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Welkom
Allen hartelijk welkom in de diensten van vandaag.
In de morgendienst begroeten wij onze oud-predikant
ds. W.J.J. Koelewijn uit Renkum. Het kinderlied in deze
dienst is ELB 429 – Een rivier vol van vreugde.
De avonddienst wordt geleid door dr. G. den Hartogh.
Wij wensen u gezegende diensten toe.
LOK
Vandaag wordt de morgendienst uitgezonden door de
LOK, deze uitzending werd niet vermeld in het
kerkblad. De LOK uitzending in augustus is op 29
augustus, in het kerkblad staat dat de dienst op 4-8
uitgezonden wordt, die datum klopt dus niet.
Van de Redactie
Dit is het laatste Rankbericht van dit seizoen. Bedankt
voor alle ingeleverde kopij. Op 3 september hopen we
het eerste nummer van de 11e jaargang te laten
verschijnen. Wij wensen u een fijne zomerperiode toe.
De Redactie.
Vanuit de kerkenraad
Op 10 september hopen een aantal gemeenteleden
van onze wijkgemeente belijdenis van het geloof af te
leggen. In het Rankbericht van 3 september worden
de namen van deze mensen bekend gemaakt.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor:

Missie en Doelstelling
Het bestuur van de Stichting heeft in haar beleidsnota
een missie en doelstelling geformuleerd.
Missie
“Gedefinieerd als het Hogere Doel”
Het is de Missie van de Stichting Diaconaal
Havenproject Rotterdam om als volgelingen van
Christus aandacht te besteden aan de diaconale taak
van de Protestantse Kerk van Nederland ten behoeve
van het welzijn van zeevarenden, afkomstig uit alle
werelddelen, die de Rotterdamse haven aandoen.
Doelstelling
“Gedefinieerd als het concrete doel”
Het verrichten van diaconale arbeid gericht op de
behoeften van zeevarenden, waarbij de aandacht in
het bijzonder gericht zal zijn op die zeevarenden die
onder precaire en/of laakbare omstandigheden moeten
leven en hun arbeid moeten verrichten, en voorts al
wat in de ruimste zin met het vorenstaande verband
houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
De Stichting oefent haar taken uit als partner van de
Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). De Stichting
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doet haar werk in overleg met de provinciale diaconale
organen van de PKN, zowel landelijk als specifiek in
Zuid-Holland. De Stichting tracht haar doel te bereiken
door het aanstellen en / of ondersteunen van diaconale
werker(s), die werkzaam zijn in het havengebied van
Rotterdam. De aangestelde Diaconaal werker maakt
deel uit van het werkverband van de (Stichting)
Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). Zij worden
bijgestaan door de regionale commissie van de NZC in
Rotterdam (PKWR: Protestants Koopvaardijwerk
Rotterdam).
De tweede collecte is bestemd voor de kerk, voor de
groei en bloei van de gemeente.
In de hal staat het offerblok voor het wijkfonds.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.
Verantwoording collecten van de diaconie in de
maand juni 2017
04 juni: Kerk in actie
€ 440,17
dit is gedeeld met de Molukse gemeente
11 juni: Kerk in actie
€ 277,10
H.A. bekers St. Exodus
€ 420,40
18 juni: Jeugddienst Mercy Ships
€ 155,50
25 juni: Voedselbank
€ 413,24
De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdragen.
Verantwoording collecten kerkrentmeesters in de
maand juni 2017
04 juni: Kerk
€ 375,41
waarvan 1/2 voor Molukse Gemeente
11 juni: Kerk
€ 303,60
18 juni: Kerk
€ 419,00
18 juni: NBG
€ 314,45
25 juni: Kerk
€ 374,67
WIJKFONDS

€ 157,35

Ontvangen voor wijkfonds via Trudy Pols € 50,-Kinderlied
Op zondag 16 juli is het kinderlied: ELB 278 - Laat de
kinderen tot Mij komen
Op zondag 23 juli is het kinderlied: ELB 426 - Dank U
voor de wonderen
Weekagenda
Zondag 16 juli
10.00 uur: Ds. mevr. E. Bakker uit Utrecht
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk waarin ds. L. den
Breeje uit Delft voorgaat.
Zieken
Bavo-Europoort, Nieuwe Binnenweg 34, 3014 GD
Rotterdam
Mw. Willy Schouten-Renes, Brinkweg 43, 2925 DE
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Een gouden toekomst

Zieken thuis

Dhr. P.J. Hanemaaijer, Cascade 27, 2923 AT, wordt
a.s. maandag 10 juli opgenomen in Hospice Tiendhove,
Patrijzenstraat 57, 2922 GN
Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
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
Dhr. A. van Vliet. Afd. Korenbloem
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
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)
Wijkmedewerkers
Op de tafel in de hal liggen exemplaren van de
Elisabeth bode voor jullie gereed.
Vakantie bijbelgids
In de hal liggen nog vakantie Bijbelgidsen van de Arkmission. Gaat u op vakantie neem een exemplaar mee,
ter inspiratie voor de vakantie met als thema:
Op adem komen.

Een kater kromt zich voor de sprong,
hij hoorde dat de merel zong,
maar ziende ’t schit’rend verenkleed
was iets wat hem aarz’len deed.
De fraaie snavel bovendien
liet hem de pracht van ’t beestje zien.
Hij voelde iets van vreemd geluk
en dacht: dat maak ik toch niet stuk.
De merel voelde heel bewust:
hij laat me inderdaad met rust,
dus, langzaam, kwam hij dichterbij
en voelde zich zo heerlijk blij
want o, hoe kon het toch bestaan,
hij lag nu zelfs tegen hem aan!
De kater spon toen van plezier
en likte zacht het kleine dier.
Natuurlijk is dit fantasie,
maar als ik in de Bijbel zie:
de leeuw eet stro gelijk een rund,
dan wordt ons straks heel veel gegund,
want overal zal vrede zijn,
geen ziekte meer, geen angst of pijn
en naar dat heerlijk vredeoord
zijn wij op weg, belooft Gods Woord!
Gedicht van Barend van Mierlo
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

