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Vieringen oecumenische gemeente Het Erfdeel
Uitzending en opname vanuit de kerkzaal van Het Erf.
Vanaf 10.00 uur is de viering te beluisteren via de website van Het
Erfdeel, klik hier. U komt dan op de juiste pagina, daar kunt u kiezen
voor
De uitzending van beeld en geluid is op zijn vroegst op zondagavond en
anders vanaf maandag te volgen op www.erfdeelkanaal.nl
De huisliturgie en het materiaal voor de kinderen wordt verstuurd via
de Erfdeler, erfdeler@gmail.com
Ontwikkelingen en de actuele stand van zaken rond vieringen vanaf
medio oktober worden per e-mail verzonden via de Erfdeler. Je kunt je
hiervoor aanmelden bij erfdeler@gmail.com
Zondag 11 oktober
Voorganger: Kees Stroop.
Voorgaand gemeentelid: Jan Wieringa.
Pianist/organist: Hanneke en Gerrit van Werven.
Lezing: Ezra 1 en 3:1-6
Thema: De ballingen keren terug.

Het volk Israël zit in ballingschap in Babylonië. De mensen
krijgen de kans om terug te gaan naar Jeruzalem om daar de
tempel te herbouwen.
Zondag 18 oktober
Voorganger: Kees Stroop.
Voorgaand gemeentelid: Mariët Hofenk.
Pianist/organist: Hanneke en Gerrit van Werven.
Lezing: Ezra 3:10-4:5 en 4:24-5:5a
Thema: Herstel van het verleden?
De herbouw van de tempel in Jeruzalem is begonnen. Mensen juichen, anderen huilen. Er is weerstand
waardoor de bouw stil komt te liggen. Na een oproep van profeten gaat de bouw toch weer door.
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BERICHTEN oecumenische gemeente Het Erfdeel
Samen vieren
Hoe er samen gevierd kan worden in de kerkzaal van Het Erf is afhankelijk van diverse factoren. Vanaf 4
oktober zijn de vieringen rechtstreeks te beluisteren via www.heterfdeel.nl /vieringen/kerkdienst luisteren.
De uitzending van beeld en geluid is op zijn vroegst op zondagavond en vanaf maandag te volgen op
www.erfdeelkanaal.nl
Er wordt druk aan gewerkt om zo snel mogelijk de vieringen op zondagmorgen te kunnen livestreamen. Tot
nu toe is er nog geen toestemming van Vanboeijen om een beperkt aantal kerkgangers bij de vieringen
aanwezig te laten zijn.
Om goed op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen rond de vieringen is het raadzaam om op de
maillijst van de Erfdeler te staan. Je kunt je hiervoor aanmelden bij erfdeler@gmail.com
Noemen van namen
Zondag 1 november gedenken wij hen die in het voorbije jaar zijn overleden. De viering zal anders zijn dan
wij gewend zijn. Het niet kunnen delen van elkaars pijn en gemis in een viering zal voelbaar zijn in onze
huizen en harten. Ook heeft de coronacrisis diepe sporen getrokken in het bijstaan van stervenden en bij het
afscheid nemen rond een begrafenis of crematie.
Wil je graag de naam genoemd hebben van iemand die overleden is in jouw familie- of vriendenkring, dan
kun je haar en zijn naam, datum van overlijden en leeftijd mailen naar kees.stroop@gmail.com Je mag ook
een briefje doen in de brievenbus aan de Verzetslaan 71. Graag wel voor 25 oktober.
Ballingschap en terugkeer
Tot 1 november volgen we de alternatieve lezingen van het oecumenisch leesrooster. 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 tempel en 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 en de luchtkastelen van de sterken: de
dromen van de Nebukadnessars (Daniël 2). De distels symboliseren het lijden omwille van het geloof (Daniël
6). Een gouden schaal en gouden bekers verwijzen naar het terugkeren van de ballingen uit Babylon naar
Jeruzalem (Ezra 1). Levende steentjes maken duidelijk dat het om iets anders gaat dan bouwen met hout en
steen en herstel van het verleden (Ezra 4).
‘Koffiedrinken’ na de viering
De coronacrisis blijft en er is sprake van een tweede golf. Na de viering
koffiedrinken is er niet bij. Daarom hebben wij een virtuele koffieontmoetingsplek
in het leven geroepen met de naam: meet.jit.si./koffiepraatjemeterfdelers
Niet alleen op zondag, maar ook door de week.
Omzien naar elkaar
Er zijn gemeenteleden die kampen met forse tegenslagen wat hun gezondheid of werk betreft. Voor
sommigen zijn de behandelingstrajecten zwaar, maar bieden die wel goede perspectieven. Voor anderen
geldt dat zij hun perspectieven in een andere richting moeten zoeken en een nieuwe balans moeten zien te
vinden in hun leven en samenleven. We denken ook aan hen die extra kwetsbaar zijn en blijven in deze
coronacrisis en die opzien tegen mogelijke gevolgen en maatregelen bij een tweede golf. Mogen zij en wij
allen de kracht ontvangen om staande en gaande te blijven en ervaren dat wij gedragen worden op vleugels
van licht en liefde.
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Pastoraat
Nu ik ook waarneem voor Femke Groen en tegelijk haar mantelzorger ben, kan voor sommigen de drempel
wat hoger zijn op contact met mij op te nemen. Schroom niet en bel of mail. Ik ben telefonisch bereikbaar op
0522 – 256322 en per e-mail: 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 van Femke
Ik ben weer thuis en wat is dat heerlijk. Vier weken ziekenhuis was een lange tijd en mijn geduld is behoorlijk
opgerekt. De eerste week leek alles van een leien dakje te gaan, maar toen hield de maag ermee op: een
tijdelijke maagverlamming die een paar dagen tot een paar weken kon duren. Het duurde ruim twee weken
tot ie weer tekenen van leven ging vertonen. Het was een behoorlijke tegenvaller, want het betekende dat
alle toeters en bellen die verwijderd waren, teruggeplaatst moesten worden: de maaghevel,
sondevoedingslang naar de dunne darm en de katheter. Je mag niet eten en drinken, want alles wordt om de
maag heen geleid. Omdat er alleen ‘s avonds bezoek mocht komen en de maaltijden de dag ook niet even
onderbraken, was het soms best lastig om de dagen door te komen.
Wat het er ook niet makkelijker op maakte, was dat mijn vochthuishouding in de war was geraakt door het
teveel toedienen van medicijnen. Ik raakte de grip op de werkelijkheid kwijt en was erg ongedurig en
rusteloos. Ik had heel veel behoefte aan vertrouwde mensen om me heen, vooral ‘s nachts. Het was echt een
uitkomst dat Kees een aantal nachten is blijven slapen in het ziekenhuis en Tamar (onze dochter) een nacht.
Ook hielpen de verpleegkundigen mij, door alles steeds weer voor me op een rijtje te zetten. ‘U krijgt nu dit
medicijn daar en daarom en we doen het via de sonde, omdat uw maag nog steeds niet werkt.’ De huisarts
constateerde, toen ze mij bij thuiskomst bezocht, dat ik een week lang een delier heb gehad. Het was een
verwarrende en nare ervaring. Het eigenaardige is dat ik me er alles van kan herinneren en van hoe ik me
voelde. Gelukkig ook het moment dat ik wist: ‘Ik ben er weer!’ Wat een opluchting.
Nu ik thuis ben, merk ik dat het elke dag een beetje beter gaat. Ik loop mijn rondjes buiten achter de rollator,
idioot dik ingepakt alsof het winter is. Dat is één van de nadelen van herstellen: je hebt het altijd koud. En ik
moet wennen aan het diabeet zijn, omdat nu de hele alvleesklier is verwijderd. Het mooie is wel dat er zich al
een aardig patroon begint af te tekenen, zodat ik weet wat ik moet doen. Dat geeft wat meer zekerheid.
Elke dag komen er kaarten binnen met mooie, ontroerende en bemoedigende teksten, die mij/ons opbeuren
en dragen, mailtjes, apps, bloemen en telefoontjes. Lieve mensen, het doet heel goed als medemensen zo
aan je denken! Ik word er soms wat verlegen van en denk dan: ‘Dat jullie het niet zat worden; het is de
zoveelste keer dat ik ziek ben.’
Ik houd jullie op de hoogte, al zal het de volgende keer niet zo’n lang en medisch verhaal worden.
Verzetje
Bevrijd ons, goede God,
van de lafheid
die geen nieuwe waarheid onder ogen durft te zien,
van de luiheid
die tevreden is met de halve waarheid,
van de arrogantie
die denkt dat ze de hele waarheid kent.
(Gebed uit Kenia in De open deur, oktober 2020)
Een hartelijke groet,
Femke Groen en Kees Stroop
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Vanaf zondag weer vieringen vanuit in het Erf
De afgelopen maanden waren we verwend met de vieringen via het Erfdeelkanaal op YouTube vanuit het
gebouw van het Meppeler Mannenkoor. Die periode is nu ten einde. Vanaf oktober hebben we weer beperkt
toegang in het Erf om de vieringen zonder verdere aanwezigheid van de gemeenteleden te houden.
Er worden voorbereidingen getroffen om ook daar beelden te gaan uitzenden. Dat vereist een forse
uitbreiding van de technische voorzieningen in de kerkzaal. De komende maanden worden die uitgevoerd.
Daarbij zijn helpende handen van harte welkom.
We doen het tot die tijd met de al bestaande geluidsverbinding. Via de website van Het Erfdeel: Kerkdienst
luisteren. U kunt de vieringen zondags om 10 uur rechtstreeks meeluisteren of daarna op uw eigen tijd.
De liturgie krijgt u wekelijks op de mail via de Erfdeler.
Klaas Stoer
Jan Varkevisser
Gerrit van Werven
Lees-gespreksgroep Exodus is gestart
Op dinsdag 29 september was de start van het leerhuis in het gebouw de Beemd. Na de opening en
kennismaking met elkaar is er een begin gemaakt met de boekbespreking. We waren met 12 deelnemers en
als de 2 ontbrekende deelnemers erbij komen zitten we op het maximum wat onder de huidige
omstandigheden verantwoord is. Fijn dat we 4 nieuwe deelnemers deel uitmaken van het leerhuis. De
volgende bijeenkomst is ook weer in de Beemd op dinsdag 20 oktober, aanvang 20.00 uur en we bespreken
o.l.v. Albert blz. 31 t/m 51. Bij de opening heb ik een kort stukje uit een brief van Etty Hillesum gelezen. De
brieven van Etty zijn geschreven in de barakken van Kamp Westerbork. De brieven zijn ook voor onze tijd een
boodschap van hoop en een oproep om de ander, ook al is hij een kampbewaker, als mens te blijven zien.
24 augustus 1943
Na deze nacht heb ik één ogenblik in alle oprechtheid gemeend dat het zonde zou zijn, wanneer men in het
vervolg nog lachte. Maar later bedacht ik dat er toch immers mensen lachende zijn weggegaan, hoewel dit
keer: niet velen. En in Polen zal er misschien af en toe nog wel eens iemand lachen, hoewel dit transport niet
velen denk ik.
Als ik denk aan die gezichten van het groen-geüniformeerde, gewapende begeleidingspeloton, mijn God die
gezichten! Ik heb ze stuk voor stuk bekeken, verdekt opgesteld achter een venster, ik ben nog nooit van iets
geschrokken als van deze gezichten. Ik ben in de knoei geraakt met het woord dat het leidmotief van het
leven is: En God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Dat woord beleefde een moeilijke ochtend met mij.
Hein van den Heuvel
Contactpersoon lees-gespreksgroep Exodus
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: 11 oktober 2020
1e collecte: kerst/Paasattenties
2e collecte: eigen gemeente
Collectes: 18 oktober 2020
1e collecte: Noodfonds en Jeugdwerk Meppel
2e collecte: eigen gemeente
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Zondag 11 oktober 2020
1e collecte: Wijkcollecte, Kerst- en Paas-attenties
2e collecte: Eigen Gemeente
Kerst/Paasattenties
Al jarenlang wordt in de week vóór Kerst door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Meppel de
“Kerstactie” georganiseerd.
Deze Kerstactie houdt in dat een kerstattentie met een groet van de gemeente, (opgesteld door één van de
predikanten), wordt aangeboden aan gemeenteleden die:
* de leeftijd van 80 jaar of ouder hebben bereikt;
* eenzaam zijn of langdurig ziek;
* tijdelijk verblijven in het Ziekenhuis, Reggersoord, Schiphorst, of in één van de verzorgingshuizen.
* wij, in de donkere maand december extra aandacht willen geven, hetzij jong of oud.
Naast deze Kerstactie wordt ook met Pasen alle bewoners van de verpleeg-en verzorgingshuizen met een
Paasbloemengroet verrast.
Door de gezamenlijke kerken van Meppel wordt rond de Kerst een kerstbloemengroet bezorgd bij alle
bewoners van de verpleeg-en verzorgingshuizen.
Graag wil de Diaconie deze acties jaarlijks tot een succes maken.
Daarom vragen wij uw speciale aandacht voor deze collecte.
Ook kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: IBAN NL92 RABO 0333 1277 30
t.n.v. Diaconie PG Meppel, onder vermelding van Kerst/Paasactie
(PS., Mocht er een gemeentelid zijn waarvan u denkt dat zij/hij voor een kerstattentie in aanmerking komt
(zie bovengenoemde criteria) laat het ons dan weten, dan kunnen wij er zorg voor dragen, dat zij/hij niet
wordt vergeten).

Hartelijk Dank!!
Opnieuw ontving de diaconie een dankbetuiging:
Deze brief kwam van Mercy Ships.
Zij schreven: ”Dank u wel voor uw gift van € 177,50 die we in de afgelopen periode van
uw gemeente mochten ontvangen. We waarderen uw steun bijzonder! De missie van
Mercy Ships blijft, ook al heeft die nu deels een andere invulling. Op dit moment strijden
we tegen de gevolgen van het Coronavirus in Afrika. Ons ziekenhuisschip de “Afrika
Mercy” zal, zodra het kan, weer naar Afrika varen om operaties en trainingen te bieden! De gift van uw
gemeente maakt het mogelijk dat Mercy Ships honderden kinderen en volwassenen helpt. Dit mochten we in
de afgelopen tijd in Senegal doen en straks hopen we ons werk ook daar voort te kunnen voortzetten.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
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).
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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.
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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