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Welkom
Dit is weer het eerste Rankbericht na de vakantieperiode. Hartelijk welkom in de diensten van vandaag.
In beide diensten 10.00 uur en 18.30 uur gaat onze
eigen wijkpredikant Ds. Machiel van der Giessen voor.
Het kinderlied in de morgendienst is ELB 448 - Je hoeft
niet bang te zijn. De avonddienst is een zangdienst.
Bij de diensten
Vanmorgen gaan we starten we met een prekenserie
over de 1 Petrus-brief: De Hoop die in ons leeft (Jezus
volgen in en verwarrende tijd). Later in de maand (zie
onder over info-avond) starten ook een aantal
Bijbelkringen/Groeigroepen met deze brief. Wij
beginnen vanmorgen met het opschrift 1 Petrus 1, 1-2
over het wezen van de gemeente/de kerk. Thema
(aangereikt door NLB 675): Wij komen als geroepen…
bestemd voor de genade.
De gezamenlijke avonddienst is een zangdienst.
Thema: Wat zijn de goed vruchten van de Geest?
n.a.v. Galaten 5, 22. Met onze liederen zullen we die
vruchten bezingen.
Kinderlied
Op zondag 10 september (Belijdenisdienst) is het
kinderlied ELB 443 - Ik volg de Heer
Collecte
De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
gemeente. In de hal staat het offerblok voor het
wijkfonds, en de zendingsbusjes voor het schoolproject
in Libéria. Alle collecten van harte bij u aanbevolen.
Verantwoording collecten van de diaconie in de
maanden juli en augustus 2017
09 juli Havenproject Rotterdam
€ 347,10
23 juli St. de Hoop
€ 414,13
30 juli Bloemengroet
€ 248,60
06
13
20
27

augustus
augustus
augustus
augustus

Oude Noorden
Kerk in actie
Stille hulp
Seniorenwerk

€
€
€
€

299,36
209,76
589,63
214,00

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdragen.
Weekagenda
Zondag 3 september
20.15 uur: Belijdenisdoen-gespreksgroep in de Rank
Maandag 4 september
19.00 uur: Training mentoren Follow Me (Next)
Dinsdag 5 september
20.00 uur: Moderamen
Vrijdag 8 september
8.30 uur: redactie Rankbericht
Zondag 10 september
10.00 uur : Ds. M.D. v.d. Giessen (Belijdenisdienst)
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk, voorganger Ds.
J. van Walsum uit Alblasserdam.
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Om alvast te noteren in de agenda
Dinsdag 26 september
20.00 uur: Info-avond over de 1 Petrusbrief/
startavond van de kringen
Dinsdag 3 oktober
10.15 uur: Geloofsgespreksgroep
20.00 uur: ‘Praten over God en zo’
Avond over geloofsopvoeding met Corjan Matsinger.
Kindernevendienst
Een berichtje speciaal voor de kinderen van de Rank!
Een nieuw jaar op school, een nieuwe juf of meester…
Misschien ga je voor het eerst naar school.
Het is allemaal weer begonnen.
Ook bij de kindernevendienst zijn we inmiddels gestart
met een nieuw seizoen.
Zit je in groep 1, 2 of 3 van de basisschool, dan ben je
hartelijk welkom in groep 1.
De kinderen die naar groep 4, 5 of 6 zijn gegaan zijn
van harte welkom in groep 2.
En zit je in groep 7 of 8 dan kijk de leiding van groep 3
naar je uit.
We hopen weer op een heel fijn en gezellig jaar met
elkaar.
Prekenserie over 1 Petrus – toerustings/infoavond op dinsdag 26 september
Vandaag starten we met de prekenserie over de 1
Petrus-brief. In de 1 Petrus-brief komen kardinale
zaken van het christelijk geloof aan de orde, enerzijds
over het wezen van de kerk, anderzijds over de
praktijk van het christenleven. Op zich valt er over de
situatie van de gemeente(leden), waar de brief aan
wordt gestuurd heel wat te leren. Christen-zijn in een
samenleving, waarin christenen een minderheid zijn.
Bij de preek in de kerkdienst kan je daar als predikant
niet heel uitvoerig op ingaan, maar het is wel leerzaam
om er aandacht aan te schenken, ook om de inhoud
van de brief beter te kunnen plaatsen. Daarom zal er
op dinsdag 26 september in de Rank een info- en
toerustingsavond over de 1 Petrus-brief zijn, waarbij
we die avond ook gelijk willen benutten als startavond
voor de verschillende kringen. Hebt u tot op heden nog
niet deelgenomen aan een kring, dan kunt u ook daar
horen wat u dat kan bieden en we hopen, dat velen
mee zullen gaan. Noteer alvast dinsdag 26 september!
Zieken
Mw. E. Boudestijn-de Koning, Hoogstade 45,2922 AT,
moest in het ziekenhuis worden opgenomen na een val
thuis.
Inmiddels is zij voor verdere revalidatie overgeplaatst
naar Woonzorgcentrum en verpleeghuis De Burcht,
Van Moorselplaats 1, 3067 SH Rotterdam.
Dhr. K. Lier, Bazielkruid 50, 2925 SM, is thuis
gekomen uit het ziekenhuis.
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Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Wij denken ook aan hen die voor langere tijd
behandelingen ondergaan of in verpleeg-of zorgcentra
zijn opgenomen, ook die thuis met ziekte of zorgen
hierom te maken hebben. Wij bidden hun allen Gods
liefdevolle zorg en nabijheid toe.
Woonzorgcentrum Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat
57, 2922 GN
Mw. N. Trouwborst-Nuhaan
Mw. G. Rehorst-Berger
Mw. M. Troost–Heuvelman
Dhr. J. Roelse
Dhr. A. van Vliet. Afd. Korenbloem
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
Woon-zorgcentrum De Vijverhof,Reigerlaan 251,2903
LJ, Capelle aan den IJssel
Mw. T. van der Voorden-Oosterom, kamer 416
Zorgcentrum Atrium, Karel Doormanstraat 343, 3012
GH Rotterdam
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra, (Gruttostraat 1, 2922 GD )
Overleden
Op zondag 27 augustus is op de leeftijd van 81 jaar
Pieter Jacob (Piet) Hanemaijer in de Hospice in
Tienhove overleden. Hij heeft gewoond Cascade 27
(2923 AT). Afgelopen vrijdag heeft de rouwdienst
plaatsgevonden in de Rank en aansluitend de
begrafenis op Waalhoven. We dragen Mw. Hanemaaijer
en haar kinderen en kleinkinderen op in onze
voorbeden.
Voortgezette kennismaking
Voor de vakantie heb ik na de kerkdienst kennismakingsontmoetingen gehad met de ‘dertigers’en de
‘veertigers’. Graag wil ik daar een vervolg aan geven
en nodig van harte de 50-plussers (- tot ca. 65) uit
voor nadere ontmoeting en kennismaking bij het
koffiedrinken na de morgendienst van vandaag 3
september. Van harte welkom!
Openbare belijdenis van het geloof
We gaan op naar een heel feestelijke dienst op zondag
10 september. Dan zullen twaalf gemeenteleden
‘openbare belijdenis van het geloof’ doen. Op zich is
dat al een prachtig iets, maar in een tijd, dat in veel
gemeenten meer gesproken wordt over krimp dan over
groei, is het wel een grote genade, dat wij ons mogen
verheugen met zoveel zegen. De ‘twaalven’ zijn:

* Madelon Geneugelijk–Dukel
Middenwetering 308, 2922 EM Krimpen aan den
IJssel
* Elise Koster–de Gelder
Schuwacht 350, 2931 BB Krimpen aan de Lek
* Danielle Lindhout
Noorderstraat 22, 2921 AL Krimpen aan den IJssel
* Evelien Mourik–van der Laan
Vincent van Goghstraat 7, 2941 GW Lekkerkerk
* Albert Noordergraaf
Weegbree 27, 2923 GJ Krimpen aan den IJssel
* Jessica Noordergraaf–Graveland
Weegbree 27, 2923 GJ Krimpen aan den IJssel
* Tonny Spoormaker
Tuinstraat 4-A, 2921 XK Krimpen aan den IJssel
* Elsbeth Spoormaker–Verkaik
Tuinstraat 4-A, 2921 XK Krimpen aan den IJssel
* Arian Trouwborst
Aquamarijn 32, 2924 VR Krimpen aan den IJssel
* Nelllie de Vries
Cascade 43, 2923 AT Krimpen aan den IJssel
* Cor van der Waal
Bernsteinstraat 80, 2901 JH Capelle aan den IJssel
* Annelies van der Waal-Pols
Bernsteinstraat 80, 2901 JH Capelle aan den IJssel
Draagt u hen op in uw voorbeden en laat ook gerust
uw vreugde (tot hun bemoediging) naar hen toe
blijken!
Afscheid Ds. A.J. Mensink
Vanmiddag neemt Ds. A.J. Mensink in de Sionskerk
afscheid als predikant van de HWBA. Van harte danken
we hem voor zijn arbeid in Krimpen aan den IJssel en
wensen hem en zijn vrouw vreugde en zegen toe in
leven en werken in Elburg. De kerkenraad en de
gemeenteleden van de Sionskerk en de Rehobothkerk
bidden we van harte toe, dat spoedig de predikantsvacatures vervuld kunnen worden.
Gelukwens Molukse Kerk
Komende zaterdag, 9 september zal de Molukse
Kerk(en) in Krimpen aan den IJssel hun eigen
kerkgebouw weer in gebruik kunnen gaan nemen. We
feliciteren hen van harte daarmee en bidden hen Gods
zegen toe.
Geloofsgespreksgroep (als vorm van
volwassencatechese)
Bij allerlei (kennismakings-)gesprekken brachten
(oudere) gemeenteleden ter sprake, dat men graag
nog eens met elkaar in gesprek zou willen gaan over
de basis van het christelijk geloof. Thema’s als
geloven, kerk, doop, (deelname aan het) Avondmaal
werden daarbij genoemd. M.a.w. een soort
‘volwassencatechese’ als ‘Back tot the basics!’.
Aanvankelijk wilde ik starten op dinsdagmiddag 19
september, maar dan blijken nog allerlei
gemeenteleden op vakantie te zijn. Daarom starten we
nu op dinsdagochtend 3 oktober, aanvang 10.15 uur.
Hebt u ook belangstelling, laat het me weten:
tel. 47 11 17; mdvandergiessen@freeler.nl.

