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Welkom
Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag.
Vanmorgen zal Ds.A.A.van den Berg uit Puttershoek
voorgaan. Vanavond zal Dr.G.den Hartog de dienst
leiden.
Goede diensten toegewenst

Zieken
Zieken thuis
Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK

Het kinderlied
Het kinderlied van vanmorgen is ELB 471: “Weet je dat
de Vader je kent”.
Op zondag 21 mei is het kinderlied: ELB 470: “ We
hebben allemaal wat”.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Stille hulp.
Stille hulp is een belangrijk onderdeel van het werk
van uw diaconie. Gemeenteleden die het financieel
lastig hebben kunnen we met uw hulp helpen om het
hoofd boven water te houden. Met deze vaak tijdelijke
en incidentele hulp zien we als gemeente om naar
elkaar.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk, voor de
groei en bloei van de gemeente.
In de hal vindt u het offerblok voor het wijkfonds.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.
De opbrengsten van de diaconie collecten in april:
2-4 Leger des Heils
410,52 euro
9-4 De Herberg
267,50 euro
14-4 Noodfonds
170,25 euro
16-4 Open Doors
696,37 euro
23-4 Extra deurcollecte 555 716,25 euro
30-4 Pastoraat P.I.de IJssel 404,29 euro

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, afdeling Edelsteen, kamer
217
Mw. N. van Buuren-Slappendel,kamer 231
Mw. P. Schouten-Honkoop, kamer 154

Zorgcentrum Atrium, Karel Doormanstraat 343, 3012
GH Rotterdam
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra,(Gruttostraat 1, 2922 GD )

Weekagenda
Zondag 14 mei
20.15 uur: Belijdenisdoen-gespreksgroep: Kerkdienst
& Preek
Maandag 15 mei
20.00 uur: vergadering diaconie
Dinsdag 16 mei
20.00 uur: Wijkkerkenraad
Woensdag 17 mei
20.15 uur: Gespreksgroep ‘Tegendraads en bij de tijd’
20.00 uur: Huiskring “De Bergerede” H6
Esdoornlaan 50
Vrijdag 19 mei
09.00 uur: redactie Rankbericht
Zondag 21 mei
10.00 uur: Ds.M.C.van Pelt, Rotterdam
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk
20.15 uur: Belijdenisdoen-gespreksgroep

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

Woonzorgcentrum Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat
57, 2922 GN
Mw. N. Trouwborst-Nuhaan
Mw. G. Rehorst-Berger
Mw. M. Troost–Heuvelman
Dhr. J. Roelse

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 )

De diaconie dankt u hartelijk voor deze gave

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

Verpleeg- woon- en zorgcentra:
Laurens Woonzorglocatie De Elf Ranken,
Middeldijkerplein 28, 2993 DL, Barendrecht
Mw. J.J. Ophof-Kool, Kamer 119

Zorghotel Meander, Boslaan 1, 2912 PA, Nieuwerkerk
a/d IJssel
Mw. A. Schilt-Vijfhuize, Kamer 111 (Verbindingsweg
30, 2921 AS)
Succes!
Van harte wensen we alle jongeren, die in deze weken
bezig zijn met hun eindexamens succes en bidden voor
hen, dat ze er met goede moed mee bezig kunnen zijn.
Vacatures
We brengen nogmaals bij u onder de aandacht dat er
zo hier en daar vacatures zijn. De redactie van het
Rankbericht zoekt al langer iemand die de groep komt
versterken. Op vrijdagochtend maken we in “De Rank”
het rankbericht verzendklaar en sturen het digitaal
naar alle mensen die zich daarvoor gemeld hebben.
Thuis doen we meestal vast wat voorwerk. Alle
stukken worden digitaal aangeleverd en de redactie
selecteert en plaatst de stukken. Je kunt zelf aangeven
welke vrijdagen je niet kunt en je doet het altijd met
z’n tweeën. Iets voor u? Voor de Raad van kerken
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zoeken we ook nog steeds iemand die mee kan denken
over allerlei te organiseren projecten. Denk aan:
kerstwandeling, kerkenpad voor scholen, week van
gebed enz. Ook het Beamteam van de Rank kan
versterking gebruiken en wat dacht u van de pastorale
wijkmedewerkers? Zij doen bezoekwerk, de “core
business” van de kerk! Ook daarvoor zijn wij op zoek
naar mensen! U ziet, genoeg te doen en elk wat wils…
wilt u zich aanmelden of meer informatie? Spreek een
kerkenraadslid aan, of bel naar de pastorale telefoon
(06 57250882) of mail naar
pastoraat@derankkrimpen.nl Maak ons blij! We doen
het met elkaar!
De kerkenraad
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 25 mei.
Zingend met blote voeten op het bedauwde gras
dansen, dat deed je bij voorkeur op Hemelvaartsdag,
om daarna naar de kerk te gaan voor de Heilige Mis.
Het is een oud gebruik dat in sommige delen van ons
land heel populair was, al weten we niet meer precies
wat nu eigenlijk de oorsprong is van dit ‘dauwtreden’
of ‘dauwtrappen’.
Maar dat opstaan in de vroege ochtend voordat de zon
opkomt, en de natuur ingaan om te bezinnen, het zijn
bijzondere ervaringen. Zelfs het luisteren naar de
geluiden van de natuur, of naar de stad die ontwaakt,
geeft een gevoel van rust.
Ook in Krimpen aan den IJssel wordt op
Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017 een
wandeltocht gehouden, gaan we dauwtrappen.
We starten om 5.30 uur bij het kerkgebouw RK de
Bron, Memlinghof 2. Daarna wordt er naar de volgende
kerkgebouw gewandeld:
de Rank, Albert Schweitzerlaan 8
05.35 uur,
de Tuyter (EGK), Nachtegaalstraat 81 05.45 uur,
de Ark, Burgemeester Aalberslaan 41 05.50 uur,
IJsseldijkkerk, IJsseldijk 232
06.05 uur
Immanuëlkerk, Estafette 1
06.15 uur
de Wingerd, Populierenlaan 90A
06.30 uur.
Vanaf de Wingerd lopen we richting het speelveldje in
het Krimpener Hout.
Daar wordt omstreeks 07.00 uur een korte
oecumenische viering gehouden. Daarna wandelen we
terug richting de Wingerd, waar we onder het genot
van een kopje koffie of thee onze eigen meegebrachte
boterhammen kunnen nuttigen. Daarna gaan we moe
maar voldaan, geestelijk zowel als lichamelijk, naar
huis.
De tijden zijn bij benadering aangegeven, en u hoeft
niet de hele route te lopen. U kunt zelf de afstand
bepalen en bij elke kerk uw wandeling beginnen en
aanhaken bij de steeds groeiende stoet wandelaars.
Ook kunt u gewoon bij De Wingerd wachten op de
stoet en vanaf daar meelopen. Zo kan iedereen, goed
en minder goed ter been, jong en oud, gezinnen met
kinderen enz., meedoen aan dit ‘dauwtrappen’.
Zo’n gezamenlijke activiteit kan van grote betekenis
zijn voor de oecumene, doordat mensen uit de
verschillende kerken en wijkgemeenten er elkaar
kunnen ontmoeten, en al lopend onderweg met elkaar
in gesprek komen.
Denkt u wel aan een paar waterdichte schoenen, het
kan nogal nat zijn, ècht dauwtrappen dus!!
Meer informatie: S. Leiwakabessy, secretaris RvK 06
45185909 / semolleiwa@hotmail.com

Missionaire schoonmaakactie
Op zaterdag 20 mei a.s. is het weer zo ver. Dan willen
wij als gemeenteleden van PKN De Rank de wijk in om
deze te ontdoen van zwerfvuil. Hoewel Krimpen aan
den IJssel best een redelijk schone gemeente is én de
groenste gemeente van Nederland, valt hier en daar
toch nog wel iets te verbeteren. En aangezien De Rank
zich mede verantwoordelijk voelt voor de wijk waarin
zij als kerk gevestigd is, gaan wij eenmaal per jaar met
dit doel de straat op. Maar er is nóg een doel
verbonden aan deze aktie. Wij vinden het prettig om
met onze buurtgenoten in gesprek te komen, zomaar.
Om hen beter te leren kennen èn om onze bijbelse
opdracht te vervullen, nl. het bewerken en bewaren
van de schepping, welke God ons geschonken heeft.
Daarvoor is uw/jouw hulp hard nodig. Het plan is om
drie groepen samen te stellen. Elke groep wordt voor
een uurtje op pad gestuurd om papier en overig
zwerfvuil te prikken. U kunt kiezen welk tijdstip u het
beste uitkomt:
11:00 - 12:00 uur
12:00 - 13:00 uur
13:00 - 14:00 uur
Uiteraard wordt er voor gezorgd dat we de beschikking
krijgen over deugdelijk materiaal als zakken en
prikkers.
Wilt u/wil jij ons bij dit prachtige initiatief helpen?
Opgeven kan bij René de Jonge,
renedejonge@versatel.nl of Hermien Gorlitz,
hermiengorlitz@gmail.com. Aanmelden kan ook in de
hal van De Rank op zondag 14 mei a.s.
Inschrijfformulieren liggen daar al te popelen om te
worden voorzien van uw handtekening.
Namens de Missionaire commissie
H.M. Gorlitz

