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Welkom
Voorganger in de morgendienst is Ds. M.D van der
Giessen. Er zullen vier gemeenteleden tot ambtsdragers worden bevestigd, nl. Sija Groeneveld–van
Zwienen en Martjan den Hoed tot ouderling en Huib
van Gelder en Manus Verweij tot diaken. We lezen uit
de Bijbel Lucas 15, 1–7 en 2 Korintiërs 1,12- 2,4.
Tekst voor de verkondiging is 2 Korintiërs 1, 4a: Ik
bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen,
maar juist bijdragen aan uw vreugde. Het kinderlied is
ELB 428, Dit is mijn hand en dat mijn voet en zal
worden begeleid met de gitaar door Mirjam Heij.
Organist is Marinus Cornet.
Om 18.30 uur is er gezamenlijk een jeugddienst in de
Ark met Ds. Ruben Schep als voorganger en in de
IJsseldijkkerk een ’gewone’ dienst met Ds. F. Bos uit
Waddinxveen.
Allen gezegende diensten toegewenst.
Kinderlied/moment in de morgendienst
In overleg met kindernevendienst en organisten
hebben we ervoor gekozen om de volgorde in de
kerkdienst iets aan te passen. Voortaan zal er in elke
dienst een apart kinderlied worden gezongen. De
begeleiding van het kinderlied kan door de organist,
maar ook met behulp van andere instrumenten.
Na het gebed om de opening van het Woord is er
(gelegenheid voor) een kindermoment en aansluitend
het kinderlied. Na het kinderlied gaan de kinderen naar
de kindernevendienst. Tijdens een muzikaal intermezzo
hebben ouders (kort) gelegenheid om zo nodig hun
kinderen te begeleiden bij het weggaan en kunnen we
ons als gemeente voorbereiden op het horen van de
Bijbellezing.
Het kinderlied voor de volgende zondag zal vermeld
worden, zodat ouders eventueel in de week naar de
zondag toe het lied ook al thuis met de kinderen
kunnen zingen/laten horen.
Kinderlied – zondag 26 februari
Op zondag 26 februari is het kinderlied: ELB 425, Dit is
de dag.
Collecte
De eerste collecte is voor de Wijkdiaconie- CrimpenInn. Zoals u inmiddels al wel weet heeft Krimpen sinds
enkele jaren een ontmoetingsplek voor hen die een
luisterend oor nodig hebben. Langzamerhand een
plaats van wereldburgers waarbij de een de ander
helpt. Samen koken en eten, vaardigheden aan elkaar
overdragen zoals lezen, naailessen noem maar op. Van
de bezoekers wordt voor enkele activiteiten een kleine
bijdrage gevraagd maar ook de zaal in het Onderdak
moet betaald en verwarmd worden.
De tweede collecte is voor de kerk, de groei en bloei
van de gemeente. In de hal staat het offerblok de
opbrengst hiervan is bestemd voor het wijkfonds. Bij
de uitgang hangen de zendingsbussen die bestemd zijn
voor het schoolproject in Liberia.
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Weekagenda
Maandag 20 februari
17.00 uur: “Follow Me” mentorcatechese (Rank)
20.30 uur: Belijdeniscatechese
Dinsdag 21 februari
20.00 uur: Vergadering Consistorie (Rank)
20.00 uur: Bijbelkring (Rank)
Woensdag 22 februari
18.45 uur: Kinderclub (Rank)
20.00 uur: Huiskring ,de Bergrede', Hs.3 (Fuga 4)
Woensdag 23 februari
20.00 uur: Debatavond Stellingen Reformatie
(Krimpenerwaard College). Zie aankondiging in het
Rankbericht van vorige week.
Vrijdag 24 februari
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
19.00 uur-20.00 uur: Oud papier (parkeerterrein
IJsseldijkkerk)
Zaterdag 25 februari
09.00-12.00 uur: Oud papier (parkeerterrein
IJsseldijkkerk)
Zondag 26 februari
10.00 uur: Ds. W. van Laar uit Gouda
18.30 uur: Ds. L.C. de Borst uit Buren
Zieken
Thuisgekomen uit het ziekenhuis
Mw. J.R. (Jacolien) van Vliet-Andeweg, Concours 12,
2924 AE
Mw. J.J. (Hannie) Roest-Lekkerkerker, Bassano 28,
2921BG
Zieken thuis
Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Mw. M. van Capellen-Korevaar, Lijsterstr. 42, 2922 VG
Verpleeg- woon- en zorgcentra:
Laurens Woonzorglokatie 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
Verpleegafdeling Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924BC
Mw. H. M. van der Ben-van der Voorden
afd IJsselsteen , kamer 123
Mw. C. Koen-van der Zijde, afdeling Leisteen
Mw. M. Pols-Heuvelman (Trimbaan 33, 2924 VN)
Mw. N. van Buuren-Slappendel (Buys Ballotsingel 43,
2922 HG)
Antonius Binnenweg Nieuwe Binnenweg 33,
3014 GC Rotterdam
Dhr. J. Roelse (Leeuwerikstraat 12, 2922 GK)

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
(Allegro 121, 2925 BC )
Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam,
Van Beethovenlaan 60, 3055 J D, Rotterdam
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra (Gruttostraat 1, 2922 GD)
Overleden
Op 15 februari is op 92 jarige leeftijd overleden
mevrouw G. den Breejen-Mes, wonende in
Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan
den IJssel. Condoleren op woensdag 22 februari van
11.00 – 11.30 uur in uitvaartcentrum De Olm, Olm 8a,
2925 CJ Krimpen aan den IJssel.
Herdenkingsbijeenkomst aansluitend, aanvang 11.45
uur. Mevrouw den Breejen wordt omstreeks 12.45 uur
begraven op begraafplaats Waalhoven.
Bloemen
Er zijn bloemen bezorgd bij mw. Hannie Roest,
Bassano 28, 2921 BG, zij kwam na een operatie thuis
uit het ziekenhuis.
Follow Me – Getuigen van God Koninkrijk
Als we praten over ‘getuigen’ dan hebben we het over
de manier waarop je met de ander omgaat. Hoe je
denkt over anderen en handelt in je contacten met
anderen getuigt ergens van. Hoe je omgaat met je tijd
en met je geld idem dito. De vraag is dus niet; ga ik
getuigen of ben ik er nog niet aan toe? Nee, je getuigt
al. De vraag die we elkaar maandag gaan stellen is
daarom: Getuig je van Jezus en van Zijn Koninkrijk of
getuig je van iets anders? Door deze vraag te stellen
komt getuigen dus ontzettend dicht bij het leren
kennen van Jezus en dat je andere mensen iets laat
zien van wie Jezus is. Getuigen gaat dus hand in hand
met het zelf ontdekken wie Jezus is.
Ja maar, ik ga nog niet getuigen want ik heb zelf nog
zoveel vragen… Dat is helemaal geen optie beste
mensen; je getuig namelijk al! Je bedoelt misschien;
ik ga niet met andere mensen praten over geloven
want ik weet nog niet precies hoe het zit.
Punt 1: Niet praten betekent niet dat je niet getuigt,
zowel in positieve als negatieve zin.
Punt 2: Heb je wel eens bedacht wat een verademing
het is voor een niet-christen als die eens iemand zou
spreken die met het christelijk geloof bezig is en niet
precies weet hoe het zit?
Het is prima om ook je twijfels te delen en te vertellen
dat je sommige dingen ook niet weet. Vertel maar
gewoon waar jij mee bezig bent en waar jij voor staat.
Misschien kunnen jullie dan samen op zoek gaan.
Belangrijk is dat je ‘echt’ bent. God doet de rest.
Things to do: Hoe kun je laten zien dat je een burger
bent van het Koninkrijk van God? Schrijf drie dingen
op voor de volgende les.
Uitnodiging belijdeniscatechese – kennismaking
en overleg
Onlangs heb ik een stukje geschreven in het
Rankbericht/Krimpens Kerkblad met een uitnodiging

om te overwegen mee te gaan doen aan de belijdeniscatechese en een aantal gemeenteleden heb ik per
brief die uitnodiging doen toekomen. Er zijn al een
verrassend aantal reacties bij me binnengekomen,
maar wie nog mee wil gaan doen – welkom! Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd! Wie nog niet gereageerd
heeft, laat nog even wat weten. Van niet iedereen heb
ik telefoonnummers kunnen achterhalen en dus (nog)
niet kunnen bellen. Met een aantal mensen heb ik al
nadere persoonlijke gesprekken gehad. Het zal nog
een hele klus worden om een moment in de week te
vinden, dat iedereen kan, maar ongetwijfeld komen we
daar met elkaar uit. Daarom wil ik graag alle
geïnteresseerden/gegadigden uitnodigen om op
zondag 26 februari na de kerkdienst (ca. 11.30 uur)
voor nadere kennismaking en overleg bij elkaar te
komen om met elkaar een en ander te bespreken hoe
aan de slag te gaan. Welkom!
Oud papier
Vrijdag (24-02) en zaterdag (25-02) zal er weer
inzameling van het oud papier plaatsvinden. De locatie
is het parkeerterrein aan de Kerkdreef achter de
IJsseldijkkerk. De openingstijden van de container zijn
op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van
09.00 uur tot 12.00 uur.
Uitnodiging Israël Lezing.

“vrienden van Israël in de Krimpenerwaard”
nodigt u uit voor een lezing door: ds. Willem J.J.
Glashouwer.
Thema: De nieuwe wereld orde en het antisemitisme in
profetisch perspectief.
Woensdag 1 maart in de Schakel, Schoolstraat 24,
Bergambacht
Aanvang; 20.00uur
Inloop vanaf 19.30 uur voor koffie of thee.
Er is verkoop van Israël producten.
Weet u hartelijk welkom.
Info: 0180510480/0180682262 en 0180397510.
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

