“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 29 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 29 april
Ochtenddienst:
Aanvang:
Voorganger:
Organist:

09.30 uur
ds. W. Bos uit Waddinxveen
Vincent van Dam

Liturgie: Ps. 98: 1, Ps. 98: 3 en 4, Gz. 279: 3, Gz. 279: 5 en 7, NLB 923, Gebed,
Kinderlied ELB 452, Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1-11, Gz. 75; ,8 en 14,
Schriftlezing: Johannes 21: 15-25, NLB 885, Verkondiging,
Gz. 480: 1, 4 en 5, Gz 21: 7, Zegen, Gz. 411: 1 en 6.
Middagdienst:
Aanvang:
Voorganger:

17.00 uur
ds. R. ten Napel uit 's Gravendeel

Liturgie: Ps. 8: 3, 4 en 6, Ps.139 : 8 en 9, Gz. 299: 1, 2, 3 en 4, Gebed,
Schriftlezing 1 Corinthe 15: 1-8 en 35-58 (NBG) Gz.300: 1 en 6
Verkondiging, Gz. 93: 1, 2 en 3, Dankgebed en voorbede,
Gz. 292: 1 en 2.
Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk.
De tweede collecte is bestemd voor de diaconie.

Overzicht van de zieken per vrijdag 27 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.
 Mevrouw D. Plaizier verblijft in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie
Dordwijk, afdeling C1, longafdeling.
Maandag 30 april wordt ze overgeplaatst naar Swinhove.
 Mevrouw J.M. van Zielst - van der Padt verblijft in het zorghotel bij het
Maasstad Ziekenhuis.
 De heer A.P. Vlot is weer opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis.
 Mevr. E.M.A. Vlot - de Jonge is bij het bevolkingsonderzoek naar
darmkanker eruit gelicht. Ze heeft een aantal dagen in het IJsselland
ziekenhuis doorgebracht voor onderzoek.
Ze heeft een goede uitslag ontvangen.
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
Nieuws van de beroepingscommissie
Afgelopen weken hebben alle leden van de beroepingscommissie vijf
dominees intensief beluisterd. Dinsdag 24 april en donderdag 26 april zijn we
bij elkaar geweest en hebben een volgorde afgesproken waarin we een
afspraak gaan maken om een dienst bij te wonen en in gesprek te gaan met
een dominee. In vertrouwen op Gods leiding zetten we de komende weken
ons werk voort.
Namens de commissie, Maarten den Boef.
Rectificatie
In het bericht van het huwelijksjubileum van de fam. Kranendonk stond vorige
week in de zondagsbrief een verkeerd adres. Het juiste adres is:
Boksdoornstraat 48, 2982 BC Ridderkerk.
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Contactmiddag op 3 mei
Donderdag 3 mei wordt er voor de laatste keer dit seizoen een contactmiddag
gehouden. Deze middag zal dhr. Schipper, die conservator was van het Flipjeen Streekmuseum in Tiel, ons meenemen naar de tijd toen de reclame nog
heel anders was. We hadden sleutelhangers, boekjes, kopjes enz.
De tijd van het reclame mannetje van de jam uit de Betuwe: Flipje Tiel. Flipje
is in 1935 geboren uit een framboos en in de loop der jaren opgegroeid net als
alle andere kinderen. Hij kreeg vriendjes, zoals Bertje Big en Jasper Aap,
beleefde allerlei avonturen. En werd zo het alom bekende logo van de
jamfabriek de Betuwe. De middag begint zoals gewoonlijk om 14.00 uur.
Indien u vervoer nodig heeft kunt u tot dinsdagmiddag 1 mei contact
opnemen met Mariska van Eeren, tel. 0180 - 464504.
Bent u nog nooit geweest, kom dan eens langs. Of kent u iemand die wel wil,
maar toch er tegenop ziet, geef diegene een duwtje in de rug.
Jeugdkapel
Volgende week, zondag 6 mei, is er weer jeugdkapel in de bovenzaal.
De voorganger is Peter Dijkshoorn met als thema: Vrijheid!? De jongeren van
12 t/m 16 jaar zijn van harte uitgenodigd om de dienst bij te wonen.
Kamp Lev!
Wat hebben we genoten van ons kamp. Vrijdagavond 20 april zijn we om
18.30 uur vertrokken vanaf de kerk naar het strand bij ’s Gravenzande. Na een
mooi (maar koud) strandspel zijn we naar ons kamphuis gegaan. Nadat de
luchtbedden opgeblazen waren, hebben we genoten van het kampvuur.
Zaterdagochtend vroeg zijn we begonnen met ochtendgymnastiek.
’s Ochtends hebben we nog enkele bosspellen gedaan en ’s middags hebben
we heerlijk gevaren in fluisterboten en kano’s. Er was een leuke, ontspannen
sfeer en hebben veel plezier met elkaar gehad. Om 16.00 uur waren we weer
terug. We hebben veel gefilmd en er wordt een mooie film van gemaakt die we
binnenkort laten zien. Het clubseizoen is nu afgelopen en de eerstvolgende
clubavond is na de startzondag voor het nieuwe winterseizoen.
Christmas Event 2018
Staat de datum 15 december al in uw agenda?
Ook dit jaar wordt door een groot aantal plaatselijke kerken weer een
Christmas Event georganiseerd. Omdat deze kerken hebben aangegeven het
initiatief ook dit jaar weer te willen steunen heeft de werkgroep besloten dat
het Event doorgang kan vinden. De volgende kerken hebben hun deelname
toegezegd: Herv. Gem. Singelkerk, Geref. Kerk te Rijsoord, Herv. Gem . te
Rijsoord, Prot. Gem. de Levensbron, korps Leger des Heils, Ger. Kerk
Vrijgemaakt (Maranathakerk), Herv. Wijkgem. Goede Herderkerk.
Van enkele kerken is nog geen definitief bericht ontvangen maar we gaan
ervan uit dat ook de Prot. gem. te Bolnes, de Chr. Geref. Kerk (Elimkerk) en de
Herv. wijkgem. Ichthuskerk opnieuw zullen meedoen.
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De locatie is opnieuw sporthal de Fakkel aan de Sportlaan.
De komende periode zullen allerlei activiteiten worden ontplooid om de
avond in te vullen. Wat intussen al wel bekend is, is dat er nu een echt
toneelstuk zal worden opgevoerd. Hiervoor zijn 15 – 20 spelers nodig,
waarvoor een aparte oproep in de kerkbladen zal worden opgenomen.
De vergunning om het Event te kunnen houden is al binnen en ook de hal is
intussen vastgelegd. Nu komen allerlei praktische zaken aan de orde zoals:
programma opstellen, belichting en geluid regelen, de huur van beamers
uitbesteden, sponsoren gaan benaderen, podium en stoelen bestellen, warme
chocomel regelen, etc. Al met al staat ons nog een drukke periode te wachten,
maar we gaan er opnieuw voor om de inwoners van Ridderkerk de
achtergrond van het Kerstfeest duidelijk te maken.
Agenda
Donderdag 3 mei:
Zaterdag 12 mei:
Dinsdag 15 mei:

Contactmiddag
Inzamelen oud papier
Consistorie vergadering
Diensten zondag 6 mei

Ochtenddienst:
Aanvang:
Voorganger:
Organist:

09.30 uur
ds. A. de Kwaadsteniet uit 's Gravenzande
Leo Plaisier

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie, thee of limonade.
Middagdienst:
Aanvang:
Voorganger:
Organist:

17.00 uur
ds. G. van Velzen uit de Lier
Anja Velthove

Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerk.
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