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Welkom
Vanmorgen gaat onze wijkpredikant, Ds Machiel van
der Giesen voor. Het Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin
Snel verleent medewerking. Organist is Gerrit van der
Werf. Het kinderlied is vanmorgen ELB 426 - Dank U
voor de wonderen, die gebeuren. De Bijbellezing is 1
Petrus 2, 11 – 25 en de tekst voor de verkondiging 1
Petrus 2, 13a: “Erken omwille van de Heer het gezag
van de bestuurders, die door de mensen zijn
aangesteld…”. In de gezamenlijke avonddienst gaat
vanavond om 18.30 uur Ds J. Slager uit RotterdamIJsselmonde hier in de Rank voor.
Voortgezette kennismaking
Met allerlei (leeftijds-)groepen heb ik na de kerkdienst
kennismakingsontmoetingen gehad. Graag wil ik daar
een vervolg aan geven en nodig van harte de 65plussers uit voor nadere ontmoeting en kennismaking
bij een kopje koffie na deze morgendienst.
Van harte welkom!
Kinderlied zondag 5 november
Het kinderlied voor zondag 5 november is ELB 451 Jezus houdt van alle kleine kinderen.
Collecte
Nationale Bijbelzondag, dat is dé zondag in het jaar
waarop we samen met kerken in Nederland - extra
dankbaar zijn voor de Bijbel. Het is bijzonder dat we
een bijbel in onze eigen taal hebben wereldwijd is er
nog veel bijbel verspreiding en vertaalwerk te doen –
en daar staan we op Bijbelzondag ook bij stil.
Dit jaar voeren we actie om kinderen in China een
prentenbijbel te geven.
Ook kunt u daadwerkelijk meehelpen het project
Prentenbijbels voor kinderen in China te steunen.
Deze zondag vindt u hier speciale kaarten voor op de
stoelen in de kerkzaal.
HELPT U MEE?
Hartelijk aanbevolen door het Nederlands Bijbel
Genootschap.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
Woensdag 1 november is de eerste collecte bestemd
voor de wijkdiakonie en de tweede voor de kerk.
Weekagenda
Maandag 30 oktober
19.30 uur: Moderamen AK
20.00 uur: Huiskring “De Bergrede”, Hs. 8, Fuga 4
20.00 uur: Gesprekstraining mentorcatechese
Dinsdag 31 oktober
20.00 uur: Beraad “Samen in de Ark”
20.00 uur: Kring Ouderkerk, Hs. 7, Reigerlaan 56
(Ellen Speksnijder)
Woensdag 1 november
Dankdag voor gewas en arbeid
14.30 uur: Ds. M.D.van der Giessen, Kinderdienst
19.30 uur: Ds. M.D.van der Giessen
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Donderdag 2 november
20.00 uur: Belijdeniscatechese
Vrijdag 3 november
09.00 uur: redactie Rankbericht
Zondag 5 november
10.00 uur: Ds. M.D.van der Giessen
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk
20.00 uur Kring Ouderkerk, Reigerlaan 56 ( Ellen Speksnijder), Hoofdstuk 7

Zieken
IJsselland Ziekenhuis, Prins Constantijnweg 2, 2906
ZC, Capelle a/d IJssel
Mw. Jacolien van Vliet-Andeweg, Concours 12,
2924 AE. Zij verblijft op afd. neurologie.
Mw. H. Molenkamp, Binnenvaart 12, 2922 DB, is
thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Jord Verburg, Populierenlaan 53, 2925 CP, is na een
derde chemokuur thuis gekomen uit het ziekenhuis
Dhr. J. Poelman, Rigoletto 26, 2926 PH, heeft een
periode van bestralingen achter zich kunnen laten en
hoopt nu weer het ‘gewone’ leven op te kunnen
pakken.
Onlangs is bij het re-integratieplan in het werk
duidelijk geworden, dat er voor Mieneke de Jong-Pols
(Breekade 17, 2924 AB), vanwege haar aangeboren en
chronische aandoening geen mogelijkheden meer zijn
om deel te kunnen nemen aan het reguliere
arbeidsproces.
Dit is een aangrijpende mededeling, maar schept
duidelijkheid voor de toekomst.
Zij richt zich momenteel op haar mogelijkheden om
anders bezig te zijn in de maatschappij.
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Woonzorgcentrum Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat
57, 2922 GN
Mw. E. Boudestijn-de Koning, afd. Fluitekruid
Mw. N. Trouwborst-Nuhaan
Mw. G. Rehorst-Berger
Dhr. J. Roelse, afd. Koekoeksbloem
Dhr. A. van Vliet, afd. Korenbloem
Verpleegafdeling Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924BC
Mw. H. M. van der Ben -van der Voorden, kamer 123 b
Mw. C. Koen-van der Zijde, kamer 355
Mw. M. Pols-Heuvelman, kamer 217
Mw. N. van Buuren-Slappendel, kamer 231
Mw. P. Schouten-Honkoop, kamer 157
Centrum Geerestein, Burgemeester Neetstraat 96,
2935 BB Ouderkerk aan den IJssel
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra
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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
Woon-zorgcentrum De Vijverhof,Reigerlaan 251,2903
LJ, Capelle aan den IJssel
Mw. T. van der Voorden-Oosterom, kamer 416
Dankdag voor gewas en arbeid
Aanstaande woensdag, 1 november is het Dankdag
voor Gewas en Arbeid. ’s Middags om 14.30 uur (in
het Krimpens Kerkblad bij het kerkdienstoverzicht
staat 15.00 uur, maar dat klopt niet) is er in de Rank
de kinderdienst. Voorgangers zijn kerkelijk werker
Willemieke Schippers en Ds. Machiel van der Giessen.
Thema: Blij verrast n.a.v. Handelingen 8, 26 – 40 over
Filippus en de Ethiopiër (kamerling). Om 19.30 uur is
de gezamenlijke Dankdagdienst in de Rank met
eveneens Ds Machiel van de Giessen als voorganger.
Voor deze Dankdagdienst wordt als Bijbellezing vanuit
het Leesrooster aangereikt: Matteüs 20, 1 – 16.
Dankdag kindermiddag
Woensdag 1 november vieren we met elkaar dankdag.
Voor de kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 8
hebben we een lunch en een leuk programma gemaakt
met als afsluiting de kinderdienst samen met u als
ouder.
Dit is het programma:
12:30 uur inloop
12:45 – 14:15 uur lunch en activiteit
14:30 uur de kinderdienst met ouders en kinderen.
Voorgangers zijn Machiel v.d. Giessen en Willemieke
Schippers.
Iedereen van harte welkom in de Rank!
Voor deze middag zijn we nog op zoek naar
enthousiaste volwassenen die het leuk vinden om de
kinderen te begeleiden bij een activiteit of willen
helpen in de keuken. Aanmelden kan bij Sija
Groeneveld, sijagroeneveld@gmail.com / 0639774173.
Komt u ons helpen? En beleef samen met uw
(klein)kind een mooie middag!
Belijdeniscatechese
Op donderdag 2 november (aanvang 20.00 uur in de
Rank) is de eerste ‘echte’ avond van de
belijdeniscatechese. Inmiddels hebben zich zeven
gemeenteleden gemeld om mee te gaan doen, maar
zijn er nog meer die mee willen doen.
Schroom niet en wees welkom!
Fruitactie
Heeft u tijd om op zondag 5 november (of in de dagen
er na) een fruitgroet weg te brengen aan een medegemeentelid?
Met elkaar moet het zeker weer haalbaar zijn om op de
oogstzondag rond de 200 bezoekjes te brengen aan
oudere en zieke gemeenteleden.
Dit is toch wel het minste wat we voor elkaar kunnen
doen. Met elkaar laten we zien dat ook zij erbij horen
en we gezamenlijk gemeente van God mogen zijn.

Vrijdagavond 3 november tussen 18.30 uur – 19.30
uur en zaterdagmorgen 4 november tussen 9.30 uur –
10.30 uur zamelen we fruit in, zodat we op 5
november rond de 200 fruitbakjes klaar hebben. Uw
bijdrage is hard nodig!
Door samen te werken willen we laten zien dat we naar
elkaar omzien, om elkaar geven, elkaar waarderen, dat
we samen gemeente zijn. Iets waar we best wat
energie in mogen steken wat zich weer omzet in
dankbaarheid.
U of jullie doen toch ook mee?
Schoenendoosactie
Inmiddels zijn de eerste schoenendozen al ingeleverd.
Wat zou het fijn zijn als straks alle kinderen in Pava
weer zo`n mooie verrassing krijgen!.
Wilt u ook meedoen aan de actie; formulieren kunt u
vinden in de hal.
De actie duurt t/m zondag 19 november.
Inleiding Gemeenteavond
Afgelopen woensdagavond hadden we een mooie
gemeenteavond. Ik heb daar een Inleiding gehouden
over: Samen gemeente-zijn – (ook) in de kerkdienst.
Wie het nog wil lezen, ik heb er nog exemplaren van.
U/jij kan er één ontvangen. Per email kan natuurlijk
ook: mdvandergiessen@freeler.nl.
Nieuwe bijbels
Op de plank in de hal staat altijd een rij bijbels klaar
voor gebruik op de kringen, de catechese, de
kindernevendienst en allerlei andere activiteiten. Daar
worden ze goed gebruikt en dat is precies de
bedoeling! Maar na zoveel jaren waren ze niet meer zo
stevig: een beetje versleten. Daarom zijn ze voorzien
van een laagje plakplastic. We hopen dat ze zo nog
enige tijd gebruikt kunnen worden. Maar we hebben
ook 10 nieuwe gekocht, niet meer in de bekende
rood/gele kleuren( die zijn niet meer leverbaar), maar
nu zwart/wit. We hopen zo weer heel lang volop uit
Gods Woord te kunnen lezen.
De Rankrentmeestersring
ZOA Kruidnoten
Wegens groot succes vorig jaar houdt ZOAvluchtelingenzorg ook dit jaar weer haar jaarlijkse
kruidnotenactie. Voor €2,50 koop je een heerlijke zak
gewone kruidnoten (450 gram) en voor €3,50 een zak
chocolade kruidnoten (350 gram). De kruidnoten zijn
niet alleen lekker, maar je helpt ook vluchtelingen in
Afrika en Azië aan voedsel, onderwijs, onderdak en
schoon drinkwater. Dat geeft pas een goede nasmaak!
Maak niet alleen jezelf én een vluchteling blij, maar
verras ook je collega, buurman, trainer, vriendin of wie
maar in je opkomt, door een zak echte
banketbakkerskruidnoten cadeau te geven. Op de site
www.zoa.nl/campagne/zoa-kruidnotenactie vindt je
naast meer informatie over de actie, leuke cadeau
labels om zelf te printen. Bestel rechtstreeks bij de
ZOA of geef je bestelling door aan Elsa van der Ham:
elselinden@kpnmail.nl of Annet van Rijs:
annetvanrijs@gmail.com.
Dan bezorgen we in Krimpen aan den IJssel de
kruidnoten zo spoedig mogelijk bij je thuis.
De actie loopt tot 17 november.
), Hoofdstuk 731 oktober, 20.00 uur Kring Ouderkerk, Reigerlaan 56 (

