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Welkom
Hartelijk welkom hier in de Rank.
In de morgendienst gaat voor Ds. M.C. van Pelt uit
Rotterdam. In deze dienst zal Eline Boerman-Visser
worden voorgesteld als pastoraal wijkmedewerker.
De avonddienst is een gezamenlijke dienst in de
IJsseldijkkerk. Voorganger in de avonddienst is
Ds. M.D. van der Giessen. We lezen in die dienst
Johannes 5, 1 – 18 met als tekst voor de verkondiging
vers 6a en 7a: "Jezus zag hem liggen............" &"….is
er niemand om mij erin te helpen….".
Gezegende diensten toegewenst
Collecte
De eerste collecte is voor het werelddiaconaat van
Kerk in Actie. In de 18e eeuw was nootmuskaat het
zwarte goud voor de Indonesische provincie NoordMolukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij
laag. Toch is er wereldwijd een grote vraag naar
nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint
partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative)
boeren om nootmuskaat op biologische wijze te
verbouwen en deze te verwerken volgens
internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook
zich in coöperaties te organiseren om hun nootmuskaat gezamenlijk te exporteren. Door de verbeterde
kwaliteit en de verkoop via coöperaties levert de
nootmuskaat meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren
dankzij dit project voor eind 2017 een hoger inkomen
hebben.
De tweede collecte is voor de kerk, de groei en bloei
van de gemeente.
In de hal staat het offerblok wat bestemd is voor het
wijkfonds, en de zendingsbusjes die bestemd zijn voor
het schoolproject in Liberia.
Van harte allen bij u aanbevolen.
Verantwoording diaconie collecten januari
01/01 stille hulp
€ 198,02
08/01 schuldhulpmaatje
€ 308,00
15/01 HA bekers kerken Syrië
€ 506,65
22/01 jeugddienst Mercy Ships
€ 254,94

Correctie collecte 25 december: dit moet zijn € 578,83
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190,00

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Wijkmedewerkers
In de hal liggen exemplaren van de Elisabeth Bode
klaar.
Zieken
Thuisgekomen uit het ziekenhuis
Mw. F.de Witte-Slingerland, Bazielkruid 79, 2925 SM
Mw. L. Brand-de Groot, Cascade 44, 2923 AT
Mw. H. Vuik-Pols, Kortlandstraat 12, 2922 XE,
zij verblijft tijdelijk op IJsseldijk 371,2921 BC
Mw. M. Rijfers-van den Brink, Middenwetering 155,
2922 EH
Mw. A. Slooff–van Walsum, Rondweg 235, 2922 ET
Opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg
500, 3045 PM Rotterdam
Mw. J.R. (Jacolien) van Vliet-Andeweg, Concours 12,
2924 AE

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

Verantwoording kerkrentmeesters januari

Kerk
Kerk
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Oecumene
Kerk
Catechese en educatie
Kerk
Structuurgroep

Weekagenda
Maandag 6 februari
19.00 uur: Mentor catechese ( Rank) (meer info in dit
Rankbericht)
Dinsdag 7 februari
14.30 uur: Vrouwenvereniging ( Rank)
18.30 uur: Luther-maaltijd ( Rank)
Woensdag 8 februari
20.00 uur: Vergadering Algemene kerkenraad
Donderdag 9 februari
19.30 uur: Belijdenis catechese ( Pastorie)
Vrijdag 10 februari
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 12 februari
10.00 uur: Ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum
18.30 uur: Ds. M.J. Kollestaart-Muis, Ottoland

Opgenomen in het Rheuma Verpleeghuis, Van
Beethovenlaan 60, 3055 J D, Rotterdam
Mw. L.K. de Visser- Zijlstra, Gruttostraat 1, 2922 GD

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdragen.

01/01
08/01
15/01
15/01
22/01
22/01
29/01
29/01

29/01 Missionair werk
€ 370,35
Januari wijkfonds
€ 124,10
Nagekomen gift oudejaarsavondcollecte: € 10,00

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

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

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, 2922 GK)
Geboren
Op 17 januari is bij Frank van der Horst en Patricia
Patricia Alisson Suaznabar, Orchidee 87, 2925 XD
een dochtertje geboren.
Sofia Francisca, wij feliciteren Frank en Patricia
hartelijk met de geboorte van Sofia.
Overleden
Op donderdag 2 februari is op 90 jarige leeftijd rustig
ingeslapen, dhr. Pieter de Haan, Rembrandtlaan 27,
2923XL Krimpen aan den IJssel.
De afscheidsdienst zal zijn op woensdag 8 februari om
11.00 uur in de Olm, waarna we hem (om 12.15 uur)
begeleiden naar zijn laatste rustplaats op begraafplaats
Waalhoven.
Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 7 februari
van 19.00 tot 20.00 uur in de Olm, Olm 8a, 2925 CJ
Krimpen aan den IJssel.
Wij wensen mw. De Haan en verdere familie heel veel
sterkte toe bij dit verlies.
Nieuwe beamer
Zoals u wellicht heeft opgemerkt hangt er sinds vorige
week een nieuwe beamer in de kerkzaal. De beamer
hangt niet alleen op een nieuwe plek, maar biedt ook
nieuwe mogelijkheden en zekerheden! De komende
periode wordt gebruikt om deze mogelijkheden te
testen, het rechtstreeks projecteren op de muur is hier
een voorbeeld van. Mocht u vragen hebben over het
gebruik van de nieuwe beamer tijdens de
(ochtend)diensten, dan vernemen wij dat graag van u!
Namens de kerkrentmeesters,
Jaap van der Ham
Follow Me en Follow Me Next over het thema:
Verslaafd
Wat er in je leven op je pad komt heb je niet altijd zelf
in de hand. Vaak lukt het wel om een oplossing te
vinden voor de dingen die je moeilijk vindt. Maar soms
kom je in een situatie terecht waar je in je eentje
gewoon niet uitkomt. Situaties waarin je even niet
meer weet hoe je verder moet. Situaties waarin je wel
wat hulp kunt gebruiken. Dit geldt ook bij problemen
rondom overmatig alcohol- of drugsgebruik, gamen en
problemen rondom seksualiteit. Bij de Hoop worden
jongeren die hiermee worstelen geholpen. Zij doen dit
vanuit de overtuiging dat christelijke normen en
waarden voor iedereen houvast bieden en dat geloven
in God rust kan geven. Jos Refo heeft zelf ervaren hoe
hij na een moeilijke tijd door de God van liefde bevrijd
werd van verslaving. Hij komt hierover vertellen op

maandag 6 februari om 19.00 uur. Zit jij op de
middelbare school? Dan ben je hiervoor van harte
uitgenodigd. Tot maandag!
Diner ten bate van Pava:
Op zaterdag 18 februari a.s. organiseren we als
liefhebbers van lekker eten een diner ten bate van
Pava. (onze zustergemeente in Roemenië)
Locatie: kerkelijk centrum ,de Rank'.
Aanvangstijd: 19.00 uur.
Kosten: € 27,50 p.p.
Er is plaats voor 32 personen, aanmeldlijst vindt u in
de hal van de kerk.
Bejaarden Sociëteit ‘’De Rank’’ - Oproep
Op 18 november 2015 vierden wij het 50 jarig
jubileum, een mooi moment aan wij nog met vreugde
aan terug denken. Maar de vreugde was van korte
duur, binnen het bestuur kwamen de problemen van
de ouderdom geleidelijk in beeld. De gezondheid van
een aantal bestuursleden is nu zo dat we ons nu
zorgen gaan maken, met het gevolg dat het niet meer
zo verder kan gaan.
Wij vragen een aantal enthousiaste gemeenteleden die
ons komen versterken. Die het hart op de goede plek
hebben om voor de ouderen in de Soos wat te
betekenen. Het zal jammer zijn als we moeten sluiten,
het is opgericht vanuit ‘’De Rank’’. Het betekent veel
voor onze leden, veelal een uitlaadklep om uit hun
eenzaamheid en verdriet heen te komen. Wij vragen u
dringend om eens na te denken ons te helpen. Wij
weten dat alles draait om vrijwilligers in diverse
instellingen die ook nuttig zijn en ook belangrijk zijn in
de samenleving. Maar een groep ouderen van veertig
leden die verder weinig hebben die in de steek te laten
dat gaat ons aan het hart.
In het verleden is al meermalen een oproep geplaatst
zonder resultaat. Het zal mooi zijn als we verder
konden gaan en dat mooie werk kunnen voortzetten.
Het kan in toerbeurt 1 à 2 keer per maand zou welkom
zijn.
De Soos begint iedere woensdag om 14.00 -16.00 uur
meestal maken we van te voren de zaal om 13.15 uur
in orde.
Deze oproep is voor alle wijken. Inlichtingen en vragen
bel gerust tel. 512463 of 520187.
Het bestuur.

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

