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Welkom
Vanmorgen is de bediening van de Heilige Doop.
Voorganger is de wijkpredikant, ds M.D. van der
Giessen. Organist is Marinus Cornet. Het teken en
zegel van de Doop wordt bediend aan Zoë Marie,
dochter van Dries & Annemieke Heij–Blanken; Boris
Marijn, zoon van Danny & Elise Koster-de Gelder en
Saar Rebecca, dochter van Arjan & Johanneke Vonk–
van der Ende. We lezen uit het Evangelie Marcus 10,
13-16. Tekst voor de verkondiging is vers 13: De
mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om
ze door Hem te laten aanraken… Thema: Aangeraakt!
De avonddienst is de Rank om 18.30 uur een
Jeugddienst. Ds. Machiel van der Giessen gaat aan de
hand van de ‘Jobs woorden’ in op de vraag Ook
weleens boos op God?’ De Praiseband Testify begeleidt
de samenzang. Wij wensen u gezegende diensten toe.
Collecte
De eerste collecte is voor PKN Catechese en Educatie.
In de catechese leren jongeren te leven in navolging
van Jezus Christus. Dat is zeker in deze tijd van groot
belang. Helaas lijken veel oude vormen niet meer te
werken. Catechesegroepen worden massaal
opgedoekt. Gelukkig klinken er ook hoopvolle geluiden
vanuit kerken die catechese opnieuw uitvinden. Zoals
dat dorp waar elke week andere gemeenteleden hun
huis gastvrij openstellen voor de catechesegroepen.
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spoort
inspirerende voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze
met andere gemeenten. Met uw bijdrage steunt u dit
werk.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
gemeente. Alle activiteiten, pastoraat, catechese, enz
enz worden hiervan betaald. In de hal staat het
offerblok. Uw giften hierin worden alleen aan de Rank
besteed via het wijkfonds. We bevelen alle collectes
van harte bij u aan.
Weekagenda
Maandag 23 januari
19.00 uur: “Follow Me” mentorcatechese(Rank)
Dinsdag 24 januari
19.30 uur: Belijdeniscatechese (Pastorie, Hoflaan 37)
Woensdag 25 januari
20.00 uur: Huiskring Bergrede(Esdoornlaan 50)
Vrijdag 27 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht.
19.00 uur: Oud Papier(parkeerterrein IJsseldijkkerk)
Zaterdag 28 november
09.00-12.00 uur: Oud Papier(parkeerter. IJ’dijkkerk)
Zondag 29 januari
10.00 uur: Dr. G. den Hartogh
18.30 uur: Ds. J.W. Sparreboom uit Sliedrecht
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
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Dhr. P. de Haan, Rembrandtlaan 27, 2923 XL, is
ernstig ziek en wordt thuis verpleegd. Op 26 december
werd hij vanuit het ziekenhuis ontslagen naar huis,
waar het echtpaar De Haan-de Jong op 27 december
j.l. hun 70-jarig huwelijksjubileum mocht vieren.
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
Mevr M. Troost–Heuvelman
Verpleegafdeling Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924BC
Mw. H. M. van der Ben-van der Voorden
afd IJsselsteen , kamer 123
Mw. G. den Breejen-Mes
Mw. C. Koen-van der Zijde, afdeling Leisteen
Verpleeghuis Rijckehove, Tsjaikowskistr 1, 2901 HM,
Capelle aan den IJssel
Mw. H.C. van Mullem-de Vries, Tulpenhof 2
(Kievitstraat 8, 2922 GG)
Antonius Binnenweg Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GC
Rotterdam
Dhr. J. Roelse (Leeuwerikstraat 12, 2922 GK)
Reageren op de uitnodiging voor
belijdeniscatechese
In de afgelopen week heb ik gemeenteleden brieven
geschreven met een persoonlijke uitnodiging voor de
belijdeniscatechese. In die brief heb ik enthousiast
geschreven: “Binnenkort hoop ik persoonlijk
(telefonisch) contact op te nemen, maar het is
natuurlijk ook prima als u/jijzelf al naar mij wilt
reageren. Graag zelfs!” Dat laatste wil ik hier nog
graag even benadrukken, want het eerste heb ik iets
te enthousiast geschreven, aangezien ik lang van
iedereen de telefoonnummers niet heb of aan kan
komen. Daarom – vriendelijk verzoek – reageer zelf
even naar mij toe. Tel: 0180–471117, Email:
mdvandergiessen@freeler.nl.
Het blijkt trouwens, dat ik enkelen de brief ten
onrechte heb gestuurd, omdat ze in het ledenregister
als dooplid vermeld staan, maar toch wel belijdenis
hebben gedaan. Reageer dan ook even, want dan kan
dat alsnog verwerkt worden.
Ds. Machiel van der Giessen
Oud papier
Volgende week vrijdag en zaterdag 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.
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Follow Me mentorcatechese– ‘Lawaai maken voor
stille armoede’
Tijdens de vorige mentorcatechese ging het bij de
Follow Me groepen over ‘omzien naar de ander’. Kijk
eens om je heen: voor wie kun jij een naaste zijn? Eén
op de acht gezinnen heeft te maken met armoede. Het
probleem met armoede is dat het vaak in de stilte en
slecht zichtbaar blijft. Als iemand rijk is en het goed
heeft dan kun je dit zien. Er is zelfs een tijdschrift,
Quote, waarin portretten staan van de 500 rijksten van
Nederland. Een tegenhanger van dit blad is de Quiet.
Zij willen stille armoede een gezicht geven en hebben
de 500 mensen die in de Quote staan uitgedaagd om
mee te helpen aan armoedeverlichting.
Eén van deze miljonairs heeft vorige week de jongeren
van de drie Follow Me groepen een aanbod gedaan.
Elke groep krijgt voor twee maanden € 100,00 in
beheer. Dit bedrag is bestemd voor de voedselbank.
Net als in bekende gelijkenis over iemand die zijn geld
in beheer geeft aan drie knechten (Mat. 25), is het aan
de jongeren wat ze met dit geld gaan doen. Alle
groepen hebben de uitdaging aangenomen de
komende twee maanden zich in te zetten om dit
bedrag te laten groeien. Zo hopen we op biddag een
mooi bedrag aan de voedselbank te overhandigen.
De jongeren kregen te horen dat veel geld verdienen
vaak het gevolg is van een succesvolle cocktail van:
creativiteit, doorzettingsvermogen, moed en een goed
plan. Daarnaast werd hen geadviseerd om gebruik te
maken van hun eigen netwerk. Uiteraard is de
kerkelijk gemeenschap (u dus) een belangrijk
onderdeel van dit netwerk. Wat kunt u doen? Er zijn
vooral bidders nodig. We willen u vragen om niet
alleen voor de opbrengst van de actie te bidden, maar
ook voor onze jongeren zelf. Daarnaast kunt ook
praktisch helpen: door de jongeren aan te moedigen,
te stimuleren en bij te dragen aan de verschillende
projecten. Op dit moment zijn de eerste ideeën
hiervoor al in ontwikkeling. Ongetwijfeld hoort u
hierover binnenkort meer van de jongeren zelf.
De gelijkenis in Mattheus 25 leert ons dat inzet en
doorzettingsvermogen beloont wordt. We kijken dan
ook verwachtingsvol uit naar de slotdatum van deze
actie, op de biddag voor gewas en arbeid, 8 maart
2017.
Aan Tafel met Luther; proeven van geloofskracht
Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken
uiteen valt, dan nog zou ik vandaag een boom planten
(M. Luther).
Luther leefde in een turbulente tijd met oorlog en grote
spanningen tussen arm en rijk. In de kerk zag hij het
mis gaan. De mensen maakten zich druk of God hun
ziel wilde redden en de kerk was teveel een
heilsfabriek geworden vond hij. In die tijd maakte hij
zelf een omslag door. Hij werd gegrepen door de
genade. Je hoeft niet te zwoegen voor je ziele heil,
begreep hij. Nee, God schenkt je vanuit zijn grote
liefde door Christus al vergeving en je bent gered. Een
enorme kracht kwam er in hem vrij. In plaats van
zwoegen om goed genoeg te zijn voor God door te
voldoen aan allerlei regels en eisen, geeft God me zijn
liefde. Van de vele pagina’s die hij schrijft spatten het
enthousiasme en de levensvreugde af. Neem
bijvoorbeeld de zgn. ‘tafelgesprekken’, waarin de
gesprekken die hij met leerlingen, gasten en niet te

vergeten zijn geleerde vrouw Katarina von Bora en zijn
kinderen hield opgetekend staan. Je merkt hoe hij
geniet van het eten op tafel, zijn familie en leerlingen
rond de tafel. Van alles kwam er tijdens gesprekken
voorbij, van bomen planten, kinderen opvoeden,
besturen tot aan vertaalkwesties van de bijbel en
kerkelijke kwesties toe. Luther genoot van de volheid
van het leven dat God hem schenkt.
Daarom willen we op 7 februari om 19.00 uur (inloop
vanaf 18.30 u.) met elkaar als leden van de
Protestantse Gemeente aan tafel in de Rank met
Luther om te proeven van zijn geloofskracht,
We ontmoeten elkaar en praten over pittige uitspraken
van Luther met Jan Verhaar en Corinne Groenendijk
We zingen en luisteren met Mirjam IJsseldijk (zang) en
Elly van Munster (luit)
We eten gerechten uit Luthers tijd met Peter de Kwant
en Arnold Spek (koks)
Enthousiast? Kom mee koken
en/of tafel dekken of serveren.
Geef je op bij
familiespek@kpnmail.nl
Of meld je alvast aan om mee te
eten bij hneven@hetnet.nl
Sirkelslag 2017
Wil jij een avond lang samen met andere tieners
opdrachten doen? Welke opdrachten zijn nog
onbekend, maar het beloofd weer een leuke avond te
worden! Samen met duizenden anderen jongeren
zitten we op 3 februari om 19.30 uur klaar om de strijd
met elkaar aan te gaan, doe jij mee? Je kunt je
opgeven voor 31 januari via
https://goo.gl/forms/RlPEhcIcgHxOVmNt2 of
jeugdwerk@pknkrimpen.nl.
“Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard”
Nodigen u uit op de Israël avond, welke gehouden
wordt op woensdagavond 1 februari in kerkelijk
centrum De Rank, Albert Schweitzerlaan 8
Wij mogen ons verheugen op een bijzondere spreker
en wel Opperrabbijn Binyomin Jacobs. Het thema van
deze avond is: “Hoe lezen Joden de Bijbel” Een zeer
leerzaam onderwerp! De aanvang is 20.00 uur. Inloop
vanaf 19.30 uur. Er is ook een Israël stand met
producten uit Israël aanwezig. U bent van harte
welkom! Voor informatie: Jaap Bremmer 0180510480, Piet Heuvelman 06-20595372 en Leen van
der Vlist 0180-682262.
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

