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De Beemd

Vieringen oecumenische gemeente Het Erfdeel
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 uitgezocht bij de ontmoeting van de zondag.
Zondag 30 augustus
lezing: Marcus 14, 3-9
Thema: Jezus’ ontmoeting met de
vrouw die hem met olie zalft
De zalving van Jezus door een onbekende vrouw wordt een
daad van goedheid zonder berekening genoemd. Dit staat in
schril contrast met sommige van de aanwezige mannen die
direct gaan rekenen en berekenen. Maar er is meer aan de
hand. Jezus wordt de Messias, de Christus genoemd, de
Gezalfde. En in Israël wordt iemand tot koning gezalfd door een
profeet...

Zondag 6 september
lezing: Marcus 16, 9-15
Thema: Jezus’ ontmoeting met Maria van Magdala
Maria komt uit het dorp Migdal, Magdala. Het spookt in haar hoofd en ze hoort stemmen
die er niet zijn. Jezus bevrijdt haar van die zeven boze geesten. Vanaf die tijd volgt ze hem
waar hij ook gaat. Tot in het graf. Ze blijft en zo wordt zij de eerste getuige van de
opstanding.

Thema zomerperiode 2
Zeven ontmoetingen van Jezus met vrouwen
Het thema van de tweede zomerperiode 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 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. Voor de kinderen
is er een eigen verhaal of verwerking. Dit wordt verstuurd via de Erfdeler,
erfdeler@gmail.com.

1

Groeischikking
De groeischikking bij ‘zeven ontmoetingen van Jezus met vrouwen’ bestaat
uit voorwerpen en planten 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 verwees een chinees lantaarnplantje naar de Godslamp in de
tempel. Op 9 augustus stond een waterkan met hortensia symbool bij de
ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de bron. Op 16 augustus verwees
een stuk gebroken brood met korenaren naar de ontmoeting met de
Kanaänitische vrouw. Op 23 augustus stond een terracottapot met huislook
symbool voor het leven en verwijzen de paarse bladpunten van het huislook naar de paarse draad in de
tsietsiet, de gedenkkwast, aan de zoom van Jezus’ kleed. Op 30 augustus staat een terracottapot met agave
symbool voor de mirre, waarmee een onbekende vrouw Jezus zalft. Op 6 september verwijst een roos naar
de liefde en trouw van Maria Magdalena.
‘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
Mededeling van de kerkenraad
Gemeentebijeenkomst van 23 augustus
Afgelopen zondag was de opkomst bij de gemeentebijeenkomst in de sporthal bij Het Erf groot.
Het was bijzonder om elkaar na zo’n lange tijd weer te ontmoeten al was het op anderhalve meter.
De bijeenkomst was bedoeld om u te kennen en te horen, zoals dat in kerkelijke taal heet, over het
voorgenomen besluit van de kerkenraad om alle benodigde stappen te zetten om als zelfstandige gemeente
verder te gaan binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN)
Na de inleiding volgde er een uitgebreide vragenronde, waarna de peiling over die belangrijke vraag
Er waren 76 mensen aanwezig die stemgerechtigd waren en enkele toehoorders.
Ook zijn er 28 partnerstemmen uitgebracht.
Daarnaast zijn er 11 reacties geweest via de mail.
Totaal dus 115 stemmen waarvan 104 ja en 11 nee
Na de bijeenkomst heeft de kerkenraad alles overwegende het besluit definitief genomen.
Tot zover een eerste bericht.
We zullen u regelmatig op de hoogte houden van het vervolg.
Namens de kerkenraad
Een hartelijke groet,
Hans Donkers
Omzien naar elkaar
Zieken en herstellenden en mensen in hun directe omgeving zijn en blijven extra voorzichtig in deze tijd.
Bezoek in het ziekenhuis en thuis wordt dan ook tot een minimum beperkt. Dit kan een reden zijn om niet
met naam en adres in de Erfdeler en Gaandeweg genoemd te worden. Toch willen gemeenteleden graag blijk
geven van hun meeleven en betrokkenheid. Laat daarom weten hoe het gaat. Het gebeurt in het
winkelcentrum en op straat, maar er is ook ruimte hier op papier.
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Pastoraat anders
Nu ik mijn bezoeken voorlopig niet op de gebruikelijke manier kan doen, wijs ik op de mogelijkheid van
contact per telefoon en e-mail. Ik ben telefonisch bereikbaar op 0522 – 256322 en per e-mail op
kees.stroop@gmail.com
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 Kees Stroop, 0522-256322 of een e-mailbericht sturen.
Hij zorgt 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.
Zomaar te gaan, lied 806

Jaarthema: Zomaar te gaan …
Het jaar 2020 - 2021 zal een soort ‘woestijnperiode’
worden. Vandaar het thema ‘Zomaar te gaan …’.
We weten niet precies wat ons te wachten staat. Veel
is onzeker. Tegelijk staan we voor nieuwe kansen en
mogelijkheden. We zijn op weg om een zelfstandige
gemeente te worden binnen de Protestantse Kerk in
Nederland. Wie gaat er mee? Wie durft het aan? Wie
zet zich in?
Komt er misschien ook een nieuwe voorganger? Hoe
zal zij of hij de beschikbare tijd gaan indelen? En wie
gaat het worden? Tegelijk kun je het thema ook lezen
als: Zó maar te gaan!
Door de onderzoekswerkgroepen en de onderzoeksbegeleider, het dagelijks bestuur en de kerkenraad is heel
veel werk verzet om de toekomst van Het Erfdeel als zelfstandige oecumenische gemeente in kaart te
brengen. We hebben opnieuw samen de keuze gemaakt als een open gemeente verder te gaan waarin
iedereen mag meedoen, die zich aangesproken en betrokken voelt bij Het Erfdeel.
Een vriendelijke sfeer waarin we elkaar ontmoeten met respect voor elkaars verschillen en eigenaardigheden,
is belangrijk voor ons evenals de ontmoeting met de Eeuwige, onder andere in Bijbelse verhalen, vieringen en
ontmoetingen met elkaar. Naast openheid en ontmoeting zijn kwaliteit en verdieping de pijlers waarop we als
gemeente willen bouwen. Misschien kun je in een woestijnperiode beter spreken van de draagbomen van
een huis dat met ons meetrekt.
Zó maar te gaan. We gaan ervoor!
Zomaar te gaan. We hebben het al eerder gedaan!
De toekomst ligt voor ons open……
Persoonlijk bericht over Femke
De operatie van Femke op 26 augustus is goed geslaagd. De rest van de alvleesklier en de milt zijn verwijderd
en er zijn geen uitzaaiingen geconstateerd. De maagslang waar ze erg tegen op zag, was een doorstaan van
korte duur. Ze mocht vrij snel normaal eten en drinken. Tegen het weekend hoopt zij in een kamer of op zaal
te kunnen liggen. Hartelijk dank voor de vele blijken van meeleven. Het doet haar en mij, Kees, heel veel.
Verzetje
We kunnen de hoogtepunten in ons leven niet vasthouden,
maar als we bereid zijn om de mooie momenten er gewoon te laten zijn,
dan kunnen we ons openstellen voor al het moois
dat zich telkens weer in ons leven zal laten zien.
(Anselm Grün, Leven met hart en ziel)
Een hartelijke groet, mede namens Femke Groen,
Kees Stroop
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Leer-leesgroep Jonathan Sacks gaat van start!
Exodus, Boek van de bevrijding.
In het kader van het leerhuis gaan we verder met een nieuwe publicatie van
Jonathan Sacks, n.l. het boek Exodus, een boek van de bevrijding. Dit boek is te
bestellen via het internet bij de uitgever Skandalon en bij de plaatselijke
boekhandel. De prijs is € 29,50. Meer informatie over het boek is te vinden op de
website van Skandalon.
De keuze is op dit boek gevallen omdat het aansluit bij het vorige boek,
verschillende begrippen worden nu genoemd en zijn in het vorige boek uitvoerig
besproken. En het is meer toegespitst voor gebruik in het Leerhuis. Beperkt aantal
voetnoten en geen lange lijst met verwijzingen. Het is geen wetenschappelijke
publicatie! Heel geschikt om samen te lezen, ook door beginnende deelnemers. Er is
zeker nog plaats voor 5 nieuwe deelnemers, die op veilige afstand van elkaar kunnen zitten.
Waar
In de bovenzaal van de Beemd, Bouwkamp 2 in de wijk Oosterboer te Meppel. De zaal is bereikbaar met de
trap en de lift. De algemeen geldende maatregelen vanwege de corona worden toegepast.
Datum en tijd
We komen op dinsdag 29 september bijeen om 19.50 uur en we stoppen omstreeks 21.50 uur. Na de
kennismaking maken we een begin met het boek, dat is t/m blz. 29.
De kosten
De aanschaf van het boek € 29,95 en per deelnemer zijn de kosten voor zaalhuur en koffie per avond € 2,50.
Opgave van nieuwe deelnemers
Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij het contactadres, zij worden meegenomen in de rondzend
mailing en via de datumprikker kunnen afspraken gemaakt worden.
Hein van den Heuvel, contactpersoon oecumenisch leerhuis.
Bereikbaar: heinvandenheuvel@ziggo.nl
Geschiede uw wil als in de hemel ook op aarde.
Hemel en aarde
In de overgang van de derde naar de vierde bede staat het enkelvoud: hemel. Zowel het meervoud als het
enkelvoud verwijzen naar een andere werkelijkheid waarover wij geen macht hebben, maar die wel macht
over ons hebben. Onder invloed van de Griekse ideeën zijn christenen de hemel gaan beschouwen als een
verblijfplaats van gestorven mensen in zaligheid. In de Bijbel staat het tegenovergestelde centraal, hoe komt
God in de hemel, op aarde. De aarde (Hebr.: èrèts) is niet een plek op de atlas, maar de plek waar mensen in
vrede kunnen leven. In het Eerste Testament is Kanaän, het beloofde land.
Let op de volgorde: eerst de hemel dan de aarde
Vanaf Genesis 1:1 is de Bijbelse volgorde: eerst de hemel en dan de aarde. De hemel is in de bijbel nooit
zonder de aarde. Het is altijd ‘de aarde onder de hemel”. (Ps.135:6) In het Onze Vader markeert in dit gebed
de overgang van de hemel naar de aarde. Zondeval wel of niet, de aarde (Hebr.: èrėts) blijft de “goede”
aarde. Een deel “goede” aarde kan in de Bijbel het geheel presenteren. De aarde (onze werkelijkheid) is in
principe goed. (Gen.1:31)
Mattheüs structureert
Het Onze Vader, volgens Mattheüs, heeft een prachtige - en logische structuur. Vanwege deze structuur is de
versie van Mattheüs meer geschikt voor gebruik in de liturgie.
De eerste drie beden (naam, Koninkrijk, wil) gaan in de eerste plaats over wat geschiedt in de hemel, het
tweede drietal (brood, vergeving, verlossing) gaat over wat vanuit de hemel geschiedt onder ons op aarde.
Anders gezegd, de eerste drie beden zijn idealistisch en de andere drie gebeden zijn materialistisch en
realistisch. Het hele gebed wordt afgesloten met een lofprijzing. Deze lofprijzing is afkomstig uit andere
handschriften en later toegevoegd aan de tekst. Het is een uiting van vreugdevolle en gelovige instemming
met de voorgaande tekst van het Onze Vader. Deze lofprijzing neemt de gemeente en de gelovige over bij
het uitspreken van dit gebed.
Hein van den Heuvel
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De Diaconie in Coronatijd
Collecteren in Coronatijdperk
We kunnen helaas niet met de collecteschaal bij u langskomen. 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: 30 augustus 2020
1e collecte: Noodfonds en jeugddiaconaat PG Meppel
2e collecte: eigen gemeente
Collectes: 6 september 2020
1e collecte: KIA Werelddiaconaat (zie onder)
2e collecte: eigen gemeente
Zondag 6 septémber 2020
Collecte: Werelddiaconaat, een sterke kerk op een kwetsbare plek
Het West-Afrikaanse land Ghana is overwegend christelijk, maar in het noorden zijn christenen in de
minderheid. Ghana heeft een jonge bevolking, meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn energiek en
willen allemaal iets van hun leven maken. In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen
naar school, maar veel volwassenen zijn nog analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong werken, of
ouders vonden onderwijs niet nuttig.
Veel jongeren trekken naar de grote steden in het zuiden, op zoek naar werk. Een deel heeft succes, maar
een ander deel komt in moeilijkheden.
De kerk in Noord-Ghana wil jongeren kansen bieden in hun
eigen omgeving. Ieder jaar krijgen veertig jongeren daarom de
kans om een praktisch vak te leren.
De kerk organiseert alfabetiseringscursussen voor volwassenen
en investeert in werkgelegenheid voor jongeren.
Het is belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet
alleen veel Bijbelkennis hebben.
Het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt
voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders op.
Kerk in Actie steunt genoemde drie verschillende onderdelen van deze Ghanese kerk: 20.000 euro voor de
training van voorgangers, 25.000 voor de alfabetisering, en 40.000 voor Jongeren aan het werk
Download de Appostel app
Met het lanceren van de nieuwe app Appostel van de SKG gaat ook onze gemeente gebruik maken van deze
kerkgeldapp. Dit is een doorontwikkeling van de huidige Kerkgeldapp die een aantal gemeenteleden al
gebruikt. Met de app kunt u altijd en overal alle kerkelijke geldzaken op een plek beheren. De invoering van
de app in onze gemeente is een aanvulling op de geldwerving.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen of collectebonnen bestellen vanuit
een tegoed. U kunt dit tegoed zelf aanmaken en opwaarderen via Ideal. Daarnaast heeft Appostel meer
mogelijkheden waar we mogelijk in de toekomst gebruik van gaan maken. Vooralsnog zet onze gemeente de
app vooral als digitale collectezak in. Kijkt u eens in de App Store (Apple) of Google Play (Android) of kijk op
https://appostel.nl voor meer informatie.
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Installeer en activeer de app in vijf stappen:
1. Download de app.
2. Log in met uw account van de SKG-webshop of maak u een nieuw account.
Bent u al gebruiker van de Kerkgeld app? Dan kunt u uw huidige inloggegevens
gebruiken. Het is niet nodig een nieuw account aan te maken.
3. Koppel de app aan onze gemeente (Prot. Gemeente te Meppel) en de app is
gereed voor gebruik.
4. Koop een tegoed (een soort digitale collectebonnen).
5. Open de app tijdens of na de dienst en selecteer Collecte. U kunt nu uw gift
doen.
Met het tegoed kunt u bijdragen aan de verschillende doelen. U ontvangt
automatisch per mail een bevestiging van uw bijdrage.
Zodra de nieuwe app beschikbaar is, zal (een afvaardiging van) het College van
Kerkrentmeesters en de Diaconie de nieuwe app intensief gebruiken om te kijken naar de zaken die relevant
zijn voor onze gemeente. Op basis daarvan zullen we u uitgebreid informeren over de mogelijkheden en hoe
u de app kunt installeren en gebruiken. Ook geven we aan waar u terecht kunt voor vragen.
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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