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Welkom
Hartelijk welkom in de Rank. In de morgendienst gaat
ds. J.G. van Laar-Folbert uit Rotterdam voor. Het
kinderlied deze morgen is lied 420 uit de Evangelische
Liedbundel - Als je bidt, zal Hij je geven.
De avonddienst is in de IJsseldijkkerk en voorganger is
Ds. L. den Breejen uit Delft. Gezegende diensten
toegewenst.

Voor 94 euro volgt één cursist een training “conflict
oplossen”. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen zich
in kunnen inzetten voor een vreedzame situatie in hun
land. Ook de collecte tijdens de kindernevendienst is
voor dit doel. Doet u ook mee?
Wij vragen uw bijdrage voor deze mensen, door uw
gift te geven in de boterham.
De ZWO

Kinderlied – zondag 19 maart
Tijdens de doopdienst op zondag 19 maart is het
kinderlied lied 459 uit de Evangelische Liedbundel:

Weekagenda
Maandag 13 maart
19.00 uur: Mentorcatechese(Rank)
Dinsdag 14 maart
14.00 uur: Vergadering wijkmedewerkers (Rank)
19.00 uur: Beheers commissie(Rank)
20.00 uur: Wijkkerkenraad (Rank)
Woensdag 15 maart
18.45 uur: Kinderclub (Rank)
Vrijdag 17 maart
09.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 19 maart
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Doopdienst
18.30 uur: Dr. G. den Hartogh

Lees je bijbel,
bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag, dat je groeien mag, dat je groeien
mag.
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
Collecte
De eerste collecte is voor Kerk in Actie: voorjaars
zendingsweek.
De burgeroorlog in Guatemala eindigde in 1996. Het
zal echter generaties duren om de cultuur van geweld
te overwinnen. Redpaz is een kleine doopsgezinde
organisatie in Alta Verapaz. In deze provincie, waar de
meerderheid van de bevolking inheems is, stimuleert
zij lokale gemeenschappen om samen te werken. De
mensen zijn arm en hebben daardoor vaak ruzie in het
gezin of ondervinden problemen in de wijk met buren.
Redpaz leert hen hoe je conflicten kunt oplossen door
met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te vergeven.
Daarover nadenken, dat is sterk en dapper zijn.
De tweede collecte is voor de kerkrentmeesters, voor
de groei en bloei van onze gemeente.
In deze 40 dagentijd is er elke zondag een extra
collecte, ditmaal voor gezinnen in Guatemala zoals in
onderstaand artikel te lezen is.
Steun gezinnen in Guatemala
Vandaag is de 2e zondag van de veertigdagentijd, ook
wel vastentijd genoemd als voorloper op het paasfeest.
Het thema van de 40 dagentijd is “Sterk en Dapper”.
In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie.
Conflicten worden vaak opgelost met geweld. Daar
naast is de sociale en economische ongelijkheid groot.
Red Paz is een partnerorganisatie van Kerk in Actie
en zet zich in voor een vreedzame samenleving in
Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen
aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen,
gemeenschappen en kerken op willen lossen. Het
cursusaanbod bestaat uit: ‘conflict oplossen’, ‘goed
burgerschap’, ‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle
cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron.
Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in
staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken
daarvan te herkennen en hier passend op te reageren.
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Zieken
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Mw. M. M. van Capellen-Korevaar, Lijsterstraat 42
2922VG
Verpleeg- woon- en zorgcentra:
Laurens Woonzorglocatie 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. M. Troost–Heuvelman
Dhr. J. Roelse
Verpleegafdeling Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924BC
Mw. H. M. van der Ben-van der Voorden, afdeling
IJsselsteen, kamer 123
Mw. C. Koen-van der Zijde, afdeling Leisteen
Mw. M. Pols-Heuvelman, afd. Edelsteen, kamer 217
Mw. N. van Buuren-Slappendel
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
( Allegro 121, 2925 BC )
Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam, Van
Beethovenlaan 60, 3055 J D, Rotterdam
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra,( Gruttostraat 1, 2922 GD)

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

Hoflaan 3, 2926 RC Krimpen a/d IJssel
06-53850718, scriba@derankkrimpen.nl

Kinderclub 15 maart
Waar? In de Rank. Hoe laat? Van 18.45-20.00 uur.
Voor wie? Voor alle kinderen van groep 4 t/m 8
Tegelijk? Ja, maar de kinderen van groep 4 t/m 6 en
groep 7 en 8 hebben een apart programma
Met wie? Met veel andere kinderen (en je mag
natuurlijk een vriendje of vriendinnetje meenemen).

Het paarse boekje
Er zijn nog een aantal paarse boekjes. Voor wie er nog
een wil, ze liggen op de tafel onder het prikbord.
De ZWO
Dopen… en dan?!
Op woensdag 15 maart zou Dopen.. en dan?!
Beginnen, maar voor een aantal deelnemers bleek dat
een lastige datum. Daarom starten we nu op woensdag
29 maart!
Nieuwe belijdenisgroep gaat van start!
Op zondag 26 februari hebben we met een aantal
mensen koffiegedronken na de dienst en overleg gehad
over de mogelijkheid om nog een nieuwe
belijdenisgroep te starten. Dat zal gaan gebeuren! Op
zondag 26 maart gaan we van start, van 20.15 – ca.
21.45 uur. ’s Ochtends is er dan een belijdenisdienst
en ’s avonds de nieuwe start ☺. Zoals het er nu uit
ziet, gaan we van start met meer dan tien deelnemers
☺ ☺. Wilt u/ wil jij ook nog mee gaan doen, grijp je
kans en wees welkom! Laat het even (per telefoon of
email) weten: 47 11 17/ mdvandergiessen@freeler.nl.
Opfriscursus
Naar aanleiding van de oproep met betrekking tot de
belijdenis doen hebben een aantal gemeenteleden
aangegeven wel mee zouden willen doen als een soort
‘opfriscursus’. Ik heb met hen afgesproken, dat we
ergens in de komende tijd zo’n ‘cursus’-gespreksgroep
gaan doen, waarbij we ons daar dan ook echt op
richten. Heb(t) u/jij daar ook belangstelling voor, geef
het me door: 47 11 17/ mdvandergiessen@freeler.nl
Gespreksgroep voor geïnteresseerden (in kerk en
theologie)
In 2015 is er een prachtig boek verschenen van de
hand van Dr W. Dekker, Tegendraads en bij de tijd
(Verder in het spoor van Bonhoeffer). Het lijkt me
boeiend om met geïnteresseerden in theologische en
kerkelijke thema’s dit boek met elkaar te lezen.
Inmiddels hebben zich al zes deelnemers gemeld. Nog
een paar erbij zou mooi zijn. Heb je ook belangstelling,
laat het me dan even weten, zodat we een datum voor
de eerste keer kunnen prikken: 47 11 17/
mdvandergiessen@freeler.nl

Follow Me jongeren leveren mooie opbrengst
actie Voedselbank
Het eindbedrag van de actie door de Follow Me
jongeren werd tijdens de biddagdienst op woensdag 8
maart bekendgemaakt. Mark Boerman, Stijn de Jonge,
Matthijs v.d. Blom, Jaëlle Suijker, Thomas v.d. Blom en
Jelle v.d. Blom wisten een prachtig bedrag bij elkaar te
brengen van € 732,60!
Het startschot voor deze actie was op maandag 9
januari. De jongeren kregen per groep € 100,00 in
beheer. Dat is best een groot bedrag, zeker als je net
twaalf bent. Net als in de gelijkenis van de talenten
gingen twee Follow Me-groepen met dit bedrag aan de
slag en prompt vermenigvuldigde dit bedrag zich. Niet
alleen het geldbedrag groeide aanzienlijk, maar we
zagen ook de jongeren zelf groeien. Wat een prachtige
initiatieven ontwikkelden jullie en wat een enthousiaste
inzet, samenwerking en zelfstandigheid! Daarmee zijn
jullie ons tot voorbeeld geweest.
Ook de gemeente werd actief in het project betrokken.
De afgelopen weken zijn er heel wat pakken
stroopwafels verkocht onder familie en gemeenteleden.
Vorige week waren er koeken tijdens het koffiedrinken
na de dienst. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft
geleverd willen we hartelijk bedanken!
Aad de Waard heeft het prachtige eindbedrag
woensdagavond namens de Voedselbank Krimpen in
ontvangst genomen. Samen met de diaconie zullen we
overleggen op welke manier dit besteed kan worden.
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

