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Welkom
In de morgendienst begroeten wij ds. J. Schaap uit
Rotterdam. Het kinderlied vanmorgen is ELB 422 –“Als
je geen liefde hebt voor elkaar”. De avonddienst wordt
geleid door ds. J. Verboom uit Gouda.
Wij wensen u en jullie allen gezegende diensten toe.
Kinderlied – zondag 7 mei
Op zondag 7 mei is het kinderlied: ELB 428:
“Dit is mijn hand en dat is mijn voet”
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Gevangenispastoraat.
Het gevangenispastoraat dat plaats vindt in de
Penitentiaire Inrichting ‘De IJssel’ wordt gedragen door
alle kerken van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Ook vanuit onze gemeente zijn er diverse mensen
actief in het gevangenispastoraat. Mensen die hier
verblijven hebben ieder hun eigen verhaal. Het is
dankbaar en leerzaam werk om als vrijwilliger te doen.
Dankbaar…. omdat gedetineerden het enorm waarderen dat er mensen zijn die hen helemaal niet kennen
en hen toch op zoeken binnen de 4 muren van de
gevangenis. Leerzaam….omdat je nu zelf een
realistisch beeld krijgt van hoe ingrijpend het is voor
iemand om in de gevangenis te zitten, in plaats van
alle stereotypen die je door de media worden
voorgehouden.
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.
Weekagenda
Zondag 30 april
20.15 uur: Belijdenisdoen-gespreksgroep - Het Heilig
Avondmaal
Dinsdag 2 mei
14.00 uur: Vrouwenvereniging ‘Liefde vindt werk’
(Rank)
20.15 uur: Dopen… en dan?! – derde avond
Vrijdag 5 mei
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 7 mei
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: Dienst in de Ark. Koos Staat uit Andijk,
Krimpen Zingt-dienst
Gezamenlijke Kortlanddienst m.m.v. Trumpets of the
Lord uit Hoofddorp
Zieken
Zieken thuis
Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK

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 Woonzorglocatie 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. 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)
Overleden
Op 24 april is op 87-jarige leeftijd overleden ons
gemeentelid de heer Bas Houweling, laatst gewoond
hebbend In Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924 BC
Krimpen aan den IJssel. De begrafenis heeft in
besloten kring plaatsgevonden.
Ontmoeting met ‘veertigers’
In december heb ik na een kerkdienst een kennismakingsontmoeting gehad met tal van ‘dertigers’. Dat
was een mooi gebeuren. Inmiddels heb ik al heel wat
meer mensen (van naam) leren kennen, maar zou die
vorm van kennismaken toch graag willen voortzetten
en daarom wil ik graag alle ‘veertigers’ uitnodigen om
met elkaar koffie te drinken na de kerkdienst op
zondagmorgen 7 mei. Welkom!
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Kruiswegstaties
Kruiswegstaties in een protestantse kerk en dan nog
wel in De Rank… het lijkt een kerkhistorische
vergissing. In 1731 bepaalde paus Clemens XII dat
iedere kerk veertien staties met vastgestelde
voorstellingen moest hebben. Voorstellingen die de
weg van Jezus naar het kruis markeerden. Sindsdien
kom je in iedere Rooms-Katholieke kerk de veertien
staties in alle mogelijke vormen tegen. De
Dominicanen kennen een vijftiende statie, de
opstanding van Christus.
Wij protestanten hebben eeuwenlang afbeeldingen en
voorstellingen uit de kerk geweerd. Het Woord stond
centraal: een rijk bewerkte preekstoel in een vaak
kale, met eentonige banken gevulde ruimte. Daarin is
verandering gekomen. Hongerdoeken, wandkleden en
kruisen sieren tegenwoordig ook de protestantse
kerken. Soms, zoals in de St. Jan in Gouda, worden in
de veertigdagentijd kruiswegstaties vertoond.
De ex-gedetineerde Nikoo vervaardigde in de P.I. in
Krimpen aan den IJssel met beperkte middelen vijftien
(hij voegde bewust de opstanding toe) kruiswegstaties.
In een sobere, maar uiterst kunstzinnige kleurstelling
heeft hij de kruisweg van Jezus vorm gegeven. Je ziet
met hoeveel liefdevolle waardigheid Jezus zijn kruis op
zich neemt. De woede van het volk en het intense
verdriet van de vrouwen heeft de kunstenaar (zo
mogen we hem wel noemen) op onnavolgbare wijze in
beeld gebracht. Vooral de dertiende statie waarop
Jezus van het kruis genomen wordt, is van een
ontroerende invoelbaarheid.
Via Arie Ros die betrokken is bij het gevangenispastoraat, heeft Nikoo zijn staties beschikbaar gesteld.
In de Stille Week is er in de avondgebeden elke dag
aandacht aan besteed. We kunnen ze nog steeds
bewonderen in de kerkzaal.
Het is een indrukwekkende gedachte dat het juist een
ex-gedetineerde moet zijn die ons bepaalt bij de
essentie van ons geloof: het lijden en sterven èn de
opstanding van Christus.
Huib Neven
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van
18 april 2017.
Opening en bezinning: De preses heet iedereen van
harte welkom. Zij geeft daarna ds. Machiel v.d.
Giessen het woord voor de verdere opening van de
vergadering. Wij zingen lied 634 waarna hij voorgaat
in gebed. Als een voorbereiding op de bezinning leest
ds. v.d. Giessen Filippenzen 3: 7 – 14, waar Paulus
schrijft over leven vanuit de kracht van Christus
opstanding. Dat betekent alles loslaten waar ik zelf aan
vast zit, en waaruit ik mijn kracht put. In plaats
daarvan Christus leren kennen, de kracht van Zijn
opstanding ervaren en je daarnaar uitstrekken. GertJan de Jong vertelt aan de hand van een power-point
presentatie over zijn ervaringen tijdens een “weekend
van de 4de musketier”. Een survival mannen-weekend
in Schotland, waarbij tevens enkele deelnemers vanuit
de Rank. Een geloofs-verdiepende reis van 72 uur
waarbij het lichaam het zwaar te verduren krijgt, maar
waarbij het uiteindelijk gaat om een reis “van je hoofd
naar het hart”.

Zoals een uit het nest gevallen arendsjong kan
opgroeien als een kip tussen de kippen; aanvankelijk
z’n identiteit verliest, maar z’n vleugels uitslaat in zon
en wind en zichzelf terugvindt; zo kan je als mens
onder bijzondere omstandigheden “getriggerd” worden
en je bestemming/ je “Identiteit” hervinden.
In de gesprekken met elkaar, je geloof belijden, het
zingen en gezamenlijk bidden, vindt je niet alleen
jezelf, maar leer je ook elkaar kennen als vriend en als
christen. Bijzonder zijn ook de getuigenissen van
enkele leden. Alle lasten laat je achter op weg naar het
Heilig Avondmaal en Pasen, en omdat het feest is in de
Hemel als mensen zich tot God keren, mochten we dit
weekend ook afsluiten als een feest.
Evaluatie Kerkdiensten: Opgemerkt wordt dat de “Stille
week”, met elke avond de rust en het karakter van de
bijeenkomst als heel bijzonder is ervaren. Ook de
diensten rondom Goede Vrijdag en Pasen zijn als zeer
opbouwend ervaren.
Er zijn enkele klachten over de zichtbaarheid van de
beamer teksten, o.a. bij diensten met een koor of
Praise-band. Bezien wordt of dit met het verstrekken
van enkele liturgieën kan worden opgelost.
Beleidsplan PKN Krimpen: De voorbereiding van de
bijeenkomsten voor de gemeente op 20 en 23 april
wordt besproken. Hierbij komt tevens de naamgeving
van de Rankgemeente ter sprake. In een vorige peiling
sprak de gemeente zich voor 75% uit voor
“Protestantse wijkgemeente de Rank”.
Nieuwe indeling classis: Deze indeling heeft voor
Krimpen aan den IJssel geen praktische consequenties.
Buurtwerk: Het ligt in de bedoeling de contacten in de
omgeving van de Rank te intensiveren; o.a. het koffie
schenken bij het busstation zal frequenter plaats
vinden. Daarnaast zal op 20 mei a.s. de “prikactie”
(afval opruimen) rondom de Rank worden gehouden.
Ambtsdragersdag: Met de voorbereiding voor deze
avond, d.d. 11 september a.s. voor ambtsdragers van
de PKN Krimpen rondom “communicatie” is begonnen.
Startdag: Vanuit kerkenraad en gemeente werd een
commissie samengesteld die de “Startdag” in
september gaat voorbereiden.
Sluiting: We zingen Psalm 100, waarna Willy Schouten
afsluit met dankgebed.

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

