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Welkom
Vanmorgen gaat ons wijkgemeentelid, Ds A. Tromp
voor. De tekst voor de verkondiging is 1 Korinthe
15:55b - Dood, waar is je angel? Het kinderlied
vanmorgen is ELB 447, Is je deur nog op slot? In
aansluiting op deze dienst is er een gemeenteochtendsamenkomst (zie hieronder). De gezamenlijke
avonddienst is deze zondag in de IJsseldijkkerk, waar
Ds J. van Walsum uit Alblasserdam voortgaat.
U en jullie allen gezegende diensten toegewenst.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor “Eredienst en
kerkmuziek”.
Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook als er
niet altijd een predikant beschikbaar is. Dat is het doel
van het project ‘Kringgemeenten’. Kringgemeenten zijn
gemeenten die het aandurven om zelfstandig te blijven
zonder een eigen predikant. Zij willen blijven vieren,
leren, dienen en ontmoeten, verbonden met en
verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. De
Protestantse Kerk ondersteunt deze kringgemeenten
onder meer met liturgie- en preekschetsen of met
liederen om ‘voorgangers’ – kringgemeenteleden die
regelmatig voorgaan in de eredienst – te helpen bij de
voorbereiding van dienst en verkondiging. Met deze
collecte kunnen meer materialen ontwikkeld worden
voor kringgemeenten. Ook steunen we met deze
collecte organisaties in het buitenland die kerkmuziek
ontwikkelen, bijvoorbeeld het Centro Kairos in Cuba,
dat zich inzet voor vernieuwing van de liturgie en het
maken van kerkmuziek met Cubaanse stijl en
instrumenten.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
Vandaag wordt in alle PKN wijken een extra
deurcollecte gehouden voor de hongersnood in Afrika
(giro 555) De opbrengst uit die collecte wordt door het
ACD verdubbeld.
Kinderlied – zondag 30 april
Op zondag 30 april is het kinderlied: ELB 422 - Als je
geen liefde hebt voor elkaar
Gemeenteochtend beleidsplan
Uitnodiging Gemeenteochtend – zeer welkom!
Van harte willen we als kerkenraad u en jullie allen
uitnodigen voor het beraad na de morgendienst.
Afgelopen donderdag was er al een gemeenteavond.
Kon u daar niet bij zijn, dan hebt u nog een kans
vanmorgen. Bent u daar al wel geweest, dan mag u
gerust nog een keer komen om te horen wat uw medegemeenteleden vinden.
De Algemene Kerkenraad heeft de wijkkerkenraad
gevraagd reactie te willen geven op en in te willen
stemmen met de tweede versie van het
conceptbeleidsplan ‘Zicht op Overmorgen’. In
voorgaande jaren zijn er al besluiten genomen, die
ingrijpende maatregelen noodzakelijk maken.
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Daar wordt nu in dit plan verder invulling aan gegeven,
onder andere ten aanzien van het gebruik van de
gebouwen. Om een goede reactie te kunnen geven aan
de Algemene Kerkenraad wil de wijkkerkenraad de
leden van de wijkgemeente ook graag horen.
Afgelopen dinsdagavond heeft de wijkkerkenraad al
gesproken over de plannen, maar wil met het
gemeenteberaad op donderdag en zondag ook u en
jullie als de gemeenteleden horen. Om zo breed
mogelijk gemeenteleden (ouderen en jongeren) de
gelegenheid te geven om te reageren, is er voor
gekozen om op twee momenten gelegenheid te geven
om met elkaar van gedachten te wisselen over ons
zicht op de (nabije) toekomst voor de Rank en het
geheel van de Protestantse Gemeente Krimpen. Op
dinsdag 16 mei vergadert de wijkkerkenraad weer en
zal dan op grond van alle consultaties de reactie
vaststellen, die naar de Algemene Kerkenraad gaat.
Weekagenda
Zondag 23 april
20.15 uur: Belijdenisdoen-gespreksgroep - De Heilige
Doop
Vrijdag 28 april
08.30 uur: redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 30 april
10.00 uur: Ds. J. Schaap, Rotterdam
18.30 uur. Ds. J. Verboom, Gouda
20.15 uur: belijdenisgespreksgroep – Het Heilig
Avondmaal
Zieken
Zieken thuis
Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Verpleeg- woon- en zorgcentra:
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, afdeling Edelsteen, kamer
217
Mw. N. van Buuren-Slappendel,kamer 231
Mw. P. Schouten-Honkoop, kamer 154

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 )
Zorgcentrum Atrium, Karel Doormanstraat 343, 3012
GH Rotterdam
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra,(Gruttostraat 1, 2922 GD )
Zorghotel Meander, Boslaan 1, 2912 PA, Nieuwerkerk
a/d IJssel
Mw. A. Schilt-Vijfhuize, Kamer 111 (Verbindingsweg
30, 2921 AS)
Ontmoeting met ‘veertigers’
In december heb ik na een kerkdienst een
kennismakingsontmoeting gehad met tal van
‘dertigers’. Dat was een mooi gebeuren. Inmiddels heb
ik al heel wat meer mensen (van naam) leren kennen,
maar zou die vorm van kennismaken toch graag willen
voortzetten en daarom wil ik graag alle ‘veertigers’
uitnodigen om met elkaar koffie te drinken na de
kerkdienst op zondagmorgen 7 mei. Noteer alvast de
datum!
Afwezigheid wijkpredikant
Van maandag 24 t/m zaterdag 29 april hopen we
binnen en buiten Krimpen van een aantal dagen
vakantie te genieten. In voorkomende gevallen kunt u
contact opnemen via de ’pastorale telefoon’: 06 –
57250882.

CREDO IN DE NACHT
Ik geloof
dat alles wat beschadigd en stuk is
heel wordt in zijn handen.
Ik geloof
dat alles wat mislukt en misbruikt is
zuiver en mooi wordt onder zijn blik.
Ik geloof
dat alles wat onecht en vervalst is
oprecht en helder wordt in zijn aanwezigheid.
Ik geloof
dat alles wat onthecht en vervreemd is
een veilig thuis vindt bij Hem.
Ik geloof
dat alles wat verloren of teloorgegaan is
door Hem wordt gevonden.
Ik geloof
dat een ieder die ziek en moe is
bij Hem volstroomt met nieuwe levenskracht.
Ik geloof
dat een ieder die droevig en teneergeslagen is
met Hem zal stralen en lachen.
Ik geloof
dat Hij mijn grootste vijand verslagen heeft.
en doet wat Hij beloofd heeft.

Oud Papier
Vrijdag (28-04) en zaterdag (29-04) 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.

Ik geloof
dat Hij mij kent en ziet,
mij hoort als ik roep.

Pava
afgelopen week ontvingen we Paasgroeten vanuit Pava
aan onze gemeente. Dit geven we graag aan u door.
Ook goed om te vertellen dat de vrouwenvereniging
van Pava op het idee kwam om zelf een paasgroet te
verzorgen voor ouderen. Men dacht: met Kerst zijn er
vanuit de Rank gedoneerde voedselpakketten. Met
Pasen kunnen we misschien zelf iets doen. Zo werd er
koek gebakken en door kinderen eieren geverfd. Deze
kleine pakketjes werden bezorgd bij oudere mensen
die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen. Zo was
er ook in Pava de “Paasgroet”.
De werkgroep.

Gedicht van Joke Verweerd

Ik geloof
dat Hij er is.
Dat is mijn houvast.

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

