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Welkom
Allen hartelijk welkom in de diensten van vandaag.
De morgendienst wordt geleid door ds. E.J.N.
Kronenburg uit Hendrik Ido Ambacht. Het kinderlied is
ELB 476 – Zie de zon, zie de maan.
De avonddienst is in de Ark, een Krimpen-zingt-dienst.
Voorganger is Dr. G. den Hartogh m.m.v. His Voice uit
Alblasserdam
Kinderlied zondag 19 november
Het kinderlied voor zondag 19 november is ELB 475 We zullen opstaan en met Hem meegaan.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Binnenlands
diaconaat. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien
dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om
zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven
voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij
hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze
naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in
Actie staat samen met andere organisaties op de bres
voor deze kinderen.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei
van de gemeente.
In de hal staat het offerblok voor het wijkfonds.
De zendingsbussen zijn bestemd voor het
schoolproject in Liberia.
Alle collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.
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Weekagenda
Maandag 13 november
20.00 uur: Gesprekstraining Mentorcatechese
Dinsdag 14 november
10.15 uur: Geloofsgespreksgroep-volwassencatechese
Woensdag 15 november
20.00 uur: Algemene Kerkenraad - Wingerd
Donderdag 16 november
19.00 uur: Gebedskring Krimpen (IJsseldijkkerk)
Vrijdag 17 november
07.00 uur: Missionaire Aktie Busstation
09.00 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 19 november Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: Ds. M.D. van der Giessen

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

Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Woonzorgcentrum Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat
57, 2922 GN
Mw. E. Boudestijn-de Koning, afd. Fluitekruid
Mw. N. Trouwborst-Nuhaan
Mw. G. Rehorst-Berger
Dhr. J. Roelse, afd. Koekoeksbloem
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
Overleden
Afgelopen week ontvingen wij het bericht, dat op
zondag 5 november op de leeftijd van 86 jaar is
overleden Trijntje (Truus) van der Voorden –
Oosterom, laatst gewoond hebbend in Woonzorgcentrum De Vijverhof in Capelle aan den IJssel.
Donderdag 9 november heeft de begrafenis
plaatsgevonden op Waalhoven. We dragen haar familie
op in onze voorbeden.
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Predikant: ds. M.D. van der Giessen

Zieken
Jord Verburg, Populierenlaan 53, 2925 CP, verblijft
voor zijn vierde chemokuur in het ziekenhuis
(als het goed is de laatste).

Pastoraal contact
Wanneer u om welke reden dan ook nader pastoraal
contact zou willen hebben, schroomt u niet om dat ook
zelf kenbaar te maken of op anderen te attenderen in
een goed omzien naar elkaar. Dat kan altijd bij de
predikant, kerkelijk werker, ambtsdragers of via
telefoon/email: 06-57250882/
pastoraat@derankkrimpen.nl
Schoenendoosactie voor Pava
Fijn dat er al zoveel dozen zijn ingeleverd!
Tot en met volgende week zondag 19 november kunt u
nog dozen inleveren. Daarna sluit de actie en gaan de
dozen op transport naar onze zustergemeente in
Pava/Roemenië. Daar zullen ze met Kerst aan de
kinderen worden uitgedeeld.

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

Geloofsgespreksgroep (volwassencatechese)
Aanstaande dinsdag 14 november is de tweede
bijeenkomst van de geloofsgespreksgroep
(volwassencatechese). Hebben we de eerste keer
stilgestaan bij de vraag ‘Wat is geloven?’ en het
verschil tussen ‘geloven in’ (vast vertrouwen) en
‘geloven dat’ (zeker weten), gaan we deze keer verder
in op de betekenis van de Doop in het geloven. Wie wil
aansluiten, van harte welkom: De Rank, 10.15 uur!
Zendingerfgoedkalenders
Op zondag 19 november is de verkoop van de
zendingerfgoedkalenders.
Een kalender kost € 9,00. De meeropbrengst is voor
Stichting Samen W/Kerken in Oeganda.
ZWO commissie
Kerstpostactie
Op zondag 19 november en zondag 3 december kunt u
zich opgeven om mee te helpen met de Kerstpostactie. Er liggen dan intekenlijsten in de hal.
Vanaf zondag 10 december kunt u kerstpost inleveren
in de bekende bus in de hal.
De opbrengst van de kerstpostactie is voor Stichting
Samen W/Kerken in Oeganda.
Uitzoeken / sorteren van de post gebeurd op maandag
11 december en maandag 18 december vanaf
19.30 uur – 21.00 uur in de Rank.
Bezorgen van de kerstpost kan na 11 december en 18
december tot uiterlijk 24 december.
Doet u mee!
ZWO commissie

Follow Me en Follow Me Next mentorcatechese
Bij de Follow Me en Follow Me Next mentorcatechese
geven verschillende mentoren leiding aan de groepsbespreking. We zijn dankbaar dat zich hiervoor weer
gemeenteleden beschikbaar hebben gesteld. Graag
stellen zij zich even voor:
Rick Nieuwland
Ik ben 25 jaar en nu ruim een jaar getrouwd met
Melissa. Ik ben werkzaam bij Royal IHC als planner.
Sinds dat wij getrouwd zijn gaan we naar de kerk in De
Rank en hebben we al aardig ons plekje gevonden in
de gemeente. Dit jaar start ik als mentor en ik kijk er
erg naar uit om, samen met jullie, te praten over het
geloof en te verdiepen in de Bijbel!

Daniëlle Lindhout
Ik ben Daniëlle Lindhout (20 jaar). In het dagelijks
leven ben ik bezig met taarten en gebak bakken en
werk ik bij Devon op de Crimpenhof! Ik hoop dat we er
samen een leerzame en leuke tijd van kunnen maken!

We zitten dit jaar in de luxe situatie dat er een grote
groep jongeren naar de mentorcatechese komt. Net als
in het jongerenwerk is ook bij de catechese het
persoonlijk contact met de jongeren van groot
belang. Hierom maken we al een aantal jaren gebruik
van mentoren, zodat na een algemene inleiding
er in kleine kring verder gesproken kan worden. Naast
het contact dat ontstaat met de mentor, kan het
behandelde onderwerp ook dichter bij de jongeren
gebracht worden. Bij dit alles is er het bewust zijn dat
de samenleving telkens verandert en dat er steeds
naar nieuwe wegen gezocht moet worden om het
onveranderde Evangelie van Jezus Christus door te
geven aan nieuwe generaties. We zijn blij met de
onverwacht grote groep jongeren die naar de
catechese komen. Om hen nog beter te kunnen
begeleiden willen we het team opnieuw uitbreiden met
2 mentoren. Je gaat als mentor in gesprek met de
jongeren van 14-15 jaar. Wat zijn jouw talenten? Jij
bent nodig!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Willemieke Schippers T 06-20653547
E willemiekeSK@derankkrimpen.nl

