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Welkom
Hartelijk welkom in de Rank.In de morgendienst gaat
ds. W. van Laar uit Gouda voor. Het kinderlied deze
morgen is ELB 425: Dit is de dag. In de avonddienst
verwelkomen we ds. L.C. de Borst uit Buren, voormalig
pastoraal werker in wijkgemeente de Rank.Gezegende
diensten toegewenst.
Kinderlied – zondag 5 maart
Op zondag 5 maart is het kinderlied: ELB 188 - ‘k Stel
mijn vertrouwen….
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Timon.
Timon is een Christelijke organisatie voor jeugdzorg en
(jong)volwassenenzorg en is met name ook actief in de
stadsregio Rotterdam.
Timon helpt jongeren, jongvolwassenen en ouders bij
problemen met opgroeien en opvoeden. Medewerkers
en vrijwilligers van Timon weten zich geïnspireerd en
gemotiveerd door het evangelie van Jezus Christus.
Met elkaar brengen zij naastenliefde in praktijk door
zich te verbinden aan kwetsbare jongeren.
De tweede collecte is voor de kerk, de groei en bloei
van de gemeente.In de hal staat het offerblok wat
bestemd is voor het wijkfonds, en de zendingsbusjes
die bestemd zijn voor het schoolproject in Liberia.
Van harte allen bij u aanbevolen.
Dopen… en dan?!
In het afgelopen jaar zijn er een aantal kinderen
gedoopt. Graag nodigen we de doopouders uit voor
een vervolg op het doopgesprek met Dopen… en dan?!
Op drie avonden willen we bij elkaar komen om ons
nader te bezinnen op de betekenis van de doop en
onze verantwoordelijkheid daarin met betrekking tot
de geloofsopvoeding van de kinderen. We hebben drie
avonden in de agenda gepland, nl. woensdag 15
maart, woensdag 29 maart, woensdag 12 april,
aanvang 20.15 uur in de Rank. Ouders van dopelingen
in het afgelopen jaar krijgen nog een persoonlijke
uitnodiging, maar ook anderen zijn van harte welkom!
Weekagenda
Donderdag 2 maart
14.30 uur: Bijeenkomst wijkmedewerkers
IJsseldijkkerk en Rank
20.00 uur: PKN Gebedskring(Ark)
Vrijdag 3 maart
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 5 maart
10.00 uur: Ds.M.D.van der Giessen, m.m.v.Kerkkoor
Krimpen o.l.v .Karin Snel
Het kinderlied is: ELB 188 - ‘k Stel mijn
vertrouwen
18.30 uur: Krimpen Zingt dienst in de Ark,
Dr. R.E. Stiemer, Den Haag m.m.v. IKJK
Challenge uit Dordrecht
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. C.D. van der Graaf, Fort de Roovere 27, 2926 VE
Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500, 3045 PM,
Rotterdam
Maandag 27 februari a.s. wordt dhr. D. Speksnijder,
Waalstraat 2b, 2921 XP voor een operatie opgenomen
Zieken thuis
Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Mw. M. v. Capellen-Korevaar, Lijsterstr. 42, 2922 VG
Verpleeg- woon- en zorgcentra:
Dhr. J. Roelse,( Leeuwerikstraat 12, 2922 GK), is
vanuit Antonius te Rotterdam overgeplaatst naar
Woonzorgcentrum Tiendhove afd. Koekoeksbloem
Woonzorgcentrum Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat
57, 2922 GN
Mw. N. Trouwborst-Nuhaan
Mw. G. Rehorst-Berger
Mw. M. Troost-Heuvelman
Dhr. J. Roelse, afd. Koekoeksbloem
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, afd. Leisteen
Mw. N. van Buuren-Slappendel
Centrum voor Reuma en Revalidatie, Van
Beethovenlaan 60, 3055 J D, Rotterdam
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra, Gruttostraat 1, 2922 GD
Laurens Woonzorglokatie De Elf Ranken,
Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht.
Mw. J.J. Ophof-Kool, Kamer 119
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
( Allergo 121, 2925 BC)
Bloemen
Er zijn bloemen bezorgd bij mw. H. Vuik-Pols,
Kortlandstraat 12,2922 XE, zij kwam na een val weer
thuis.
Uitnodiging belijdeniscatechese – kennismaking
en overleg
Na de morgendienst is er koffiedrinken voor allen, die
belangstelling hebben om mee te doen met een groep
om na te denken over het al of niet doen van
belijdenis. Welkom!
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Hoflaan 3, 2926 RC Krimpen a/d IJssel
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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 2 maart
2017. Wees welkom! Stuur gerust een email met
gebedspunten of vragen naar
gebedskringkrimpen@gmail.com.
Koekenbank voor Voedselbank
Met onze groep zijn wij de uitdaging aangegaan om
geld op te halen voor de Voedselbank. Zondag 5
maart serveren wij na de ochtenddienst koeken bij de
koffie. Omdat wij ons ‘startkapitaal’ voor deze actie
hebben ontvangen, met de bedoeling daar meer van te
maken, willen wij iedereen vrij laten wat zijn/haar koek
bij de koffie waard is. De opbrengst is uiteraard voor
de Voedselbank Krimpen.
Helpt u mee om van onze uitdaging een succes te
maken en van het startkapitaal een mooi bedrag te
maken voor het goede doel?
Stijn en Mark.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering d.d.
14 februari 2017.
Opening en bezinning: De preses opent de vergadering
en heet iedereen van harte welkom; zij leest een
gedeelte uit Matheus 25 vanaf vers 34, en gaat voor in
gebed. De bezinning heeft als thema het project van
catechese groep “Follow me”.Dit project zet zich in
voor de “stille armoede” in onze omgeving. Stille
armoede slaat op onze medemens onder de
armoedegrens, die zich echter niet bekend maakt als
zodanig en daardoor verstoken blijft van hulp. Binnen
dit project ontvangen tieners een bepaald bedrag
waarmee ze kunnen werken. Als je aan de slag gaat
met wat God je geeft zal het groei kennen. Het project
loopt tot Biddag.John Maliepaard leest voor vanuit een
bijdrage van Willemieke Schippers aan deze actie,
waarna we via de beamer een film zien van een
gesprek tussen tieners en de voorzitter van de
voedselbank. Ook vanuit de diaconie ligt er de vraag
om alert te zijn op “Stille armoede” in je omgeving en
dat te melden.
Kerkdiensten: Op 19 februari a.s. vindt de bevestiging
van ambtsdragers plaats. Met de bevestiging van
Manus Verweij en Huib van Gelder zijn de beide
vacatures binnen de diaconie vervuld. Dit geldt tevens
voor de beide vacatures binnen het consistorie in de
persoon van Sija Groeneveld en Mart Jan den Hoed als
ouderling. Als kerkenraad en gemeente zijn we
hierover bijzonder verheugd.
Op 19 maart a.s. wordt een doopdienst gehouden.

Wijzigingen in de kerkorde: Ds. v.d. Giessen was bij de
bespreking van de voorgestelde wijzigingen aanwezig,
en heeft de reactie vanuit onze kerkenraad voorbereid.
Na bespreking gaat de kerkenraad akkoord met deze
reactie naar de classis.
40 dagen tijd/ Stille Week: Het “Paarse boekje” voor
de 40 dagen tijd is al enige tijd in voorbereiding.
Enkele kerkenraadsleden buigen zich nu over het
thema en de invulling van de gebedsbijeenkomsten in
de “Stille Week”.
Beamer: Aanpassing van de “Beamer” is afgerond. Ook
in de grote vergaderzaal (zaal 2/3) is nu de
mogelijkheid van een visuele presentatie in gebruik
genomen.
Er is een vervolggesprek geweest tussen het
moderamen van de Rank en dat van de AK. De Rank
had 2 punten ingebracht: 1 de verantwoordelijkheden
en bevoegdheden en 2 de communicatie.
Sluiting: We zingen Psalm 25: 2 + 4, waarna Willem
Dubbeldam afsluit met dankgebed.
Geslaagd diner voor Pava.
Als werkgroep kijken we terug op een geslaagd diner
voor onze zustergemeente in Pava/Roemenie. Aan een
sfeervol gedekte tafel verwelkomden we onze gasten.
Alle lof ging uit naar onze meester- koks Peter de
Kwant en Arnold Spek. Zij wisten met beperkte
middelen een compleet vijf-gangen-diner op tafel te
zetten. We hebben heerlijk gegeten, gezellig met
elkaar bijgepraat en met dit alles een mooi bedrag
bijeen gebracht. Waarmee we eind van 't jaar weer
voedselpakketten kunnen verzorgen voor de ouderen
in Pava. Hartelijk dank!!

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

