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Welkom
Vanmorgen gaat de wijkpredikant, Ds Machiel van der
Giessen voor. Op deze derde zondag na Pasen lezen
we Johannes 21, 1 – 14 over ‘Pasen en het gewone
leven’: Verborgen aanwezig…. De woorden van het
thema voor de preek komen uit het lied Hoe wonderlijk
mooi, dat we na de preek zingen, een lied van Sela:
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Het kinderlied vanmorgen is ELB 428; “Dit is mijn hand
en dat is mijn voet”.
In 2018 gaat een groep gemeenteleden uit Krimpen
aan den IJssel en Krimpen aan de Lek voor een
diaconale werkvakantie naar Oeganda, zie
www.kerkenvooroeganda.nl.
Vanuit onze wijkgemeente gaat Irene Nieuwpoort mee.
Met elkaar voeren ze actie om de reis mogelijk te
maken en Irene zal er deze ochtend iets over vertellen.
De gezamenlijke avonddienst is de Krimpen Zingtdienst in de Ark met Ds Koos Staat (Andijk) en de
muzikale medewerking van Trumpets of the Lord uit
Hoofddorp. Aanvang 18.30 uur.
Wij wensen u en jullie gezegende diensten toe.
Collecte
De eerste collecte is voor missionair werk en
kerkgroei.
In 2013 opende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht
Het Badhuis, een project van de Oude Kerk, de
Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het
Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn, met
activiteiten voor jong en oud. Vier ochtenden in de
week is er ‘koffiehuis’, iedere woensdag een brunch en
er zijn buurtmaaltijden. Zij organiseren elke
zondagochtend een kinderbijbelclub en geven de
Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken met het
christelijk geloof. Maar zij maken ook deel uit van de
andere activiteiten. Als kerk wil men dienstbaar zijn
aan de mensen in de wijk. De collecte maakt
pioniersplekken als Het Badhuis, waar dienstbaarheid
aan de wijk de boventoon voert, mogelijk.
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.
Verantwoording april collecten kerkrentmeesters
02-04 Kerk
€ 417,72
09-04 Kerk
251,65
16-04 Kerk
166,00
16-04 IKOS
659,28
23-04 Kerk
244,17
23-04 Eredienst/Kerkmuziek 247,65
30-04 Kerk
383,65
april
Wijkfonds
291,70

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Kinderlied
Op zondag 14 mei is het kinderlied: ELB 471:
“Weet je dat de Vader je kent”.
Hulp gevraagd
De kerkenraad vraagt uw hulp met de bezorging van
de brieven voor de solidariteitskas en de Diaconale
vrijwillige bijdrage. Op de tafel in de hal liggen
stapeltjes brieven klaar om mee te nemen. Wij zouden
het zeer op prijs stellen als u in uw woonomgeving een
stapeltje zou willen bezorgen.
Weekagenda
Dinsdag 9 mei
20.00 uur: Moderamen wijkkerkenraad
Vrijdag 12 mei
08.30 uur: Redactie Rankbericht ( Rank)
Zondag 14 mei
10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg uit Puttershoek
18.30 uur: Dr. G. den Hartog
20.15 uur: Belijdenis doen-gespreksgroep: Kerkdienst
& Preek
Huwelijk
Op vrijdag 19 mei gaan Kirsten Tissink en Jelle van
Dijk trouwen. De trouwceremonie is om 13.00 uur in ’s
Gravenzande en de kerkelijk bevestiging en inzegening
van hun huwelijk is in een dienst van onze
wijkgemeente in de Protestantse Kerk in ’t Wout (’t
Woudt 25, 2636 HD Schipluiden). Voorganger is Ds
Machiel van der Giessen. Aanvang 15.00 uur. Hun
adres is Burg. Rippingstraat 7, 3145 MD Maassluis. Van
harte wensen we Kirsten en Jelle met allen die hen lief
zijn een feestelijke trouwdag en vreugde en zegen
door de zegen van God in hun huwelijk.
Geboren
Op dinsdag 2 mei is Mats David geboren. Mats is de
zoon van Kees en Mariska van Zwienen-Spek (Linde
53, 2925 CE) en broertje van Lieke en Thijs. Van harte
gefeliciteerd met dit Godsgeschenk en Zijn zegen in
vreugde en wijsheid gewenst bij de opvoeding.
Zieken

Zieken thuis
Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Mieneke de Jong-Pols, Breekade 17, 2924 AB,
maakt deze maanden een periode door van
revalidatiebehandelingen in verband met een
gezondheidsklacht van chronische aard.
Mw. A. de Meij-van der Hart, Kustvaart 3, 2922 DE,
was na een val enkele dagen opgenomen in het
IJsselland ziekenhuis.
Na een operatie is zij weer thuis gekomen om verder
te revalideren en te herstellen.

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

kader van het thema: Hoe gaan we om met grenzen ?
is een interactieve avond. Met 500 jaar reformatie in
ons achterhoofd, gaan we kijken hoe we nu als
geloofsgroepen met elkaar omgaan, binnen en buiten
het Christendom. In P.I. de IJssel zijn ze niet anders
gewend, ze vormen er een bijzondere gemeenschap
met vele verschillende mensen afkomstig uit allerlei
milieus, kerkelijke achtergronden en landen. Op deze
avond gaat Johan Bosboom, zelf Rooms-Katholiek, met
ons in gesprek over de vraag: hoe ga je in en buiten je
geloofsgemeenschap op een goede manier om met de
verschillen in traditie ?
Datum: 9 mei 2017
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: RK kerk de Bron, Memlinghof 2
Aanmelden: Hilda Pleysier hilda.pleysier@online.nl

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)
Koffiedrinken na de kerkdienst: 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 (een uurtje) koffie te drinken
na de kerkdienst van vanmorgen. Van harte welkom!
Hierdoor vervalt het reguliere koffie drinken na de
dienst op de eerste zondag van de maand.
Thema-avond met pastor Johan Bosboom op 9
mei.

De laatste thema-avond die de Raad van kerken
Krimpen aan den IJssel organiseert dit seizoen in het

Wijkmedewerkers
Op de tafel in de hal liggen exemplaren van de
Elisabeth bode.
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

