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Dinie Sweers
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Lepelaar 18

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 Ontwikkelingen en de actuele stand van zaken
rond vieringen vanaf 1 oktober worden per e-mail verzonden via de
Erfdeler. Je kunt je hiervoor aanmelden bij erfdeler@gmail.com
Zondag 27 september
Voorganger: Kees Stroop.
Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde.
lezing: Daniël 2
Thema: Een droom aan stukken.
Koning Nebukadnessar heeft een droom. Hij wil dat de wijzen zijn droom uitleggen, maar hij zegt niet wat hij
gedroomd heeft. Niemand kan dat, behalve Daniël. Hij vertelt de droom van de koning en hij legt uit wat die
droom betekent.
Zondag 4 oktober
Voorganger: Cees Huisman.
Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres.
lezing: Daniël 6
Thema: Een wet van Meden en Perzen.
In Babylon wordt een nieuwe wet ingevoerd. Niemand mag een vraag stellen aan een god of een mens.
Alleen aan de koning kan een vraag worden gesteld. Daniël houdt zich daar niet aan. Daarom wordt hij in de
leeuwenkuil gegooid.
BERICHTEN oecumenische gemeente Het Erfdeel
Samen vieren
Hoe en wanneer er samen gevierd kan worden in de kerkzaal van Het Erf is afhankelijk van diverse factoren.
Ontwikkelingen kunnen vertraagd worden en ontwikkelingen kunnen versnellen. Om zo goed mogelijk
hiervan op de hoogte te blijven is het raadzaam om op de
maillijst van de Erfdeler te staan.
Je kunt je hiervoor aanmelden bij erfdeler@gmail.com
Opnameteam heel hartelijk dank
Het opnameteam dat vanaf half maart tot eind september
bezig is geweest met het verzorgen van opnames vanuit
het verenigingsgebouw van het Meppeler Mannenkoor
stopt per 1 oktober. Er zijn eigenlijk geen woorden om
hiervoor dank te zeggen.
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Er is heel veel werk verzet met prachtige resultaten.
Daarom: Gerrit, Hanneke, Martijn, Albert, Wout, Willemijn, Wilma, Tobias, Hans en Femke voor jullie
opnames en montages, muziek en zang, en voorgaand gemeenteleden voor jullie enthousiaste medewerking,
creatieve bijdragen en muzikale suggesties en leden van de taakgroep liturgisch bloemschikken die het
mogelijk maakten om elke ‘zondag’ weer een bos bloemen of een schikking als een groet en teken van
meeleven te kunnen geven: heel hartelijk dank.
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
Jeruzalem en de wederopbouw van de stad..
Groeischikking
De groeischikking bij het thema ‘ballingschap en terugkeer’ 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 het bouwen van huizen en het aanleggen van
tuinen. De ballingschap zal lang duren. De pauwenveren staan voor de
ijdelheden op hun pauwentroon, de luchtkastelen van de sterken, de
dromen van de Nebukadnessars (Daniël 2). De distels symboliseren het
lijden omwille van het geloof (Daniël 6).
‘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
We denken aan de zieken thuis en in het ziekenhuis, aan herstellenden en aan hen die zich voorbereiden op
een operatie of een volgende stap in een behandelingstraject. Ook denken wij aan hen die vanwege hun
gezondheid contacten en activiteiten beperken en zich mede daardoor eenzaam voelen. Mogen zij zich
gedragen weten door het meeleven van anderen – wie dat ook mag zijn en in welke vorm dat ook gebeurt.
Pastoraat anders
Nu ik mijn bezoeken 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.
Persoonlijk bericht over Femke
Na een geslaagde operatie met goede berichten volgde een voorspoedige week. Daarna stopte de maag en
werd de behandeling gecompliceerd. Anderhalve week waren er spanningen en zorgen. Daarna ging het
beetje bij beetje vooruit. De blik werd weer helder. Er was weer energie om te bewegen en oefeningen te
doen. De wilskracht en een prettige vorm van eigenwijsheid keerden terug en Femke mocht afgelopen
woensdag naar huis. Het prikbord achter haar bed in het ziekenhuis en het tafeltje bij het raam zijn nu leeg.
Hartelijk dank voor kaarten en bloemen en andere blijken van verbondenheid en meeleven.
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Verzetje
Geduld betekent omgaan met vertraging, problemen of ongemakken
zonder je eraan te ergeren.
(Rick Hanson, Eén ding tegelijk)
Een hartelijke groet, mede namens Femke Groen,
Kees Stroop

Startzondag 4 oktober
Zomaar te gaan, zoekend naar wat kan, willen we invulling
geven aan een bijzondere startzondag. Iedereen wordt op
zondag 4 oktober om 11 uur van harte uitgenodigd om naar het
veld bij het scoutinggebouw te komen. Daar willen we elkaar
ontmoeten met een kop koffie of thee in de hand en iets lekkers
daarbij van enkele bakkers. Daarna gaan we een pub quiz alla
2020 doen, op het veld en met de nodige afstand maar minstens
zo leuk en goed voor de hersens. Er zijn vragen voor jong en oud
dus ook ouders met kinderen kunnen hier samen mee aan de
slag. We sluiten af met een drankje en toost op het komende
Erfdeelseizoen.
Praktisch:
-de bijeenkomst is buiten en kan alleen doorgaan bij goed weer. Vrijdag 2 oktober volgt hierover nog een
bericht in de Erfdeler
-koffie/thee en bekers graag zelf meenemen
-er zijn enkele stoelen beschikbaar voor mensen die graag even willen zitten
-doe makkelijke schoenen aan waarmee je op het grasveld kunt lopen

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: 27 september 2020
1e collecte: St. Vluchteling en Vredesweek (wereldwijd verlangen naar vrede)
2e collecte: eigen gemeente
Collectes: 4 oktober 2020
1e collecte: Samen solidair en Israëlweek, leren door ontmoeting en dialoog
2e collecte: eigen gemeente
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Zondag 27 september 2020
Vredesweek, verlangen naar vrede
In de Vredesweek collecteren we voor het
Vredeswerk van de Protestantse Kerk.
Op veel plaatsen in de wereld verlangen
mensen naar vrede. Mensen die voor bruut
geweld moeten vluchten, mensen die nergens
welkom zijn of niet gehoord worden. De
Protestantse Kerk wil er voor hen zijn en steunt
de vredesinitiatieven van Kerk in Actie en PAX.
In Nigeria steunt Kerk in Actie de Nigeriaanse
kerken, die slachtoffers van het geweld in eigen
land helpen bij het verwerken van hun
trauma’s. Christenen en moslims verbeteren
samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun
strijd tegen armoede en terrorisme.
In Nederland is er steun voor SKIN, organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als
christenen te ontmoeten en van elkaar te leren.
In Irak steunt PAX het werk van een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd
geweld tegen vrouwen.
Met uw bijdrage maakt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk mogelijk.

Zondag 27 september 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, zoals nu in het verschrikkelijke kamp Moria op Lesbos.
Het kamp is tot de grond toe afgebrand. Allen zijn daar in één klap dakloos geworden en hebben het kamp
verlaten.
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.
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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.
Zondag 4 oktober 2020
Israëlweek, leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit.
Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joodschristelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is
gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.
Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen,
ontmoetingsdagen, het tijdschrift “Kerk & Israël Onderweg” en het internetproject “De Uitdaging” met
stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de
Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het
Centraal Joods Overleg. Uw steun maakt al deze activiteiten mogelijk.

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

Bezorgers Gaandeweg gezocht
Wij zijn op zoek naar een bezorger van Gaandeweg in de Oosterboer (o.a. Lepelaar, Roerdomp,
Luzernevlinder en Kolibrievlinder, totaal 59 adressen)
De Gaandeweg komt om de 14 dagen uit.
De opbrengst is € 0,09 per Gaandeweg. De Gaandeweg kan vrijdags tussen 13.30 uur en 15.00 uur opgehaald
worden uit Trias en moet voor zaterdag 12.00 uur bezorgd zijn. Ook wordt de kerkpost door de bezorgers
rondgebracht. De opbrengst hiervan is € 0,10.
Ga jij naar de middelbare school of heb je vrijdags of zaterdagmorgen 1 of 2 uurtjes over en heb jij
belangstelling of wil jij meer informatie dan kun Rolf Bakker bellen tel. 0522-262320 of mailen
rolf.bakker@zonnet.nl
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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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