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Welkom
Hartelijk welkom in De Rank deze morgen.
In deze ochtenddienst gaat Dr. G. den Hartogh voor.
In de avonddienst begroeten we onze “oud”predikant
Ds. J.W. Sparreboom uit Sliedrecht.
Wij wensen u allen gezegende diensten toe.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Missionair werk.
In Kanaleneiland in Utrecht, een wijk waar driekwart
van de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen,
houdt De Haven, pioniersplek van de Protestantse
Kerk, iedere zondagmiddag ‘koffiehuis’. Eens per
maand is er een gratis ‘havenmaaltijd’. De focus ligt op
contact leggen met mensen. Sommigen
gemeenteleden helpen buren met boodschappen,
geven taalcursussen of springen bij op een van de
kinderclubs.” Deze collecte maakt pioniersplekken als
De Haven, waar bevlogen mensen zoeken naar nieuwe
vormen van christenzijn in hun eigen omgeving,
mogelijk.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
gemeente. Alle activiteiten, pastoraat, catechese, enz
enz. worden hiervan betaald.
In de hal staat het offerblok.
We bevelen beide collectes van harte bij u aan.
Weekagenda
Maandag 30 januari
19.00 uur: Gesprekstraining mentoren Follow Me
(Rank)
Woensdag 1 februari
18.45 uur: Kinderclubs (Rank)
Donderdag 2 februari
20.00 uur: Gebedskring (Ark)
Vrijdag 3 februari
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
19.30 uur: Sirkelslag (Rank)
Zondag 5 februari
10.00 uur: Ds. M.C. van Pelt, Rotterdam
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkkerk
Zieken
Opname in het ziekenhuis
Mw A. Slooff–van Walsum, Rondweg 235, 2922 ET
wordt maandag opgenomen in het Havenziekenhuis
voor een operatieve ingreep, waarna een periode van
revalidatie nodig zal zijn.
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

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Verpleeg- woon- en zorgcentra:
Laurens Woonzorglokatie 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. Troost-Heuvelman
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
Verpleeghuis Rijckehove, Tsjaikowskistr 1, 2901 HM,
Capelle aan den IJssel
Mw. H.C. van Mullem-de Vries, Tulpenhof 2
(Kievitstraat 8, 2922 GG)
Antonius Binnenweg, Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GC
Rotterdam
Dhr. Roelse (Leeuwerikstraat 12, 2922GK)
Geboren
Op zaterdag 21 januari is Wesse Pim geboren. Wesse
is de zoon van Wout & Leanne Schouten (Schietbaan
11, 2924 XK Krimpen aan den IJssel) en broertje van
Seth. Van harte gefeliciteerd!
Afwezigheid wijkpredikant
Van donderdag 2 t/m zaterdag 4 februari is de
wijkpredikant, Ds M.D. van der Giessen afwezig. In
voorkomende gevallen kunt u contact opnemen via de
’pastorale telefoon’: 06 – 57250882.
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering d.d.
17 januari 2017.
Opening: De preses, Marjan Tromp opent de
vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Zij geeft het woord aan ds. van der Giessen voor een
moment van bezinning.
In het kader van de Kerkbalans, die zondag a.s. van
start gaat, leest ds. van der Giessen uit Efeze 3,
het gebed van Paulus voor de kerk. We zingen lied
968: 1 + 2 + 5, over de ware kerk des Heren.
Het thema van de Kerkbalans is: “Mijn kerk verbindt”.
Dit heeft niets te maken met pleisters plakken, maar
juist alles met de kerk die God en mensen met elkaar
verbindt.
Een memo gaat rond met variaties op dat thema zoals:
“Mijn kerk – verdiept – ontroert – deelt uit.
Kerkenraadsleden wordt gevraagd hieraan een
waardeoordeel toe te kennen en dit te motiveren, met
als gevolg een enthousiaste en verrassende discussie.
Ds. van der Giessen geeft hierna de leiding van de
vergadering terug aan de preses.
Kerkdiensten: Zoals gebruikelijk worden de
kerkdiensten rondom Kerst en Jaarwisseling
geëvalueerd en de komende diensten voorbereid.

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

De morgendienst van eerste Kerstdag vraagt nog een
nadere evaluatie i.v.m. de veiligheid en de richtlijnen
van de brandweer.
Vacatures: Vanuit de gemeente zijn namen
aangedragen waarmee de kerkenraad verder kan.
Het gaat vooral om 1 vacature binnen de diaconie en
een tweetal binnen het consistorie.
Conceptbeleidsplan Algemene Kerkenraad: Na een
procedure van gemeenteavond en extra
kerkenraadsvergadering, zijn we nu toe aan de reactie
naar de AK op het conceptbeleidsplan.
Vanuit dit beleidsplan en de besprekingen heeft ds.
van der Giessen een overzicht gemaakt. Dit memo
wordt door de preses in bespreking gegeven. Na alle
overwegingen zal nu de reactie op het beleidsplan
worden voorbereid.
Mededelingen en rondvraag:
*Aan de hand van een “Werkverslag” van ds. van der
Giessen wordt gesproken over zijn eerste ervaringen in
onze gemeente, o.a. over de plaats van het
“kindermoment“ in de eredienst.
*Er wordt al weer hard gewerkt aan het “Paarse
boekje”, voor velen een leidraad in de lijdenstijd.
*Voor de kerkbalans is de voorbereiding weer in volle
gang.
We zingen lied 440, waarna Marcel Markus de
vergadering afsluit met dankgebed.

Inloophuis Crimpen-Inn
Inloophuis Crimpen-Inn zoekt jeugdwerkers van 16
jaar en ouder.
Woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Gebouw “t Onderdak”Groenendaal 5
Doet: splelletjes, knutselen, bijbelvertelling
Info: Edwin van der Keur, tel. 06-24537725
Email: edwinvdkeur@gmail.com
Aan Tafel met Luther; proeven van geloofskracht
Op 7 februari willen we om 19.00 uur (inloop vanaf
18.30 u.) met elkaar als leden van de Protestantse
Gemeente in de Rank aan tafel gaan om te proeven
van Luthers geloofskracht.
We ontmoeten elkaar en praten over pittige uitspraken
van Luther met Jan verhaar en Corinne Groenendijk
we zingen en luisteren met Mirjam IJsseldijk (zang) en
Elly van Munster (luit) we eten gerechten uit Luthers
tijd met Peter de Kwant en Arnold Spek (koks)
Enthousiast? Kom mee koken en/of tafel dekken of
serveren. Geef je op bij familiespek@kpnmail.nl.
Of meld je alvast aan om mee te eten bij
hneven@hetnet.nl.

De wereld staat in brand

Verslaafd - Follow Me en Follow Me Next
Het zal je maar gebeuren. Je zit flink aan de drugs en
dan win je ineens 325.000 euro bij de Postcode Loterij.
Dat overkwam Jos Refo. De meeste mensen zouden
door het dolle heen zijn, maar hij werd bang. Bang dat
de drugs hem zijn leven zou kosten. Hoe het zover
kwam en hoe het daarna gelopen is, komt hij vertellen
op maandag 6 februari om 19.00 uur. Deze avond is
voor iedereen die op de middelbare school zit. Ook als
je normaal niet naar de mentorcatechese komt ben je
van harte welkom. Tot dan!
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 februari
2017. Wees welkom! Stuur gerust een email met
gebedspunten of vragen naar
gebedskringkrimpen@gmail.com.
Namens de gebedskring,
Elisabeth van der Ham
Sirkelslag 2017
Wil jij een avond lang samen met andere tieners
opdrachten doen? Welke opdrachten zijn nog
onbekend, maar het beloofd weer een leuke avond te
worden! Samen met duizenden anderen jongeren
zitten we op 3 februari om 19.30 uur klaar om de strijd
met elkaar aan te gaan, doe jij mee? Je kunt je
opgeven voor 31 januari via
https://goo.gl/forms/RlPEhcIcgHxOVmNt2 of
jeugdwerk@pknkrimpen.nl.

Geweld en strijd,
je stad kapot,
je vrijheid kwijt,
onmens’lijk lot.
Geen plek voor ’t hoofd,
geen brood, geen drank,
je eer geroofd,
slechts vuil en stank.
Geen leven telt
en bovendien
natuurgeweld,
niet aan te zien.
O Heer, ervaar mijn dank,
er gaat hier ook veel mank,
maar ’t is geen vergelijk
als ‘k in de verte kijk.
Laat ons met alle krachten
hun leed verzachten,
met geld, maar ook gebed,
O Here, zegen het!
Barend van Mierlo

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

