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Naam
Locatie

Zondag
16 februari
10.00 uur
Het Erfdeel
Mw. Dieuwke van
der Haak
Hans Donkers

Zondag
23 februari
Maaltijd
10.00 uur
Het Erfdeel
Ds. Harry Jaspers
Fockx
Roelie Schuuring

Wilma Heeres
H+G van Werven
1. Titiastichting
2. eigen gemeente
3. Mercy Ships

Wout Zilverberg
Albert Hoekerswever
1. wijkcollecte S&L
2. eigen gemeente
3. geen

Zondag 23 februari 19.00 uur Taizé-viering
De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik hier.
Bloemengroet
26 jan
Ria Hoen
2 feb
Bert van Beijnum

Westerveld 8
Haverstuk 3

Opbrengsten collecten
19 jan
St. Vluchteling
Eigen gemeente
Land. Missionair werk
26 jan
Taizé-viering
Arme kant van Meppel

87,57
64,65
43,25

26 jan

Betheljada
Eigen gemeente
Land. Jeugdwerk

114,40
113,05
97,46

13,00

RONDOM DE VIERINGEN
Zondag 9 februari School-kerkviering
ZORGEN VOOR MORGEN
Over het verhaal van Noach en de regenboog
Zondag 16 februari
Lezing: Exodus 2, 1-11
Thema: Waar hoop je op?
De farao van Egypte heeft bevolen dat alle Hebreeuwse jongetjes in de rivier
gegooid moeten worden. Mirjam legt haar broertje in een biezenmandje tussen
het riet bij de rivier. De dochter van de farao vindt het jongetje, laat hem
voeden, neemt hem mee naar het paleis en noemt hem Mozes.
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Samen vieren
School-kerkviering: ZORGEN VOOR MORGEN
Zondag 9 februari is er een viering in samenwerking met
basisschool De Akker. De kinderen doen volop mee in deze
viering waarin de regenboog als symbool van het verbond
van God met de aarde, mensen, dieren en planten, centraal
staat. De zeven kleuren van de regenboog rood, oranje,
geel, groen, blauw, indigo, violet zijn verdeeld over de
groepen en ze gaan er allemaal ‘iets creatiefs’ mee doen.
Dat zie je terug in de viering. In ‘zorgen voor morgen’ klinkt
ook de zorg mee om de klimaatverandering en de
alarmerende berichten over het milieu, maar we willen in
deze viering vooral benadrukken dat er ook heel veel
dingen goed gaan en dat dit hoopvol is.
Lezingen uit Exodus
Zondag 16 februari maken we al een begin met de
Mozesverhalen uit Exodus.
Het is een soort opmaat naar de Veertigdagentijd waarin
we met Mozes, Aaron en Mirjam en al die rechteloze
ballingen in Egypte op weg gaan, op zoek naar vrijheid. Weg
uit dit ‘angstland’.
Maar we gaan eerst kennis maken met Mozes. Wie is hij en
waar komt hij vandaan? En waarom is juist hij de geschikte
leider om het onderdrukte volk uit deze ellende te halen?
Veertigdagen-erfdeler
Er komt, zoals elk jaar, een speciale veertigdagen-erfdeler uit.
Hierin staat de informatie over het project en de activiteiten in de Veertigdagentijd, de acties van de
diaconie, vastenmaaltijden op zondag etc.
Een mailtje naar erdeler@gmail.com en je krijgt ‘m voor Aswoensdag in je mailbox. Via dit mailadres blijf je
ook op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Dus, als je dit nog niet gedaan hebt: Meld je aan!
Vorming en Toerusting
Meditatie
Maandag 17 februari is een meditatieavond in de koffiekamer van De Beemd van 20.00-21.30 uur. Als je
binnen komt druk je op de ‘zaalbel’ en dan gaat de andere deur open. De koffiekamer is op de eerste
verdieping.
Voor zaalhuur en thee betaal je €2,- per keer.
Neem warme sokken of sloffen mee en eventueel een plaid en meditatiekrukje of -kussen. Voor aanmelden
en informatie kun je terecht bij Joke Berendsen joke.berendsen@gmail.com
Het Verzetje
Pauline Seebregts zondag 26 januari tijdens het optreden van: Maria, de moeder van…..
De vrienden van Jezus zijn kwaad, omdat hij het gesar en de denigrerende opmerkingen over zich heen laat
komen. Dan stelt hij hen de vraag: ‘Als ik iemand een cadeau wil geven, een paard bijvoorbeeld, en de ander
neemt het niet aan.
Van wie is dan dat paard?’ Ze kijken hem wat verdwaasd aan en één van hen zegt: ‘Van jou natuurlijk. Jij
hebt het gekocht en zo.’ Jezus zegt dan: ‘Zo is het ook met boosheid. Als jij de boosheid niet aanneemt blijft
het van de ander.’
Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen
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Verslag van de gemeenteavond van 6 februari 2020.
De vraag waar het deze avond voorlag was: - Kan de kerkenraad samen met de
onderzoekswerkgroepen door met het verkennen van de scenario’s ter verzelfstandiging?
Daarvoor nam onze nieuwe voorzitter Hans Donkers ons eerst in vogelvlucht mee door de geschiedenis van
de afgelopen jaren; via structurele tekorten van de PGMeppel , besluiten die ons zeer raakten en het
voorgenomen besluit van juni 2019 tot splitsing. In augustus is een gemeenteavond belegd waar een zeer
grote meerderheid dit besluit van de kerkenraad goedkeurde, maar vroeg om het toch te parkeren tot na
de uitspraak van het Generale College in Utrecht. Iedereen hoopte toch dat daar een opening mee gegeven
zou worden om binnen de PGMeppel te komen tot een eigen gelijkwaardige plek. De uitspraak was
negatief en geeft wat ons betreft die ruimte niet.
Eddy Veltink liet ons nogmaals zien wat voor de kerkenraad de criteria zijn voor de scenario’s die we
onderzoeken en de mogelijkheden. Belangrijk voor een goede keuze zijn o.a.: Onze identiteit en het mee
doen van leden en niet-leden op gelijkwaardige basis. Ook toegankelijkheid en een vaste tijd zijn
belangrijk, met name voor de bewoners van Het Erf. Bij de mogelijke scenario’s staat boven aan: een
zelfstandige gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland ( PKN ) en daaronder verschillende
mogelijkheden buiten en binnen de PKN en in samenwerking met andere kerken.
Harold Hofenk deed verslag van de verkennende en eerste resultaten van de onderzoekswerkgroep
financiën en huisvesting. Wat zijn de knoppen om aan te draaien en wat staat vast? Op dit moment is het
gemiddelde vaste bedrag dat in de PGMeppel wordt gegeven €125,- per jaar per persoon en uitgaande van
ons ledental van dit moment en de te verwachtte afnamen is er een 10 jaren begroting opgesteld met als
uitgangspunt de prijs van de huur nu en een predikant van 0,4 Fte. Die begroting laat een oplopend
negatief saldo zien. Maar je mag ervan uit gaan dat de mensen van Het Erfdeel meer betrokken zijn dan de
gemiddelde kerkganger en misschien wel een gemiddelde bijdrage va n € 200,- mogelijk maken.
Dan ziet de zo’n begroting er een stuk beter uit en is het zelfs mogelijk om een predikant voor 0,6 Fte aan
te stellen.
Werner Brinkman liet ons weten waar de onderzoekswerkgroep kerkrechtelijk en juridische zaken zich mee
bezig houdt. Zij schrijven een ‘plaatselijk reglement’ waarin een gemeente binnen de kerkorde van de PKN
alle organisatorische zaken vast legt. Het is een levend document dat bij veranderingen van de situatie
aangepast kan worden, maar zoals hierboven gesteld, wel moet voldoen aan de ordonnantiën bij de
kerkorde. Daar zijn veel dingen mogelijk, maar een struikelblok kan zijn, dat wij iedereen die betrokken
meeleeft dezelfde rechten en plichten toe willen kennen en dat de kerkorde daar onderscheidend is.
Femke vertelde over de pijlers van een viering zoals de werkgroep vieringen die onlangs verwoord heeft en
die verrassend veel blijken te lijken op de tekst van ons beleidsplan van 2013-2018.
Ontmoeting en oecumene zijn twee van de genoemde pijlers. De tekst uit het beleidsplan klinkt zo: “Wij
ontmoeten elkaar met respect in openheid en betrokkenheid. Wij vertrekken vanuit de Bijbelse verhalen.
Deze verhalen worden gelezen vanuit de betekenis die de verhalen hebben voor mensen die in deze tijd
naar de verhalen luisteren en ernaar proberen te leven. De basisvraag is: Wat betekenen de verhalen van
toen, nu voor ons?
Bij het beantwoorden van deze vraag laten wij ons in de eerste plaats leiden door de Bijbel. Er is ook ruimte
ons te laten inspireren door verschillende tradities, inzichten, geloofsovertuigingen en
levensbeschouwingen. Binnen Het Erfdeel is een diversiteit ten aanzien van geloof en leerstellingen.”
Na deze uiteenzettingen werd er gestemd. Bij telling blijkt:
De gemeenteleden geven ruimhartig hun fiat aan de kerkenraad om de scenario’s verder te onderzoeken
en met een voorstel te komen.
Kees eindigde de avond met een avondgebed.
namens de kerkenraad
Roelie Schuuring

3

Afscheid
Zondag 2 februari hebben wij na de viering afscheid genomen in het Erfdeel. 25 jaar hebben wij met veel
plezier deel uit mogen maken van de oecumenische (wijk)gemeente het Erfdeel. Een inspirerende
gemeenschap, waar wij ons heel erg thuis hebben gevoeld.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de warme contacten en mocht je in de buurt zijn kom dan gerust eens
langs, ons nieuwe adres is:
Pronkridder 60
9404 MC Assen
A. 0621477769 / I. 06255828070
Anko en Ina Meulman
Zondag 9 februari 2020
1e collecte: “Stichting Vrienden van Effatha”
De Stichting Vrienden van Effatha is een goede doelen organisatie. Ze ondersteunt
projecten in binnen- en buitenland die bijdragen aan een structurele verbetering van
de positie van doven en mensen met een communicatieve beperking. De Stichting
werkt vanuit een christelijke levensvisie.
De Stichting Vrienden van Effatha besteedt 20 procent van haar budget aan binnenlandse projecten. Het
gaat hierbij voornamelijk om projecten die niet subsidiabel zijn en gericht zijn op het versterken van de
positie van de doelgroep in de Nederlandse samenleving.
80 procent van het te besteden budget gaat naar het buitenland. Deze middelen worden besteed aan
ontwikkelingswerk. De projecten zijn basaal van aard, kleinschalig, met een looptijd van drie tot vijf jaar en
gericht op alle aspecten van het leven.
Van 22 oktober tot en met 5 november 2018 waren ze in Belarus. De reis liep via Babruisjk (doveninternaat)
en Berezino (zomerkampen) naar Minsk (christelijk huis ‘With Love For Kids’). Ze proberen zich in hun werk
te richten op hulp aan dove kinderen en jongeren en de uitgave en verspreiding van bijbelleesboekjes
Babruisjk ligt in Wit-Rusland (Belarus). In Babruisjk is een internaat voor dove kinderen. De toestand laat
sterk te wensen over. De Stichting Vrienden van Effatha steunt onder andere de renovatie.
Zondag 16 februari 2020
3e collecte: Mercy ships
Medische hulporganisatie Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers
die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden.
80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een
schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben Door de jaren heen
heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden
geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt,
brengen we die droom in vervulling.
Op dit moment is één groot
ziekenhuisschip in de vaart - de
Africa Mercy. Het grootste
particuliere varend ziekenhuis ter
wereld, speciaal ingericht om
mensen in de allerarmste
ontwikkelingslanden te helpen.
Bedragen per operatie variëren
van € 50.- tot € 480.Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen omdat ieder mens kostbaar is.
Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van
Mercy Ships. Uw bijdrage kan daarom veel betekenen.
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Bedankt!!
Opnieuw ontving de Diaconie bedankbrieven. Zij schreven:
“Heel hartelijk bedankt voor uw gift van € 178,08, die we mochten ontvangen. Wij
waarderen uw vertrouwen in het Lilianefonds en uw regelmatige bijdrage zeer. Wij zijn blij
dat u ons werk zo wilt ondersteunen. Uw steun maakt het mede mogelijk om van dromen
realiteit te maken”.
”Heel hartelijk dank voor uw bijzonder mooie gift van € 600,63, die wij mochten
ontvangen. Zoals u van ons mag verwachten, besteden wij uw bijdrage aan
acute noodhulp. Dit betekent vaak letterlijk het verschil tussen leven en dood.
Uw steun maakt het mogelijk dat werkers in het veld direct hulp kunnen verlenen
aan de meest kwetsbaren”.
Bartiméus Fonds “Hartelijk dank voor de financiële gift € 426,12, die we van uw gemeente mochten
ontvangen. Voor het Bartiméus fonds is de relatie met kerken zeer waardevol, omdat wij ons werk vanuit
een Christelijke levensovertuiging doen. Uw steun en medeleven maken het mogelijk ons blijvend in te
zetten voor onze naasten, die hulp hard nodig hebben”.
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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