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Welkom
Hartelijk welkom in de dienst in de Rank, waarin ds.
C.L. de Rooij uit Rotterdam voorgaat. Er zal aandacht
zijn voor het Heilig Avondmaal dat we volgende week
hopen te vieren. De avonddienst is in de IJsseldijkkerk.
Ds.A.L.A.den Besten uit Nieuwerkerk a/d IJssel hoopt
in deze dienst voor te gaan. Wij wensen u gezegende
diensten.
Collecte
De eerste collecte zal zijn voor de wijkdiaconie – voor
Schuldhulpmaatje.
De stichting Schuldhulpmaatje heeft als doel
hulpvragers met problematische schulden te
ondersteunen. De hulpverlening is erop gericht om hen
weer grip te laten krijgen op hun financiële situatie
waardoor die structureel verbeterd. Daardoor kunnen
huisuitzettingen, beslagleggingen of afsluiting van
nutsvoorzieningen voorkomen worden. De diaconie
draagt hieraan bij zodat maatjes kunnen worden
opgeleid en nascholing verzorgd kan worden.
De tweede collecte zal zijn voor de groei en bloei van
de gemeente. Alle collectes van harte bij u aanbevolen.
Opbrengst collectes in
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Weekagenda
Zondag 8 januari
20.15 uur Kennismaking 16/17+-ers (Pastorie)
Maandag 9 januari:
19.00 uur: mentorcatechese (Rank)
20.00 uur: vergadering diaconie
Dinsdag 10 januari
14.00 uur: vergadering wijkmedewerkers (Rank)
20.00 uur: vergadering moderamen ( Rank)
Woensdag 11 januari
19.30 uur Belijdeniscatechese (Pastorie)
18.45-20.00 uur: kinderclub voor kinderen van
groep 4 t/m 8 (Rank)
Donderdag 12 januari
20.00 uur Samenspreking ( Rank)
Vrijdag 13 januari
8.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
20.00 uur Doopgesprek [Rank]
Zondag 15 januari
10.00 uur: ds. Van der Giessen Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. Van der Giessen voortzetting en
dankzegging Heilig Avondmaal
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Overleden
Ons medeleven gaat uit naar Mw P. Schouten –
Honkoop (Prins Bernhardstraat 16, 2922 TM Krimpen
aan den IJssel). Haar echtgenoot is op zaterdag 31
december overleden en op vrijdag 6 januari heeft de
uitvaart plaatsgevonden. We dragen haar en haar
familie op in onze voorbeden.
Zieken
Opgenomen in het IJssellandziekenhuis
Mw. L.K de Visser – Zijlstra, Gruttostraat 1
Zieken thuis
Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Mw. M. van Capellen- Korevaar, Lijsterstraat 42
2922VG
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. M. Troost -Heuvelman
Verpleegafdeling Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924BC
Mw. H. M. van der Ben - van der Voorden afdeling
IJsselsteen, kamer 123
Mw. G. den Breejen-Mes
Mw. C. Koen-van der Zijde, afdeling 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. J. Roelse (Leeuwerikstraat 12, 2922 GK)
Vrouwenvereniging
De vrouwen vereniging liefde vindt werk komt dinsdag
10 januari bij een de Hr. Jan van der Ent komt een
presentatie houden over zijn reis door oost Europa
aanvang 2 uur en eindigen om 4 uur nieuwe dames
zijn uiteraard van harte welkom ! kom ook eens onze
sfeer proeven . inl. Thea 511267 Corrie 511518
Opbrengst oliebollen
Hartelijk dank voor alle medewerking aan de
oliebollenactie! Met alle enthousiaste inzet was het een
geslaagde dag met als opbrengst een mooi bedrag van
ruim 1500,-- euro. Bestemd voor het diaconale project
in Liberia. Met dit bedrag kunnen vijf leerkrachten voor
een periode van tien maanden een salaris ontvangen
en kunnen zij samen met hun familie hiervan leven.
Namens de werkgroep hartelijk dank!

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

Pava
Vanuit Pava (onze zustergemeente in Roemenie)
ontvingen we het volgende bericht:
Op 3 januari werden ds.Levente Pop en zijn vrouw
Kinga verblijd met de geboorte van een zoon:
Matthew.
Vanuit Krimpen onze hartelijke gelukwensen.
Als u hen persoonlijk een kaartje wilt sturen, hun adres
is: Pop Levente and Kinga,
527190 Zabala-Pava,
nr. 905,
Jud. Covasna, Romania.
Diner ten bate van Pava.
Op zaterdag 18 februari a.s. organiseren we als
liefhebbers van lekker eten een diner ten bate van
Pava. Plaats: "de Rank", aanvangstijd: 19.00 uur,
kosten: 27,50 euro p.p. Er is plaats voor 30 personen,
een aanmeldlijst hangt op in de hal.
Aanvulling Kerkenraad
Vorige week zondagmorgen en deze week zondag
worden er papieren uitgedeeld waarop u namen kunt
schrijven . U kunt deze formulieren met aanbevelingen
van gemeenteleden, die u graag het ambt in onze
wijkgemeente zou willen toevertrouwen inleveren bij
de kerkenraadsleden en/of de brievenbus van De Rank
tot uiterlijk zondag 15 januari 2017. U kunt ook de
namen per email doorgeven aan de scriba:
scriba.derank@gmail.com. We zien uit naar veel
respons!
Uitnodiging voor de 16/17+-Rank-ers
De 16/17+-ers zijn vanavond (zondag 8 januari) om
20.15 uur van harte welkom in de Pastorie (Hoflaan
37) om nader met elkaar kennis te maken.
Samenspreking in De Rank
Het conceptbeleidsplan ‘Zicht op overmorgen’ van de
Algemene Kerkenraad wordt op allerlei manieren
besproken. Op donderdag 12 januari (aanvang 20.00
uur) zal er een ‘Samenspreking’ zijn in de Rank. Van
harte welkom om mee te doen in het gesprek over de
toekomst van de PKN-kerk(en) in Krimpen aan den
IJssel.

Follow Me – Omzien naar elkaar!
Deze week gaan we het hebben over het thema:
‘Omzien naar elkaar!’ Als je een nieuwe jas nodig
hebt, dan koop je een nieuwe jas. Toch? En als je jarig
bent, trakteer je op school en geef je een feestje…
Heel gewoon. Dat denk je misschien, maar zo gewoon
is dit niet. Tenminste, niet voor iedereen.
Samen met de jongeren gaan we een aantal uitspraken
bespreken. Doet u mee? Wat komt er als eerste bij u
op bij het lezen van de volgende uitspraak:
Veel mensen hebben weinig geld.
Weinig mensen hebben veel geld.
Wat is het toch mooi verdeeld in de wereld.
In de Bijbel lezen we hoe God kijkt naar armoede. Ook
leren in het Nieuwe testament van de voorbeelden die
Jezus ons geeft. Hoe zouden wij moeten omgaan met
onze naasten? Als mensen rijk, gelukkig zijn of succes
hebben dan is dit duidelijk te zien. Armoede zie je vaak
niet. Hoe kun je dan weten of iemand bij jou in de
buurt hiermee te maken heeft? En wat kun jij voor hen
doen? We beginnen in het klein met de
huiswerkopdracht:
Things to do (huiswerkopdracht): Neem een houdbaar
product mee om aan de voedselbank te geven.

Diit 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

