naar de gelijkenis
van de twee zonen, omdat in de bewerking van Nick
Butterworth en Mick Inkpen wordt verteld van een
appeloogst. Op 28 juni stond een keisteen symbool bij het verhaal van het huis op de rots en op 5 juli wezen
kleine oosterse voorwerpen op rijkdom. Op 12 juli staat een vaas met geneeskrachtige planten bij de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Op 19 juli staat een mand met groenten symbool bij de gelijkenis
van de rijke boer.
Mededelingen SOK
Uit gesprekken van de Stichting Oecumenisch Kerkzijn (SOK) met Vanboeijen blijkt dat door maatregelen in
verband met de coronacrisis alle ruimtes van Het Erf tot 1 oktober 2020 niet toegankelijk zijn voor externen.
Dit betekent dat tot die tijd de SOK geen ruimte voor vieringen ter beschikking kan stellen aan leden van Het
Erfdeel. Uit deze gesprekken blijkt ook dat er een mogelijkheid is om de gebruikersovereenkomst tussen
Vanboeijen en de SOK met een jaar te verlengen tot augustus 2021.
namens SOK, Hans van Sas
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Vierruimte
Uit de mededelingen van SOK is duidelijk dat leden van Het Erfdeel geen
gebruik kunnen maken van de kerkzaal in Het Erf tot 1 oktober. Tot die tijd
zal worden geprobeerd de opnames in het verenigingsgebouw van het
Meppeler Mannenkoor en de uitzendingen via www.erfdeelkanaal.nl te
verzorgen zoals tot nu toe gebeurt.
De werkgroep Vieringen bezint zich intussen op de vorm en inhoud van
rechtstreekse uitzendingen op zondagmorgen voor het geval Vanboeijen
maatregelen versoepelt en bijeenkomsten op zondagmorgen mogelijk zijn.
Een onderzoekswerkgroep heeft een protocol ontwikkeld volgens de richtlijnen van de RIVM en de PKN.
Een andere onderzoekswerkgroep is met adviezen gekomen over aan te schaffen apparatuur om vieringen
met beeld en geluid uit te zenden. Na de bespreking van deze adviezen zal de onderzoekswerkgroep zo snel
mogelijk aan de slag gaan om de gewenste situatie te realiseren.
‘Koffiedrinken’ na de viering
In deze coronatijden missen we het contact met elkaar als gemeenteleden.
Na de viering bleven velen koffiedrinken. Maar dat is nu niet mogelijk.
Zoals er al veel digitale oplossingen zijn gevonden voor activiteiten in deze
tijd, hebben wij ook hiervoor een digitale oplossing bedacht. We hebben
een virtuele koffieontmoetingsplek in het leven geroepen met de naam:
meet.jit.si./koffiepraatjemeterfdelers
Iedereen die een computer of laptop, tablet of mobiel heeft kan via deze
link met elkaar een praatje maken na de viering op zondag of op een
willekeurig ander moment in de week. Als je er naartoe gaat, zie je vanzelf
of er iemand anders aanwezig is of niet. Je kunt natuurlijk ook onderling met elkaar een afspraak maken om
elkaar daar te ontmoeten. Degenen die het willen doen via de computer of laptop kunnen de link in de
adresbalk invoeren of plakken je internetbrowser via Chrome of Firefox. Vervolgens krijgen ze de vraag of ze
audio en video willen toestaan. Waarbij je op ja klikt, je komt dan direct in de koffiegroep en bent in staat om
met de anderen te praten. Degene die via een tablet of mobiel mee willen doen kunnen de link in de
adresbalk van je internetbrowser invoeren of plakken via Chrome of Firefox en worden dan gevraagd om de
jitsi-app te downloaden. Vervolgens krijgen ze de vraag of ze audio en video willen toestaan. Waarbij je op ja
klikt. Je komt dan direct in de koffiegroep en bent in staat om met de anderen te praten. Vanaf zondag 10.30
is het mogelijk om met elkaar te praten en elkaar te zien na de viering of door de week als je behoefte hebt
aan een praatje. Het is ook mogelijk om via de telefoon mee te luisteren. Dan eerst bellen naar 0852081541
en dan wordt er in het Engels gevraagd om een pincode: 3029349663 en daarna afsluiten met #. Dan even
wachten en zit je er in met je telefoon. Dan kun je de anderen horen maar niet zien. En kun je gewoon
meepraten.
Omzien naar elkaar
Op 1 juli, de dag dat ik deze kopij schrijf, zijn de coronamaatregelen versoepeld. Sportscholen gaan weer open
en theaters. Je kunt weer uit eten. Maar die anderhalve meter blijft, binnen en buiten. Voor de één is dit
verschrikkelijk en een groot gemis en voor de ander wat lastig. Ik merk bij mezelf dat het bijna een soort
‘tweede natuur’ wordt.
Als ik boodschappen heb gedaan en (in de winkel af en toe verbaasd ben hoe sommige mensen overal
‘doorheen fietsen’ ) weer thuiskom dat die anderhalve meter er nog steeds zit ingebakken en ik de neiging
heb om afstand te houden van Kees. Wat natuurlijk helemaal niet nodig is.
De zorg- en verpleeghuizen zijn weer beperkt open voor de naaste familie. En dan word je geconfronteerd
met je (schoon)moeder, die maanden alleen op haar kamer is geweest. Geen broers en zussen, kinderen en
kleinkinderen of vriendinnen die bij haar op bezoek kwamen; geen telefoontjes of beeldbellen want dat lukt
haar niet of ze verstaat het niet. Het heeft haar geen goed gedaan. En dat zal bij veel meer van haar
lotgenoten het geval zijn.
Wij denken ook aan hen die bezig zijn met behandelingen ter voorbereiding op een diepingrijpende en zware
operatie; aan hen die hard werken aan herstel en van wie veel geduld gevraagd wordt met zichzelf en met
anderen, aan hen die te maken hebben met depressiviteit, verlies van hun baan of eenzaamheid.
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Pastoraat steeds meer gewoon
We doen nog veel met de telefoon of email, maar langzamerhand gaan we ook weer (voorzichtig) bij mensen
langs. Nog niet bij de mensen die bij de risicogroep horen.
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 is er een soort telefonische
hulpdienst opgezet. 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 Femke Groen en Kees
Stroop, 0522-256322 of een e-mailbericht sturen. Zij zorgen ervoor dat er dan iemand voor u en jou is. Er
hebben zich al mensen gemeld om te helpen, dus schroom niet om van je te laten horen of lezen.
Samen delen
Nu collecteren in de coronacrisis niet mogelijk is komen diakenen en kerkrentmeesters met alternatieven op
gaven te delen ver weg en dichtbij. Hun ideeën zijn te lezen in de Erfdeler.
Voorbereiding gemeentebijeenkomst
Er wordt een bijeenkomst voorbereid om de gemeente te kennen en te horen wat betreft de
toekomstplannen van Het Erfdeel. Een mogelijke datum is zondag 23 augustus om 11.00 uur. Meer informatie
staat in de volgende Erfdeler van vrijdag 24 juli en in de volgende Gaandeweg van 14 augustus.
Verzetje
Er is nog zomer
Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.
Judith Herzberg
Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen
OPROEP
Stichting Fondswerving Kerkzaal Oosterboer zoekt twee vrijwilligers voor de
kascommissie. De onafhankelijke stichting heeft ten doel het verwerven van
middelen teneinde een kerkruimte in te richten voor vieringen van een
oecumenische gemeenschap alsmede het behartigen van de materiële
voorzieningen. De taak van de kascommissie is om de jaarrekening te
controleren en hiervan een verslag te maken. Samen met de penningmeester kijk je of de financiën goed
zijn verwerkt. Dit is belangrijk zodat onze donateurs het vertrouwen houden in het gevoerde financiële
beleid en uitvoering. De jaarrekening van het afgelopen jaar 2019 is gereed en moet gecontroleerd worden.
We zouden ook graag willen dat de kascommissie voor 2020 ook de controle doet. Volgend jaar dus.
Wij schatten in dat de inzet niet meer dan 1 uur bedraagt.
Vrijwilligers kunnen zich via e-mail melden bij de secretaris,
Harold Hofenk, haroldhofenk@gmail.com
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Onze Vader die in de hemelen is.
Mattheüs en Lucas
Beide Evangelisten maken gebruik van dezelfde bronnen zoals: Het evangelie naar Marcus, losse uitspraken
van Jezus, het Eerste Testament en een onbekende bron of bronnen. Er is toch een wereld van verschil en
dat zie je ook af aan de beide verschillende versies van het Onze Vader. Ik doe een poging om de verschillen
te typeren met een zin. Bij het evangelie naar Lucas en het boek Handelingen, denk ik aan de leus: “we gaan
naar Rome toe”. De enorme drijfveer van Lucas is om iedereen in de wereld die ervoor open staat het kan
horen: Jezus is geboren. En bij het evangelie naar Mattheüs denk ik aan de uitspraak: “ Er staat geschreven
…” Hier is de schrijver en wetenschapper, de creatieve theoloog aan het woord. Hier kom ik in de omgeving
van het Leerhuis.
De Messiaanse gemeente
De Messiaanse gemeenschap in Palestina heeft het zwaar. De vernietiging van de Tempel in het jaar 70, de
verwijten vanuit verschillende Joodse kringen. Er dreigt een breuk met de synagoge en het woord Messias
roept negatieve reacties op buiten de Messiaanse gemeente. Het Marcus Evangelie is vele malen gelezen en
over geschreven, verschillende uitspraken van Jezus zijn verzameld en worden regelmatig voorgelezen en
besproken. Er is behoefte aan een eigen boekrol, waarin het leven van Jezus verbonden wordt met de
verschillende boekrollen uit het Eerste Testament. Een enorme uitdaging voor deze geloofsgemeenschap.
Het Onze Vader
Het Onze Vader, volgens Mattheüs, is nauwkeurig gestructureerd en zit logisch in elkaar. Het begint met het
aanroepen van God. Daarop aansluitend drie gebeden die betrekking hebben op de hemel en daarna volgen
drie gebeden die betrekking hebben op het leven op aarde. Het geheel wordt afgesloten met een lofprijzing,
afkomstig van iemand die de tekst heeft overgeschreven.
Vader
Jezus zal naar alle waarschijnlijkheid Aramees hebben gesproken. Vader is dan de vertaling van het Aramees
“Abba” Het woord “ Abba” komt op drie plaatsen voor in het Tweede Testament. (Marcus 14:36; Rom.8:15;
Galaten 4:6. Zowel Mattheüs als Lucas hebben dit niet en geven dit weer als (stam) vader, waarbij we niet in
biologische termen moeten denken, eerder aan “geestelijke” verwantschap.
Die in de hemelen is
Menigeen zal nauwelijks het verschil tussen het meervoud “hemelen” en het enkelvoud “hemel” opmerken.
Wat maakt het eigenlijk uit? Voor de Messiaanse gemeente lag dat toen wel anders. Tot wie of wat richten
de gemeenteleden hun hart bij het gezamenlijk aanheffen van dit gebed? Het gewone Grieks voor de
christelijke jaartelling heeft geen meervoudsvorm, alleen het enkelvoud “hemel”. Maar de “hemel” is lokaal,
dat is de Griekse hemel. En dat roept weer irritaties op bij Joden buiten de gemeente, want dat is de Griekse
hemel( lucht) die vol is met goden. De hemel(lucht) is de verblijfplaats van de goden, o.l.v. Zeus was het eerst
de bergketen Olympus en werd later de hemel de verblijfplaats van de goden. Er is voor dit probleem een
oplossing. De schrijvers van de Griekse vertaling van het Eerste Testament hebben het meervoud als
vertaling van het in het Hebreeuws sjamajiem ‘hemelen’. Vaak in combinatie met een werkwoord, zoals in
Psalm 19:2 ‘de hemelen vertellen Gods eer’. Als de Messiaanse gemeente in haar bijeenkomsten dit gebed
bidden dan kunnen ze zich richten tot de universele God die overal aanwezig en bereikbaar is en niet tot een
lokale aan landgrenzen gebonden godheid. Ondanks de enorme inspanning van de Messiaanse gemeente om
het contact te onderhouden, is de breuk met de synagoge er toch gekomen.
Hein van den Heuvel
De Diaconie in Coronatijd
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'.
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Collectes: 12 juli 2020
1e collecte: Noodfonds en Stichting Titia (Zie bijlage st Titia)
2e collecte: eigen gemeente
Collectes: 19 juli 2020
1e collecte: St Indlu Yethemba (zie bijlage) en st Exodus (zie bijlage)
2e collecte: eigen gemeente

Zondag 12 juli 2020
Stichting Titia:
Stichting Titia is ontstaan in 2004.
Doel van de stichting:
*
Traumatologische zorg voor kinderen en volwassenen
*
Opbouwen van langdurige relatie met tweejaarlijkse missies
*
Opzetten trainingscentrum voor betere trauma opvang
*
Opleiden plaatselijke chirurg
Faciliteiten:
Er ontbreken nog wel belangrijke zaken op de operatiekamer, zoals:
* Elektrische boor en zaagapparatuur op accu’s
* Plaat- en schroefsetjes om ook operatief fracturen te kunnen behandelen
* Speciale tractie OK-tafel
* Meer gips faciliteiten
Voor de komende jaren hebben we om de continuering van zorg te borgen een in Nederland opgeleide
Ghanese orthopedisch chirurg bereid gevonden om 2 dagen in de week in Berekum te gaan opereren. Verder
is er een samenwerkingsverband gezocht met de orthopedie van het UMC Maastricht (die een samenwerking
hebben met een kliniek in dezelfde regio) om een goede afstemming te krijgen van de regionaal benodigde
orthopedische en traumatologische zorg.
Er is nog een chronisch gebrek aan instrumentarium, dus zullen we trachten in 2020 een set fixateurs externa
te doneren, waarmee op relatief eenvoudige wijze breuken en correcties gestabiliseerd kunnen worden en
die herbruikbaar zijn. Verder streven we ernaar, afhankelijk van vrijetijd, geld en Corona, in het najaar een
bezoek af te leggen met een OK-assistent om de organisatie op een hoger niveau te krijgen en een
fysiotherapeut om te inventariseren hoe we de nabehanding op een hoger niveau kunnen krijgen.
Met een donatie helpen we meerdere projecten door deze stichting mogelijk te maken.
Zondag 19 juli 2020
1e collecte: Stichting Indlu Yethemba

Stichting Indlu Yethemba, wat betekent Huis van Hoop, is in 2008 opgericht.
Hetty Bloem, de oprichtster van de stichting, is begonnen in een kinderhuis, maar in hart en nieren is ze
verpleegkundige. Op een dag liep ze door de township en al snel kwam ze erachter dat ook Kriel (Z-Afrika)
geteisterd wordt door de ziekte Aids, waardoor de problemen enorm zijn.
Het hart van het werk in Zuid-Afrika is het geven van nieuwe kansen en hoop voor deze mensen die zo weinig
hebben en het bieden van een menswaardige ondersteuning aan mensen waarvan het leven in veel gevallen
naar een einde loopt. Daarnaast maakt het mogen vertellen over het werk van God daar een wezenlijk
onderdeel van uit.
Het doel is hoop te brengen aan diegenen die zijn geïnfecteerd met HIV en AIDS, door het Evangelie van
Christus aan hen door te geven om zo het leven van individuen en gezinnen te verbeteren in Kriel, Thubelihle
en gebieden daar in de omgeving.
Plannen
* De vrouwen die geen werk hebben, zouden graag iets willen gaan doen, om zo zelf een inkomen te
genereren. Maar daarvoor hebben ze steun nodig om te kunnen beginnen
* Zoeken naar samenwerking met kerken in Thubelihle, om in de township waar we werken, een leefbaarder
samenleving mogelijk te maken De problematiek is daar enorm groot.
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* Door de steeds stijgende brandstofkosten, (de benzineprijs per liter is dit jaar met 30% toegenomen), valt
het niet mee om de gewone maandelijkse exploitatie rond te krijgen.
* Eén van onze terreinauto’s, moet weer de weg op. Deze staat nog steeds in onze garage met een
opgeblazen motor. Er moet een nieuwe in. We hopen en geloven hiervoor de financiële middelen te krijgen
om deze kosten te dragen,
* Het voedselproject zorgt ervoor dat er wekelijk zo’n 25 gezinnen een voedselpakket krijgen.
* In de wintermaanden juni, juli en augustus zorgen voor soep en brood voor de allerarmsten twee keer per
week
* Kansen bieden voor kinderen, om naar school te kunnen
* Leveren van zaden en materialen om te helpen zelfstandig een groentetuin te maken en te onderhouden.
Deze tuin zorgt ervoor dat ze gezonde voeding krijgen. Dit is voor HIV/Aids patiënten van levensbelang, naast
hun medicatie.
* Zorgen voor medicatie en ziekenvervoer
Zondag 19 juli 2020
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!

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
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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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