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Welkom
Op deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal.
Voorganger is zowel vanmorgen als vanavond de
wijkpredikant, Ds Machiel van der Giessen. Organist is
vanmorgen Gerrit van der Werf en in de avonddienst
Jacques Markus. Het kinderlied is ELB 475 - We zullen
opstaan en met Hem meegaan.
Vanmorgen lezen we verder in de eerste Petrus-brief
en wel 1 Petrus 3, 13 – 22. Tekst voor de verkondiging
is 1 Petrus 3, 18: “Ook Christus immers heeft, terwijl
hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van
onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God
te brengen”.
In de gezamenlijke avonddienst lezen we bij de
voortzetting en Dankzegging voor de viering van het
Heilig Avondmaal Psalm 116 en concentreren ons op
vers 12 en 14: “Hoe kan ik de HEER vergoeden wat hij
voor mij heeft gedaan? (….) en mijn geloften aan de
HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk”.
Kinderlied zondag 26 november
Het kinderlied voor zondag 26 november is ELB 452 Jezus is de goede Herder.

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Zieken
Jord Verburg, Populierenlaan 53, 2925 CP, is weer
thuis gekomen uit het ziekenhuis.
Mw.T. van Wijk-Roosman, Rembrandlaan 57, 2923 XL,
is opgenomen in,
Verpleeghuis Schiehove, Hamakerstraat 77, 3052 JA
Rotterdam, kamer 10, 1e etage.
Mw. M. Ooms-Vis, Tijm 50, 2925 SP, verblijft sinds
enige tijd in de Hospice in Tiendhove.
Dhr. M.A. Brouwer (Rinus), Populierenlaan 32, 2925
CT, is aangemeld voor een revalidatie periode op korte
termijn in het Astma centrum te Davos.
Wij hopen voor en met hem, dat het spoedig zijn
beslag zal krijgen.
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Woord en Daad.
In een gebroken wereld, getekend door armoede en
onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen
van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief
op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om
dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering
van mensen hier en daar.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
De avondmaalscollecte van vandaag is bestemd voor
Mercy Ships. Mercy Ships begon met een droom:
ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de
armste landen van de wereld helpen door medische
zorg te bieden. Door de jaren heen heeft Mercy Ships
met een handvol schepen meer dan twee miljoen
mensen in ontwikkelingslanden geholpen met
medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke
dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we die
droom in vervulling.
Mercy ships, omdat elk mens kostbaar is!
Van harte bij u aanbevolen.
Weekagenda
Maandag 20 november
19.00 uur: Follow Me (Next)-mentorcatechese
Dinsdag 21 november
14.00 uur: Vergadering wijkmedewerkers (Rank)
20.00 uur: Consistorie
Woensdag 22 november
20.00 uur: Belijdeniscatechese
Donderda 23 november
20.00 uur: Beraad – ‘Samen in de Ark’
Vrijdag 24 november
09.00 uur: Redactie Rankbericht

Zondag 26 november
10.00 uur: Ds.M.D.van der Giessen
18.30 uur: Dr.G.den Hartogh

Woonzorgcentrum Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat
57, 2922 GN
Mw. E. Boudestijn-de Koning, afd. Fluitekruid
Mw. N. Trouwborst-Nuhaan
Mw. G. Rehorst-Berger
Dhr. J. Roelse, afd. Koekoeksbloem
Dhr. A. van Vliet, afd. Korenbloem
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
Centrum Geerestein, Burgemeester Neetstraat 96,
2935 BB Ouderkerk aan den IJssel
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra
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
Follow Me en Follow Me Next
Aanstaande maandag zijn de jongeren weer van harte
welkom in de Follow Me en Follow Me Next groepen.
Bij de Follow Me gaan we nadenken over: schepping en
evolutie. Ze hebben deze week de opdracht gekregen
om in de tuin, op weg naar school, enz., eens goed om
zich heen te kijken. Ze nemen iets mee of maken een
foto van iets uit de natuur dat de schoonheid van de
schepping laat zien.

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

Bij de Follow Me Next is het thema: Geloven – een
gevecht!
Nieuw in de Rank?
Bent u nieuw in de Rank en/of wilt u meer informatie
over het meeleven in de Rank, schroomt u niet om aan
te geven, dat u graag nader wilt kennismaken. Dat kan
altijd bij de predikant en andere ambtsdragers of via
telefoon/email: 06-57250882/
pastoraat@derankkrimpen.nl. Wilt u meer informatie:
in de hal liggen ‘Infomappen’ met informatie over de
wijkgemeente.

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

