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Welkom
Hartelijk welkom in De Rank.
De dienst van vanmorgen zal worden geleid door Ds.
M.C.van Pelt uit Rotterdam.
In de avonddienst zal Ds. H.J.van Wijnen uit
Nieuwegein voorgaan.
Wij wensen u gezegende diensten.

Dinsdag 4 april
20.00 uur: Consistorie
Woensdag 5 april
18.15 uur - 20.00 uur: Kinderclub (zie hieronder)
20.15 uur: Gespreksgroep ‘Tegendraads en bij de tijd’
Donderdag 6 april
14.30 uur: Ouderen contactmiddag (Rank)
Vrijdag 7 april
08.30 uur: redactie Rankbericht
Zondag 9 april
10.00 uur: Ds. M.D.van der Giessen, Gezinsdienst
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk, voorganger:
Dr. G.den Hartogh

Rectificatie: In tegenstelling tot wat er het kerkblad
staat, is er vandaag geen koffie drinken na de dienst,
dit is doorgeschoven naar zondag 9 april a.s.
Kinderlied – zondag 9 april
Op zondag 9 april is het kinderlied een lied van
Palmpasen: ELB 344, Hosanna, Hosanna
Collecte
De eerste collecte is voor Het Leger des Heils. Het
Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met
professionele zorg en begeleiding. Met hun brede
zorgaanbod kunnen zij bijna iedereen helpen.
Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar
zingeving en antwoord op levensvragen. Waarom leef
ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen mee worstelt.
Het Leger des Heils heeft op bijna 50 plaatsen in
Nederland Kerken waar elke zondag een dienst wordt
gehouden. Ook zamelt het Leger des Heils al meer dan
honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. Kleding
die anders in de vuilnisbak beland. Zonde. Want die
kleding kunnen zij nog prima gebruiken voor
hulpverlening of de verkoop. De opbrengsten van de
kledingverkoop gaan naar de projecten van het Leger
des Heils.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
kerk.
Op zondag 23 april zal in alle PKN wijken een
gezamenlijke extra collecte wordt gehouden voor de
hongersnood in Afrika (giro 555) de opbrengst uit die
collecte wordt door het ACD verdubbeld.
Verantwoording
05 maart
08 maart
12 maart
19 maart
26 maart
maart

collecten
KERK
BIDDAG
KERK
KERK
KERK
WIJKFONDS

€
€
€
€
€
€

349,34
247,84
238,29
446,88
292,10
123,50

Diaconie collecte maart
05-3 Dr. Reijntjes Dovenschool
08-3 Kinderdienst Voedselbank
Avonddienst Voedselbank
12-3 Kerk in Aktie
19-3 NPV
26-3 Pauluskerk Rotterdam

€
€
€
€
€
€

366,62
174,84
579,52
289,45
460,81
352,85

Weekagenda
Zondag 2 april
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
Thuisgekomen uit het Reuma centrum Rotterdam
Mw. L.K. de Visser - Zijlstra, Gruttostraat 1, 2922 GD,
kwam na een revalidatie periode weer terug in haar
eigen woning.
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, 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,
Mw. P. Schouten - Honkoop, kamer 154 (Prins
Bernhardstraat 16, 2922 TM)
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)
Vooruitblik naar zondag 9 april - gezinsdienst
Op zondag 9 april, Palmpasen is de morgendienst een
gezinsdienst. Dat willen we vooral zo invullen, dat het
gaat om ‘de kerk als gezin’, waarbij alle leden van het
gezin centraal staan; niet alleen de kinderen, maar ook
de ouderen. De kinderen maken ‘Palmpaasstokken’,
die na de dienst in zaal 2/3 ook door de andere
gemeenteleden (bij het koffiedrinken) bekeken kunnen
worden.
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Staties in de Rank
In de Stille Week is er elke avond om 19.30 uur een
Avondgebed. Dit jaar krijgen die iets anders vorm dan
andere jaren. Er is namelijk een ex-gevangene van de
PI hier, die in de gevangenis staties heeft
getekend/geschilderd van de kruisweg van Jezus. Die
staties zullen worden getoond in de Rank. Elke avond
staat een statie centraal. Op zondag 9 april zal Huib
Neven na de kerkdienst (bij het koffiedrinken) in de
kerkzaal een korte toelichting geven op de traditie en
de betekenis van de ‘staties’.
Paasgroetkaarten
Zondag 2 april a.s. kunt u weer een paasgroet sturen
naar een gevangene.
Het kan gaan om Nederlandse gevangenen in
buitenlandse gevangenissen;
om gedetineerden in Nederland; en om mensen en
organisaties die op de lijst van Amnesty International
staan. Die kaarten zijn een bemoediging voor mensen
die, soms onder moeilijke omstandigheden,
gedetineerd zijn. Het kunstwerk op de kaart laat zowel
kracht als kwetsbaarheid zien. Ook Jezus was sterk en
kwetsbaar tegelijk.
Wij hopen dat u ons helpt de Paasgroeten over te
brengen.
De ZWO
Aflsuiting Kinderclub
Hoi allemaal,
Op woensdag 5 april is alweer de laatste clubavond
van het seizoen en daarom willen we gaan we bowlen
met groep 4-6!
Deze avond begint iets eerder namelijk om 18.15u en
we verzamelen dan bij de bowlingbaan. We zullen van
18.30-19.30 u gaan bowlen. Voor het bowlen willen we
een eigen bijdrage vragen van €3,We hopen jullie allemaal de 5e te zien!
Groetjes Inge, Isabella, Leo & Leonie
Paasgroetactie.
Zondag 9 april a.s. is de paasgroetactie van de Rank.
Aan zieke en oudere gemeenteleden wordt een attentie
gebracht. Wij vragen uw medewerking hiervoor.
Het zou prettig zijn als u de attentie persoonlijk
overhandigt en wanneer men daar behoefte aan heeft
een bezoek eraan vastknoopt.
Wij hopen dat de hele gemeente meehelpt en zo ‘het
omzien naar elkaar’ in praktijk brengt.
Helpt u mee?
De diaconie
40 – dagentijd: Steun jongeren in Zuid Afrika
Over twee weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe
staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg
volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de
sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd
hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in
moeilijke omstandigheden.
Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad waar
criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de
dag zijn. Daarnaast is de werkloosheid hoog.
De Sozo Foundation (Sozo) is een Zuid-Afrikaanse
partnerorganisatie van Kerk in Actie gevestigd in
Vrygrond die de jongeren ondersteunt in hun
ontwikkeling. Sozo wil jongeren een veilige en

inspirerende basis bieden waar zij het beste uit zichzelf
kunnen halen. Dit doet zij door het geven van
(vak)trainingen en workshops en het aanbieden van
stageplaatsen. Deze stage kan plaatsvinden bij Sozo
maar ook bij een van de organisaties, binnen of buiten
Vrygrond waar Sozo mee samenwerkt.
Voor 20 euro volgt één jongere een workshop
algemene vaardigheden.
Uw gift maakt het mogelijk dat jongeren in Vrygrond
(vak)trainingen kunnen volgen en daarmee hun welzijn
en de kans op het vinden van een baan vergroten.
Doet u ook mee?
De collecte tijdens de kindernevendienst is voor deze
jongeren. Ook de collecte in de boterham bij de
uitgang.
Wij vragen uw bijdrage voor deze jongeren door uw
gift te geven in de boterham.
De ZWO
Gebedskring PKN Krimpen
Bid mee! Elke eerste donderdag van de maand is er
een gebedskring in de Ark waarbij alle PKN
wijkgemeenten welkom zijn. We beginnen om 20.00
uur, de eerstvolgende keer is a.s. donderdag 6 april
2017. Wees welkom! Stuur gerust een email met
gebedspunten of vragen naar
gebedskringkrimpen@gmail.com.
‘Liberaal Christendom’, een boek voor de kerk
van nu.
Onder ‘liberaal christendom’ verstaan de schrijvers een
ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van
Christendom, die zonder opdringerigheid het belang
van Christelijk geloof wil uitspreken. Het gaat daarbij
om het ervaren, doen van en denken over dat geloof.
De schrijvers staan een geloofsgemeenschap voor die
het leven viert, aandacht heeft voor kritiek en
hulpbehoevendheid van buiten de eigen gemeenschap
en een bijdrage levert aan bijvoorbeeld ouderenwerk,
vreemdelingenwerk, voedselbank en inloophuizen.
Daar hoort ook een theologie bij. Theologie is voor de
schrijvers een voortdurend gesprek over geloofszaken,
waarbij de uitkomst nooit tot definitieve waarheid leidt.
In een twintigtal hoofdstukken bespreken zij de
geloofszaken die hen bezig houden.
Op dinsdag 4 april 2017 bespreken Corinne
Groenendijk en Jilles Scheurwater een aantal
onderwerpen uit het boek en gaan daarbij, hoe kan het
anders, met de deelnemers in gesprek. Van harte
welkom!
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a
Dinsdag 4 april Aanvang: 20.00 uur
U kunt u opgeven bij Jilles Scheurwater, tel. 0180514551 of jhscheurwater@live.nl
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

