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

ZONDAGSBRIEF
GOEDE HERDERKERK RIDDERKERK

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 24 mei 2020

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 contactpersoon van Helpende Handen:
Jeannette Bakker (420777).

Melden van pastorale situaties
Wij vragen u alle meldingen te laten verlopen via één centraal meldpunt: via de mail:
pastoraat@ghkridderkerk.nl, via de tel. : 06-83488072. In de maand mei wordt de telefoon
beantwoord door Kees van ‘t Wout. Op deze manier hopen we zo goed mogelijk aandacht te geven
aan de pastorale zorg van urgente aard.

Wijkpredikant: ds. M.C. v. Pelt, e-mail: mcvanpelt@hotmail.com , tel 0180-788606

Dienst zondag 24 mei

Ochtenddienst:
Aanvang:
Voorganger:

09.30 uur
ds. Mark van Pelt

Collecten:
De eerste collecte is voor het werk van de kerk.
De tweede collecte is voor de eigen wijkgemeente.

De dienst is alleen te beluisteren via Internet ( zie elders in deze
zondagsbrief), Kerkdienstgemist.nl en kerktelefoon.
Liturgie:
Inleidend orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Zingen: ‘Eén naam is onze hope’ Gezang 112: 1 uit Bundel 1938
Votum en groet
Zingen: Psalm 63: 1
Gebod van God

Zingen: ‘Liefde Gods die elk beminnen’ Gezang 754: 1 en 3 Liedboek 2013
Gebed om het inzicht met de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 1: 4 t/m 9 (NBV)
Orgelmuziek
Moment met de kinderen
Zingen kinderlied
Preek: ‘Getuige van Jezus zijn, wat betekent dat?’
Luisterzang: ‘Toon mijn liefde’ – Opwekking 705
Dankgebed en voorbede
Zingen: ‘Zegen mij’ - Opwekking 710
Zegen
Uitleidende orgelmuziek

Na afloop van de dienst wordt u de mogelijkheid gegeven te doneren voor
Kerk en Diaconie via Givt (zie de QR-code op uw scherm of hieronder).
Let op dat u in het 1e scherm kiest voor 2 collecten!
Ook kunt u uw gift via uw bank overmaken op de rekening van de kerk
(NL98 RABO 0355 488256) en/of de Diaconie (NL53 RABO 0385 529384).

Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters nogmaals hartelijk dank voor uw
bijdrage!

Collecte Eigen Wijk!
De 2e collecte van 24 mei is bestemd voor onze eigen wijkgemeente.
De Collecte Eigen Wijk is bij uitstek geschikt om uw gift ten goede te laten
komen aan uw eigen wijkgemeente en is ooit in het leven geroepen om extra
dingen te kunnen doen in onze gemeente. Daarom brengen wij deze collecte
nu en het komende jaar extra onder uw aandacht. Wij willen deze collecte van
harte bij u aanbevelen.
Alvast bedankt!
Uw Kerkrentmeesters.
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Kindernevendienst
Na een aantal weken samen met Mozes en het volk Israël door de woestijn te
hebben gereisd, zijn we nu op weg naar Pinksteren. We laten het Oude
Testament even achter ons en lezen uit het Nieuwe Testament.
Op Hemelvaartsdag hebben we gehoord hoe Jezus naar de hemel ging en zijn
discipelen achterliet op aarde.
Ook deze zondag luisteren we naar
een verhaal over Jezus.
De discipelen kijken terug op de
avond van de hemelvaart.
Ze herinneren zich hoe Jezus nog
samen met hen bad.
Het thema voor deze online
mini-kindernevendienst is dan ook:
"Jezus bidt voor ons".
We hopen dat jullie ook deze zondag
weer gaan kijken.
Veel kijk- en knutsel plezier!

Groeten namens het online team en de kindernevendienst,
Marjolein Bakker: m.bakker.ghk@gmail.com

Link naar de video van 24 mei:
https://www.youtube.com/goedeherderkerkridderkerk
(vanaf zaterdag online)

Link naar de verwerkingen: https://bit.ly/GHKIDS24mei
Overlijden

Op zondag 17 mei in de leeftijd van 89 jaar overleden mevrouw
Hermina Stuut – van der Werf
De laatste periode van haar leven verbleef zij in verpleeghuis Swinhove.
Op vrijdag 22 mei hebben de kinderen en kleinkinderen afscheid van haar
genomen in een dienst van Woord en Gebed in de aula van het crematorium te
Rotterdam-Zuid.
Huwelijksjubileum

Op zondag 31 mei hopen de heer en mevrouw Kielen - Feenstra,
de dag te gedenken dat zij 60 jaar zijn getrouwd.

Namens de gemeente feliciteren wij dit echtpaar van harte en wensen hen
Gods zegen toe.
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Zieken
De heer Remijnse is opgenomen in het ziekenhuis. Mevrouw van Vliet Kraayenbos wordt thuis verpleegd en is ernstig ziek.
Ook de heer C. van den Boogaard is ernstig ziek.
Mevrouw van der Laan en mevrouw Meijer zijn beiden nog steeds aan het
kuren.
De heer R. Meijer wacht op de uitslag van een onderzoek.
Laten wij bidden voor allen die het moeilijk hebben met het gebed uit Psalm
62: 6 “Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting”
Een pastorale brief (9)

We bevinden ons volgens het liturgische jaar komende zondag tussen
Hemelvaartsdag en Pinksteren. De bijnaam voor deze zondag is in de
volksmond: ‘Weeszondag’ geworden. Een gevoel van verlatenheid wordt
daarmee tot uitdrukking gebracht. Wellicht wordt die ervaring gedeeld in het
geheel van de huidige werkelijkheid. Des te meer reden voor mij om komende
zondag te preken over enkele woorden van Jezus vlak voor zijn afscheid.
Woorden die hij richtte tot zijn discipelen: ‘Jullie zullen Mijn getuigen zijn,
zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan het einde van de
aarde’. Wat die woorden betekenen wil ik zondagmorgen graag met u delen
middels de verkondiging in de kerkdienst.

Camera’s en microfoons zullen ons helpen deze boodschap vanuit de Goede
Herderkerk bij u thuis te krijgen. Ik sta zelf in een vrijwel lege kerk. Maar als ik
in de camera’s kijk denk ik uw gezichten in mijn hoofd en
voorstellingsvermogen. Dan voel ik toch even verbinding.
Deze periode duurt al lang. Wellicht voelt u zich ontheemd. Dat is niet vreemd.
Velen delen deze gevoelens met mij als ik via de telefoon contact heb. Ik heb
het zelf ook bij tijd en wijle. Maar ik vertrouw op de kracht van de Heilige
Geest voor wie geen barrière te hoog is. Voor Hem is geen maatregel te lastig
om in ons te werken.
Wij weten dat Pinksterfeest aanstaande is. Volgende week hopen we het te
vieren. Tegelijk weten we ook dat het al Pinksteren geweest is. Laten we het
verwachten van de Geest van God, de Geest van Christus, die al eeuwen lang
zijn kerk heeft gebouwd en bewaard.
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En die ook nu zal laten blijken dat door al het menselijke van het instituut
kerk, Hij getrouw is. Ik besluit daarom met de woorden van ds. Hendrik
Pierson (1834-1923), die vooral bekend geworden is door de beweging van
het Reveil en ons ook vanwege zijn dichterlijke gaven enkele liederen
geschonken heeft:
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen,
die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

In Christus verbonden, met een vriendelijke groet,
Ds. Mark van Pelt.
Van de kerkenraad

Online kerkdiensten met beeld
Vandaag (vrijdag 22 mei) zijn een aantal gemeenteleden heel druk geweest
met het installeren van twee camera’s in de kerk en om deze aan te sluiten.
Als alles goed komt dan kunnen we vanaf a.s. zondag 24 mei 09.30 uur de
kerkdienst thuis meebeleven met niet alleen geluid maar ook met
videobeelden. We hebben vorige week gecommuniceerd over KerkTV en we
begrijpen dat deze term verwarring kan oproepen, het is dus niet zo dat de
kerkdienst via ons eigen tv-toestel op kanaal … te zien is. Het wordt namelijk
via internet uitgezonden op: www.kerkdienstgemist.nl
Dus, als u internet heeft, gaat u naar deze website en vult in de zoekbalk:
‘Goede Herderkerk Ridderkerk’ in. U ziet dan een knop met gegevens en foto
van onze kerk, klik daar op. U komt in een overzicht terecht met alle laatste
uitzendingen. Als u bovenaan op het woord ‘uitzendingen’ klikt, ziet u ook een
tegel met de datum 24 mei. Als u daarop klikt ziet u de beelden van de
kerkdienst.
De komende weken zullen de definitieve cameraposities bepaald worden om
de kerkdiensten zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Onze predikant Mark
van Pelt heeft zich deze week goed voorbereid op deze nieuwe vorm van
kerkdienst en we wensen hem Gods Zegen toe met het leiden van deze dienst.
Verder zijn we dankbaar dat er al verschillende giften binnen gekomen zijn
om de camera’s mede te financieren.
Hartelijk dank daarvoor!
Als u nog niet in de gelegenheid was om bij te dragen in de realisatie van
KerkTV kunt u geld overmaken op het bankrekeningnummer:
NL98 RABO 0355 488256 t.n.v. Wijkgemeente De Goede Herderkerk o.v.v.
‘KerkTV’.
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Kerkdiensten vanaf 7 juni
Inmiddels zijn we als kerkenraad en aangevuld met enkele gemeenteleden
bezig het plan uit te werken om fysieke kerkdiensten met gemeenteleden
weer te gaan organiseren. De landelijke kerk adviseert om in de maand juni
met maximaal 30 personen bij elkaar te komen en vanaf 5 juli met maximaal
100 personen. Dit voorstel hebben we overgenomen. Een aantal van ons richt
zich op de logistiek van kerkdiensten (o.a. looproutes en zitplaatsen).
Een andere werkgroep houdt zich bezig met de uitwerking van video
kerkdiensten (bijv. welke beelden wanneer te gebruiken) terwijl er ook een
werkgroep zich buigt over het waarborgen van de privacy regels bij het
gebruik van camera’s. A.s. dinsdagavond 26 mei zullen we als kleine
kerkenraad weer vergaderen om de voortgang van al deze werkzaamheden te
bespreken. Ook zullen we nadenken en besluiten hoe we komen tot een groep
van een maximaal aantal personen per kerkdienst.
Enige regulering zal nodig zijn.
In de volgende zondagsbrief zullen wij u hierover in detail informeren.
Heeft u verder nog vragen/opmerkingen neemt u dan a.u.b. contact met ons
op (u vindt onze gegevens op de website van onze kerk:
www.ghkridderkerk.nl of in de wijkgids).
Overige berichten

Bloemen
De bloemen van de Goede Herderkerk gaan naar:
mevrouw van Wingerden - Slingerland en mevrouw van Vliet - Kraayenbos.

Digitale ontmoeting en spel voor jong en oud
Mist u de ontmoeting met gemeenteleden ook zo? Nou wij wel.
Om daar een klein beetje verandering in aan te brengen lijkt het ons leuk
elkaar te ontmoeten in een digitale kwis. Doet u mee?
Op zondagmorgen 31 mei (het moment waarop we anders gezamenlijk
zouden koffiedrinken) organiseren we deze kwis na de ochtenddienst.
Het wordt een gevarieerd (digitaal) spel (van ongeveer 3 kwartier) voor het
hele gezin met opdrachten, raadsels en vragen over de preek, de gemeente en
de actualiteit. Doet u - via uw eigen computer - mee met uw gezin en/of
vrienden (als dat op afstand kan uiteraard)? U kunt zich als team uiterlijk tot
donderdag 28 mei opgeven via: kidsclubghk@hotmail.com
Er kan een gelimiteerd aantal teams meedoen, dus wees er snel bij.
We spelen dit spel waarschijnlijk via de app ‘Jitsi meet’. Als u mee doet en u
aanmeldt, ontvangt u een mail als bevestiging en informatie over hoe het
werkt. En u snapt, het is een uitprobeersel, dus misschien loopt niet alles
direct even soepel. Maar we proberen het gewoon. We hopen dat u meedoet
en hopen u te zien! Mariëlle, Judith, Liesbeth en Heleen.
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Geslaagd!!??
Zit uw zoon of dochter of jouw broer of zus in het examenjaar? Of ken je
iemand anders uit de gemeente? Laat het de jeugdraad weten! We willen ze
graag feliciteren met hun diploma of succes wensen met een herkansing!
Van acht jongeren hebben we de namen al ontvangen! Wie missen we nog??
U kunt de naam doorgeven aan Jan-Willem van Donselaar via email:
jeugdouderling2@ghkridderkerk.nl of telefoon 06-51450374.
Dienst zondag 31 mei - 1e Pinksterdag

Ochtenddienst:
Aanvang:
Voorganger:

09.30 uur
ds. Mark van Pelt

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