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Vieringen oecumenische gemeente Het Erfdeel
Zondag 26 juli
lezing: Genesis 2, 18-25
Thema: de mens, beeld en gelijkenis van God
De dieren hebben namen en zijn samen en hebben het goed. De planten
en bloemen tieren welig. Adam, de mens, is alleen. God zei: ’Ik zal hem
een ‘tegenover’ maken, iemand die bij hem past.’ ‘Ja’, roept Adam blij en
opgewonden, ‘zij is het helemaal voor mij!’

Zondag 2 augustus
lezing: Lucas 2, 40-52
Thema: Maria met haar zoon in de tempel
Jezus is 12 jaar, een bar mitswah, zoon van de wet. Hij kan en mag
voorlezen uit de Thora en Profeten en kan en mag erover mee praten.
Dat doet hij volop in de tempel. Maria, zijn moeder, zit er anders in.
Jezus is haar kind en ze maakt zich zorgen om hem, als ze hem kwijt zijn op hun weg naar huis. We lezen dit
verhaal deze keer vanuit haar perspectief.
BERICHTEN oecumenische gemeente Het Erfdeel
Samen vieren
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
Zomerperiode 1
Thema: Zoeken en Zien
Zeven gelijkenissen van Jezus
In de vieringen op de zondagen na Pinksteren stonden zeven 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 waren verhalen over ‘Zoeken en Zien’, want een
gelijkenis is een verhaal waarin je moet ‘zoeken’ om te ‘zien’. Het is een ontdekkingsverhaal.
Op 26 juli sluiten wij deze serie af met het verhaal van de mens als beeld en gelijkenis van God.
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Schik in bloemen
De taakgroep Liturgisch bloemschikken zorgde bij de gelijkenissen van Jezus
voor een groeischikking. Basis was een kandelaar met zeven kaarsen. De
kleur van de kaarsen verwees naar de kleur van het kerkelijk jaar.
Voorwerpen, vruchten en planten stonden symbool bij de gelijkenissen.
Op 26 juli verwijzen de achtste kaars en een klein Afrikaans beeld naar de
mens, beeld en gelijkenis van God.
Zomerperiode 2
Thema zomerperiode 2
Zeven ontmoetingen van Jezus met vrouwen
Het thema van de tweede zomerperiode, vanaf 2 augustus tot en met
13 september, is ‘zeven ontmoetingen van Jezus met vrouwen’. De
ontmoetingen van Jezus met vrouwen hebben een ander karakter
dan zijn ontmoetingen met mannen. In zijn ontmoetingen met
mannen gaat het vaak om het zich al of niet houden aan regels,
voorschriften en gebruiken en om de vraag naar de bevoegdheid om
bepaalde dingen te doen of te zeggen. In zijn ontmoetingen met
vrouwen leiden gesprekken en gebeurtenissen tot de kern van geloof,
hoop en liefde.
We lezen en overdenken de ontmoetingen van Jezus met zijn moeder
Maria, de Samaritaanse vrouw, de Kanaänitische vrouw, de dochter
van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw, de zussen Martha en Maria,
Maria van Magdala en de moeder van de zonen van Zebedeus.
Voor de kinderen is er een eigen verhaal. Dit verhaal wordt verstuurd
via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com.
Groeischikking
De groeischikking bij ‘zeven ontmoetingen van Jezus met vrouwen’ zal vooral bestaan uit planten en
voorwerpen die verwijzen naar de lezing van de zondag. Basis is een kandelaar met zeven kaarsen. Het getal
zeven staat voor het aantal ontmoetingen en wijst op de volheid en de universele betekenis van deze
ontmoetingen. De kaarsen zijn groen: de kleur van het kerkelijk jaar.
Op 2 augustus verwijst een chinees lantaarnplantje naar de Godslamp in de tempel.
‘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.
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Omzien naar elkaar
Jan (Klaas) Koning
‘Van het concert des levens krijgt niemand een programm’
Op 3 juli is overleden in de leeftijd van 80 jaar Jan Koning, tot september 2015 getrouwd met Ineke Koning
van der Linde. Ze woonden samen aan de Uilenburgh. Het afscheid was op donderdag 9 juli in de Reestborgh.
We wensen Bernard en Nicole en hun zoon Mateo en Hernand en Trisja en hun dochter Sophia veel sterkte
toe bij dit verlies.
Pastoraat anders
Nu wij onze bezoeken niet 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
Wees dus 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.
Gemeentebijeenkomst
Op zondag 23 augustus is er om 11.00 uur in de sporthal aan de Atalanta een gemeentebijeenkomst van Het
Erfdeel. De leden van Het Erfdeel worden gekend en gehoord over het voorgenomen besluit van de
kerkenraad om daadwerkelijk te splitsen in de Protestantse Gemeente te Meppel en als zelfstandige
gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland verder te gaan.
Naast het informeren en bespreken van de resultaten van verschillende onderzoekswerkgroepen stelt de
kerkenraad het zeer op prijs van de leden te vernemen hoe zij denken over het nemen van deze stap.
Het is bijna een jaar geleden dat de kerkenraad van Het Erfdeel een voorgenomen besluit heeft voorgelegd
om Het Erfdeel te splitsen van de Protestantse Gemeente te Meppel en de mogelijkheden hiervan te
onderzoeken. Een zeer groot deel van de gemeente stemde hiermee in. In dat jaar is veel gebeurd:
onderzoekswerkgroepen zijn ingesteld, scenario’s zijn uitgewerkt en gepresenteerd en er is een inventarisatie
geweest naar het financiële draagvlak bij verschillende scenario’s.
De onderzoekswerkgroepen hebben hun bevindingen bij de kerkenraad neergelegd, er is een positief en
opbouwend gesprek geweest met het Breed Moderamen van de Classis en nu moet een definitief besluit
genomen worden.
Alles overwegende, zeker ook het feit dat de meeste gemeenteleden hebben aangegeven dat hun voorkeur
uitgaat naar een zelfstandige gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland en het te verwachten
financieel draagvlak hiervoor, is de kerkenraad unaniem voornemens na het kennen en horen van de
gemeente het volgende besluit te nemen:
– De kerkenraad van de oecumenische gemeente Het Erfdeel te Meppel besluit alle benodigde stappen te
zetten om als zelfstandige gemeente verder te gaan binnen het verband van de Protestantse Kerk in
Nederland.
- De kerkenraad vraagt de onderzoekswerkgroepen dit uit te werken, zodat de stappen ook daadwerkelijk
kunnen worden genomen.
Meer informatie volgt in de Erfdeler van 7 augustus.
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Even er tussen uit
Van vrijdag 31 juli tot en met vrijdag 7 augustus zijn wij met onze dochter en drie kleinkinderen een week aan
zee. In geval van overlijden en crisis kun je contact opnemen met de scriba van Het Erfdeel, Roelie Schuuring,
tel. 0522 – 253494.
Verzetje

Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen
Zij die ons voorgingen
Vrijdag 10 juli is Grietje (Ietje) Scheper op de leeftijd van negentig jaar overleden.
Ietje woonde al tientallen jaren aan het St. Pietersland 50. In haar werkzame leven was ze secretaresse. Ze
was er trots op dat ze dit had bereikt en hield van haar werk. Ietje was zo’n echte ongetrouwde
onafhankelijke vrouw. Het leven en de wereld was zoals zij het zag en niemand kon haar daarvan afbrengen,
en tegelijkertijd was er bij haar een grote ruimte om de ander die anders was te respecteren.
Ietje was jarenlang contactpersoon in Het Erfdeel, maar toen ze de tachtig jaren ruim was gepasseerd vond ze
dat iemand het anders moest overnemen. Ze voelde zich thuis bij de vriendelijke ongedwongen sfeer van Het
Erfdeel, maar de zoekende, soms twijfelende manier van geloven en vieringen in een multifunctionele zaal of
school waren niets voor haar. Ze hechte erg aan decorum en een kerk moest dan ook een echte kerk zijn.
Haar grote passie was muziek en zingen. Tot op hoge leeftijd was ze lid van de Christelijke
Oratoriumvereniging van Steenwijk. Met pijn in het hart heeft ze er afscheid van moeten nemen, omdat het
niet meer ging.
Hoewel ze de leeftijd van negentig jaar heeft bereikt kwam haar overlijden toch vrij onverwacht. Tijdens de
gewone dagelijkse klusjes, bij het boodschappen doen, is ze in de winkel in elkaar gezakt en uiteindelijk door
de politie thuisgebracht en overleden.
In kleine kring hebben afscheid van haar genomen op woensdag 15 juli in de Reestborgh. We luisterden naar
de muziek die Ietje had uitgezocht en lazen psalm 139.
We wensen haar broers en zussen, familie, vrienden en buren sterkte toe in dit verlies.
Correspondentieadres
St. Pietersland 50
7943 EP Meppel
Femke Groen

Even voorstellen vanuit de werkgroep Pastoraat
Beste mensen,
Nu is het i.v.m. de nieuwe taak die we op ons genomen hebben, onze beurt om ons voor te stellen….
Een paar maanden geleden, nog net voor de corona begon, kwam Femke vragen of één van ons misschien
wel bereid zou zijn om pastoraal ouderling te worden. We moesten er maar eens over nadenken.
Na rijp beraad hebben we besloten om dan samen voor deze ene functie te gaan:
Pastoraal ouderling en coördinator voor Buurt 4, - in dit geval-!
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Wij zijn Henk en Gerda Elzing en wonen, behalve in het eerste jaar, al vanaf het begin van onze verhuizing
naar Meppel in de Oosterboer. Voordien woonden we in het schitterende stadje Oudewater en daarna nog 3
jaar met veel plezier in Putten op de Veluwe. Henk moest in Meppel
wonen i.v.m. zijn toenmalige functie en zodoende kwamen we hier
terecht.
Het was in 1987 dat we naar het Haverstuk verhuisden met onze
dochtertjes van 3 en 1 jaar oud.
Al snel kwam er iemand ons uitnodigen voor de oecumenische
diensten in de Anne Frankschool. Dat sprak ons wel aan. Zo is het
begonnen en zijn we bij het Erfdeel terecht gekomen en gebleven.
In 1997 vertrokken we, nu met 3 dochters, via een jaar huren op de Keizersmantel naar onze huidige woning
aan de Oosterboerweg. De kinderen konden al die tijd wel op hun school “De Akker” blijven. Nu wonen we
alweer veel jaren heel plezierig op ons huidige plekje.
We werken (ouderenzorg en onderwijs) allebei niet meer en onze kinderen zijn allang uit huis, toch blijven
we druk bezig met allerhande privézaken, vrijwilligerswerk (zoals o.a. taalles geven via taalpunt) én met de
dingen die op ons pad komen. We maken af en toe een grote reis zoals afgelopen winter naar Sri Lanka en
verder zijn we ook graag thuis. We lezen, lopen, klussen en ga zo maar door.
Wat ons “kerkenwerk” in de Oosterboer betreft, gaven we catechese (samen), diaconie, koster en
gemeentetoerusting (Henk) en contactpersoon (Gerda). Nu gaan we dus proberen om de taken van pastoraal
ouderling en coördinator te vervullen. Voordat we konden beginnen met onze taak, belandden we in de
pittige coronatijd en waren persoonlijke contacten vrijwel onmogelijk.
We hebben wel via de mail kennis gemaakt met ons ‘team’, maar intussen hebben we ook onze eerste echte
vergadering met de contactpersonen en de buurtdiaken bij ons thuis achter de rug. In het nieuwe seizoen
zullen de contacten voortgezet worden.
We hopen op een positieve en goede en vooral gezonde tijd. Een tijd waarin veel nieuwe en vast ook
moeilijke ontwikkelingen zich zullen voordoen.
Hartelijke groet van Gerda & Henk Elzing.

OPROEP (herhaald bericht)
Stichting Fondswerving Kerkzaal Oosterboer zoekt twee vrijwilligers voor de
kascommissie. De onafhankelijke s 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.
Geheiligd worde úw naam
De prachtige - en logische structuur van de tekst naar Mattheüs is door het vertaalteam van het Nederlands
Bijbelgenootschap verdwenen in de NBV van 2004. Men heeft er 1 zin van gemaakt, terwijl het drie gebeden
zijn, te weten: geheiligd worde úw naam; kome úw koninkrijk en geschiede úw wil. Ook zet het de bijbellezer
op het verkeerde been. Het gaat niet om een wens in de trant van “ laat het gebeuren”, het is een
uitgesproken bevel, een gebiedende wijze van spreken. Het drukt ook een handeling of een voorstelling uit
die nog gaande is. Bijvoorbeeld in de zin: ik ben bezig of was bezig te overleggen. De bidder drukt zijn
vertrouwen uit van het voortdurende heiligen van de Naam. Dat wordt in de Naardense vertaling benadrukt
door het gebruik van het accent op “úw”.
Naam
De term “god” is een aanduiding van een soort, dat is niet de naam van de God van Abraham, Isaak en Jacob.
Een naam geven of krijgen is in de Bijbel een belangrijke gebeurtenis. Met de naam ligt a.h.w. je identiteit
vast. Het is ook een programma voor de naamdrager. Een opdracht en belofte ineen. In het boek Exodus
wordt de naam van God onthuld, God: JHWH. Een onuitsprekelijke naam, hij ontglipt aan de grijpgrage
vingers van mensen. God heeft geen naam, (maar heel veel namen) in onze gebruikelijke terminologie; hij is
een macht die verschijnt en bevrijd, hij is een naam.
Heilig
Het begrip “heilig” heeft bijna niets te maken met morele kwaliteiten. “Heilig” is letterlijk: apart gezet en
apart gehouden door een haag of een heg. Daar kom je niet aan en vermeng je niet met alle andere zaken en
dingen. De Eeuwige is heilig’ betekent: deze God, deze macht, is anders dan je denkt, anders dan je durft te
vermoeden, vermeng de naam niet met zaken waar sprake is van macht en onderdrukking of belangen.
Heiligen
Mensen kunnen de Naam heiligen en ook ontheiligen. Hoe doen ze dat? Jonathan Sack schreef:” wij zijn
Gods ambassadeurs”. Hoe we in het leven staan en omgaan met de mensen om ons heen, daarmee
“heiligen” we de Naam van God. Onze leefwijze heeft invloed op de manier waarop anderen Hem zien. De
Naam ontheiligen is dus het tegenovergestelde ervan.
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'.
Collectes: 26 juli 2020
1e collecte: Betheljada en Samen solidair
2e collecte: eigen gemeente
Collectes: 2 augustus 2020
1e collecte: St. Vluchteling en Pastoraat Meppel
2e collecte: eigen gemeente
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Zondag 26 juli 2020
1e Collecte:
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 5-35 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 inzake 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. 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.
Zondag 2 Augustus 2020
Collecte: Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling is in de grootste
vluchtelingencrises actief in 23 landen en
biedt levensreddende noodhulp, zoals
voedsel, water en medische zorg.
1 procent van alle mensen, waar ook ter
wereld, is op de vlucht.
Een nieuw triest record van 79,5 miljoen
mensen, gedwongen op de vlucht voor oorlog
en conflict, 14% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Eén op de 97 mensen wereldwijd.
Juist in deze tijd, nu de corona-pandemie ons allemaal bedreigt en vluchtelingen extra kwetsbaar maakt, is
solidariteit met hen niets minder dan onze plicht.
Een pandemie kent geen grenzen. Onze teams werken in 14 landen aan het bestrijden van het coronavirus.
Samen met onze lokale en internationale partners doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de meest
kwetsbare vluchtelingen en ontheemden de medische zorg krijgen die zij nodig hebben. Iedere dag bekijken
we waar en op wat voor manier we kunnen helpen.
De sterke stijging is het gevolg van conflicten in de Democratische Republiek Congo, de Sahel, Jemen en
Syrië. Ook is er nu meer bekend over de situatie van Venezolanen die zich buiten Venezuela bevinden en niet
als vluchteling zijn geregistreerd.
Van de 79,5 miljoen mensen blijkt dat 45,7 miljoen mensen binnen de grenzen van hun eigen land op de
vlucht sloegen. Daarnaast staken 29,6 miljoen mannen, vrouwen en kinderen de grens over op zoek naar een
veilig heenkomen. De kans dat deze mensen ooit terug naar huis kunnen wordt steeds kleiner. Meer dan
driekwart van alle vluchtelingen is langdurig op de vlucht.

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.
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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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