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Welkom
Hartelijk welkom in de diensten .
Vandaag is de startzondag. Thema is Open je ogen!
We sluiten daarvoor aan bij het woord uit 1 Petrus 1,
13 – 21, met name vers 13 en 22: Laat uw geest
daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam
en vestig al uw hoop op de genade, die u ontvangen
zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. (…) Nu u
gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart
gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en
zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk
lief, met een zuiver hart…
Het kinderlied is ELB 398 - Open je oren om te horen.
Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen. Organist is
Marinus Cornet en Vine verleent muzikale
medewerking. In de gezamenlijke avonddienst gaat ds
Gert den Hartogh voor in de Rank.
Gezegende diensten toegewenst.

Om alvast te noteren in de agenda
Dinsdag 26 september
20.00 uur: Infoavond over de 1 Petrusbrief/ startavond
van de kringen
Dinsdag 3 oktober
10.15 uur: Geloofsgespreksgroep
20.00 uur: ‘Praten over God en zo’
Avond over geloofsopvoeding met Corjan Matsinger
Woensdag 25 oktober
20.00 uur: Gemeenteavond – Samen gemeente-zijn –
in de kerkdienst

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Vredeswerk van
de Protestantse Kerk. In Matteüs 24 waarschuwt Jezus
ons, dat er een tijd komt waarin we zullen horen van
oorlogen en geruchten van oorlogen. Het lijkt wel of Hij
het heeft over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen
nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip
in deze verscheurde wereld. Ook ondersteunen we
vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we
onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is
niet vanzelfsprekend. Met de opbrengst van de collecte
steunt de Protestantse Kerk het Vredeswerk van Kerk
in Actie en PAX.
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.

Zieken
Havenziekenhuis, Haringvliet 2, 3011 TD, Rotterdam
Dhr. R. Brouwer, Populierenlaan 32, 2925 CT

Vooruitblik – zondag 17 september
Volgende week zondag is de viering van het Heilig
Avondmaal. We lezen dan 1 Petrus 2, 1 – 10. In de
morgendienst staat vers 3 en 4 centraal en ’s avonds
bij de Dankzegging vers 5. Het kinderlied is dan ELB
438, Ho stop, Sta eens even stil.
Weekagenda
Woensdag 20 september
20.00 uur: Consistorie
Donderdag 21 september
19.30 uur: Overleg Wingerd – Ark - Rank
Vrijdag 22 september
09.00 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 24 september
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Heilig Avondmaal

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Ds C. Baggerman–nieuwe predikant
IJsseldijkkerk
Vanmiddag om 14.30 uur is in de IJsseldijkkerk de
bevestiging en intrede van Ds C. Baggerman. In de
gebeden willen we bidden om Gods zegen voor zijn
arbeid in zijn nieuwe (wijk-)gemeente.

Thuisgekomen uit het ziekenhuis:
Mw. C. Slappendel-van den Berg, Parkzoom 21-J, 2922
CT.
Mw. J. Slingerland-Meijndert, Rondweg 353, 2922 ET.
Mw. Fia van Dijk, Zwaluwhof 72, 2922 CT , werd op
vakantie in Zwitserland in het ziekenhuis opgenomen
voor een operatie, inmiddels is zij weer terug in
Nederland.
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Woonzorgcentrum en verpleeghuis, de Burght, van
Moorselplaats 1, 3067 SH, Rotterdam
Mw. E. Boudestijn-de Koning, Hoogstade 45, 2922 AT
Woonzorgcentrum Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat
57, 2922 GN
Mw. N. Trouwborst-Nuhaan
Mw. G. Rehorst-Berger
Mw. M. Troost-Heuvelman
Dhr. J. Roelse
Dhr. A. van Vliet. Afd. Korenbloem
Centrum Geerestein, Burgemeester Neetstraat 96,
2935 BB Ouderkerk aan den IJssel
Mevr. L.K. de Visser-Zijlstra, (Gruttostraat 1, 2922 GD)
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,kamer 231
Mw. P. Schouten-Honkoop, kamer 157

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

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
Woon-zorgcentrum De Vijverhof, Reigerlaan 251,
2903 LJ, Capelle aan den IJssel
Mw. T. van der Voorden-Oosterom, kamer 416
Geboren
Op vrijdag 8 september is Jesse Benjamin geboren.
Jesse is de zoon van Arie & Inge Schram,
Burgerdijkstraat 35, 2921 XB Krimpen aan den IJssel
en broertje van Thijmen, Myrthe-Roos en Sarah-Lynn.
Van harte gefeliciteerd!
Bloemen
Bloemen zijn bezorgd bij Mw. C. Slappendel- v.d. Berg,
Parkzoom 21-J, en bij mw. Slingerland-Meijndert,
Rondweg 353.
Geloofsgespreksgroep (als vorm van volwassencatechese)
Bij allerlei (kennismakings-)gesprekken brachten
(oudere) gemeenteleden ter sprake, dat men graag
nog eens met elkaar in gesprek zou willen gaan over
de basis van het christelijk geloof. Thema’s als
geloven, kerk, doop, (deelname aan het) Avondmaal
werden daarbij genoemd. M.a.w. een soort
‘volwassencatechese’ als ‘Back to the basics!’. We
starten op dinsdagochtend 3 oktober, aanvang 10.15
uur. Hebt u ook belangstelling, laat het me weten: tel.
47 11 17; mdvandergiessen@freeler.nl
Start gespreken Wingerd – Ark – Rank
Op donderdag 21 september starten de gesprekken
tussen de Wingerd, de Ark en de Rank om de
mogelijkheden te verkennen om in de nabije toekomst
gezamenlijk gebruik te kunnen gaan maken van het
kerkgebouw De Ark. Vanuit de Rank nemen Marjan
Tromp-de Graaff, Martjan den Hoed en Ds Machiel van
der Giessen aan deze gesprekken deel. Peter de Kwant
is eerste reserve. Een aantal gemeenteleden hebben te
kennen gegeven beschikbaar te zijn voor een
klankbordgroep.
Even uw aandacht…..Oeganda
Vanaf zondag 8 okt. kunnen alle kinderen van de KND
meehelpen voor de Stichting Samen W/Kerken voor
Oeganda door onder familie, vrienden en gemeenteleden een 6 tal kleine kaarsjes in glas te verkopen.
Hier krijgen zij twee weken de tijd voor en kunnen de
opbrengst zondag 22 okt. weer inleveren tijdens de
KND. De volledige opbrengst komt ten goede van de
stichting. Eventueel worden de overgebleven kaarsjes
na de dienst op 22 okt. in de hal verkocht. Werkt u ook
mee ??
Bedankt namens Samen W/Kerken voor Oeganda,
Irene Nieuwpoort
Vergadering synode
Vrijdag 22 september komt de Generale Synode
bijeen, in het huis van de kerk, Nieuw Hydepark te
Doorn. Deze eendaagse vergadering is nagenoeg
geheel gewijd aan de bespreking van de tweede lezing

van de kerkordewijzigingen die voortvloeien uit Kerk
2025. We dragen de synode op in onze voorbeden.
Bijbel Doe Dagen 2017: ga mee op survival!
De voorbereidingen voor de Bijbel Doe Dagen 2017
zijn al weer in volle gang. Om er ook dit jaar weer een
groot feest van te maken hebben we veel medewerkers nodig. Wil jij ons daarbij helpen en weet je van
aanpakken? Schrijf je dan in als medewerker!
Datum: zaterdag 14 oktober t/m woensdag 18 oktober
2017. Locatie: De Ark, Burgemeester Aalberslaan 41,
Krimpen aan den IJssel
Tijd: zaterdag vanaf 13:00 uur, maandag t/m
woensdag van 9:00u tot 12:30u
Thema: Het thema van dit jaar is ‘(T)OP SURVIVAL’.
We nemen de kinderen middels een mooi toneelstuk
mee op ontdekkingsreis naar de tempels van Thailand.
Samen met hen gaan we als schatzoekers op zoek
naar de Bron des levens. Met jou als medewerker gaan
we er voor alle bezoekers een onvergetelijke
survivaltocht van maken! Daarnaast is er ook dit jaar
weer veel muziek en gaan de kinderen zelf ook aan de
slag met allerlei creatieve activiteiten en uitdagende
workshops.
Aanmelden: Je kunt één dag of meerdere dagen
meedoen en aangeven welke taken je de voorkeur
hebben. Draag jij graag je steentje bij en heb je de
mogelijkheid om dit jaar (weer) mee te doen? Meld je
dan meteen aan via www.pknkrimpen.nl > Activiteiten
> Bijbel Doe Dagen.
Je kunt je ook via onze Facebook pagina inschrijven
(www.facebook.com/bijbeldoedagen.krimpenaandenijs
sel). Na de aanmelding ontvang je een
bevestigingsmail en ontvang je meer informatie.
Heb je nog vragen? Mail naar
bijbeldoedagenkrimpen@gmail.com, kijk op
www.pknkrimpen.nl of stuur ons een bericht via
Facebook.
We zien je aanmelding vol verwachting tegemoet!
Met avontuurlijke groet,
Elisabeth van der Ham – Rieneke Joustra – Veerle den
Hartogh – Johannes den Hartogh
Bijbel Doe Dagen kernteam 2017
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

