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Welkom
In de ochtenddienst verwelkomen wij als voorganger
Ds. M.C. van Pelt uit Rotterdam (Kralingen).
Vanmorgen is het kinderlied ELB 398 “Handen heb je
om te geven”.
De avonddienst is in de IJsseldijkkerk waarin dr. G.den
Hartogh voor zal gaan
Wij wensen u allen gezegende diensten.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het bezoekwerk.
Omkijken naar elkaar, met een bezoekje, een woord,
een moment hulp. Als gemeente iets waar velen van
ons een taak zien om op te pakken. Een bloementje,
een boekje, een aardigheidje kan dan net datgene zijn
wat het verschil maakt.
De tweede collecte is voor de kerk, voor de groei en de
bloei van onze gemeente.
In de hal staat het offerblok. Uw gaven daarin zijn
bestemd voor het wijkfonds.
Verantwoording kerkrentmeesters:
03/09 Kerk
428,06
03/09 Miss. werk, kerkgroei 470,05
10/09 Kerk
485,76
10/09 Jeugdwerk
441,42
17/09 Kerk
455,09
17/09 Vredesweek
422,08
24/09 Kerk
266,23
Wijkfonds
1352,00,
waarvan 75,00euro voor de diaconie.

Woonzorgcentrum Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat
57, 2922 GN
Mw. N. Trouwborst-Nuhaan
Mw. G. Rehorst-Berger
Dhr. J. Roelse
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

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

Om alvast te noteren in de agenda
25 oktober 20.00 uur Gemeenteavond – Samen
gemeente-zijn – in de kerkdienst.
Zieken
Dinsdag 10 oktober a.s. wordt Jord Verburg,
Populierenlaan 53, 2925 CP opgenomen in het
ziekenhuis om de derde chemo kuur te ondergaan.

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

Woonzorgcentrum en verpleeghuis, de Burght, van
Moorselplaats 1, 3067 SH, Rotterdam
Mw. E. Boudestijn-de Koning, Hoogstade 45, 2922 AT

Centrum Geerestein, Burgemeester Neetstraat 96,
2935 BB Ouderkerk aan den IJssel
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra

Weekagenda
Maandag 9 oktober
19.30 uur: Ark-beraad
20.00 uur: gesprekstraining mentoren catechese
Dinsdag 10 oktober
20.00 uur: moderamen ( Rank)
Donderdag 12 oktober
19.30 uur: Overlegmoment Belijdeniscatechese
Vrijdag 13 oktober
09.00 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 15 oktober
10.00 uur: ds P.Schalk, Rijswijk
18.30 uur: Dhr.W.van der Lee

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

Zieken thuis.
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK

Woon-zorgcentrum De Vijverhof,Reigerlaan 251,2903
LJ, Capelle aan den IJssel
Mw. T. van der Voorden-Oosterom,kamer 416
Overleden
Op zondag 1 oktober is overleden op de leeftijd van 87
jaar Maria Troost- Heuvelman, laatst gewoond
hebbende in Woonzorgcentrum Tiendhove, Facet.
Afgelopen vrijdag 6 oktober heeft de rouwdienst
plaatsgevonden in de Rank en aansluitend de
begrafenis op de begraafplaats aan de IJsseldijk.
We dragen de kinderen, kleinkinderen van mw. Troost
op in onze voorbede.
Helpende handen
Wat een kinderschare! Wanneer de dominee het
kindermoment aankondigt en de kinderen op het
podium uitnodigt, hoor je tientallen kindervoeten
enthousiast naar voren lopen. Van voor in de kerk,
achter, boven: overal verschijnen lachende
kindergezichten die vervolgens een plekje op één van
de trappen voor het podium zoeken. Een rijkdom voor
onze gemeente. Na het kinderlied volgt een ware
uittocht naar de zalen in de hal waar de
kindernevendienst plaatsvindt. Tijdens de preek wordt
er in groep 1 en 2 een Bijbelverhaal verteld, gezongen,
gebeden en geknutseld. In groep 3 wordt er met elkaar
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nagedacht en gesproken over het geloof, de kerk en de
Bijbel.
Tijdens een ‘normale’ zondag zitten er wel 20 tot 30
kinderen in zowel groep 1 als groep 2. De leiding
bestaat uit twee personen. Dat betekent ongeveer één
persoon van de leiding op 10 kinderen. Dat is te
weinig. Het rumoer en de drukte zorgen er soms voor
dat de kindernevendienst niet gegeven kan worden,
zoals we dat graag zouden willen. Om onze kinderen
een fijne tijd bij de kindernevendienst te kunnen
blijven geven, zijn we op zoek naar hulp.
Indien u/jij van de leiding deel uit wilt/wil gaan maken:
harstikke graag! Ziet u het niet zo zitten om
zelfstandig leiding te geven aan de kinderen of een
Bijbelverhaal aan hen te vertellen, dan is dit wellicht
iets voor u/jou: we zoeken ook ‘hulpouders’ (vaders,
moeders, opa’s, oma’s en anderen die graag willen
helpen). Dit zijn (jong-)volwassenen (van alle
leeftijden!) die een aantal keren per jaar willen helpen
bij de kindernevendienst. Die helpen de orde te
bewaren, ervoor zorgen dat de kinderen hun aandacht
erbij houden en waar nodig helpen met een kleurplaat
of knutselwerkje. Is dit iets voor u/jou? U kent vast
iemand van de kindernevendienst. Schiet hem/haar
aan na de dienst. We kunnen uw/jouw hulp goed
gebruiken!
Belijdeniscatechese
Binnenkort gaat er weer een nieuwe
belijdeniscatechesegroep van start. Er hebben zich al
jongere en oudere gemeenteleden gemeld om mee te
gaan doen. Graag wil ik hen en allen, die overwegen
om mee te gaan doen uitnodigen om op donderdag 12
oktober om 19.30 uur (tot uiterlijk 20.15 uur) bij
elkaar te komen voor een eerste kennismaking en
vooral als een ‘overlegmoment’ om praktische
afspraken te maken over hoe, wanneer en waar we bij
elkaar gaan komen in de komende tijd voor de
belijdeniscatechese. Welkom!
k dit keer bestemd voor de kinderen van onze

Schoenendoosactie
Deze zondag gaat de schoenendoosactie weer van
start. Doe jij/ doet u ook weer mee? De actie loopt t/m
19 november. Het zou fijn als straks op het kerstfeest
in Pava alle kinderen weer blij zijn met zo’n mooi
gevulde schoenendoos!
Bijbel-doe-zondag
In de herfstvakantie vinden traditioneel weer de Bijbeldoe-dagen plaats. Deze worden de zondag daaraan
voorafgaand (15 oktober) ingeleid met een speciaal
voor de kinderen georganiseerde themadienst. Deze
dienst vindt plaats in wijkgemeente De Ark. Omdat er
ongetwijfeld veel kinderen uit De Rank die dienst zullen
bijwonen, zal er die dag géén kindernevendienst zijn in
De Rank. Alle kinderen (en hun ouders) zijn van harte
uitgenodigd in De Ark.
Update Liberia
Na een zijn bezoek aan Nederland in juni & juli is
Prince Dennis weer terug in Fishtown. Hier in
Nederland hebben we samen een stichting opgericht
van waaruit we het werk nog meer willen
ondersteunen. Op dit moment zijn we bezig om een

20ft container in November naar Fishtown te sturen.
Deze container gaan we voorzien van zonnepanelen en
willen we inrichten met enkele computers zodat de
kinderen hier mee kunnen werken. We hebben een
vaste internet aansluiting kunnen regelen (een van de
eerste in de regio). Uiteraard willen we de container zo
vol mogelijk daarheen laten gaan.
Graag doen we dan ook een oproep voor zomerkleding,
matrassen, simpele ledikanten,
kinderbedjes, kinderglijbaan, tiener fietsen etc. Graag
even contact opnemen met mij op 06 22389409 als je
iets kan bijdragen. Je bijdrage wordt gewaardeerd!
Samenkomst Protestantse Gemeente
Thema: genade en verantwoordelijkheid
Op 28 oktober komen we als Protestantse Gemeente
bij elkaar in het kader van hervormingsdag, de
predikanten gaan in deze dienst voor. We danken en
bidden met elkaar voor het leven van onze
Protestantse Gemeente en in het bijzonder voor de
nieuwe stappen die we het komend jaar gaan zetten.
Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat Martin
Luther zijn stellingen op de kerkdeur in Wittenberg
spijkerde. We kijken terug wat het jubileumjaar ons
gebracht heeft; welke nieuwe stellingen zijn er
bijvoorbeeld verzameld. Twee zaken springen eruit:
blij zijn met genade én vandaaruit je
verantwoordelijkheid nemen voor zaken in je eigen
kring, in ons dorp, in de Krimpenerwaard maar ook in
de wereld. Natuurlijk gaan we in goed protestantse
traditie ook zingen, Luther leerde de gemeente immers
zingen. Dit jaar wordt de dienst opgeluisterd door de a
capella mannenzanggroep uit de gemeente van de
Sions- en Rehobothkerk. Van harte welkom om 19.15
uur op zaterdag 28 oktober in de Rehobothkerk. Na
afloop is er bij de koffie gelegenheid om elkaar te
ontmoeten.
Kerst
De Kinderkerstdienst in De Rank: een begrip in
Krimpen aan den IJssel en omstreken en ieder jaar
weer een feest om mee te maken. De mooie liederen,
het kerstspel van de kinderen, iedereen gaat met een
goed gevoel naar huis. De Kinderkerstdienst wordt
traditioneel georganiseerd door de kindernevendienst.
Dat willen we dit jaar graag wat breder trekken. Alle
inspiratie en creativiteit uit de gemeente is welkom.
We willen dit jaar dan ook een projectgroep
samenstellen, met mensen uit de hele gemeente, welk
team zal brainstormen over de invulling en aankleding
van de dienst en samen voor de uitvoering daarvoor
zal zorgdragen. Graag plaatsen we dan ook een oproep
om u/je daarvoor op te geven, zodat we samen voor
weer een onvergetelijke kinderkerstdienst kunnen
zorgen. Vele handen maken nu eenmaal licht werk.
Graag aanmelden bij iemand van de leiding van de
kindernevendienst.
Uw nabijheid
Ik heb Uw nabijheid gezocht,
met heel mijn hart riep ik U.
en toen ik op weg ging
om U te ontmoeten
vond ik U op weg naar mij.
Joods gebed uit de 12e eeuw

