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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 13 september
lezing: Matthéüs 20, 20-27
Thema: Jezus’ ontmoeting met de moeder van de zonen van
Zebedéüs.
De moeder van de zonen van Zebedéüs vraagt voor haar zonen,
Jacobus en Johannes, de ereplaatsen naast Jezus in het rijk van
God. Daarvoor zal zij met recht haar redenen hebben gehad.
Wat doet het met haar als zij ziet wie aan Jezus’ rechter- en
linkerzijde zijn?

Zondag 20 september
lezing: Daniël 1, 1-21
Thema: Inlijving of behoud van identiteit.
Na de verovering van Jeruzalem neemt koning Nebukadnessar
de elite van de stad mee naar Babel. Bij deze ballingen zijn
Daniël en zijn vrienden. Aan het hof van de koning staan zij voor
hert dilemma zich geheel aan te passen aan de Babelse manier
van leven en samenleven of – tussen de mazen van de wet – in
elk geval een deel van hun eigen identiteit te behouden.
BERICHTEN oecumenische gemeente Het Erfdeel
Samen vieren
Achter de schermen is druk gewerkt om vieringen rechtstreeks uit te zenden, zodra deze op zondagmorgen
weer mogelijk zijn. In verband met de herstelperiode van Femke Groen zijn veel gastvoorgangers bereid
gevonden een keer voor te gaan. Zij hoeven zich in deze bijzondere situatie niet te houden aan een
leesrooster. Dit kan dus gevolgen hebben voor het thema van de eerste herfstperiode. Hoe en wanneer er
anders dan tot nu toe samen gevierd kan worden is afhankelijk van de coronamaatregelen van Vanboeijen.
Vanboeijen volgt naast het algemene beleid een eigen beleid. Dit geldt organisatie breed. Er zijn gesprekken
gaande om dit eigen beleid te versoepelen in Meppel, zodat Het Erfdeel weer vieringen kan houden in de
kerkzaal van Het Erf.
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Startzondag?
Gegeven de huidige omstandigheden is een startzondag zoals wij die tot nu toe kennen, niet mogelijk. Gelet
op bovenstaande is het nog een vraag of er op redelijk korte termijn een zondag komt die als start voor het
nieuwe seizoen kan functioneren. Ervaringen in het voorjaar leren dat bepaalde activiteiten door kunnen
blijven gaan. Dit geldt ook voor dit najaar. Wel zal elke groep en zullen alle deelnemers voor zich afwegingen
maken in verband met de coronacrisis.
Afronding thema zomerperiode 2
Zeven ontmoetingen van Jezus met vrouwen
In de zevende ontmoeting van Jezus met vrouwen horen wij het verhaal van de moeder van de zonen van
Zebedéüs. In de groeischikking verwijst een beker met druiven naar het antwoord dat Jezus haar geeft op
haar vraag of haar zonen aan Jezus’ rechter- en linkerzijde mogen zijn.
Thema herfstperiode 1
Ballingschap en terugkeer
Tot 1 november kunnen we de alternatieve lezingen van het oecumenisch leesrooster volgen. De verhalen uit
Daniël gaan over de ballingschap in Babel. De verhalen uit Ezra en Nehemia vertellen van de terugkeer naar
en wederopbouw van Jeruzalem.
Groeischikking
De groeischikking bij het thema van de eerste herfstperiode bestaat uit voorwerpen en planten die verwijzen
naar de lezing van de zondag. De basis wordt gevormd door keien en bakstenen met een wingerd. De losse
keien symboliseren de verwoeste stad Jeruzalem. De gestapelde bakstenen en de wingerd verwijzen naar de
oproep van de profeet Jeremia om in Babel huizen te bouwen en tuinen aan te leggen. De ballingschap zal
niet van korte duur zijn.
‘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
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.
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.
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Persoonlijk bericht over Femke
De operatie van Femke op 26 augustus is goed geslaagd. Er zijn geen uitzaaiingen geconstateerd en alles is
schoon. De zware operatie heeft grote gevolgen gehad voor haar medicatie. Het wachten is nog steeds of de
maag zelf gaat werken. Femke is erg verzwakt en haar situatie is zorgwekkend. Op dit moment is het wachten
op een kamer op de afdeling interne geneeskunde. Het zal ook enige tijd duren voor de suikerspiegel in
balans is. Naast tijd vraagt alles ook veel rust en geduld en het vermogen om de controle over het eigen leven
voorlopig uit handen te geven. Mede daarom is voorlopig ook mijn aanwezigheid ‘s nachts gewenst en ‘s
morgens bij de visites van de artsen. Wat blijft zijn de blijken van meeleven, waarvoor onze hartelijke dank.
Het doet ons goed dat wij ons gedragen mogen weten door de gedachten en gebeden van velen.
Verzetje
Zeg wie zal zaaien het graan van de hoop
licht in de ogen, vonken verwachting
en kijk dan wat soms met mensen gebeurt:
in het borgen wordt iemand bevrucht,
iemand groeit uit tot een lach,
en iemand gaat zingen en gaat met een lied
de treurige dingen te lijf.
(Lied van geloof, hoop en liefde, vers 2)
Een hartelijke groet, mede namens Femke Groen,
Kees Stroop
Vanuit werkgroep jeugd
Namasté is ook weer bij elkaar gekomen,
er zijn spellen in de buitenlucht gedaan.
Amen
De voorganger in de viering van het Erfdeel neemt tijdens de preek een korte pauze om op adem te komen
en zijn gedachten te ordenen. Als reactie op die pauze wordt er “amen” geroepen door een gemeentelid en
vervolgens door nog iemand anders. Ik mis deze bijzondere gemeenteleden die zo spontaan reageren. Amen
is dan het stopwoordje, soms hoor je dat ook zeggen ”einde”.
In mijn laatste aflevering over het onze vader gaat het over de betekenis van het woordje “amen”. Het woord
‘amen’ staat in de lofprijzing die toegevoegd is o.a. in de vertaling van de NBG 51. Het Onze Vader is een
liturgisch gebed, het is géén woordelijke weergave van het gebed dat Jezus zijn leerlingen heeft geleerd. Het
onze Vader is een product van de geloofsgemeenschap en van de creatieve theoloog Mattheüs.
Amen = Vast, het is zo, zeker. Het woord amen stemt in met en bevestigt het van Godswege gesprokene. Hij
of zij die de belofte hoorde of een vervloeking aanvaardt deze voor zichzelf met zijn ’amen’. Het is niet de
spreker of voorlezer, maar de hoorder die beaamt. Het hele volk zegt amen (Ps.106:48, vgl.Deut.27:15 vv. In
het bijzonder komt dit amen na een lofprijzing (Rom.1:25; Fil.4:20; Ps. 41:14) Jezus heeft zijn
“voorwaar”(=amen) wel voorop geplaatst als bevestiging van een belangrijke uitspraak (Mattheüs 5:18 en 26,
vgl. Luc, 9:27). Christus zelf is het Ja, de bevestiging van de beloften van God en zijn gemeente zegt in Hem,
amen (2 Kor.1:21) Vanuit de liturgie gezien zou het navolgbaar zijn als we met de bewoners van het Erf ook
“amen” roepen als de voorganger stopt met woorden van uitleg en geloof. Het uitgesproken “amen” mag
dan het einde op dat moment van de verkondiging zijn, de bedoeling is dat deze wordt overgenomen door
de hoorders. In dat “amen” gaat het om gelovige instemming, om die uitgesproken woorden en voorbeelden
ook eigen te maken, ieder in zijn- of haar eigen situatie. Met deze korte overweging van het woord ‘amen’ is
tevens een einde gekomen van mijn reeks inzendingen m.b.t het Onze Vader.
Benevole lector
Ik wil de welwillende lezer(s) bedanken voor hun reacties, zowel hen die ik op straat sprak, via de e-mail en
zelfs ook via een brief. Een enkele keer zag ik me genoodzaakt de tekst opnieuw te herzien.
De hele reeks aan korte stukjes is spontaan ontstaan nadat ik een paar jaar vrij intensief bezig ben geweest
met het vraagstuk over het kwaad in de wereld. Vandaar dat ik ook met de laatste bede van het Onze Vader
ben begonnen. Eenmaal bezig kreeg ik de smaak te pakken om verder te gaan om uiteindelijk zin voor zin het
hele gebed te doordenken en iets daarvan aan het papier toe te vertrouwen.
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De redactie van de Erfdeler wil ik bedanken voor hun welwillende medewerking voor het plaatsen van de
stukjes. Bene valete! (Leef wel!)
Hein van den Heuvel
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: 13 september 2020
1e collecte: Artsen Zonder Grenzen en Landelijk jeugdwerk (zie onder)
2e collecte: eigen gemeente
Collectes: 20 september 2020
1e collecte: KIA Zending (zie onder) en St Titia
2e collecte: eigen gemeente

Zondag 13 september 2020
Collecte: Landelijk jeugdwerk, Nederland - Kliederkerk geeft hoop
JOP, Jong Protestant, gelooft dat kinderen en jongeren volwaardig onderdeel van de gemeente zijn. Vieren
doe je samen!
JOP, Jong Protestant ontwikkelt werkvormen voor jeugd binnen èn buiten de kerk.
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Voor gezinnen, die dankzij deze creatieve vorm van Kerk-zijn de
weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor
niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is nietgelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden
gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Al kliederend ontdekken kinderen wat geloven in God en het
navolgen van Jezus betekent in het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een
nieuwe geloofsgemeenschap, passend bij de context waarbinnen de Kliederkerk plaatsvindt
Uw bijdrage helpt om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende
generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen.
Zondag 20 september 2020
Collecte: Zending wereldwijd de kerk versterken.
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zĳn van huis
en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel
christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest.
Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die
zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen
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voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en
gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het
hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de
toekomst.
Door de burgeroorlog in Syrië liggen vele gebouwen in puin. Ook veel kerkgebouwen zijn verwoest of ernstig
beschadigd geraakt. Nu het geweld enigszins is afgenomen begint men weer langzaam te denken aan herstel.
Maar wat bouw je dan eerst: je kerk of je huis? Het is opvallend dat veel Syrische christenen zeggen: de kerk.
Voor hen is het kerkgebouw een teken van hoop, maar ook een plek waar ze elkaar als gemeenschap kunnen
ontmoeten en bemoedigen

Gebruikt u de app Appostel al?
De app Appostel geeft u de mogelijkheid om digitaal uw geld aan de collecte te geven. Met het live gaan van
deze vernieuwde app kunt u veel van uw kerkelijke geldzaken van de Protestantse Gemeente Meppel
regelen op een plek. Zo kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen óf collectebonnen
bestellen. Scan de QR-code of download Appostel via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Bestaande gebruikers van de Kerkgeld app kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is niet nodig
een nieuw account aan te maken.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ingrid van der Wijk

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.
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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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