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De Heer is waarlijk opgestaan.
Welkom
‘’De Heer is waarlijk opgestaan!” Met die Paasjubel
mogen we elkaar begroeten in deze dienst op de
Paaszondagmorgen. Voorganger is Ds. Machiel van der
Giessen en organist Jacques Marcus. Het gospelkoor
Rejoice o.l.v. Hans Vliegenthart verleent medewerking.
Vanaf 9.45 uur zal de Paasjubel al klinken in koor-en
samenzang.
Thema voor deze Paasdienst: Opgewekt…?!
We lezen uit de Bijbel Marcus 16: 1 – 8 en Kolossenzen
3: 1 – 4. Het kinderlied is een lied van Pasen: ELB 427,
De Heer is waarlijk opgestaan.
Vandaag is om 18.30 uur de avonddienst in de Rank.
Voorganger is dan Ds. C.M. (René) van Loon uit
Rotterdam.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Open Doors.
Open Doors steunt christenen die om hun geloof
worden vervolgd of verdrukt. Zij brengt bijbels en
christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten
zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent
de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en
noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig
landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen
betrekken bij de vervolgde kerk. Open Doors doet dit
omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden
meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in
de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle
deuren openstaan voor het Evangelie.
De tweede collecte is voor de kerkrentmeesters, voor
de groei en bloei van onze gemeente.
Kinderlied – zondag 23 april
Op zondag 23 april is het kinderlied: ELB 447, Is je
deur nog op slot?
Weekagenda
Dinsdag 18 april
17.00 uur: Beheers commissie(Rank)
20.00 uur: Wijkkerkenraad(Rank)
20.00 uur: Bijbelkring(Rank)
Woensdag 19 april
20.00 uur: Huiskring De Bergrede hs.8 (Waalsingel 8)
20.00 uur: Algemene Kerkenraad(Wingerd)
Donderdag 20 april
20.15 uur: Gemeenteavond(Rank) zie achterzijde.
Vrijdag 21 april
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 23 april
10.00 uur: Ds. A. Tromp
11.30 uur: Gemeenteochtend , zie achterzijde.
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk, Ds. J. van Walsum,
Alblasserdam
20.15 uur: Belijdenisdoen-gespreksgroep

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Zieken
Mw. Schilt-Vijfhuize, Verbindingsweg 30, 2921 AS, is
vanuit het IJssellandziekenhuis voor revalidatie
overgeplaatst naar Zorghotel Meander, Kamer 111,
Boslaan 1, 2912 PA, Nieuwerkerk a/d IJssel.
Ezra, het zoontje van Dries en Annemieke Heij,
Poldermeesterhof 15, 2922 CV, was enkele dagen
opgenomen in het ziekenhuis maar is nu weer thuis bij
zijn ouders.

Zieken thuis
Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
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, afd. IJsselsteen, kamer 123
Mw. C. Koen-van der Zijde, afd. Leisteen
Mw. M. Pols-Heuvelman, afd. Edelsteen, kamer 217
Mw. N. van Buuren-Slappendel, kamer 231
Mw. P. Schouten-Honkoop, kamer 154
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)
Zorgcentrum Atrium, Karel Doormanstraat 343, 3012
GH Rotterdam
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra,(Gruttostraat 1, 2922 GD)
Pastoraal contact
In de wijkgemeenten worden op allerlei manieren
vormen van pastoraal contact onderhouden, onder
andere door de wijkpredikant, de kerkelijk werker, de
ouderling en pastorale medewerkers. Het initiatief
daartoe kan van hen uitgaan, maar schroomt u/jij ook
niet als u nader pastoraal contact wenst (met een van
hen), omdat dat zelf ook bij hen kenbaar te maken en
/of via de pastoraatstelefoon (06-572550882) of per
email pastoraat@derankkrimpen.nl

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

Ontmoeting met ‘veertigers’
In december heb ik na een kerkdienst een
kennismakingsontmoeting gehad met tal van
‘dertigers’. Dat was een mooi gebeuren. Inmiddels heb
ik al heel wat meer mensen (van naam) leren kennen,
maar zou die vorm van kennismaken toch graag willen
voortzetten en daarom wil ik graag alle ‘veertigers’
uitnodigen om met elkaar koffie te drinken na de
kerkdienst op zondagmorgen 7 mei. Noteer alvast de
datum! Ds Machiel van der Giessen
Uitnodiging Gemeenteavond/ochtend – zeer
welkom!
Van harte willen we als kerkenraad u en jullie allen
uitnodigen voor het beraad op de gemeenteavond op
donderdag 20 april en/of de gemeenteochtend op
zondag 23 april.
De Algemene Kerkenraad heeft de wijkkerkenraad
gevraagd reactie te willen geven op en in te willen
stemmen met de tweede versie van het
conceptbeleidsplan ‘Zicht op Overmorgen’. In
voorgaande jaren zijn er al besluiten genomen, die
ingrijpende maatregelen noodzakelijk maken. Daar
wordt nu in dit plan verder invulling aan gegeven,
onder andere ten aanzien van het gebruik van de
gebouwen. Om een goede reactie te kunnen geven aan
de Algemene Kerkenraad wil de wijkkerkenraad de
leden van de wijkgemeente ook graag horen.
Aanstaande dinsdagavond spreekt de wijkkerkenraad
al over de plannen, maar wil donderdag en zondag ook
u en jullie als de gemeenteleden horen. Om zo breed
mogelijk gemeenteleden (ouderen en jongeren) de
gelegenheid te geven om te reageren, is er voor
gekozen om op twee momenten gelegenheid te geven
om met elkaar van gedachten te wisselen over ons
zicht op de (nabije) toekomst voor de Rank en het
geheel van de Protestantse Gemeente Krimpen. Op
dinsdag 16 mei vergadert de wijkkerkenraad weer en
zal dan op grond van alle consultaties de reactie
vaststellen, die naar de Algemene Kerkenraad gaat.
In het Krimpens Kerkblad (Nr. 33-6, d.d. 24 maart
2017) heeft een samenvatting van het
conceptbeleidsplan gestaan en ook is het gehele
conceptbeleidsplan te downloaden via
www.pknkrimpen.nl. Hebt u die mogelijkheid niet, dan
is een papieren versie ook te verkrijgen in de Rank.
Zeer welkom donderdag 20 april, aanvang 20.15 uur
(Koffie staat klaar vanaf 20.00 uur) en/of zondag 20
april (in aansluiting op de morgendienst)!
De wijkkerkenraad
Vergadering synode
Komende week, donderdag 20 april en vrijdag 21 april
vergadert de synode van onze kerk in De Werelt in
Lunteren. Er staan heel wat belangwekkende
onderwerpen op de agenda: * Kerk 2025: Gemeenten
2025/ Naar een cultuur van mobiliteit / Kerk 2025 Kerkordelijke voorstellen deel 2 / Generale regeling
ledenregistratie / Generale regeling
vermogensrechtelijke aangelegenheden. Zie ook
www.protestantsekerk.nl. En verder het Categoriaal
Pastoraat en een Ethische bezinning over Veiligheid
met een bijdrage van prof. dr. Beatrice de Graaf. We
dragen de synode op in onze voorbeden als gemeente.

Foto gemaakt in de Graftuin te Jeruzalem. Op de
toegangsdeur naar het graf staat: He is not here, for
He is risen. (Hij is niet hier, Hij is opgestaan)
Voor altijd
Daar zijn we nou toch mooi van af
en ’t is zijn welverdiende straf:
Hij sprak ons tegen, elke dag
en ondermijnde ons gezag.
Hem volgde een hoopvolle schaar
en ja, dat werd een groot gevaar,
we raakten onze invloed kwijt,
dus: dan maar leugens in de strijd.
Hoe dachten zij toch zó naïef,
want God had ons oneindig lief,
Hij offerde Zijn eigen Zoon
en eeuwig leven werd ons loon,
het ging geheel volgens Zijn plan,
wat niemand toch verhind’ren kan.
Want juichend brak het graf toen open,
de vrouwen kwamen toegelopen,
zij hoorden blij de boodschap aan:
“de Heer is waarlijk opgestaan!”
Voor ons is ’t zeker en gewis
dat het nu altijd Pasen is.
Gedicht van Barend van Mierlo.
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

