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Welkom
Hartelijk welkom in de Rank. In de morgendienst gaat
onze oud-wijkpredikant ds. W.J.J. Koelewijn uit
Renkum voor. In de avonddienst verwelkomen we ds.
M.J. Kollestaart-Muis uit Ottoland als onze gast
predikante. Zij is inmiddels geen onbekende meer voor
onze wijkgemeente. Gezegende diensten toegewenst.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Steun
Roma Roemenië. Veel Roma-kinderen in Glodeni
(Roemenië) leven in vreselijke armoede. Ze wonen
vaak in krotten, zijn ongeschoold en hebben zonder
onderwijs geen toekomst. Inmiddels heeft de stichting
een leegstaand huis in de Roma-wijk Serbia kunnen
kopen. Na de nodige verbouwingen gebruikt de
organisatie dit gebouw als kleuterschool met schoolmateriaal en verstrekt maaltijden. Uw bijdrage voor
dit project van de IJsseldijkkerk is van harte welkom.
De tweede collecte is voor de kerk, de groei en bloei
van de gemeente. In de hal staat het offerblok wat
bestemd is voor het wijkfonds, en de zendingsbusjes
die bestemd zijn voor het schoolproject in Liberia.
Van harte allen bij u aanbevolen.
Weekagenda
Dinsdag 14 februari
19.00 uur: Beheerscommissie(Rank)
19.30 uur: Vergadering kindernevendienst(Rank)
20.00 uur: Wijkkerkenraad(Rank)
Donderdag 16 februari
19.30 uur: Belijdeniscatechese
Vrijdag 17 februari
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 19 februari
10.00 uur: Ds.M.D.van der Giessen, Bevestiging
ambtsdragers
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk, ds. F. Bos uit
Waddinxveen
Zieken
Thuisgekomen uit het ziekenhuis
Mw. M. Rijfers-van den Brink, Middenwetering 155,
2922 EH
Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500, 3045 PM
Rotterdam
Mw. J.R. (Jacolien) van Vliet-Andeweg, Concours 12,
2924 AE
Havenziekenhuis, Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam

Mw. J.J. (Hannie) Roest-Lekkerkerker, Bassano 28,
2921BG
Zieken thuis
Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Mw. M. v. Capellen-Korevaar, Lijsterstr. 42, 2922 VG
Predikant: ds. M.D. van der Giessen
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Verpleeg- woon- en zorgcentra:
Opgenomen in het Rheuma Verpleeghuis, Van
Beethovenlaan 60, 3055 J D, Rotterdam
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra, Gruttostraat 1, 2922 GD
Laurens Woonzorglokatie De Elf Ranken,
Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht.
Mw. J.J. Ophof-Kool, Kamer 119
Woonzorgcentrum Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat
57, 2922 GN
Mw. N. Trouwborst-Nuhaan
Mw. G. Rehorst-Berger
Mw. Troost-Heuvelman
Verpleegafdeling Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924BC
Mw. H. M. van der Ben-van der Voorden
afd. IJsselsteen, kamer 123
Mw. G. den Breejen-Mes
Mw. C. Koen-Van der Zijde, afd. Leisteen
Verpleeghuis Rijckehove, Tsjaikowskistr 1, 2901 HM,
Capelle aan den IJssel
Mw. H.C. van Mullem-de Vries, Tulpenhof 2
(Kievitstraat 8, 2922 GG)
Antonius Binnenweg, Nieuwe Binnenweg 33,
3014 GC Rotterdam
Dhr. Roelse (Leeuwerikstraat 12, 2922 GK)
Overleden
Woensdagavond 8 februari is op de leeftijd van 94 jaar
overleden mevrouw M.K. Rook-Boer, laatst gewoond
hebbend Verpleeghuis Altenastaete, Griendstraat
3a, 4255 VX, Nieuwendijk. De dienst van afscheid
vindt plaats op donderdag 16 februari om 11.30 uur in
Rouwcentrum de Olm, Olm 8, 2925CJ, Krimpen aan
den IJssel. Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid om de familie te condoleren van 10.30–11.15 uur.
Bloemen
Er zijn bloemen bezorgd bij mw. A. Slooff-van Walsum,
Rondweg 255, zij kwam na een operatie thuis uit het
ziekenhuis.
Geboren
Op zondag 29 januari is Fien geboren. Zij is de dochter
van Harmen & Joyce Heuvelman, Fuga 24, 2925 BZ
Krimpen aan den IJssel en zusje van Emma en Levi.
Van harte gefeliciteerd!
Uitnodiging belijdeniscatechese – kennismaking
en overleg
Onlangs heb ik een stukje geschreven in het
Rankbericht/Krimpens Kerkblad met een uitnodiging
om te overwegen mee te gaan doen aan de belijdeniscatechese en een aantal gemeenteleden heb ik per
brief die uitnodiging doen toekomen. Er zijn al een
verrassend aantal reacties bij me binnen gekomen,
maar wie nog mee wil gaan doen – welkom! Hoe meer
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zielen, hoe meer vreugd! Wie nog niet gereageerd
heeft, laat nog even wat weten. Met een aantal
mensen heb ik al nadere persoonlijke gesprekken
gehad. Het zal nog een hele klus worden om een
moment in de week te vinden, dat iedereen kan, maar
ongetwijfeld komen we daar met elkaar uit. Daarom
wil ik graag alle geïnteresseerden/gegadigden
uitnodigen om op zondag 26 februari na de kerkdienst
(ca. 11.30 uur) voor nadere kennismaking en overleg
bij elkaar te komen om met elkaar een en ander te
bespreken hoe aan de slag te gaan. Welkom!

Debat-avond over 500 jaar Reformatie: Hoe kun
je geloofwaardig leven?
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther
zijn stellingen op een kerkdeur spijkerde. Deze
gebeurtenis wordt gezien als het begin van de
reformatie, een vernieuwingsproces dat kerk en wereld
heeft veranderd. Luther kwam in zijn stellingen op
voor een geloofwaardig leven en geloof. Hij wilde meer
ruimte voor gewone gelovigen om bijvoorbeeld zelf te
bidden en in de bijbel te lezen. Een papier kopen als
teken van vergeving vond hij voorbij elke
geloofwaardigheid. Luther nodigde met zijn stellingen
zijn studenten en belangstellenden uit voor een debat.
In het Krimpens Debat pakken we deze uitdaging op
en gaan in gesprek over de vraag ‘Hoe vinden we dat
we geloofwaardig kunnen leven in ons dorp?’ ‘Hoe
werken de thema’s van Luther c.s. door in onze
levens?’ De nieuwe stellingen die mensen in ons dorp
de afgelopen maanden hebben bedacht, komen deze
avond over het voetlicht.
We zullen deze avond als gelovigen van allerlei kerken,
katholiek en protestant, met elkaar in gesprek gaan.
Toen stonden we met de ruggen naar elkaar en nu?
Wat waarderen we als Rooms Katholiek,
evangelisch en protestant in elkaar? Hoe kan er
sprake zijn van heling?
Het belooft een spraakmakend debat te
worden. Spreker is Dr. Gert den Hartogh, die goed
ingevoerd is in de geschiedenis van de reformatie en
ook in het kerkzijn van nu.
Datum:
Tijd:
Plaats:

23 februari 2017
20.00 - 22.00 uur
Collegezaal Krimpenerwaard College,
Groene Wetering 1
Entree:
5 euro
Inleider:
Dr. Gert den Hartogh
Aanmelden:
Ivan Jankie, sh512591-t@telfort.nl
Dit is de tweede thema-avond verzorgd door de Raad
van Kerken.

Dit gedeelte kunt u inleveren in het offerblok bij de uitgang:

Mijn gegevens:
Naam:………………………………………………………………………
Emailadres:………………………………………………………………
( ) ik wil contact met de predikant
( ) ik wil contact met de wijkouderling
( ) ik wil mij aanmelden bij deze wijkgemeente
( ) ik wil graag meer informatie over Pava
( ) ik wil het rankbericht per mail ontvangen

