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Welkom
Op deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. In
beide diensten gaat Ds. Machiel van der Giessen voor.
Het kinderlied is ELB 438 - Ho stop, sta eens even stil.
We lezen verder in 1 Petrus 2. Vanmorgen concentreren we ons op 1 Petrus 2, vers 1 Petrus 2, 2a en 4:
“En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere
melk van het woord…. (…). Voeg u bij Hem, bij de
levende steen...”. En in de avonddienst bij de
Dankzegging op vers 5a: “… en laat u ook zelf als
levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijke tempel”. Gezegende diensten!
Kinderlied- zondag 1 oktober
Op zondag 1 oktober is het kinderlied is ELB 459 - Lees
je Bijbel, bidt elke dag
Collecte
Op deze zondag is de eerste collecte bestemd voor het
in standhouden van de wekelijkse bloemengroet.
Dit kan zijn voor mensen die uit het ziekenhuis komen
of ziek zijn maar ook voor verjaardagen of een
huwelijk(jubileum). De tweede collecte is bestemd voor
de groei en bloei van de gemeente.
Collecte Heilig Avondmaal is bestemd voor:
Jeugddorp De Glind. De Glind is een gewoon, klein,
groen dorp dat valt onder de gemeente Barneveld.
Bijzonder wordt het pas als je weet dat er achter 25
van de 140 voordeuren een professioneel gezinshuis
zit. En dat alle leefgebieden (wonen, onderwijs/
werken, vrijetijd en de dorpse gemeenschap) bijdragen
aan de ontwikkeling van een kwetsbare groep
kinderen. Kinderen en jongeren kunnen hier wonen
en/of werken aan hun toekomst. Dat maakt het een
Jeugddorp.
Weekagenda
Maandag 25 september
19.00 uur: Follow Me(Next)-mentorcatechese
Dinsdag 26 september
20.00 uur: Toerustingsavond 1 Petrus-start
Gemeentekringen
20.00 uur: Kring Ouderkerk, bij Bertha Reedeker,
Rigoletto 59.
Woensdag 27 september
20.00 uur: Gespreksgroep ‘Tegendraads en bij de tijd’
20.00 uur: Huiskring ,de Bergrede' Hs.7
adres: Esdoornlaan 50.
Vrijdag 29 september
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
19.00 uur-20.00 uur: Oud papier (parkeerterrein
IJsseldijkkerk)
Zaterdag 30 september
09.00 uur-12.00 uur: Oud papier (parkeerterrein
IJsseldijkkerk)
Zondag 1 oktober, Israëlzondag
10.00 uur: Ds. C. Baggerman
18.30 uur: Ds. G. Stougie uit Berkel en Rodenrijs
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 ziekenhuis:
Dhr. R. Brouwer, Populierenlaan 32, 2925 CT
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Vanwege de vele kopij worden de verpleeghuizen dit
keer niet vermeld, er zijn geen wijzigingen.
Bloemen
Bloemen zijn bezorgd bij : Mw. Fia van Dijk,
Zwaluwhof 72, fam. van Schie- Buijs, Waardzicht 22.
Fruitbakje bij Dhr. R. Brouwer, Populierenlaan 32.
Afwezigheid wijkpredikant
Van woensdag 4 oktober t/m zondag 8 oktober is Ds.
M.D. van der Giessen afwezig. Kerkelijk werker
Willemieke Schippers neemt dan waar.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen via
de pastoraatstelefoon/email: 06-57250882/
pastoraat@derankkrimpen.nl
Toerustingsavond over 1 Petrus - start
Gemeentekringen
Aanstaande dinsdag, 26 september is er in de Rank om
20.00 uur voor alle gemeenteleden een toerustingsavond m.b.t. de 1 Petrus-brief. Wat kunnen wij leren
van de situatie van de christenen, waar Petrus aan
schrijft, voor onze situatie om ‘Jezus te volgen in een
verwarrende tijd’? Deze avond is ook de start van de
Gemeentekringen. Zeer welkom! (Mocht u onverhoopt
niet aanwezig kunnen zijn - voor de kringen kunt u
zich ook opgeven via het formulier op de flyer of per
email kringenwerk@derankkrinpen.nl
Gespreksgroep ‘Tegendraads en bij de tijd’
Aanstaande woensdag komen op de gespreksgroep,
die het boek van Dr. Wim Dekker ‘Tegendraads en bij
de tijd’ bespreekt, de hoofdstukken 8 en 10 in
bespreking: God niet aan de grenzen, maar in het
centrum – Het geheim bewaren. Ben(t) u/jij niet
eerder geweest, maar interesseert (jo)u deze thema’s
ook, van harte welkom om 20.00 uur de Rank.
Follow Me en Follow Me Next
Maandag 25 september begint de Follow Me en Follow
Me Next mentorcatechese. Als mentoren kijken we
ernaar uit om samen met de tieners mooie dingen te
gaan ontdekken dit jaar.
Thema Follow Me Next (16+): Valt God te kennen?
God openbaart zich!
Thema Follow Me: Wie ben jij? Door God geliefde!
Things to do ‘Follow Me’ (11-15/16): Om al bezig te
zijn met het thema krijg je voordat we op maandag bij
elkaar komen een opdracht om te doen. Deze keer is
de opdracht niet voor jou maar voor je
ouders/verzorgers. ☺
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@ouders/verzorgers  Stel dat een buurman/
buurvrouw je de volgende vraag stelt: ‘Ik heb gehoord
dat doop met liefde te maken heeft. Klopt dat?’ Wat
zou je antwoorden? Vertel dit aan je tiener, zodat we
hierover maandag verder in gesprek kunnen gaan.
Vanuit de Kindernevendienst
Helpende handen
Wat een kinderschare! Wanneer de dominee het
kindermoment aankondigt en de kinderen op het
podium uitnodigt, hoor je tientallen kindervoeten
enthousiast naar voren lopen. Van voor in de kerk,
achter, boven: overal verschijnen lachende kindergezichten die vervolgens een plekje op één van de
trappen voor het podium zoeken. Een rijkdom voor
onze gemeente. Na het kinderlied volgt een ware
uittocht naar de zalen in de hal waar de kindernevendienst plaatsvindt. Tijdens de preek wordt er in groep
1 en 2 een Bijbelverhaal verteld, gezongen, gebeden
en geknutseld. In groep 3 wordt er met elkaar nagedacht en gesproken over het geloof, de kerk en de
Bijbel.
Tijdens een ‘normale’ zondag zitten er wel 20 tot 30
kinderen in zowel groep 1 als groep 2. De leiding
bestaat uit twee personen. Dat betekent ongeveer één
persoon van de leiding op 10 kinderen. Dat is te
weinig.
Het rumoer en de drukte zorgen er soms voor dat de
kindernevendienst niet gegeven kan worden, zoals we
dat graag zouden willen. Om onze kinderen een fijne
tijd bij de kindernevendienst te kunnen blijven geven,
zijn we op zoek naar hulp.
Indien u/jij van de leiding deel uit wilt/wil gaan maken:
harstikke graag! Ziet u het niet zo zitten om zelfstandig leiding te geven aan de kinderen of een
Bijbelverhaal aan hen te vertellen, dan is dit wellicht
iets voor u/jou: we zoeken ook ‘hulpouders’. Dit zijn
(jong-)volwassenen die een aantal keren per jaar
willen helpen bij de kindernevendienst. Die helpen de
orde te bewaren, ervoor zorgen dat de kinderen hun
aandacht erbij houden en waar nodig helpen met een
kleurplaat of knutselwerkje. Is dit iets voor u/jou? U
kent vast iemand van de kindernevendienst. Schiet
hem/haar aan na de dienst. We kunnen uw/jouw hulp
goed gebruiken!
Kerst
De Kinderkerstdienst in De Rank: een begrip in
Krimpen aan den IJssel en omstreken en ieder jaar
weer een feest om mee te maken. De mooie liederen,
het kerstspel van de kinderen, iedereen gaat met een
goed gevoel naar huis. De Kinderkerstdienst wordt
traditioneel georganiseerd door de kindernevendienst.
Dat willen we dit jaar graag wat breder trekken. Alle
inspiratie en creativiteit uit de gemeente is welkom.
We willen dit jaar dan ook een projectgroep samenstellen, met mensen uit de hele gemeente, welk team
zal brainstormen over de invulling en aankleding van
de dienst en samen voor de uitvoering daarvoor zal
zorgdragen. Graag plaatsen we dan ook een oproep
om u/je daarvoor op te geven, zodat we samen voor
weer een onvergetelijke kinderkerstdienst kunnen
zorgen. Vele handen maken nu eenmaal licht werk.
Graag aanmelden bij iemand van de leiding van de
kindernevendienst.
Bijbel-doe-zondag

In de herfstvakantie vinden traditioneel weer de Bijbeldoe-dagen plaats. Deze worden de zondag daaraan
voorafgaand (15 oktober) ingeleid met een speciaal
voor de kinderen georganiseerde themadienst. Deze
dienst vindt plaats in wijkgemeente De Ark. Omdat er
ongetwijfeld veel kinderen uit De Rank die dienst zullen
bijwonen, zal er die dag géén kindernevendienst zijn in
De Rank. Alle kinderen (en hun ouders) zijn van harte
uitgenodigd in De Ark.
Verjaardagen
De Verjaardagen in de komende twee weken zijn niet
vermeld in het Krimpens Kerkblad. Daarom deze keer
in het Rankbericht:
24-09 Dhr. H. van Schie, Waardzicht 22, 2922 HM
27-09 Mw. A.M.C. Breedveld-v.d.Horst, Cascade 70,
2923 AT
01-10 Dhr. K. Lier, Bazielkruid 50, 2925 SM
05-10 Dhr. H.A. Tolhoek, Waardzicht 57, 2922 HM
06-10 Dhr. B. van der Kooij, Bazielkruid 49, 2925 SM
06-10 Mw. A. de Kreij-Schep, V.v.Goghlaan 1, 2923AN
06-10 Mw. A.G.A. Ruijters-de Geus, Jan Steenstr. 4,
2923 CP
Fijne vierdagen gewenst!
Oud Papier
Vrijdag (29-09) en zaterdag (30-09) 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.
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 ambtsdragers of via telefoon/email:
06-57250882/ pastoraat@derankkrimpen.nl
Om alvast te noteren in de agenda
3 oktober 10.15 uur: Geloofsgesprekskring (als vorm
van volwassencatechese)
3 oktober 20.00 uur: ‘Praten over God en zo’
Avond over geloofsopvoeding met Corjan Matsinger
25 oktober 20.00 uur: Gemeenteavond – Samen
gemeente-zijn – in de kerkdienst
Even uw aandacht…
Op zondag 8 oktober. kunnen alle kinderen van KND
meehelpen voor de Stichting Samen W/Kerken voor
Oeganda door onder familie , vrienden en gemeenteleden een 6 tal kleine kaarsjes in glas te verkopen.
Hier krijgen zij twee weken de tijd voor en kunnen de
opbrengst zondag 22 oktober weer inleveren tijdens de
KND. De volledige opbrengst komt ten goede van de
stichting. Eventueel worden de overgebleven kaarsjes
na de dienst op 22 oktober in de hal verkocht.
--Werkt u ook mee ??
Bedankt namens Samen W/Kerken voor Oeganda,
Irene Nieuwpoort.

