“Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn
leven in voor zijn schapen;” (Joh. 10:11)

ZONDAGSBRIEF

Met deze woorden van onze Heer heten wij u van
harte welkom! Wij zijn blij u vandaag te mogen
ontmoeten, om als gemeente van de Heer – de
goede herder – Gods Woord te horen, Hem te eren
en Zijn zegen te ontvangen.

Zondag 25 maart 2018

GOEDE HERDERKERK RIDDERKERK

Surf voor meer informatie over onze gemeente
naar: www.ghkridderkerk.nl
Kopij inleveren voor de zondagsbrief kan tot donderdag 17.00 uur. E-mail: zondagsbriefghk@hetnet.nl
Contactpersoon namens de kerkenraad: P. van der Stel, tel.: 0180 - 427143, e-mail: scriba@ghkridderkerk.nl
Mocht u praktische hulp nodig hebben (bijvoorbeeld af en toe bij boodschappen, klusjes in huis of
tuin of voor vervoer naar een huisarts of ziekenhuis) en heeft u geen hulp vanuit familie- of
woonomgeving, neem dan contact op met de contactpersonen van Helpende Handen: Jeannette
Bakker (420777) of Menno Pors (469568).

Diensten zondag 25 maart
Ochtenddienst:
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger:
ds. A. Schipper uit Rotterdam
Organist:
Vincent van Dam
Liturgie: Ps. 24: 1, Ps 24: 4, NLB 556: 1 en 5, Gebed, Kinderlied, Schriftlezing
Exodus 15:27–16:7, Ps. 72: 1 en 6, Schriftlezing Johannes 12: 12–19,
NLB 438: 1 en 2, Verkondiging, NLB 550: 2 en 3, Gebeden, NLB 552.
Middagdienst:
Aanvang:
17.00 uur
Voorganger:
ds. A.J. Plaisier uit Amersfoort
Organist:
Leo Plaisier
Liturgie: Ps. 62: 1 en 7, Gebed, Gz. 178: 1, 2, 3, 9 en 10, Geloofsbelijdenis,
NLB 911: 1 en 3, Gebed, Schriftlezing: Johannes 2: 13-22 en
Johannes 4:19-24, Gz. 321: 2 en 3, Verkondiging, Gz. 323: 7 en 8,
Gebeden, NLB 886. Ps. 134.
Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk en de 2e voor het
Diaconaal Jaardoel 'Dorpsontwikkeling via de kerk in Peru'. Via dit project
leren kerkleiders hoe de kerk een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van
de lokale leefomstandigheden. Veel mensen beschikken niet over stromend
water, riolering en elektriciteit. De bevolking leeft voornamelijk van de
landbouw. Een lastige opgave, omdat het land vrij hoog ligt en kampt met
periodes van droogte. Onze lokale partner Warmis traint en begeleidt lokale
kerkleiders in Cajamarca. Zo worden boeren geholpen met het verbeteren van
landbouwmethodes en kleine leningen verstrekt voor samenwerkingsverbanden tussen families. Hierdoor zijn de oogsten de laatste jaren
verbeterd. Tijdens bijeenkomsten voor vrouwen krijgen ze les in lezen en

schrijven, gezondheid, voeding en opvoeding. Daarnaast leren ze kwalitatief
hoogwaardige handwerkproducten te vervaardigen, die ze kunnen verkopen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Overzicht van de zieken per vrijdag 23 maart
 Mevrouw P.J. Kruis - Bode verblijft in het zorghotel van Swinhove.
 Mevrouw J. Schipper - de Buck verblijft in het zorghotel bij het Maasstad
Ziekenhuis.
 Matis Dijkstra, zoon van Johan Dijkstra en José Slobbe is overgeplaatst naar
High Care Kinderafdeling van het Maasstad Ziekenhuis.
 Mevrouw C.M. Vink - Forman wacht op een afspraak met haar specialist
hoe zij verder behandeld kan worden.
 Mevrouw G.A. van Houwelingen - Karreman levert lichamelijk in.
Ze houdt moed.
 De heer A. Remijnse is opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis.
 Mevrouw B. Heijnsdijk - Gerritse is, na een periode van intensieve zorg
door haar man Adrie, opgenomen in woon- en zorgcentrum
'Het Spectrum', locatie De Sterrenlanden.
Hier zal zij verblijven tot er plaats is in de Riederborgh.
Overige berichten
Beroepingswerk
Op 13 maart is de beroepingscommissie weer bij elkaar geweest. Nadat wij
met elkaar de teleurstelling verwerkt hebben dat ds. J.H. Reijm bedankt heeft
voor het beroep, zijn we weer met frisse moed aan de slag gegaan. De
voorzitter heeft br. Huib Boogert bedankt voor zijn inzet in de afgelopen
periode. Als nieuw lid van de commissie is br. Gerard van Dam (wijkouderling
van o.a. de Riederborgh en omgeving) welkom geheten. In de lijst met
predikanten, die er nog lag, waren toch wat mutaties opgetreden, o.a.
predikanten die een beroep aangenomen hebben. Daarom is besloten om
opnieuw te beginnen met de lijst. Er zijn 15 predikanten geselecteerd die
digitaal beluisterd zullen worden. Op 3 april komt de commissie weer bij
elkaar om de beluisterde predikanten te evalueren. Na deze evaluatie zal een
selectie gemaakt worden van predikanten waarmee we verder willen gaan
werken. Ons doel is om uiterlijk eind mei opnieuw een beroep uit te brengen
op een predikant. Als dat een succesvol beroep is, kan de nieuwe
wijkpredikant voor de start van het winterseizoen bevestigd worden.
Contactmiddag HVD
Donderdag 29 maart van 14.00-16.00 uur is er een Passiemiddag die in het
teken staat van het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus.
De meditatie zal verzorgd worden door ds. T. Meijer. Heeft u vervoer nodig?
Tot dinsdag 27 maart 12.00 uur kunt u bellen naar M. v. Eeren, tel. 464504.
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Spaardoosjes inleveren
Het is bijna zover: volgende week is het Pasen!! Dat betekent dat de 40-dagen
tijd voorbij is en daarmee ook de actie met de spaardoosjes. Lever allemaal
volgende week je spaardoosje in, we hopen natuurlijk dat ze allemaal goed vol
zitten! Zo niet: je hebt nog één week de tijd om te sparen voor de gezinnen in
Peru. Veel succes!
Eerste tussenstand Kerkbalans
Wij kunnen u vandaag de eerste tussenstand van de Actie Kerkbalans 2018
melden. Voordat we dat doen willen we op de eerste plaats alle vrijwilligers
die de afgelopen weken actief bezig zijn geweest met het rondbrengen en
ophalen van de antwoordenveloppen heel hartelijk bedanken voor hun
medewerking. Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk een dergelijke
actie te organiseren. Van de 800 enveloppen die zijn rond gebracht hebben wij
tot en met 18 maart 531 enveloppen retour ontvangen met een totaalbedrag
aan toezeggingen van € 121.743,63. Dit is in lijn met 2017 en we zijn hier heel
dankbaar voor. In de begroting hebben we een bedrag van € 132.500,-opgenomen, dus we hebben nog een stukje te gaan. Als u de vrijwilliger bij u
aan de deur hebt gemist, dan vragen wij u uw toezeggingformulier alsnog aan
ons op te sturen (denk aan de postzegel) of af te geven aan een van onze
kerkenraadsleden. Wij ontvangen graag alle formulieren weer retour, ook als
u dit jaar niet aan de actie kerkbalans mee kan doen. De reden hiervoor is dat
wij alleen op deze wijze gedurende 2018 kunnen beoordelen of alle in de
begroting opgenomen uitgaven gerealiseerd kunnen worden. Wij willen alle
gevers en de medewerkers heel hartelijk bedanken.
Uitnodiging Paasontbijt 1e Paasdag
Al een aantal jaren hebben we in onze gemeente op 1 e Paasdag een
Paasontbijt. Ieder jaar zijn er weer meer gemeenteleden die de paaszondag
met elkaar beginnen. Ook dit jaar hopen we dat er weer meer gemeenteleden
zijn die met ons de maaltijd zullen houden. U en jij zijn van harte uitgenodigd
om hieraan deel te nemen. Wij zullen de maaltijd met elkaar beginnen om
8.00 uur. In verband met de boodschappen willen we graag weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan t/m donderdag 29 maart via ons
e-mailadres: jeugdouderling1@ghkridderkerk.nl
Diensten t/m zondag 1 april - 1e Paasdag
Op weg naar Pasen
Gemeente, vandaag is het Palmzondag, de dag waarop onze Heiland, de Here
Jezus Jeruzalem binnen rijdt. Hij wordt als een koning binnen gehaald. Later
in deze week zal 'het hosanna' omslaan naar 'kruisigt Hem'. Dat is in een paar
zinnetjes de Stille Week. Als gemeente van de Goede Herderkerk mogen wij
elke dag op een eigen moment hiermee bezig zijn. Op maandagavond willen
wij een vesperviering houden, die Martin de Jongste heeft voorbereid en zal
leiden. Dinsdag is een muzikale vesper, in de vorm van een evensong, door
Adri Mudde samengesteld.
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De zang wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers, zangers en zangeressen
uit diverse koren. De lezingen zullen worden verzorgd door Wim
Kroesbergen. Woensdagavond komen wij samen voor een vesperviering die
gericht is op van Pesach naar Pasen. Van het Oude naar het Nieuwe Verbond.
Deze viering wordt geleid door Huib Boogert. Op Witte Donderdag willen we
met u het Heilig Avondmaal vieren, het teken van het Nieuwe Verbond. Deze
dienst zal worden geleid door ds. T. Meijer. Vrijdag mogen we stil worden
onder het kruis. Stil worden en ons verwonderen over het grote wonder dat is
volbracht. Deze dienst zal worden geleid door ds. J.P. Kraaijeveld. Alle
diensten beginnen om 19.30 uur in onze Goede Herderkerk. Wij nodigen u van
harte uit deze vieringen met ons mee te vieren. U doet toch ook mee ?
maandag 26 maart
19.30 uur: br. M. d. Jongste. Vesper, organist: Leo Plaisier.
dinsdag 27 maart
19.30 uur: br. W. Kroesbergen, Vesper, organist: Leo Kievit.
woensdag 28 maart
19.30 uur: br. H. Boogert. Vesper, organist: Anja Velthove.
donderdag 29 maart Witte Donderdag.
19.30 uur: ds. T. Meijer uit Puttershoek. Viering Heilig Avondmaal.
Collecte: De eerste is bestemd voor het werk van de kerk.
De tweede is bestemd voor de diaconie.
De derde is bestemd voor het Diaconaal Jaardoel
'Dorpsontwikkeling via de kerk in Peru'.
vrijdag 30 maart Goede Vrijdag.
19.30 uur: ds. J.P. Kraaijeveld uit Zwijndrecht, organist: Vincent van Dam.
Collecte: De eerste is bestemd voor het werk van de kerk.
De tweede is bestemd voor de diaconie.
15.00 uur: Viering Heilig Avondmaal in de Riederborgh.
Voorganger: ds. T. Meijer.
zondag 1 april 1e Paasdag.
Ochtenddienst:
M.m.v. Harpe Davids
Aanvang:
v.a. 09.15 uur zingen Paasliederen
Voorganger:
ds. I. Hoornaar uit Ermelo
Organist:
Vincent van Dam
Middagdienst:
Aanvang:
17.00 uur
Voorganger:
ds. C. Christ uit Katwijk aan Zee
Organist:
Leo Plaisier
Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerk.
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