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Welkom
De dienst op deze zondagmorgen is een doopdienst.
Voorganger is Ds Machiel van der Giessen. Het teken
en zegel van de Heilige Doop zal worden bediend aan
Jesse Benjamin, zoon van Arie & Inge Schram en
broertje van Thijmen, Myrthe-Roos en Sarah-Lynn.
Jacques Markus is organist, leden van Vine verlenen
muzikale medewerking en Elisabeth van der Ham zal
ook meedoen in de zangleiding. Het kinderlied is ELB
451 - Jezus houdt van alle kleine kinderen. De
Bijbellezing is 1 Petrus 3, 8 – 17 en de tekst voor de
verkondiging 1 Petrus 3, 15: Erken Christus als Heer
en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop
de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds
bereid om u te verantwoorden.
In de gezamenlijke avonddienst gaat in de IJsseldijkkerk Dr. W.M. de Bruin, Stolwijk voor.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de najaars zendingsweek .
Aan het Luthers Theologisch Seminarie worden mensen
opgeleid tot predikant of theologiedocent. Momenteel
studeren er ruim 560 studenten. Zij komen uit Hong
Kong, China en uit andere Aziatische landen. Door in
Hong Kong een goede theologieopleiding aan te
bieden, hoeven deze studenten niet naar het Westen
en kunnen ze enigszins betaalbaar verder studeren
binnen hun eigen Aziatische context.
De tweede collecte is bestemd voor alles waardoor het
gemeentewerk kan groeien en bloeien.
In de hal staat het offerblok. Uw gaven daarin zijn
bestemd voor de Rank.
Voor alle goede gaven, Heer, zij U de dank en eer!
Opbrengsten collectes diaconie september en
oktober:
24-09 bloemengroet
291,72
24-09 bekers avondmaal jeugddorp de Glind 447,94
08-10 bezoekwerk
264,75
15-10 werelddiaconaat
409,35
22-10 noodfonds diaconie
251,40
De diaconie dankt u hartelijk voor deze gaven.
Kinderlied zondag 12 november
Het kinderlied voor zondag 12 november is ELB 476 Zie de zon, zie de maan
Weekagenda
Maandag 6 november
19.00 uur: Follow me, follow me next
Dinsdag 7 november
20.00 uur: moderamenvergadering wijkkerkenraad
Donderdag 9 november
14.30 uur: ouderencontactmiddag ( Rank)
20.00 uur: Belijdeniscatechese
Vrijdag 10 november
09.00 uur: redactie Rankbericht
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Zondag 12 november
10.00 uur: Ds. E.J.N .Kronenburg, H. I. Ambacht
18.30 uur: Krimpen-zingt-dienst in de Ark
Fruitactie
Vandaag is de oogstdienst met de fruitactie. De
diaconie vraagt uw medewerking om een fruitbakje
met envelop mee te nemen en te bezorgen bij onze
‘oudere’ gemeenteleden of een ziek gemeentelid.
De diaconie
Zieken
Mw. Jacolien van Vliet-Andeweg, Concours 12, 2924
AE, kwam thuis uit ziekenhuis.
Mw. Tolhoek- den Otter, Waardzicht 57, 2922 HM,
verbleef enkele dagen in het ziekenhuis,
en is nu weer thuis.
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Woonzorgcentrum Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat
57, 2922 GN
Mw. E. Boudestijn-de Koning, afd. Fluitekruid
Mw. N. Trouwborst-Nuhaan
Mw. G. Rehorst-Berger
Dhr. J. Roelse, afd. Koekoeksbloem
Dhr. A. van Vliet, afd. Korenbloem
Verpleegafdeling Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924BC
Mw. H. M. van der Ben -van der Voorden, kamer 123 b
Mw. C. Koen-van der Zijde, kamer 355
Mw. M. Pols-Heuvelman, kamer 217
Mw. N. van Buuren-Slappendel, kamer 231
Mw. P. Schouten-Honkoop, kamer 157
Centrum Geerestein, Burgemeester Neetstraat 96,
2935 BB Ouderkerk aan den IJssel
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra
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
Geboren
Op Maandag 30 oktober is Lois Sara geboren. Lois is
de dochter van Corstiaan en Marieke Zoutendijk –
Vonk (Zilverschoon 30, 2923 GP Krimpen aan den
IJssel). Van harte gelukgewenst!
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Follow Me en Follow Me Next
Maandag gaat het bij de Follow Me groepen over:
’Afgoden’.
In de voorbereidingen hierop luisterden we als
mentoren naar het prachtige lied ‘Ik val niet uit Zijn
hand’- Psalm 16, Psalmen voor nu. Een echte aanrader
om dit lied ook eens te luisteren.
Things to do….
Als voorbereiding op maandag willen we je vragen om
na te denken over de vraag: wat zijn afgoden? Schrijf
jouw persoonlijke definitie op. Kijk dit weekend of je
deze afgoden ook signaleert in je omgeving.
Bij de Follow Me Next gaat het maandag over:
Geloven – een feestje?!
Schoenendoosactie
Fijn dat er al zoveel schoenendozen zijn in geleverd
voor de kinderen in Pava. Is jouw doos nog niet klaar?
Tot 19 november kan je nog inleveren. Daarna sluit de
actie en worden de dozen klaargemaakt voor transport
naar Roemenië.
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van
24 oktober 2017.
Opening en bezinning. De preses opent de vergadering
en heet iedereen van harte welkom; we lezen Efeze 3:
14 - 21 waarna preses voorgaat in gebed; hierna
zingen we gezang 903: 1 + 6. De bezinning staat in
het teken van de gemeenteavond d.d. 25
oktober. Thema is: “Samen gemeente zijn – (ook) in
de kerkdienst”. Hiertoe krijgt ds. Machiel v.d. Giessen
het woord. Wat is het wezenlijke van ons gemeente
zijn als Rank; wat raakt ons? Is dat de ‘warmte’, de
‘gezelligheid’, onze ‘confessionele identiteit’, wat dat
ook mag betekenen? Cultuur/ klankkleur zal per
gemeente toch verschillend zijn. Wat is dan toch de
eenheid in de Rank, binnen deze verscheidenheid?
Omgaan met eenheid in verscheidenheid is niet alleen:
“Draagt elkanders lasten”; maar ook “Verdraagt
elkanders lusten”. Kennen we: eenheid in hoofdzaken,
en verscheidenheid in bijzaken en in alles de liefde?
Gaat het om de vraag: Waar voel ik me het best bij
thuis? Of eerder om het volgende: Waar kan ik het
beste dienstbaar zijn? Hoe gaan we om met
verschillen: kan je blij zijn om de vreugde van de
ander? Is niet het wezen van de Gemeente: “Hoe
dichter bij Christus, hoe dichter bij elkaar”, en is
daarbij de liefde niet de bindende factor? Met elkaar
hebben we daarover een uitvoerig gesprek en die
vragen komen ook aan de orde op de
gemeenteavond. Actielijst en postlijst worden
besproken, verder een terugblik op de recente
activiteiten. Startweekeind: Afgezien van het weer,
waren er veel positieve reacties. Vooral het dinerbuffet viel in de smaak. Beide koks hebben zich al
beschikbaar gesteld voor volgend jaar. Ook de reacties
op de kerkdienst waren positief; door de filmpjes en
het beroep op de gemeente, werd de dienst als een
echte startdienst ervaren. Kampdienst op 15 oktober in
Renesse met ca. 60 jongeren (11 - 16) uit de
verschillende wijkgemeenten leverde enthousiaste
reacties op; was ook voor Ds Van der Giessen
bijzonder om hieraan vorm te geven. Bijbel Doedagen: Startdienst in de Ark was een groot feest met

zoveel jonge gezinnen. Wellicht kan dit in de toekomst
een gezamenlijke dienst worden. Gastpredikanten:
Deze lijst is besproken en zo nodig aangevuld.
Vacatures kerkenraad: Kerkrentmeester dhr. Arie Ros
heeft besloten per januari a.s. dit ambt neer te leggen.
Ouderling dhr. Gert Heuvelman heeft dit nog in beraad.
Per januari a.s. zullen er meerdere vacatures ontstaan
binnen de kerkenraad; gemeenteleden zijn en worden
in de komende tijd hiertoe benaderd. Voor de
voortgang van het werk in de gemeente is het van
groot belang dat deze vacatures worden opgevuld.
Fruitactie: Op 5 november is de fruitactie; de
inzameldagen zijn 3 en 4 november a.s. Donderdag 2
november is de actie in Tiendhove en de Binnenvaart.
Actie voor Liberia is een project van de
kindernevendienst; het gaat om het inzamelen van
diverse gebruiksartikelen o.a. zomerkleding. In
november a.s. hopen we een container vol naar
Fishtown te verschepen. “Samen in de Ark” Informatie
wordt verstrekt over de werkwijze van de commissie
met de bijbehorende “klankbordgroep”. Er zijn
inmiddels goede gesprekken geweest. Allereerst over
de feitelijke situatie, het vervolg hierop worden
gesprekken over de visie en de oplossingen. U wordt
hierover verder geïnformeerd via Gemeenteavond,
Kerkblad en Rankbericht.
De kerkenraad
Een duurzame toekomst voor de Krimpenerwaard
Op dinsdag 7 november is er (20.00 – 22.00 uur) in De
Wingerd, Populierenlaan 90-A een thema-avond met
Riet Bakker over ‘Een duurzame toekomst voor de
Krimpenerwaard’. Riet Bakker, stedenbouwkundige en
inwoner van Berkenwoude nam het initiatief om met
elkaar na te denken over de toekomst van de
Krimpenerwaard. We zijn verheugd dat Riet Bakker in
ons midden zal zijn om te vertellen over de
aanstekelijke visie die ontwikkeld is, waarin allerlei
terreinen van het leven in de Krimpenerwaard
samenkomen en er aansprekende ideeën opgepakt
worden. Bakker c.s. vinden het waardevol om met ons
als kerken in gesprek te gaan. Graag aanmelden bij
Huig Maaskant, hfmaaskant@caiway.nl. Dit is de
eerste avond in het kader van het thema
Duurzaamheid van de Raad van Kerken in Krimpen aan
den IJssel.
God, die leven hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden moeten we U vergelden, dank voor ’t dagelijks brood.
Niet voor schuren, die niet duren,
gaf gij vruchtbaarheid,
maar opdat de aarde, in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.
Wil dan geven, dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden ’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.
Gezang 718: 1, 2 en 4.

