Wijkgemeente de Rank
Protestantse Gemeente
Krimpen aan den IJssel

De Rank

17december 2017 jaargang 11 nummer 16

Rankbericht

Albert Schweitzerlaan 8, 2922 HD Krimpen aan den IJssel; tel. 0180-512534; www.derankkrimpen.nl; info@derankkrimpen.nl

Welkom
Vandaag is de derde Adventszondag.
In de morgendienst gaat Ds. Johan Sparreboom uit
Sliedrecht voor. Van het advent projectlied zingen we
het derde couplet. De avonddienst is in de
IJsseldijkkerk waarin voorgaat Ds. C. Baggerman.
Wij wensen u gezegende diensten toe.

Hospice Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat 57, 2922 GN
Dhr. M. P. Boudestijn (Hoogstade 45, 2922 AT)
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Kon. Julianastraat 187, 2922 TP

Collecte
De eerste collecte is voor Shelter Ministries.
Met o.a. een kindertehuis en jeugdcentra ondersteund
deze stichting in Zuid-Afrika de kinderen en hun
gezinnen (zowel geestelijk als praktisch) Op de beide
jeugdcentra word aan ongeveer 100 jongeren in de
leeftijd van 12 tot 20 jaar Bijbelstudie en een Alphacursus aangeboden.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
gemeente. Alle activiteiten moeten op een of andere
manier betaald worden. Deze collecte maakt dat werk
mogelijk. In de hal staat het offerblok voor het
wijkfonds en de zendingsbussen.
Weekagenda
Maandag 18 december
20.00 uur: Klankbordgroep Beraad “Samen in de Ark”
Dinsdag 19 december
20.00 uur: Bijbelkring(Rank)
Donderdag 21 december
19.00 uur: Gebedskring Krimpen(IJsseldijkkerk)
20.00 uur: Belijdenis catechese(Rank)
Vrijdag 22 december
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
19.00 uur-20.00 uur: Oud papier (parkeerterrein
IJsseldijkkerk)
Zaterdag 23 december
09.00 uur-12.00 uur: Oud papier(parkeerterrein
IJsseldijkkerk)
Zondag 24 december
10.00 uur: Ds. W. Vermeulen, Utrecht
17.00 uur: Kinderkerstdienst: Ds. Machiel van der
Giessen
Zieken
Ds. A. Tromp (Populierenlaan 30, 2925 C T ) wordt op
zondagavond 17 december opgenomen in het St
Antoniusziekenhuis in Nieuwegein om op maandag een
hartoperatie te ondergaan.
Nederlands Astmacentrum Davos, Klinikstrasse 6,
7272 Davos Clavadel, Zwitserland
Dhr. M.A. (Rinus) Brouwer (Populierenlaan 32, 2925
CT) voor spoedige verzending van evt. een kaartje
naast de postzegel een hoofdletter A plaatsen.

Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB, Rotterdam.
Dhr. en mw. Riksman-Felius, Molenvlietsingel 42,
2922 AA.
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
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
Oliebollen voor Liberia:
Ook dit jaar willen we weer graag oliebollen bakken
voor het project in Liberia.
En wel op zaterdag 30 december.
Alleen met voldoende hulp gaat ons dit lukken.
Heb je zin in een gezellige dag met elkaar en een
voldaan gevoel na afloop:
Opgeven kan per email: d.buijs56@gmail.com
of bel: 0180-785154
Laat even weten of je de hele dag komt, 's morgens, 's
middags of een paar uurtjes.
Alle hulp is welkom!
Bloemen
Bij dhr. A. de Witte, Bazielkruid 70, 2925 SM, zijn
bloemen bezorgd vanwege thuiskomst uit het
ziekenhuis.

Bavo Europoort, Poortmolen 121, 2906 RN, Capelle a/d
IJssel
Mw. Mimi Slingerland-Welega, Kamer 1.0.25
(Kortlandstraat 24 2922 XE)
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

Oudejaarscollecte
Oudejaarsavond is het klassieke moment om terug te
kijken en de balans op de maken. Wat heeft het
voorbijgevlogen jaar ons gebracht, persoonlijk, als
gezin, als samenleving? Verdrietige en blijde
gebeurtenissen wisselden elkaar af, zo was het en zo
zal het zijn.
Het is goed om bij deze bezinning onze plaatselijke
PKN-gemeente niet te vergeten. We mogen onze
zegeningen tellen. De woordverkondiging mocht
doorgang vinden, predikantsvacatures werden vervuld,
er was veel betrokken inzet van gemeenteleden,
ambtelijk en niet ambtelijk, tal van activiteiten
kwamen tot stand in de verschillende wijkgemeenten
en in gezamenlijkheid... Redenen genoeg om
dankbaar te zijn.
Zorgen zijn er ook. De financiële tekorten zijn niet
opgeheven, kerkgebouwen moeten worden gesloten.
Dat kost pijn voor velen van ons. Maar vertrouwend op
de Heer van de kerk mogen we hopen en bidden dat
Hij ons kracht geeft samen sterk te staan voor een
vitale kerk.
De financiële aspect is daarbij onontbeerlijk. Uw
College van Kerkrentmeesters doet daarom een stevig
beroep op ons aller verantwoordelijkheid en beveelt de
oudejaarscollecte van harte bij u aan.
Het is ook mogelijk een bijdrage te geven via storting
op bankrekening nr: NL84 Rabo 0351 9768 17 t.n.v.
Prot. Gemeente Krimpen aan den IJssel.
Mogen we op u rekenen? Rentmeesters zijn we
allemaal.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Huib Neven, secretaris a.i.

Oud Papier
Vrijdag (22-12) en zaterdag (23-12) zal er weer
inzameling van het oud papier plaatsvinden. De locatie
is het parkeerterrein aan de Kerkdreef achter de
IJsseldijkkerk. De openingstijden van de container zijn
op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van
09.00 tot 12.00 uur.

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

