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Welkom
Zondag 28 mei, de zondag tussen Hemelvaart en
Pinksteren is de zgn. Wezenzondag naar het woord van
Jezus: Ik zal u niet als wezen achterlaten. Voorganger
in de morgendienst is de wijkpredikant Ds Machiel van
der Giessen. We lezen Joel 2, 12 – 20 en Handelingen
1, 12 – 14. Tekst voor de verkondiging is Handelingen
1, 14a: Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het
gebed (NBV) / Deze allen bleven eendrachtig
volharden in het gebed (NBG).
Onlangs zijn een aantal mannen uit de wijkgemeente
naar Schotland geweest met de Vierde Musketier. Dat
was een mooie (geloofs-)ervaring. Gertjan de Jong zal
er een impressie van geven.
In de avonddienst gaat de oud-predikant, Ds W.J.J.
Koelewijn uit Renkum voor. Medewerking wordt
verleend door het Krimpens Kerkkoor o.l.v. Karin Snel.
De redactie wenst u gezegende diensten.

Weekagenda
Dinsdag 30 mei
14.00 uur: vergadering wijkmedewerkers (Rank)
Vrijdag 2 juni
08.30 uur: Redactie Rankbericht ( Rank)
Zondag 4 juni
10.00 uur: Ds. M.D van der Giessen en Ds. O.
Matulessy, Doopdienst
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk
20.15 uur: Belijdenisdoen-gespreksgroep: Christelijk
leven (ethiek)

Collecte
De eerste collecte is voor de 2 procent vakantiegeld
actie van de diaconie.
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om op
vakantie te kunnen gaan. Financiële middelen
ontbreken daarvoor en het vakantiegeld wat men
ontvangt is hard nodig om de rekeningen van gas en
licht of de boodschappen te kunnen betalen. De
Krimpense kerken doen een beroep op u om 2 procent
van uw vakantiegeld af te dragen om de diaconieën de
mogelijkheid te bieden die doelgroep te kunnen
helpen.
De tweede collecte is bestemd voor de Kerk, voor de
groei en bloei van de gemeente. In de hal vindt u het
offerblok voor het wijkfonds. Denkt u ook aan de
zendingsbussen, bestemd voor het schoolproject in
Liberia. Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Laurens Woonzorglocatie De Elf Ranken,
Middeldijkerplein 28, 2993 DL, Barendrecht
Mw. J.J. Ophof-Kool, Kamer 119

Pinksterdienst
Op zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag is de
morgendienst in de Rank een gezamenlijk dienst met
de Moluks Evangelische Kerk.
Voorgangers zijn Ds. Otto Matulessy en Ds. Machiel
van der Giessen. In deze dienst zal de Heilige Doop
bediend worden aan drie kinderen.
Kinderlied
Op zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag is het kinderlied:
ELB 478 - Zing, zing, zingen maakt blij.

Geboren
Op maandag 22 mei hebben Bas en Joyce Egas-Koster,
IJsseldijk 283, 2924 AZ, een dochtertje gekregen Noor,
Catherina Janna Egas. Zij is het zusje van Mees. Van
harte gelukgewenst!

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Zieken

Zieken thuis

Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Verpleeg- woon- en zorgcentra:

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
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)

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

Hoflaan 3, 2926 RC Krimpen a/d IJssel
06-53850718, scriba@derankkrimpen.nl

Liturgie per email
Iedere zondag liggen er tegenwoordig in de hal van de
Rank enkele papieren exemplaren van het liturgieblad
met daarop ook de tekst van liederen, die niet in het
Liedboek staan voor gemeenteleden, die de beamer
niet goed kunnen zien. Wanneer gemeenteleden, die
via internet meeluisteren dat blad per email willen
ontvangen, dan is dat mogelijk. Geeft u dan uw naam
en emailadres door aan pastoraat@derankkrimpen.nl.

Kindernevendienst groep 8-ers (en familie)
Jullie nemen dit jaar afscheid van school, maar ook
van de kindernevendienst.
Dit laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.
De afscheidsdienst is dit jaar op zondagmorgen 18 juni
met onze eigen dominee Machiel van der Giessen. We
hopen dat jullie er samen met je familie bij kunnen
zijn!
Meer info over de dienst volgt via de leiding.

Foto’s kerkenraad
Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn bij het maken
van de foto’s.

Nacht van Gebed 2017
Van vrijdag 16 op zaterdag 17 juni in de Rehoboth
kerk te Krimpen aan den IJssel
Aanslagen in Egypte eisten de levens van zeker
45 koptische christenen. Niet alleen in Egypte is
er veel geweld tegen christenen. Tienduizenden
christenen in Irak sloegen op de vlucht voor
Islamitische Staat. Ze wonen verspreid over de
hele wereld. En in Nigeria werden opnieuw
meisjes en vrouwen door Boko Haram ontvoerd.
Wat is hun toekomst?
Dit is slechts een greep uit de nieuwsberichten van de
afgelopen tijd. Het geweld tegen christenen neemt toe.
We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat voor impact
dit heeft op de lokale kerk. Toch kunnen we een
verschil maken in het leven van vervolgde christenen.
Landsgrenzen en gevangenismuren belemmeren ons
gebed niet!
Uw gebed heeft impact op de vervolgde kerk! Bid mee
tijdens Nacht van Gebed van 16 op 17 juni in de
Rehobothkerk Landerijen 1 te Krimpen aan den IJssel.
De Nacht begint om 22.00 uur en duurt tot 6.30 uur. U
kunt er ook voor kiezen om een deel van de nacht mee
te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht luisteren
we naar verhalen van vervolgde christenen en
ondersteunen we hen door gebed.
Neem voor vragen contact op met: Xander van Rijs
xandervanrijs@gmail.com
Meer informatie:
www.opendoors.nl/bid/nachtvangebed
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
Adressenlijst
Er is weer een nieuwe adressenlijst (voorheen
noemden we dat het inlegvel). Alle namen en adressen
van mensen die “iets” voor de Rank doen, kunt u hierin
vinden. Het heeft deze keer een blauwe kleur. Het is
nu voorzien van de meeste mailadressen. U kunt er
een meenemen als u dat wilt. Ze liggen in de hal op de
boeken/literatuur-tafel.
De kerkenraad

