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Welkom
Hartelijk welkom op deze eerste Lijdenszondag. In de
morgendienst gaat Ds M.D. van der Giessen voor.
Medewerking wordt verleend door Kerkkoor Krimpen
o.l.v. Karin Snel. Organist is Gerrit van der Werf. Op
deze eerste zondag in de veertigdagentijd is de
Bijbellezing Marcus 9, 30 – 37. Tekst voor de
verkondiging is Marcus 9, 32: Ze begrepen deze
uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te
stellen. Vanuit de ZWO-commissie wordt met het
‘Boterham’-project aandacht gevraagd voor het
KerkinActie-project voor het Jeugddorp in de Glind. Na
de dienst op deze eerste zondag van de maand is er
koffiedrinken.
De avonddienst is een gezamenlijke ‘Krimpen Zingt’dienst in De Ark met het IKJK Challenge uit Dordrecht.
Voorganger is Dr R.E. Stiemer uit Den Haag.
Gezegende diensten gewenst.

De eerste collecte in de dienst op Biddag is voor de
voedselbank.
alle collectes van harte bij u aanbevolen!
Verantwoording collecten februari
kerkrentmeesters
05/02
KERK
€ 298,20
12/02
KERK
€ 350,20
19/02
KERK
€ 338,40
26/02
KERK
€ 371,65
WIJKFONDS
€ 128,00
Opbrengsten collecten februari diaconie
05/02 Kerk in Actie
€ 299,65
12/02 St. Roma (Roemenië)
€ 371,25
19/02 Crimpen in(inloophuis
€ 343,10
26/02 St. Timon
€ 364,05
Hartelijk dank voor deze bijdrage.

Kinderlied – zondag 12 maart
Op zondag 12 maart is het kinderlied: ELB 420 - Als je
bidt, zal Hij je geven
Collecte
De eerste collecte is voor de de Dr. Reijntjes
dovenschool in Sri Lanka is een school voor kansarme
dove kinderen, 31 jaar geleden opgericht. In al die
jaren heeft de school zich ontwikkeld van een klein
groepje van 6 kinderen, tot een zeer volwaardige
instelling voor ongeveer 100 kinderen die, afgezien van
zeer professioneel onderwijs, zich ook bezig houdt met
vakopleidingen voor de oudere kinderen, zodat ze ook
daadwerkelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien
bij het verlaten van de school.
De tweede collecte is zoals gebruikelijk voor de
kerkrentmeesters, voor de groei en bloei van onze
gemeente.
In deze 40 dagentijd is er elke zondag een extra
collecte.
Steun kinderen en jongeren in De Glind
Zondag 5 maart is de 1e zondag van de
veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd als
voorloper op het paasfeest. Het thema van de 40
dagentijd is “Sterk en Dapper”.In Jeugddorp De Glind
wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse
redenen niet meer thuis kunnen wonen. De
Rudolphstichting biedt hun in De Glind een veilige
leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar
liefdevol opgevangen in gezinshuizen waar hun
gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan.
Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en
vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de
kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een
thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich
te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.
De collecte tijdens de kindernevendienst is voor deze
kinderen en ook de collecte in de boterham bij de
uitgang. Wij vragen uw bijdrage voor deze mensen,
door uw gift te geven in de boterham. De ZWO.
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Weekagenda
Maandag 6 maart
Gesprekstraining mentoren Follow Me
19.00 uur: belijdeniscatechese
20.00 uur: diaconie vergadering
Dinsdag 7 maart
20.00 uur: moderamen (Rank)
Woensdag 8 maart: Biddag voor gewas en arbeid
15.00 uur: Kidzpraise, ds M.D. van der Giessen
19.30 uur: Ds. M.D. van der Giessen
Donderdag 9 maart
20.00 uur: Algemene kerkenraad
Vrijdag 10 maart
09.30 uur: redactie rankbericht
20.00 uur: doopgesprek
Zondag 12 maart
10.00 uur: Ds .J.G. van Laar-Folbert, Rotterdam
18.30 uur: dienst in de IJsseldijkkerk
Zieken
Thuisgekomen uit het ziekenhuis:
Dhr. Dirk Speksnijder, Waalstraat 2b, 2921 XP
Zieken thuis
Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT, heeft een
bericht gekregen, dat hem dankbaar stemt en moet
pas over enkele maanden weer terug komen voor
controle.
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Mw. M. M. van Capellen- Korevaar, Lijsterstraat 42
2922VG
Verpleeg- woon- en zorgcentra:
Laurens Woonzorglocatie De Elf Ranken,
Middeldijkerplein 28, 2993 DL, Barendrecht
Mw. J.J. Ophof- Kool, Kamer 119

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

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, afd. Edelsteen, kamer 217
Mw. N. van Buuren- Slappendel
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 )
Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam, Van
Beethovenlaan 60, 3055 J D, Rotterdam
Mw. L.K. de Visser- Zijlstra,( Gruttostraat 1, 2922 GD)
Geboren
Uit onze liefde
Uit onze dromen
Uit Gods handen
Ben jij gekomen
Met deze woorden delen Chris en Charise Hoogendoorn
(Leeuwenhof 13, 2941 RE Lekkerkerk) mee, dat op
donderdag 16 februari Lize Maria is geboren. Lize is
het zusje van Swen. Van harte gelukgewenst met dit
Godsgeschenk!
Kindermiddag Biddag
Aanstaande woensdag 8 maart is het biddag. 's
Middags willen wij hier met de kinderen van 4-12 jaar
bij stil staan. Om 12.30 zijn jullie welkom om te komen
eten, daarna gaan we met elkaar creatief aan de slag.
Om 15.00 uur sluiten we de middag af met een
kinderdienst. Het thema dit jaar is ‘God hoort’ en we
zullen met elkaar nadenken over de geschiedenis van
Hagar en Ismaël. Voor de dienst zijn we nog op zoek
naar muzikale ondersteuning. Kun jij tijdens de dienst
spelen of ken jij iemand die dat kan mail dan naar
mmeskrowinkel@gmail.com of bel 06-53839998
Biddag voor gewas en arbeid
Op woensdag 8 maart is het Biddag voor Gewas en
Arbeid. Om 15.00 uur is er een gezamenlijke
Kinderdienst. Thema: ‘God hoort’ n.a.v. Genesis 21
over Hagar en Ismael.
De gezamenlijke avonddienst is om 19.30 uur in de
Rank. Voorganger in beide diensten is Ds M.D. van der
Giessen. We lezen in deze dienst Psalm 36 en
Johannes 7, 37 – 39. Tekst voor de verkondiging is
Psalm 36, 10a: Want bij U is de bron van het leven.
We collecteren in deze dienst voor de Voedselbank. De
jongeren van de Follow Me-catechese hebben in de
afgelopen weken actie gevoerd voor de Voedselbank
en zullen de opbrengst van hun actie in deze dienst
aanbieden.

Nieuwe belijdenisgroep gaat van start!
Op zondag 26 februari hebben we met een aantal
mensen koffiegedronken na de dienst en overleg gehad
over de mogelijkheid om nog een nieuwe
belijdenisgroep te starten. Dat zal gaan gebeuren! Op
zondag 26 maart gaan we van start, van 20.15 – ca.
21.45 uur. ’s Ochtends is er dan een belijdenisdienst
en ’s avonds de nieuwe start. Zoals het er nu uit ziet,
gaan we van start met meer dan tien deelnemers J J.
Wilt u/ wil jij ook nog mee gaan doen, grijp je kans en
wees welkom! Laat het even (per telefoon of email)
weten: 47 11 17/ mdvandergiessen@freeler.nl.
Gespreksgroep voor geïnteresseerden (in kerk en
theologie)
In 2015 is er een prachtig boek verschenen van de
hand van Dr W. Dekker, Tegendraads en bij de tijd
(Verder in het spoor van Bonhoeffer). Het lijkt me
boeiend om met geïnteresseerden in theologische en
kerkelijke thema’s dit boek met elkaar te lezen. Heb je
belangstelling, laat het me dan even weten, zodat we
kunnen bezien wat de mogelijkheden zijn: 47 11 17/
mdvandergiessen@freeler.nl

Slotweek actie ‘Voedselbank’ Follow Me groepen
Onze jongeren hebben voor deze gezinnen wekenlang
gigantisch hun best gedaan. Na de avonddienst op
biddag 8 maart zal het bedrag dat door hen is
opgehaald overhandigd worden aan de Voedselbank
Krimpen. We hopen dat u hier bij bent!
Deze week wordt nog een laatste eindsprint ingezet. U
kunt daarbij helpen. Hoe?
* Zondagochtend is er koffiedrinken na de dienst. Stijn
en Mark serveren koeken bij de koffie/thee. Vanuit de
bijbelse gedachte dat het goed is om te geven wat je
missen kunt, mag u zelf bepalen hoeveel u wilt geven
voor een koek. Vergeet dus niet om uw portemonnee
mee te nemen a.s. zondag. U kunt ook uw gift geven
met collectebonnen!
* De collecte op biddag is ook bestemd voor de
voedselbank. Het zou mooi zijn als het bedrag dat door
de jongeren is opgehaald, door de kinderen in de
middagdienst en de volwassenen in de avonddienst
aanzienlijk wordt verhoogd. Zo maken we ons samen
sterk voor de voedselbank!
Samen maken we het verschil. Helpt u mee?
Kinder Neven Dienst
Beste ouders,
Tijdens de laatste vergadering van de
kindernevendienst is het toiletgebruik tijdens de
kindernevendienst besproken. Het blijkt dat de
afgelopen tijd steeds meer kinderen tijdens de
kindernevendienst naar het toilet moeten. Wilt u als
ouders met uw kind bespreken dat ze voordat de
kindernevendienst start naar het toilet kunnen gaan?
Zo wordt het tijdens het verhaal en de verwerking niet
zo’n heen en weer geloop. Is de nood echt hoog, dan is
er altijd wel een mogelijkheid om naar het toilet te
gaan.
Hopelijk heeft u begrip voor ons verzoek. De groepen
zijn groot en wij willen graag zoveel mogelijk de rust
en het overzicht bewaren. Bedankt voor uw
medewerking!
De leiding van de kindernevendienst.

