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Welkom
Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar
of wel de Zondag van de Voleinding. In dit licht willen
we hen bij name gedenken, die ons dit afgelopen jaar
zijn ontvallen. Voorgangers zijn Ds. Machiel van der
Giesen en kerkelijk werker Willemieke Schippers-Kuijl.
Organist is Marinus Cornet. Het kinderlied is ELB 452:
Jezus is de goede Herder. We lezen Psalm 103 en in de
verkondiging horen we vooral de woorden van vers 2:
Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn
weldaden.
Bij het gedenken zullen de namen genoemd worden
van:
05-12-2016
20-12-2016
31-12-2016
02-02-2017
08-02-2017
15-02-2017
16-02-2017
16-02-2017
24-04-2017
26-06-2017
27-06-2017
19-07-2017
06-08-2017
15-08-2017
27-08-2017
01-10-2017
05-11-2017

Maria Langejan-Rook
52 jaar
Maria Adriana de Ruijter-Houwer 79 jaar
Dirk Gerardus Schouten
85 jaar
Pieter de Haan
91 jaar
Maatje Klazina Rook-Boer
94 jaar
Gerrigje den Breejen-Mes
92 jaar
Willem Antony Kooiman
90 jaar
Marrigje Boon-Breedijk
96 jaar
Bastiaan Houweling
89 jaar
Engel Schouten
95 jaar
Teuntje Verkaik-Jongeneel
102 jaar
Jacoba Johanna Ophof-Kool
89 jaar
Margaretha Maaskant-van den Heuvel
83 jaar
Dirkje de Waardt-Goudriaan
67 jaar
Pieter Jacob Hanemaaijer
81 jaar
Maria Troost-Heuvelman
87 jaar
Trijntje van der Voorden-Oosterom
86 jaar

In de avonddienst zal voorgaan Dr. Gert den Hartogh.
Het thema voor de verkondiging is ‘Alleen vasthouden
door loslaten’ n.a.v. 2 Korintiërs 4, 16: “Daarom
verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke
bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag
tot dag vernieuwd”.
Kinderlied Adventstijd
In de Advents- en Kersttijd gebruiken we voor het
kinderlied het projectlied, dat bij het project hoort:
‘God heeft iets nieuws bedacht’. Op de website van de
Rank is het komende week te bezien/beluisteren en/of
te downloaden.
Collecte
De eerste collecte is voor het Inloophuis Crimpen Inn.
Zoals u inmiddels wel weet heeft Krimpen sinds enkele
jaren een ontmoetingsplek voor hen die een luisterend
oor nodig hebben, langzamerhand een plaats van
wereldburgers waarbij de een de ander helpt. Samen
koken en eten, vaardigheden aan elkaar overdragen
zoals lezen, naailessen, noem maar op.

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Van de bezoekers wordt voor enkele activiteiten een
kleine bijdrage gevraagd, maar ook de zaal moet
betaald en verwarmd worden.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei
van de gemeente. In de hal staat het offerblok voor
het wijkfonds. De zendingsbussen zijn bestemd voor
het schoolproject in Liberia.
Alle collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.
Weekagenda
Maandag 27 november
20.00 uur: Gesprekstraining Mentorcatechese
20.00 uur: Huiskring “de Bergrede”, Hs.9, Waalsingel 8
Dinsdag 28 november
20.00 uur: Bijbelkring (Rank)
Woensdag 29 november
20.00 uur: Klankbordgroep “Samen in de Ark” (Rank)
Vrijdag 1 december
09.00 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 3 december
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk, Voorganger
Ds. A.L.A. den Besten uit Nieuwerkerk a/d IJssel
Zieken
Hospice Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat 57, 2922 GN
Mw. M. Ooms-Vis, (Tijm 50)
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Kon. Julianastraat 187, 2922 TP
Verpleeghuis Schiehove, Hamakerstraat 77, 3052 JA
Rotterdam
Mw. T. van Wijk-Roosman, kamer 10, (Rembrandtlaan
57) a.s. week hoopt zij te verhuizen naar
Centrum De Breeje Hendrick, Nicolaas Beetsstraat 1,
2941 TN Lekkerkerk.
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

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

Hoflaan 3, 2926 RC Krimpen a/d IJssel
06-53850718, scriba@derankkrimpen.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
Advents- en Kerstproject
Nog even en dan breekt de tijd van verwachten aan,
Advent. Wij weten en geloven dat de Here Jezus
eeuwenlang geleden is geboren in een stal. En ook
toen werd Hij al lang verwacht. Maar, daarmee is Gods
verhaal nog niet klaar. Ooit komt er een dag dat Hij de
hemel openbreekt en ons thuisbrengt. Wat een feest
om daarnaar te mogen uitzien. Met de kinderen van de
kindernevendienst willen we daarom ook graag met
elkaar nadenken over wat het betekent om de Heere
Jezus te verwachten. Tijdens het kindermoment zal de
leiding samen met de kinderen elke Adventszondag
een luikje openen van de Adventsposter van het NBG.
Een nieuw luikje, een nieuw verhaal, steeds een ander
persoon die uitkeek naar de komst van Jezus. Ook
zingen we als gemeente het stapellied ‘God heeft iets
nieuws bedacht’. Voor iedere Adventszondag is er een
nieuw couplet. U kunt het lied vinden op de
Facebookpagina en de website van De Rank. Het zou
heel leuk zijn als u het alvast wilt oefenen, dan kunnen
we het straks uit volle borst met elkaar meezingen!
Naast dit mooie Adventsproject, geeft de NBG ook een
waardevol Adventsrooster uit voor (jong)volwassenen
(zie hieronder) . Voor elke dag een boodschap van
hoop en verwachting!
Kindernevendienstleiding
Adventsactie NBG
Bij het NBG is er een speciaal Bijbel leesrooster
beschikbaar voor de adventstijd. Wij mogen u die a.s.
zondag na de dienst aanbieden in de Rank en hopen zo
velen te helpen met het zich voorbereiden op het
Kerstfeest. Als u belangstelling hiervoor heeft kunt u
een exemplaar meenemen, en wij vragen u om het
bijbehorende kaartje in te vullen. De roosters en
kaartjes liggen op de tafel in de hal. U kunt ook
digitaal meedoen aan het Bijbel leesrooster voor de
Advent, zie
www.bijbelgenootschap.nl/adventskalender-2016dagelijkse-inspiratie-e-mail. Wij bevelen deze Aktie
van het Nederlands Bijbelgenootschap van harte bij u
aan.
Kerstpostactie.
Op zondag 3 december kunt u zich opgeven om mee te
helpen met de kerstpostactie. Er liggen dan inteken
lijsten in de hal. Vanaf zondag 10 december kunt u
kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal.
Een postzegel kost € 0,55. Dit kunt u in een gesloten
envelop inleveren in de bus in de hal.
De opbrengst van de kerstpostactie is voor Stichting
Samen W/Kerken in Oeganda.
Uitzoeken / sorteren van de post gebeurd op maandag
11 december en maandag 18 december vanaf 19.30
uur – 21.00 uur in de Rank.
Bezorgen van de kerstpost kan na 12 december en 19
december tot uiterlijk 24 december.
Doet u mee!
ZWO commissie

Schoenendoosactie: Bedankt!
Hartelijk dank voor alle mooie schoenendozen die jullie
de afgelopen weken hebben ingeleverd!
Genoeg dozen om alle kinderen in Pava blij te maken
met Kerst!
Voor alle overige medewerking aan deze actie namens
de werkgroep hartelijk dank!

Actie Lionsclub
Nieuwe ‘dubbele’ inzamelactie Lionsclub Krimpen aan
den IJssel
Gedurende de hele maand december vindt u in de hal
van onze kerk een inzameldoos van de Lionsclub
Krimpen aan den IJssel, waarin u Douwe Egbertswaardepunten maar ook oud en vreemd geld kunt
deponeren.
Waardepunten voor pakken koffie
De Lionsclubs kunnen de waardepunten bij Douwe
Egberts verzilveren tegen pakken koffie. Douwe
Egberts rondt de aantallen ingeleverde punten naar
boven af en zet deze om in pakken roodmerk koffie.
De ‘Krimpense’ pakken koffie komen begin volgend
jaar ter beschikking van de plaatselijke Voedselbank
Krimpen aan den IJssel.
Oud en vreemd geld voor staaroperaties
U kunt ook behalve DE-waardepunten oud en vreemd
geld in de inzameldozen deponeren. Met de opbrengst
daarvan worden oogoperaties in derdewereldlanden
uitgevoerd. De Nederlandse Lionsorganisatie is via
haar netwerk in staat om courant munt- en papiergeld
uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld dat
niet meer door nationale banken wordt ingewisseld,
wordt op veilingen aan de hoogstbiedende
verzamelaars verkocht. Het aldus verkregen geld gaat
naar oogklinieken in derdewereldlanden, waar een
staaroperatie gemiddeld dertig euro kost.
Wij bevelen deze actie voor twee goede doelen van
harte bij u aan

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

