“Ik ben de goede herder”

Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de
schapen (Joh. 10:11)`
Zondag 7 augustus 2022
Met deze woorden van onze Heer begroeten wij u!
Wij zijn blij u iedere zondag te kunnen ontmoeten,
om als gemeente van de Goede Herder, Gods Woord
te horen, Hem te eren en Zijn zegen te ontvangen.
Kopij inleveren voor de zondagsbrief kan tot donderdag 17.00 uur.
E-mail: zondagsbriefghk@hetnet.nl
Contactpersoon voor de kerkenraad:
Leo Plaisier, tel. 06-51481434, e-mail: scriba@ghkridderkerk.nl
Wijkpredikant: ds. M.C. v. Pelt, e-mail: mcvanpelt@hotmail.com , tel 0180-788606.
Nadere Informatie over onze gemeente kunt u vinden op: www.ghkridderkerk.nl

Melden van pastorale situaties: Wij vragen u alle meldingen te laten verlopen via één centraal
meldpunt. Dat kan via de mail: pastoraat@ghkridderkerk.nl of via de tel. 06-83488072.
De contactpersoon van het meldpunt zorgt ervoor dat de melding bij de juiste persoon
terechtkomt. Op deze manier hopen we zo goed mogelijk aandacht te geven aan de pastorale zorg
die gevraagd wordt voor en door onze gemeenteleden. In de maand augustus wordt de telefoon
beantwoord door Marja Blaak.
Helpende Handen: 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: Jeanette Bakker (420777) of Helma Segaar (433199).
Vervoer en kerktelefoonaansluiting
Heeft u geen vervoer om naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met:
Rick Stronkhorst, 06 - 41798313.
Voor alles wat te maken heeft met uw kerktelefoonaansluiting kunt u bellen met:
Rinaldo van Herk, 0180 - 421874.

Diensten zondag 7 augustus
Ochtenddienst:
Aanvang:
Voorganger:
Organist:

09.30 uur
ds. M. van Heijningen uit Alblasserdam
Leo Plaisier

Liturgie:
Welkom
Zingen: OPW 124 (ik bouw op U)
Stilte, votum en groet
Zingen: Psalm 108: 1
Lezing: Wet van God
Zingen: Gezang 259: 1
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: OPW 42 (‘k Stel mijn vertrouwen)

Schriftlezing: Richteren 3: 31 en 5: 6 en Kolossenzen 3: 5-9
Zingen: Psalm 79: 1 en 2
Verkondiging: Tekst Richteren 3: 31
Thema: boer Samgar wordt door de Heere gebruikt
1. hij ziet de vijand in het land
2. hij kiest de juiste kant
Zingen: Psalm 79: 3 en 4
3. hij gebruikt het wapen in zijn hand
Dankgebed
Zingen: Psalm 79: 5
Zegen
.-.-.-.-.-.-.-.-.Middagdienst:
Zondag 7 augustus is er GEEN middagdienst
.-.-.-.-.-.-.-.-.Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk.
De tweede collecte is bestemd voor de diaconie.
Bij de uitgang van de kerk staat er een diaken of kerkrentmeester met de
collectezakken, er kan ook via Givt-app
worden gegeven. Thuis kunt u geven via de Givt-app
(zie QR-code hiernaast of op uw scherm).
Kies in de app wel voor twee collecten!
Ook kunt u uw gift overmaken op:
NL98 RABO 0355 488256 voor de Kerk en/of
NL53 RABO 0385 529384 voor de Diaconie.
Bloemen
De bloemen van de Goede Herderkerk gaan naar:
Pieter van der Stel, Brasem 308.
Bericht van overlijden
Op 31 juli is op 75-jarige leeftijd overleden

Johannes Jacobus Verboom
laatst gewoond hebbend aan het Prunusplantsoen 81, 2982 NB Ridderkerk.
Donderdagmorgen 4 augustus heeft de begrafenis plaatsgevonden op
begraafplaats Vredehof na een dienst van Woord en Gebed.

Zieken
Mevrouw L.J. van ’t Zelfde - Bervoets wacht nog steeds in het verzorgingshuis
Hannie Dekhuijzen, Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam op een definitieve
plaats in een verpleeghuis.
De heer J. Velthuizen is vanuit de Reyerheem, waar hij wachtte op een
definitieve plek, opgenomen in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Postbus 444,
3300 AK Dordrecht, afdeling D3 (kamer 5). Vanuit het ziekenhuis wordt er
gezocht naar een plaats in een voor hem geschikt zorgcentrum.
De heer D.A. Smits verblijft in De Nieuwe Plantage, Roos 7,
Weteringstraat 225. 3061 PN Rotterdam.
Mevrouw A.D. Smits - Goumare verblijft in Laurens Stadzicht, Overschiese
Kleiweg 555, 3045 LJ Rotterdam.
Mevrouw A.W.L. Maaswinkel – Booij is nog steeds onder behandeling in het
ziekenhuis.
Laten wij allen die het moeilijk hebben opdragen in onze gebeden.
TM
Pastorale brief (113)
Bidden met Petrus (4)
In de zomerperiode bidden wij in de Pastorale Brief aan de hand van gebeden
die ons aangereikt worden door de Protestantse Kerk middels het blad Petrus.
Vandaag het gebed van ds. Andries Zoutendijk:
Als U zwijgt
Zeker, Heer, U spreekt zich uit – wij weten daarvan.
Maar soms is het alsof U zich hult in een wolk van stilte en zwijgen.
Dan bidden we zonder verwachting uit de macht der gewoonte.
Is dit het en moeten we het hiermee doen?
U bent altijd uit op ons heil, maar wel wereldwijd en voor alle volken.
Zwijgt U hier om elders Uw stem te laten klinken
zodat wij niet opgaan in onszelf en onze welvaart
maar naar U luisteren met de oren van wie arm en ellendig zijn?
Geef dat wij Uw zwijgen niet overstemmen.
Heb geduld met ons.
Wij zullen blijven bidden totdat U komt.
Want U bent toch onze Vader.
U doet open wie bij U aankloppen.
Met een hartelijke groet,
in Christus verbonden,
Ds. Mark van Pelt

Diverse berichten
Kerk in Actie
In de week van 21 t/m 26 november organiseert Kerk in Actie een
collecteweek voor kwetsbare kinderen van vluchtelingen.
De opbrengst wordt gebruikt om kinderen een toekomst te geven.
Heeft u een uurtje over, of misschien iets meer en u wilt collecteren dan kunt u
mij bellen of een mailtje sturen.
Dan zorg ik dat uw naam op het juiste adres komt.
t.meijer91@upcmail.nl
Zaterdag 27 augustus is het weer wandelen geblazen
Ik weet nog niet wáár we gaan wandelen. Misschien leven er ideeën onder
onze wandelende buitenbeentjes? We willen het bedenken van nieuwe paden
van harte aanmoedigen, en daarom: elk goed idee wordt beloond met het
vriendelijke verzoek om de organisatie tot in de puntjes te regelen.
Het gaat natuurlijk niet alleen om het wandelen als zodanig (al willen we
volgend jaar natuurlijk wél met z’n allen met de 4Daagse meedoen).
Het gaat er vooral om dat we eens lekker ons hart kunnen luchten, of eens
echt belangstellend kunnen luisteren naar de verhalen van een ander.
Het gaat erom, een gezellig uurtje te hebben, waarin we merken dat het fijn
is om bij elkaar te horen.
Leo Plaisier
06-51481434
Agenda
Zaterdag 27 augustus:
Wandelen
Zaterdag en zondag 10 en 11 september: Startweekend
Diensten zondag 14 augustus
Ochtenddienst:
Aanvang:
Voorganger:

09.30 uur
ds. Mark van Pelt

Middagdienst:
Aanvang:
Voorganger:
Organist:

17.00 uur
ds. A.H. Groen uit Rijsoord
Anja Velthove

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

