“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 15 april 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 15 april
Ochtenddienst:
Aanvang:
Voorganger:
Organist:

09.30 uur
mw. A. Winter uit Amsterdam
Leo Plaisier

Liturgie: Ps. 33: 1 en 2, Ps. 33: 7 en 8, Gebodslezing Efeziërs 4: 25 - 5: 2,
Gz. 463: 1 , 4 en 5, Gz. 259, Gebed, Kinderlied ELB 435, Schriftlezing
1 Johannes 3: 18-24, Gz. 157: 4 en 3, Schriftlezing Johannes 15: 1-8,
NLB 656 NLB, Verkondiging, Gz. 78: 1, 2 en 3, Dankgebed,
Gz. 481: 1, 3 en 4.
Middagdienst:
Aanvang:
Voorganger:
Organist:

Jeugddienst
17.00 uur
Rob Favier
Leo Plaisier

Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk.
De tweede collecte is bestemd voor de diaconie.
Jeugddienst 15 april
Vanmiddag is er weer een jeugddienst in de Goede Herderkerk! Rob Favier
(een spreker!) zal in deze dienst voorgaan. Hij zal spreken over het thema
1+1=3. Met dit thema staan relaties centraal. Niet perse liefdesrelaties, maar
relaties in het algemeen. Hoe ga je daar nu mee om als christen?
Ga je dan wel anders met je medemens om dan wanneer je niet gelooft?
En waar zit dan het verschil? Kortom, een thema waar iedereen iets van kan
leren. Het belooft een hele bijzondere jeugddienst te gaan worden, dus wees
er bij! Neem gerust vrienden of familie mee.

Overzicht van de zieken per vrijdag 13 april
 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 verblijft op de High
Care Kinderafdeling van het Maasstad Ziekenhuis.
 Mevrouw B. Heijnsdijk - Gerritse verblijft in woon- en zorgcentrum
'Het Spectrum', locatie De Sterrenlanden.
 De heer A.P. Vlot verblijft in het Maasstad Ziekenhuis.
 Mevrouw D. Plaizier verblijft in het Albert Schweitzer Ziekenhuis,
afdeling F, kamer 4.
 Mevrouw J.M. van Zielst - van der Padt verblijft in het Maasstad Ziekenhuis.
Ze ligt nu op de longafdeling, 2e verdieping, kamer 9.
 Corine is weer thuis.
Postadressen ziekenhuizen / verpleeghuizen
Zorghotel Swinhove, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht.
Zorghotel Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam.
Maasstad Ziekenhuis, Postbus 9100, 3007 AC Rotterdam.
Het Spectrum, locatie De Sterrenlanden, Minnaertweg 4, 3326 HN Dordrecht
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Postbus 444, 3300 AK Dordrecht.
Overige berichten
Jeugdsoos!
Vrijdag 20 april is er weer soos! We gaan dan vanaf 19.00 uur bowlen bij de
Theetuin in Rijsoord. Na afloop gaan we weer terug naar de kerk om daar te
genieten van een vers broodje hamburger en dat alles voor maar € 2,50 p.p.
We verzamelen om 18.30 uur bij de kerk en vertrekken uiterlijk 18.45 uur
richting De Theetuin. Zorg ervoor dat je op tijd bent! Aanmelden (i.v.m.
vervoer zeker doen) kan via de mail: soosghkridderkerk@gmail.com
Welkom aan alle jongeren van 12 tot 15 jaar!
Examenkandidaten
Binnenkort gaan de eindexamens weer beginnen. Doet uw (klein)dochter of
(klein)zoon of jouw broer of zus ook examen? Of kent u iemand anders die
eindexamen doet? Laat het de jeugdraad weten zodat we hen succes kunnen
wensen. U kunt de naam en het adres doorgeven via email:
jeugdouderling1@ghkridderkerk.nl
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Zonnepanelen
Op 1 april j.l. hebben we de stand van zaken opgemaakt aangaande het
rendement van de zonnepanelen op ons kerkgebouw. Deze panelen zijn nu
een jaar in gebruik en we waren nieuwsgierig naar het resultaat.
Wel, hier kunnen we tevreden over zijn.
We hebben in de periode van 1 jaar slechts
1964 kWh elektra verbruikt.
Het gemiddelde gebruik van de voorgaande
6 jaren was 12.382 kWh. We hebben dus in
de afgelopen periode ruim 10.000 kWh minder
elektra gebruikt dan in de voorgaande jaren,
een besparing van 84%.
Dit geeft ons een financieel voordeel van c.a. € 2.400,-, gebaseerd op de
tarieven van 2016-2017. Dat we hier enthousiast over zijn zal u duidelijk zijn.
Ook het gasverbruik willen we terug brengen en daarom hebben we enkele
weken terug de spouw van onze kerkzaalmuren laten vullen met een
isolatiemateriaal. Op deze manier verwachten wij ook een aanzienlijke
besparing in de kosten van het gasverbruik en komen we Groningen een klein
stukje tegemoet.
Wij dachten er goed aan te doen ons enthousiasme met u te delen.
Heeft er iemand nog kleingeld voor de collecte…..?
Herkent u dit? Geen kleingeld in huis. Op zaterdagmiddag nog snel even naar
een winkel om geld te wisselen. Of nog erger! Op zondagmorgen ontdekt u dat
u geen contant geld meer in uw portemonnee heeft. Dat is niet vreemd.
We pinnen steeds meer en hebben geen contant geld meer in huis.
In de collectezak zien we dit ook! Onze collecte opbrengst daalt langzaam.
Zelfs in een volle dienst merken we dat.
Gelukkig is hier een eenvoudige oplossing voor: Collectebonnen!
Het gebruik van collectebonnen is bij veel gemeenteleden al heel lang
vertrouwd. Toch zijn er ook nog heel veel kerkbezoekers die geen gebruik
maken van collectebonnen. Hieronder zetten we nog een keer de voordelen
van het gebruik van collectebonnen op een rijtje:





U hoeft nooit meer op zoek naar contant geld voor de collecte.
U kunt collectebonnen ook gebruiken tijdens het bezoek van de predikant,
ouderling of HVDster of voor het verjaardagsfonds.
U kunt de collectebonnen als gift aftrekken bij uw belastingaangifte
(boven een drempel). Dit voordeel zou u (gedeeltelijk) eventueel aan de
kerk ten goede kunnen laten komen.
Wij hoeven minder muntgeld bij de bank te storten waardoor onze kosten
lager zullen zijn.

Verderop kunt u lezen hoe u collectebonnen kunt kopen.
De diaconie en kerkrentmeesters.
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Hoe kom ik aan collectebonnen?
Collectebonnen kunt u bestellen door het totaalbedrag van de aankoop over te
maken op bankrekening NL36RABO0385855028 t.n.v. Wijkgemeente Goede
Herderkerk o.v.v. het aantal vellen en welk soort.
De collectebonnen zijn in 5 soorten verkrijgbaar:
Een vel van 13 euro, de waarde per bon is € 0,65
Een vel van 18 euro, de waarde per bon is € 0,90
Een vel van 25 euro, de waarde per bon is € 1,25
Een vel van 35 euro, de waarde per bon is € 1,75
Een vel van 50 euro, de waarde per bon is € 2,50
Als u het geld voor de collectebonnen in de eerste helft van een week overmaakt, dan kunt u de collectebonnen op de zondag die er op volgt afhalen bij
één van de kerkrentmeesters. Bestel eens collectebonnen en ontdek hoe
eenvoudig het is!
Heeft u nog vragen m.b.t. gebruik van collectebonnen, neem dan contact op
met: Cees-Jan de Bruijn, e-mail: kerkrentmeester5@ghkridderkerk.nl
tel: 0180-610451
Agenda
Zondag 15 april:
Vrijdag 20 april:
Zondag 22 april:

Jeugddienst
Jeugdsoos
Koor- en zangdienst
Diensten zondag 22 april

Ochtenddienst:
Aanvang:
Voorganger:
Organist:

Koor- en zangdienst
09.30 uur
ds. E.J.N. Kronenburg uit Hendrik Ido Ambacht
Vincent van Dam

Middagdienst:
Aanvang:
Voorganger:

17.00 uur
ds. W.J.J. Koelewijn uit Renkum

Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk.
De tweede collecte is bestemd voor de diaconie.
Koor- en zangdienst in de Goede Herderkerk
Zondag 22 april is er weer een koor- en zangdienst. Medewerking aan deze
dienst wordt verleend door het Slikkerveers Christelijk Mannenkoor
o.l.v. Willem Nijhof. Muzikale medewerking is er van Vincent van Dam - orgel.
Voorganger in deze dienst is ds. E.J.N. Kronenburg uit Hendrik Ido Ambacht.
Tijdens deze dienst is er weer veel koor- en samenzang van bekende liederen.
Dit keer is het een koor- en zangdienst tijdens een ochtenddienst.
De aanvang is: 09.30 uur.
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