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Welkom
Hartelijk welkom in de Rank. Deze zondag is de
morgendienst een belijdenis- en doopdienst. De
wijkpredikant, ds. Machiel van der Giessen is de
voorganger. Organist is Jacques Markus en onze
muziekgroep Vine ondersteunt ons in de zang. Esther
Mandemaker en Anne-Laura Suijker zullen belijdenis
doen en Esther zal ook gedoopt worden. We lezen uit
de Bijbel Psalm 16 en Johannes 16, 6 – 15. Tekst voor
de verkondiging is Johannes 16, 12 en 13a: Ik heb
jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het
nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal
jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle
waarheid.
Het kinderlied is ELB 421: Ben je groot of ben je klein.
De avonddienst is om 18.30 uur in de IJsseldijkkerk,
waar Proponent mw. A. Six-Wienen uit Gouda
voorgaat. Medewerking wordt verleend door het
Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel.
Collecte
De eerste collecte en de inhoud van de boterham bij de
uitgang is voor de Pauluskerk in Rotterdam (zie stukje
hieronder). De tweede collecte is voor de groei en de
bloei van de kerk.
Alle collectes van harte aanbevolen!
Steun mensen in de knel
Over drie weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe
staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg
volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de
sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd
hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in
moeilijke omstandigheden.
Vandaag vragen we uw aandacht voor het werk van de
Pauluskerk in Rotterdam, een diaconaal centrum voor
mensen in de knel. Verslaafden, mensen zonder
papieren en daklozen kunnen hier terecht voor
tijdelijke opvang. Mensen ontmoeten elkaar, schuiven
aan voor een maaltijd en maken gebruik van het
spreekuur van de predikant, arts of maatschappelijk
werker. Doel van de Pauluskerk is om mensen in de
knel via praktische handvatten nieuwe perspectief te
bieden en hen te helpen via het versterken van hun
levenskracht weer mee te draaien in de maatschappij.
Kerk in Actie steunt het werk van de Pauluskerk van
harte. Helpt u mee? Zodat mensen in de knel een dak
boven hun hoofd hebben en kunnen bouwen aan hun
toekomst. Geeft u ook?
De collecte tijdens de kindernevendienst is ook voor
deze mensen in de knel.
De ZWO
Weekagenda
Zondag 26 maart
20.15 uur: ‘Belijdenisdoen’ – gespreksgroep ( fam. Van
der Waal, Bernsteinstraat 80, Capelle aan den IJssel)
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Maandag 27 maart
20.00 uur: Kring Ouderkerk( Kerkweg 71, T.de Weerd)
19.00 uur: Mentorcatechese Follow-me en Follow-menext (Rank)
Woensdag 29 maart
20.15 uur: Gesprekskring Dopen ….en dan?
Vrijdag 31 maart
08.30 uur: Redactie Rankbericht ( Rank)
Zaterdag 1 april
13.00 uur: Korendag Molukse kerken ( Rank)
Zondag 2 april
10.00 uur: Ds.M.C.van Pelt, Rotterdam
18.30 uur: Ds.H.J.van Wijnen, Nieuwegein
Kinderlied – zondag 2 april
Op zondag 2 april is het kinderlied: ELB 452, Jezus is
de goede Herder.
Zieken
Thuisgekomen uit ziekenhuis
Dhr. P.J. (Piet) Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT.
Onverwacht bleek toch weer een behandeling nodig en
er zullen er ook nog meer volgen.
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Dopen… en dan?!
Aanstaande woensdag 29 maart, 20.15 uur starten we
in de Rank met Dopen... en dan?! Doopouders, die in
het afgelopen jaar (of eerder) hun kind hebben laten
dopen, worden in het bijzonder uitgenodigd, maar ook
anderen, die rond vragen van geloofsopvoeding graag
in gesprek willen gaan zijn zeker ook welkom!
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van
14 maart 2017.
Opening en bezinning: De preses heet iedereen van
harte welkom, in het bijzonder de nieuwe
ambtsdragers; zij draagt een gedicht voor van Barend
van Mierlo, getiteld “Kerkenraad”.
We zingen Gezang 381: 1 + 2 + 3, waarna ds. v.d.
Giessen voorgaat in gebed.
Als inleiding op het thema van de bezinning, het “Heilig
Avondmaal”, wijst ds. v.d. Giessen op de notitie van
Prof. Dr. J. Muis, geschreven voor de synode, over de
oorsprong, de betekenis en de theologische waarde
van het “Avondmaal”, en op de brief van ds. R. de
Reuver. (zie bijlage)
De vergadering gaat in kleine groepen uiteen ter
bespreking van de vragen gesteld door ds. de Reuver.
Hierna zingen we Gezang 381: 5.
Evaluatie Kerkdiensten: Het stilte-moment ter
voorbereiding op de eredienst vraagt nog enige tijd
van gewenning. Wellicht is nog een oproep nodig in het
Rankbericht i.v.m. het gebruik van mobieltjes.
Het kinderlied wordt als positief ervaren; belangrijk is
dat de kinderen zich in het lied herkennen.
De positie van de Paaskaars behoeft wel enige
aandacht i.v.m. de veiligheid. Ds. v.d. Giessen kijkt
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met dankbaarheid en plezier terug op de diensten van
“Biddag”; kinderdienst en avonddienst.
Ook worden bijzonderheden rondom de komende
diensten besproken.
Gezamenlijke avonddiensten: In het kader van het
voortgaande overleg over dit onderwerp, worden in de
vergadering de huidige afspraken en verdere
mogelijkheden besproken. Discussiepunten hierbij zijn
o.a.: Mogelijke uitbreiding van de avonddiensten en
roulerende taken van ambtsdragers.
Kringwerk: Een nieuwe belijdenisgroep wordt gestart
op 26 maart a.s. met een 12-tal gemeenteleden.
Daarnaast komt er een “opfriscursus”, voorlopig met
een 5-tal gemeenteleden. Tegelijk wordt gestart met
een gesprekskring over het boekje van ds. Dekker:
“Tegendraads en bij de tijd”.
Kerkblad: In brede kring wordt nagedacht over een
belangrijke vernieuwing van het kerkblad. Na een
voorzet vanuit de redactie zijn nu de wijkkerkenraden
aan zet met hun reactie op de plannen.
Beleidsplan PKN Krimpen: Binnen de Algemene
Kerkenraad zijn inmiddels de reacties besproken die
via gemeenteavonden, wijkkerkenraden en
samensprekingen zijn binnen gekomen. Het
oorspronkelijke beleidsplan is n.a.v. deze reacties
aangepast en is het aangepaste concept in de AK
goedgekeurd. Dit beleidsplan is daardoor gereed voor
een nieuwe en laatste consultatieronde langs de
betrokken wijken.
Op 20 april om 20.15 uur is er gelegenheid voor de
gemeente om mee te praten over dit beleidsplan. En
om iedereen in de gelegenheid te stellen van
gedachten te wisselen, bespreken we het ook na de
morgendienst op 23 april.
Sluiting: We zingen Gezang 558:1 + 4 + 9, waarna
Arie Ros afsluit met dankgebed.

prachtige gesprekken hieruit voortkomen! We staan
daar van 07:00 uur tot 09:00 uur. Wil u/wil jij ons
clubje voor een paar uurtjes komen versterken, dan
kunt u/kun jij dat melden bij René de Jonge, e-mail
renedejonge@versatel.nl, telefoon 06-18288736 of op
zondag in de hal van De Rank.
Namens de Missionaire Commissie
Hermien Gorlitz
Follow Me –
Opstanding en eeuwig leven voor ons
Deze week gaan we het hebben over het concrete en
tastbare van het eeuwige leven vóór (in de hemel) en
na de grote opstanding (als hemel en aarde één
worden). Afgelopen donderdag heeft Stijn de Jonge
een filmpje gemaakt op begraafplaats Waalhoven.
Matthijs v.d. Blom en Jelle v.d. Blom onderzochten
daar met Rene de Jonge (uitvaartleider in opleiding)
wat de teksten op de grafmonumenten ons vertellen
over de opstanding en het eeuwige leven.
Op de Facebook pagina van De Rank staat een filmpje
met het lied ‘Ooit komt er een dag’(Opwekking 665).
Dit keer hebben geen huiswerkopdracht voor de
jongeren, maar voor iedereen die op Facebook actief
is!
Things to do: Beluisteren het lied ‘Ooit komt er een
dag’ op de FB pagina van De Rank en laat een reactie
achter. Wat vind je van dit lied? Jullie reacties gaan we
maandag bespreken.

Grote schoonmaak
Deze week is er weer heel hard geschrobd en geboend
in de Rank. Alle kiertjes en richeltjes zijn weer schoon
gepoetst. Alle stoelen zijn gezogen. De vloer staat in
de was. Grote dank aan alle schoonmakers!
De Rankrentmeesters.
Zomaar een gesprekje…..
Aan alles om ons heen valt het op dat de lente is
aangebroken. Af en toe worden we al wat verwend met
warme zonnestralen en vorige week hebben de koeien,
springend van vreugde, hun stallen verlaten. Op wat
nachtvorst na treedt langzaam, maar zeker het
voorjaar ons tegemoet. Niet bepaald een reden om in
de vroege ochtenduurtjes warme koffie en thee te
gaan aanbieden aan reizigers op het busstation. Maar
de Missionaire Commissie denkt daar toch ánders over
en heeft besloten om deze actie voortaan ook in het
voorjaar te gaan voeren. Want ook al ís het dan niet
meer zo koud als in de december, het aanbieden van
een drankje blijft een mooie manier om met mensen in
contact te komen en met hen een gesprekje aan te
knopen. Deze busstationkoffietheeactiviteit heeft zich
hierin de afgelopen jaren al ruim bewezen. En in de
aanloop naar het paasfeest hebben wij zéker méér te
bieden dan alléén maar een warme drank. Op vrijdag 7
april a.s. willen we dus graag met een kleine groep
Rankgemeenteleden op het busstation de reizigers blij
verrassen met koffie en/of thee. Wie weet wat een

Follow Me en Follow Me Next – Afsluiting seizoen
Aanstaande maandag is alweer de laatste
catecheseavond. We willen het seizoen afsluiten met
een gezellig uitje. Jullie worden uitgenodigd voor een
uurtje bowlen op maandag 3 april vanaf 17.30 uur.
Daarna gaan we gezellig met elkaar een patatje eten.
We zien je graag om 17.15 uur, op de fiets, bij de
bowlingbaan. Tot dan!
Benefiet Korendag – Molukse Kerken Krimpen
Op zaterdag 1 april organiseren de Molukse Kerken in
Krimpen in de Rank van 13.00–20.00 uur een
Benefiet-Korendag. Naast zang van L ‘Esperance,
Rejoice, Kinderkoor De Regenboog, El Shaddai, River
Voices, Canta Popkoor, Vocalgroup Immanuel, Amasia,
Mercy en Krimpens Moluks koor is er ook ‘eten, snacks,
drinken, muziek’. Entree is € 1,00 per persoon. Alle
gelden komen ten goede aan de wederopbouw van het
Moluks Kerkgebouw. Van harte uitgenodigd om uw
medeleven en steun te laten blijken naar onze Molukse
zusters en broeders op deze dag!!

