Wijkgemeente de Rank
Protestantse Gemeente
Krimpen aan den IJssel

De Rank

22 oktober 2017 jaargang 11 nummer 8

Rankbericht

Albert Schweitzerlaan 8, 2922 HD Krimpen aan den IJssel; tel. 0180-512534; www.derankkrimpen.nl; info@derankkrimpen.nl

Welkom
Hartelijk welkom in de diensten vandaag in de Rank.
Vanmorgen gaat Dr. W.M. de Bruin uit Stolwijk voor.
Het kinderlied is ELB 262 - Uw Woord is een lamp voor
mijn voet. Ds. C.M. van Loon uit Rotterdam is
vanavond de voorganger in de gezamenlijke
avonddienst in de IJsseldijkkerk.
Gezegende diensten toegewenst.

Het programma is als volgt:
12:30 uur inloop
12:45 – 14:15 uur lunch en activiteit
14:30 uur de kinderdienst met ouders en kinderen.
Voorgangers zijn Machiel v.d. Giessen en Willemieke
Schippers.
Iedereen van harte welkom in de Rank!

Kinderlied zondag 29 oktober
Volgende week zondag, 29 oktober is het kinderlied
ELB 426 - Dank U voor de wonderen, die gebeuren.
Collecte
De eerste collecte is voor het Noodfonds.
De gemeente wordt om een bijdrage gevraagd, zodat
de ondersteuning door de diaconie van een groot
aantal activiteiten door kan blijven gaan. Werk onder
allerlei groepen mensen, activiteiten op allerlei
gebieden, onder zwakkeren, onder mensen die een
steuntje in de rug nodig hebben.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
gemeente. Beide collecten van harte aanbevolen.
In de hal staat het offerblok voor het wijkfonds.
De zendingsbusjes zijn bestemd voor het schoolproject
voor Liberia.
Weekagenda
Maandag 23 oktober

19.00 uur: Follow Me (Next)-mentorcatechese
Dinsdag 24 oktober
14.00 uur: Vergadering wijkmedewerkers ( Rank)
20.00 uur: Geloofsopvoedingsgroep
20.00 uur: Wijkkerkenraad ( Rank)
20.00 uur: Bijbelkring (Rank)
Woensdag 25 oktober
20.00 uur: Gemeenteavond (Rank)
Vrijdag 27 oktober
08.30 uur: Redactie Rankbericht
19.00 uur-20.00 uur: Oud papier (parkeerterrein
IJsseldijkkerk)
20.00 uur: Doopgesprek
Zaterdag 28 oktober
09.00 uur-12.00 uur: Oud papier ( parkeerterrein
IJsseldijkkerk)
19.15 uur: Reformatie-samenkomst Rehobothkerk
20.00 uur: Praise-avond Testify
Zondag 29 oktober
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen m.m.v. Kerkkoor
Krimpen o.l.v. Karin Snel
18.30 uur: Ds. J. Slager, Rotterdam
Dankdag kindermiddag
Woensdag 1 november vieren we met elkaar dankdag.
Voor de kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 8
hebben we een lunch en een leuk programma gemaakt
met als afsluiting de kinderdienst samen met u als
ouder.
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Voor deze middag zijn we nog op zoek naar
enthousiaste volwassenen die het leuk vinden om de
kinderen te begeleiden bij een activiteit of willen
helpen in de keuken. Aanmelden kan bij Sija
Groeneveld, sijagroeneveld@gmail.com / 0639774173.
Zieken
Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ
Mw. H. Molenkamp, Binnenvaart 12, 2922 DB, zij
verblijft op afd.6 kamer 18, voor onderzoek.
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Naast de met name genoemde zieken, gedenken wij
ook in onze voorbeden diegenen, die in hun
gezondheid met lichamelijke en/of psychische moeiten
te maken hebben.
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 123b
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 6,
2935 BB Ouderkerk aan den IJssel
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra (Gruttostraat 1 2922 GD)
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
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Mentorcatechese Follow Me
We zijn enorm dankbaar dat Rick Nieuwland en
Daniëlle Lindhout hebben aangegeven dat ze mentor
willen zijn in de Follow Me groep. Fijn dat jullie je op
deze manier in willen zetten voor de tieners in onze
gemeente! Hierdoor kan de mentorcatechese
doorgaan.
Het zou fijn zijn als zich nog twee gemeenteleden
aanmelden om mentor te worden. Wil jij met jongeren
van 12-15 jaar in gesprek? We zoeken mentoren die
geïnteresseerd zijn in jongeren en hun leefwereld en
daarin God Zijn plek geven. Durf jij het aan?
Mentorcatechese wordt één keer in de 14 dagen
gegeven op maandagavond van 19.00 – 20.00 uur.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Willemieke Schippers, kerkelijk werker, T 06-20653547
of E willemiekeSK@derankkrimpen.nl .
Maandag 23 oktober komen we weer bij elkaar.
Thema’s:Follow Me: God is alwetend!
Follow Me Next: Geloven is als schaken…?!
Tot ziens!
Zomerkleding inzameling Liberia
De kindernevendienst steunt de school in Liberia met
hun wekelijkse collecte.
Deze keer willen we graag een praktische collecte
houden d.m.v. zomerkleding in te zamelen. Kinder- en
volwassenkleding zijn welkom! (zie ook de oproep van
Kees Hoogendijk)
Wanneer:
Zondag 29 oktober en
Woensdag 1 november (Dankdag)
Waar: Zaal 2/3 bij de kindernevendienst
Doet u/jij allemaal mee?
Lucas 3: 11 “Als je twee jassen hebt, geef er dan één
weg”
Update Liberia
Na een zijn bezoek aan Nederland in juni & juli is
Prince Dennis weer terug in Fishtown. Hier in
Nederland hebben we samen een stichting opgericht
van waaruit we het werk nog meer willen ondersteunen. Op dit moment zijn we bezig om een 20ft
container in November naar Fishtown te sturen. Deze
container gaan we voorzien van zonnepanelen en
willen we inrichten met enkele computers zodat de
kinderen hier mee kunnen werken. We hebben een
vaste internet aansluiting kunnen regelen (een van de
eerste in de regio). Uiteraard willen we de container zo
vol mogelijk daarheen laten gaan.
Graag doen we dan ook een oproep voor zomerkleding,
matrassen, simpele ledikanten, kinderbedjes,
kinderglijbaan, tiener fietsen etc. Graag even contact
opnemen met Kees Hoogendijk, op 06 22389409 als je
iets kan bijdragen. Je bijdrage wordt gewaardeerd!
Geloofsopvoeding van je kind
Na de inspirerende avond over geloofsopvoeding met
Corjan Matsinger is opnieuw duidelijk geworden hoe
goed en belangrijk het is om als ouders met elkaar na
te denken over de geloofsopvoeding van je kind.

Vooral in de pubertijd kan het een zoektocht zijn hoe
je als ouder (of begeleider in het jeugdwerk) op een
positieve manier met je kind kan blijven communiceren
over God, de kerk en het geloof. Om elkaar te
inspireren en te ondersteunen willen wij aanstaande
dinsdag, 24 oktober starten met een geloofsopvoedingsgroep voor ouders in de tiener- en
puberleeftijd. Een tweede avond is ook al gepland (28
november). Ouders, maar ook iedereen die te maken
heeft met tieners en pubers (bijvoorbeeld als je in het
jeugdwerk zit) zijn van harte welkom! We kunnen ons
voorstellen dat er ook ouders van jongere kinderen zijn
die interesse hebben voor het onderwerp geloofsopvoeding: voel je ook welkom of maak je interesse
aan ons kenbaar. Wellicht kunnen we voor de ouders
van jongere kinderen ook een avond of groep
organiseren. De avond op 24 oktober begint om 20.00
uur en wordt gehouden in de Rank. Vragen?
j.m.spek@kpnmail.nl
Hartelijke groet, Wilma van der Blom en Jolanda Spek
Voortgezette kennismaking
Met allerlei (leeftijds-)groepen heb ik na de kerkdienst
kennismakingsontmoetingen gehad. Graag wil ik daar
een vervolg aan geven en nodig van harte de 65plussers uit voor nadere ontmoeting en kennismaking
bij een kopje koffie na de morgendienst van zondag 29
oktober. Van harte welkom!

UITNODIGING

UITNODIGING

Gemeenteavond
Samen gemeente zijn – (ook) in de kerkdienst
Op woensdag 25 oktober is er in de Rank, aanvang
20.00 uur een gemeenteavond, waarop we rond het
thema Samen gemeente zijn – (ook) in de kerkdienst –
over allerlei zaken vanuit het leven van de
wijkgemeente in gesprek willen gaan: hoe willen we
samen gemeente zijn met daarbij ook de vraag hoe
gaan we om met verschillen (in beleving)? Waar hopen
we op bij de kerkdienst, voor onszelf, voor anderen?
Kan je blij zijn om de vreugde van een ander? En ook:
“Verdraagt elkanders lusten”.
Tevens hopen we u en jou ‘bij te kunnen praten’ over
de start en de voortgang van de gesprekken tussen
Wingerd, Ark en Rank en zo mogelijk/nodig daar ook
input voor te krijgen. We hopen velen te begroeten!

Oud Papier
Vrijdag (27-10) en zaterdag (28-10) 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 tot 12.00 uur.

