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Bij de diensten
Vanmorgen gaat voor Ds P. Schalk uit Rijswijk voor.
Hij vervangt onze wijkpredikant, die voorgaat in de
kampdienst (‘Je hoort erbij’) bij de jongeren van 11 –
16 in Renesse. Willemieke Schippers gaat zo voor in de
kampdienst (‘Be you’) bij de jongeren van 16+ in
Ermelo. Er is voor deze zondag geen kinderlied, want
de kinderen zijn uitgenodigd voor de start van de
BijbelDoeDagen in de Ark. In de gezamenlijke
avonddienst gaat Dhr Wim van der Lee voor.
Wij wensen u gezegende diensten toe.

Weekagenda
Maandag 16 oktober
20.00 uur: Klankbordgroep(Rank)
Donderdag 19 oktober
19.00 uur: Gebedskring Krimpen(IJsseldijkkerk)
Vrijdag 20 oktober
09.00 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 22oktober
10.00 uur: Dr.W.M.de Bruin, Stolwijk
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk. Ds. C.M. van
Loon, Rotterdam

Collecte
De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat.
Het leven van veel vrouwen in Zuid-Soedan lijkt
uitzichtloos. Er woedt al jaren een burgeroorlog in het
land. Bovendien lijden vrouwen onder discriminatie en
armoede. Bijen en zaaigoed helpen kwetsbare vrouwen
nu aan een inkomen. Vrouwen die in armoede leven in
Zuid-Soedan, staan elke dag voor de vraag hoe ze hun
kinderen moeten voeden en kleden. Vaak verbouwen
ze op kleine schaal voedsel om te verkopen en zo wat
extra’s te verdienen voor hun gezin. Om hun inkomen
te vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen in
het stadje Maridi landbouwtrainingen van het
Environmental Rehabilitation Program (ERP), partner
van Kerk in Actie.

Om alvast te noteren in de agenda
Woensdag 25 oktober
20.00 uur: Gemeenteavond – Samen gemeente-zijn –
in de kerkdienst (Rank)
Zaterdag 28 oktober
19.15 uur: Herdenkingsbijeenkomst 500 jaar
Reformatie (Rehobothkerk)
Zieken
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Jord Verburg, Populierenlaan 53, 2925 CP, zou in de
afgelopen week een derde chemokuur ondergaan,
maar dit is uitgesteld om eerst nog verder te
herstellen. Hopelijk kan de behandeling a.s. week wel
voortgezet worden.
Mw. E. Boudestijn-de Koning, Hoogstade 45, 2922 AT,
is vanuit Woonzorgcentrum de Burght te Rotterdam,
opgenomen in Tiendhove, afdeling Fluitekruid, 3e
etage.

Ook ontvangen ze zaaigoed, zodat ze meer kunnen
verbouwen en oogsten. Dit jaar traint ERP bovendien
honderd vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen
krijgen eigen bijenkorven en leren hoe ze honing
kunnen verwerken en verpakken. De vrouwen
verkopen de oogst en de honing, dit betekent een
broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel
van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80
procent kunnen terugdringen.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei
van de gemeente. In de hal staat het offerblok voor
het wijkfonds en de zendingsbusjes voor het
schoolproject voor Liberia.

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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
Dhr. J. Roelse
Dhr. A. van Vliet, afd. Korenbloem
Mw. E. Boudestijn-de Koning, afd. Fluitekruid, 3e verd.
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
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

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

Centrum Geerestein, Burgemeester Neetstraat 96,
2935 BB Ouderkerk aan den IJssel
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra
Woon-zorgcentrum De Vijverhof,Reigerlaan 251,2903
LJ, Capelle aan den IJssel
Mw. T. van der Voorden-Oosterom,kamer 416
Schoenendoos actie
Vorige week is de schoenendoosaktie van start gegaan.
Voor wie ook graag een schoenendoos wil maken:
folders met informatie kun u vinden in de hal van de
Rank.

gemeenten, waterschappen, maar ook burgers en
ondernemers, dachten en spraken over de toekomst
van de Krimpenerwaard; ook de koning kwam het
project onlangs bezoeken.
We zijn verheugd dat Riet Bakker in ons midden zal
zijn om te vertellen over de aanstekelijke visie die
ontwikkeld is, waarin allerlei terreinen van het leven in
de Krimpenerwaard samenkomen en er aansprekende
ideeën opgepakt worden. Bakker c.s. vinden het
waardevol om met ons als kerken in gesprek te gaan.
Nu wij dit jaar nadenken over duurzaamheid is dit een
uitgelezen kans om duurzaamheid handen en voeten te
geven en ons te verbinden met velen die hier al bij
betrokken zijn. Wie weet ontstaan er deze avond wel
nieuwe ideeën.
Datum:7 november 2017
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats:De Wingerd, Populierenlaan 90a
Inleider: Riet Bakker
Graag aanmelden bij Huig Maaskant,
hfmaaskant@caiway.nl

Samenkomst Protestantse Gemeente
Thema: genade en verantwoordelijkheid
Op 28 oktober komen we als Protestantse Gemeente
bij elkaar in het kader van hervormingsdag, de
predikanten gaan in deze dienst voor. We danken en
bidden met elkaar voor het leven van onze
Protestantse Gemeente en in het bijzonder voor de
nieuwe stappen die we het komend jaar gaan zetten.
Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat Martin
Luther zijn stellingen op de kerkdeur in Wittenberg
spijkerde. We kijken terug wat het jubileumjaar ons
gebracht heeft; welke nieuwe stellingen zijn er
bijvoorbeeld verzameld. Twee zaken springen eruit:
blij zijn met genade én vandaaruit je verantwoordelijkheid nemen voor zaken in je eigen kring, in ons
dorp, in de Krimpenerwaard maar ook in de wereld.
Natuurlijk gaan we in goed protestantse traditie ook
zingen, Luther leerde de gemeente immers zingen. Dit
jaar wordt de dienst opgeluisterd door de a capella
mannenzanggroep uit de gemeente van de Sions- en
Rehobothkerk. Van harte welkom om 19.15 uur op
zaterdag 28 oktober in de Rehobothkerk. Na afloop is
er bij de koffie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Dinsdagavond 7 november in De Wingerd,
thema-avond met Riet Bakker: Een duurzame
toekomst voor de Krimpenerwaard
Als je door de Krimpenerwaard fietst lijkt het alsof het
landschap eeuwenoud is. Maar als je beter kijkt zie je
de agrarische bedrijven, en steden en de dorpen, door
mensen gebouwd, en realiseer je je dat er polders
gemaakt zijn en kanalen gegraven. Telkens hebben
mensen bedacht hoe ze het land kunnen gebruiken.
Ook zijn er meer recente ontwikkelingen: het aantal
agrarische bedrijven neemt af, de bevolking in de regio
Rijnmond groeit en de waterspiegel stijgt, om maar
een paar zaken te noemen.
Riet Bakker, stedenbouwkundige en inwoner van
Berkenwoude nam het initiatief om met elkaar na te
denken over de toekomst van de Krimpenerwaard. Een
baanbrekend project kwam van de grond, waarin

Dit is de eerste avond in het kader van het thema
Duurzaamheid, van de Raad van Kerken in Krimpen
aan den IJssel.
Zaterdagavond 28 oktober: Praise-avond met
mime in De Rank. “This is our time”
Op zaterdagavond 28 oktober is er een praise-avond
met mime in De Rank, Albert Schweitzerlaan 8 te
Krimpen aan den IJssel. Stichting Testify Ministries,
Wijkgemeente De Rank en de Raad van Kerken hebben
de handen ineen geslagen en organiseren deze avond
met elkaar. Het thema van de avond is 'This is our
time' en iedereen is van harte uitgenodigd voor deze
avond. Praiseband Testify zal haar medewerking
verlenen aan deze avond. De entree is gratis, wel zal
er een collecte gehouden worden met het doel om
meer soortgelijke avonden te kunnen organiseren.
Vanaf 19.30 uur zijn de deuren open.
U/Jij bent van harte welkom.
Voor meer informatie: www.testifyministries.nl of
0180-511016.
Datum:28 oktober
Tijd: vanaf 19.30 uur
Plaats:De Rank, Albert Schweitzerlaan 8

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

