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Welkom
In het kader van een ruildienst gaat vanmorgen Ds.C.
Baggerman, de nieuwe wijkpredikant van de
IJsseldijkkerk voor. We verwelkomen hem ook van
harte in de Rank. De Bijbellezing is Lucas 7:11-17 - De
jongen uit Naïn.
Vanmorgen is het kinderlied ELB 459: Lees je Bijbel,
bidt elke dag.
Vanavond gaat Ds. G. Stougie uit Berkel en Rodenrijs
voor in de gezamenlijke dienst in de Rank en is er
o.l.v. Ds. Gert den Hartogh een jeugddienst in de Ark.
Thema: Eerst zien, dan geloven.
Alleen gezegende diensten gewenst.
Op zondag 8 oktober is het kinderlied ELB 188:
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Collecte
Vandaag is het Israëlzondag. Op deze dag staan we stil
bĳ onze verbondenheid met het Joodse volk. In de
eerste collecte geven we voor projecten die de relatie
met Israël levend houden, in Israël zelf, maar ook in
Nederland.
In Israël steunen we het werk in Nes Ammim. De
christelĳke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet
zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen
te vergroten. In het dorp wordt op dit moment een
nieuwe wĳk gebouwd waar Joodse en Arabische
gezinnen samen gaan leven. Een uniek project, dat
onze hartelĳke steun verdient!
In Nederland steunen we met deze collecte het werk
van OJEC, een organisatie die ervoor zorgt dat het
gesprek tussen joden en christenen in ons eigen land
gevoerd wordt.
De tweede collecte is voor de bloei en groei van de
gemeente. Beide collecten van harte aanbevolen.
Weekagenda
Maandag 2 oktober
19.00 uur: Follow Me (Next)-mentorcatechese (Rank)
Dinsdag 3 oktober
10.15 uur: Geloofsgesprekgroep (Rank)
20.00 uur: “Praten over God en zo” (Rank)
Avond over geloofsopvoeding met Corjan Matsinger
20.00 uur: Bijbelkring (Rank)
Donderdag 5 oktober
19.00 uur: Gebedskring (IJsseldijkkerk)
Vrijdag 6 oktober
8.30 uur: redactie Rankbericht
Zaterdag 7 oktober
19.30 uur: Kick-Off Bijbel Doe Dagen (Ark)
Zondag 8 oktober
10.00 uur: Ds. M.C. van Pelt, Rotterdam
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk, Dr. G. den Hartogh
Om alvast te noteren in de agenda
Woensdag 25 oktober
20.00 uur: Gemeenteavond – Samen gemeente zijn –
in de kerkdienst
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

Hoflaan 37, 2926 RC Krimpen a/d IJssel
tel.0180-471117, mdvandergiessen@freeler.nl

Bloemen
Er zijn bloemen bezorgd bij de fam. Boudestijn,
Hoogstade 45
Zieken
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Woonzorgcentrum en verpleeghuis, de Burght, van
Moorselplaats 1, 3067 SH, Rotterdam
Mw. E. Boudestijn-de Koning, Hoogstade 45, 2922 AT
Woonzorgcentrum Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat
57, 2922 GN
Mw. N. Trouwborst-Nuhaan
Mw. G. Rehorst-Berger
Mw. M. Troost–Heuvelman
Dhr. J. Roelse
Dhr. A. van Vliet. Afd. Korenbloem
Verpleegafdeling Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924BC
Mw. H. M. van der Ben-van der Voorden, kamer 123 b
Mw. C. Koen-van der Zijde, kamer 355
Mw. M. Pols-Heuvelman, kamer 217
Mw. N. van Buuren-Slappendel, kamer 231
Mw. P. Schouten-Honkoop, kamer 157
Centrum Geerestein, Burgemeester Neetstraat 96,
2935 BB Ouderkerk aan den IJssel
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra
Verpleeghuis Rijckehove, Tsjaikowskistr 1, 2901 HM,
Capelle aan den IJssel
Mw. H.C. van Mullem-de Vries, Tulpenhof 2
(Kievitstraat 8, 2922 GG)
Mw. M.G. Groenewoudt-Stoevenbeld, Lindehof
Woon-zorgcentrum De Vijverhof, Reigerlaan 251,
2903 LJ, Capelle aan den IJssel
Mw. T. van der Voorden-Oosterom, kamer 416
Geloofsgespreksgroep
Aanstaande dinsdagmorgen (3 oktober) starten we in
de Rank om 10.15 uur met de geloofsgesprekgroep
(als een vorm van volwassencatechese). We gaan met
elkaar in gesprek over de basis van het christelijk
geloof. Thema’s als geloven, kerk, doop, (deelname
aan het) Avondmaal werden daarbij genoemd. M.a.w.
‘Back tot the Basic!’. Er hebben zich al een aantal
gemeenteleden gemeld. Hebt u dat nog niet gedaan,
maakt niet uit – wees welkom!
Belijdeniscatechese
We genieten nog steeds na van een mooie
belijdenisdienst op zondag 10 september. Binnenkort
gaat er weer een nieuwe belijdeniscatechesegroep van
start. Er hebben zich al jongere en oudere
gemeenteleden gemeld om mee te gaan doen.
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Graag wil ik hen en allen, die overwegen om mee te
gaan doen uitnodigen om op donderdag 12 oktober om
19.30 uur (tot uiterlijk 20.15 uur) bij elkaar te komen
voor een eerste kennismaking en vooral als een
‘overlegmoment’ om praktische afspraken te maken
over hoe, wanneer en waar we bij elkaar gaan komen
in de komende tijd voor de belijdeniscatechese.
Welkom!
Afwezigheid wijkpredikant
Van woensdag 4 oktober t/m zondag 8 oktober is Ds
M.D. van der Giessen afwezig. Kerkelijk werker
Willemieke Schippers neemt dan waar. In
voorkomende gevallen kunt u contact opnemen via de
pastoraatstelefoon/email: 06-57250882/
pastoraat@derankkrimpen.nl
Schoenendoosactie
Op zondag 8 oktober gaat de schoenendoosactie weer
van start. Ook dit keer bestemd voor de kinderen van
onze zustergemeente in Pava/Roemenië.
Folders met uitleg worden na de dienst uitgereikt.
De actie loopt t/m zondag 19 november.
Het zou fijn zijn als straks op het Kerstfeest in Pava
alle kinderen weer blij zijn met zo`n mooi gevulde
schoenendoos!
Wijkmedewerkers
Op de tafel in de hal ligt de Elisabeth bode voor jullie
gereed.
Bakblikken
In de keuken liggen nog enkele bak blikken van het
taartenbuffet van de startzondag.
Neemt u ze mee na de dienst als u er één mist?
Follow Me en Follow Me Next
De volgende mentoravond is al op maandag 2 oktober.
Bij de Follow Me gaat het over in God geloven: God is
er. Bij de Follow Me next is het thema: ‘Done is better
than perfect’.
We zien jullie graag weer om 19.00 uur!
Vacature voor 2 mentoren bij de Follow Me
Afgelopen week waren we blij verrast door de hoge
opkomst bij de Follow Me. Er kwamen zelfs zoveel
tieners dat we hiervoor ons mentorteam gaan
uitbreiden. Kom jij per direct ons team versterken?
Wat is een mentor? Als mentor ga je met de groep
jongeren in de leeftijd van 11-15/16 jaar onderweg om
samen Jezus beter te leren kennen, om te groeien in
het geloof.
Wat wordt er van een Mentor verwacht?
Het belangrijkste van alles is dat je zelf een
liefdesrelatie met God (Vader, Zoon en Heilige Geest)
hebt. Dit wil niet zeggen dat je een perfect geloof moet
hebben. Juist als je zelf je moeite en zwakke plekken
in het geloof kent, kun je ook beter meevoelen met de
jongeren. Zo ben je voor hen herkenbaar en
toegankelijk.
Concreet: Een mentor bereid zich voor op de les, door
de handleiding van de les door te lezen, het
Bijbelgedeelte, en de opdrachten uit de werkmap door
te lezen.
Een les duurt drie kwartier en is om de week op
maandagavond vanaf 19.00 uur. De mentor wordt

minstens 5 minuten voor aanvang van de les verwacht
zodat je de jongeren bij binnenkomst kunt
verwelkomen. Na een centrale introductie op het
thema ga je de gepresenteerde stof verwerken in een
gesprek met je groep. Na de les drinken we nog even
iets met elkaar. Voor een mentor is het belangrijk dat
hij/zij de jongeren leert kennen.
Je werkt in een team. Als team ondersteun je elkaar en
vul je elkaar aan. “Samen in de naam van Jezus!”
Ben je geïnteresseerd? Heb je nog vragen of
opmerkingen? Reageer snel! mail:
willemiekeSK@derankkrimpen.nl of bel 06-20653547
Willemieke Schippers, kerkelijk werker.
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van
12 september 2017.
Opening en bezinning: De preses opent de vergadering
en heet iedereen van harte welkom. We zingen lied
978: 1 + 4, waarna ds. v.d. Giessen voorgaat in
gebed; na een korte inleiding leest hij uit 1 Petrus 1:
13 en 22. Teksten die centraal staan in de eredienst
tijdens de startzondag. Thema: “Open je ogen”:
“Weest voortdurend paraat en waakzaam, vestig
daarbij je hoop op de genade; nu je gehoorzaam bent
aan de waarheid, heb elkaar dan onvoorwaardelijk
lief”. Er wordt gesproken over de betekenis van deze
woorden in je persoonlijk leven. Verder werd
nagedacht over de plaats van enkele film-momenten
tijdens de startdienst a.s. zondag.
De postlijst wordt besproken en de kerkdiensten
geëvalueerd: De belijdenisdienst van 10 september
werd ervaren als een zegen voor heel de gemeente.
Tegelijk was ondanks de drukte (ca 125 gasten) de
rust en de veiligheid gewaarborgd. Voor de ca. 30
bezoekers die de dienst meebeleefden in zaal 2-3 via
de video, was het goed te volgen. Ook de keuze om
met de kinderen voor de kindernevendienst naar de
gymzaal bij de Calvijn school te gaan, is goed
uitgepakt. De kerkenraad is blij met alle inzet, die voor
dit alles door velen is gedaan.
Werkplan Ds. Machiel v.d. Giessen: Een overzicht van
de afgelopen periode toont aan dat de huidige
werkuren de eerder gemaakte planning duidelijk
overschrijden. Enkele kerkenraadsleden zullen zich
nogmaals buigen over dit werkplan, teneinde een
betere verdeling van de werkzaamheden te verkrijgen.
Inventarisatie vacatures kerkenraad: Sija Groeneveld
is benoemd tot jeugdouderling. In januari 2018
ontstaan een zestal vacatures binnen de kerkenraad;
twee ambtsdragers hebben een eventuele
herbenoeming in overweging. Binnenkort worden
gemeenteleden benaderd om hun plaats in te nemen
bij dit mooie en noodzakelijke werk.
Ontruimingsplan: De opzet van het ontruimingsplan bij
calamiteiten in de Rank werd besproken; dit plan wordt
nog verder toegespitst door de kerkrentmeesters en
over enige tijd in de praktijk getest.
Sluiting: We zingen lied 416, waarna Dirk Buijs
voorgaat in dankgebed.
Bent u nieuw in de Rank en/of wilt u meer informatie
over het meeleven in de Rank, schroomt u niet om aan
te geven, dat u graag nader wilt kennismaken. Dat kan

altijd bij de ambtsdragers of via telefoon/email:
06-57250882/ pastoraat@derankkrimpen.nl.

