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Welkom
Vandaag, zondag 4 juni is het Eerste Pinksterdag. De
morgendienst is een gezamenlijke dienst met onze
broeders en zusters van de Molukse Kerk. Voorgangers
zijn Ds Otto Matulessy en Ds Machiel van der Giessen.
In deze dienst zal de Heilige Doop worden bediend aan
drie kinderen, nl. Liza Maria, dochter van Chris en
Charisse Hoogendoorn en Kaiowa Elija en Nerayah
Keyomi, zoon en dochter van Rarevu Taniku & Sipora
Manupassa. Vanaf 9.45 uur is er samenzang. Muzikale
medewerking wordt verleend door PIKIM (Vrouwen
vocale groep) en Gabungan. Op deze
Pinksterzondagmorgen lezen we Handelingen 2, 1 – 1
en staan we vooral stil bij de woorden van Handelingen
2, 11: “Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken
over Gods grote daden.’
De gezamenlijke avonddienst is deze Pinksterzondag in
de IJsseldijkkerk met Dr G. den Hartogh als
voorganger.
Kinderlied
Op zondag 11 juni is het kinderlied: ELB 168 - Dank U
voor deze nieuw morgen.
Collecte
De eerste collecte is voor de kerkopbouw in afgelegen
dorpen in Nicaragua.
In de kleine, veelal katholieke geloofsgemeenschappen
op het afgelegen Nicaraguaanse platteland komt maar
twee keer per jaar een priester langs. Het eigenlijke
werk in deze gemeenschappen wordt gedaan door
leken. Zij hebben echter beperkte kennis van de Bijbel
en theologie. Partnerorganisatie Teyocoyani leidt leken
op voor het kerkenwerk. Teyocoyani bezoekt de
gemeenschappen en geeft er een langere tijd
meerdere trainingen in kennis van de Bijbel en
gemeenteopbouw. Dankzij deze werkwijze veranderen
en groeien de gemeenten zichtbaar. Omdat veel
gemeenschappen kampen met armoede,
(land)conflicten en migratie leert Teyocoyani kerkleden
ook hoe ze met conflicten kunnen omgaan en kunnen
omzien naar elkaar en anderen in hun omgeving. In
2017 wil Teyocoyani in 40 gemeenten trainingen
geven. Met deze collecte maakt u dit mogelijk.
De tweede collecte is voor de kerkrentmeesters, voor
de groei en de bloei van de kerk en het gemeente-zijn.
In de hal staat het offerblok. Uw gaven daarin zijn
bestemd voor het wijkfonds
Alle collectes van harte bij u aanbevolen.
De opbrengsten van de diaconie collecten in de maand
mei:
14 mei Stille hulp
€ 337,57
21 mei Bloemengroet
€ 281,16
25 mei Pava/Liberia
€ 182,05
28 mei Vakantie 2%
€ 534,48

Weekagenda
Woensdag 7 juni
20.00 uur: Consistorie
Zondag 11 juni
10.00 uur: ds. M.v.d. Giessen, Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. M.v.d. Giessen, Heilig Avondmaal
20.15 uur Belijdenisdoen-gespreksgroep - Het gebed
Zieken
Dhr J. (Jan ) Poelman (Rigoletto 26, 2926 PH) heeft
afgelopen week een tegenvallende uitslag in het
ziekenhuis gekregen en dat betekent voor hem, dat de
komende tijd bepaald zal worden door allerlei
behandelingen, die hij moet ondergaan.

Zieken thuis

Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
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)

De diaconie dankt u allen voor deze bijdrage.
Predikant: ds. M.D. van der Giessen
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van
16 mei 2017.
Opening en bezinning: De preses heet iedereen van
harte welkom, en opent met het lezen van een gedicht
van mw. Enny Ijskes-Kooger: Wat zal de wereld mooi
zijn op die dag, als Jezus weer zal komen op de wolken.
Hierna wordt lied 968 vers 1 en 2 gezongen en
Filippenzen 2 gelezen waar Paulus oproept tot
volharding en eenheid. Houd niet alleen je eigen
belang op het oog maar ook dat van de ander. Acht in
bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf, laat
onder ons de gezindheid heersen die Jezus Christus
voor ogen had.
De kerkenraad bezint zich op de vraag of wij in de Rank
ruimte zouden willen/kunnen geven voor een vorm van
‘kinderzegening’ aan leden van de Rank, die niet de
keuze willen maken hebben om hun kinderen nu al te
laten dopen. In kerken waarin mensen alleen als
volwassene gedoopt worden, worden de kleine kinderen
wel degelijk welkom geheten in de kring. Ze worden niet
gedoopt maar opgedragen aan God. Er wordt voor hen
gebeden en er wordt een zegen over hen uitgesproken.
Zo wordt duidelijk gemaakt: God is er voor jou, Hij
houdt van jou. En wij, als gemeenschap, willen jou
terzijde staan. Sommigen protestantse gemeenten
bieden beide mogelijkheden aan: je kunt je kind laten
dopen, maar je kunt ook vragen om een zegening”.
Wat de kerkenraad betreft houdt dat niet in, dat
kinderdoop en kinderzegening naast elkaar staan als
gelijkwaardige keuzemogelijkheden. De kerkenraad van
de Rank blijft principieel kiezen voor de kinderdoop,
maar wil ook ruimte bieden aan een moment waarop
kinderen gezegend worden. Leidend is daarbij: hoe
geven we als gemeente uiting aan onze verbondenheid
in Christus met elkaar ondanks de verschillen? In Hem
is er meer dat ons bindt dan ons scheidt. Hoe kunnen
we dat gestalte geven?
Beleidsplan PKN Krimpen: Na inventarisatie van de
reacties tijdens de gemeenteavond op 20-4-2017 en
de gemeenteochtend op 23-4-2017 heeft de
wijkkerkenraad als reactie op het herziene (tweede)
concept beleidsplan “Zicht op overmorgen” van de
Algemene Kerkenraad:
-De Rank stemt in met het voorstel van de Algemene
Kerkenraad, maar vraagt voorzichtigheid omdat er
binnen de Rank niet eensluidend over wordt gedacht.
Daarom geeft de wijkkerkenraad een aantal
kanttekeningen, die essentieel geacht worden voor de
realisering van het beleidsplan:
-De identiteit van de Rank, met doelstelling, eigenheid
en missie mogen niet veranderen.
-De Rank heeft een eigen wijkpredikant.
-De afzijdige positie van de IJsseldijkkerk in het geheel
van de toekomstplannen
wordt in de wijkgemeenten niet begrepen, aangezien
men van alle partijen vanuit solidariteit
gelijkwaardige inbreng verwacht.
-Voorafgaand aan de verkoop van de Rank moet er
een helder zicht komen op de haalbaarheid van het
plan, zowel in financieel als organisatorisch opzicht.
Het is essentieel dat de doelstellingen betreft financiële

gezondheid en gezamenlijk gebruik maken van een
gebouw bij elkaar aansluiten.
De voorstellen vanuit de AK om de besluiten uit 2015
tot wijziging van de naam de Rank van Hervormde
wijkgemeente in Protestantse wijkgemeente en de
voorgestelde wijkgemeentegrenzen van de Rank te
ratificeren, worden door de kerkenraad aangenomen.
Sluiting: we zingen lied 793 vers 1 en 3, waarna Sija
Groeneveld afsluit met dankgebed.
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
Wie komt het beamerteam versterken?!
Voor het beamteam zijn we op zoek naar versterking.
Vind jij het leuk om een bijdrage te leveren aan de
zondagse diensten en heb je een beetje affiniteit met
computers (PowerPoint)? Dan is het beamteam echt
iets voor jou! We zijn op zoek naar:

•
•

Twee mensen die het leuk vinden om mee te
helpen met het maken van de PowerPointpresentaties;
Twee mensen die het leuk vinden om tijdens
de diensten af en toe de laptop en beamer te
bedienen.

Neem voor meer informatie even contact op met
Leendert Vermeulen (06-21580795
of vermeulenleendert@gmail.com). We zien uit naar je
reactie!
Pinksterboodschap
U daalde in ons hart, o Geest
en ’t werd een heel blij Pinksterfeest,
U zette ons in vuur en vlam,
niet wetend wat ons overkwam,
maar toch had het tot resultaat
dat ik er steeds weer over praat.
O, breng toch mensen op mijn weg
en geef dat ik de boodschap zeg
van eeuwige geborgenheid,
ik wil dat graag aan ieder kwijt,
maak dat het velen toch verblijd.
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

