Wijkgemeente de Rank
Protestantse Gemeente
Krimpen aan den IJssel

De Rank

24 december 2017 jaargang 11 nummer 17

Rankbericht

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

Welkom
Vanmorgen, zondag 24 december, de vierde
Adventszondag gaat Ds W. Vermeulen uit Utrecht voor
en vanmiddag om 17.00 uur (!) is de viering van het
kinderkerstfeest. Marinus Cornet is organist. Morgen,
maandag 25 december, Eerste Kerstdag, mogen we
met veel vreugde vieren, dat Jezus is geboren. Ds
Machiel van der Giessen is de voorganger en het
Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel verleent muzikale
medewerking. Organist is Gerrit van der Werf. We
sluiten het project ‘God heeft iets nieuws bedacht’ af.
We lezen Lucas 2, 1–20 en de tekst voor de
verkondiging op de Kerstmorgen is Lucas 2, 12m:
Jullie zullen een pasgeboren kind vinden.
Op Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december is er in de
Rank om 10.00 de Kerst-Sing-In. Naast Richard den
Ouden op orgel en piano verleent ook Vine muzikale
medewerking.

Zieken
St. Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, 2925 CT,
Nieuwegein
Ds. A. Tromp, G3 Kamer 4 (Populierenlaan 30, 2925
CT)

Collecte
De eerste collecte van vandaag en de collecte tijdens
de kerstdiensten, zijn voor Kinderen in de Knel.
Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist
met Kerst. Ze brengen Kerst door op straat, achter een
naaimachine in een donker kledingatelier of in angst
voor geweld. Voor veel te veel kinderen is Kerst
helemaal geen feest. Hun jonge leventje wordt
getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of
verwaarlozing. Juist met Kerst verdienen zij onze
bijzondere aandacht en steun.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
gemeente.

Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Kon. Julianastraat 187, 2922 TP

Kindernevendienst Eerste Kerstdag
De kindernevendienst vindt vandaag plaats in de
(gym)zaal aan de Dr Thijssenlaan.
We willen alle kinderen vragen om hun jas op de tafels
bij de kerkenraadskamer neer te leggen.
We zoeken nog extra ouders voor begeleiding om alles
goed te laten verlopen.
Wilt u ons helpen op eerste kerstdag?
Meldt u aan bij Mirjam den Besten door een berichtje
te sturen naar 06-41 79 89 48.
Alvast bedankt!
De leiding van de kindernevendienst.
Weekagenda
Maandag 25 december (1e Kerstdag)
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen m.m.v. Kerkkoor
Krimpen o.l.v. Karin Snel
Dinsdag 26 december (2e Kerstdag)
10.00 uur: Sing-in m.m.v. Muziekgroep Vine
Vrijdag 29 december
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 31 december (Oudejaarsdag)
10.00 uur: Ds. D. Verboom, Rijnsburg
18.30 uur: Ds. M.D. van der Giessen

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Nederlands Astmacentrum Davos, Klinikstrasse 6,
7272 Davos Clavadel, Zwitserland
Dhr. M.A.(Rinus) Brouwer (Populierenlaan 32) voor
spoedige verzending van evt. een kaartje naast de
postzegel een hoofdletter A plaatsen.
Bavo Europoort, Poortmolen 121, 2906 RN, Capelle a/d
IJssel
Mw. Mimi Slingerland-Welega, Kamer 1.0.25
(Kortlandstraat 24, 2922 XE)
Hospice Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat 57, 2922 GN
Dhr. M.P. Boudestijn (Hoogstade 45, 2922 AT)

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
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Afwezigheid kerkelijk werker Willemieke
Schippers
In de periode van 25 december tot 5 januari heb ik
compensatieverlof. Ds. Machiel van der Giessen neemt
in deze periode voor mij waar. Ik wens u allen goede
Kerstdagen toe en een gezegend 2018!
Willemieke Schippers, kerkelijk werker.
Oliebollen voor Liberia!
Op zaterdag 30 december willen we weer oliebollen
bakken voor het goede doel. Vanaf 9.30 uur zijn de
ambachtelijk vers gebakken oliebollen te koop.
Binnen in de kerk kunt u gezellig genieten van een
kopje thee of koffie met een heerlijk warme oliebol. De
opbrengst is voor T.P.A. (Turning Point of positiv
Actions) in Liberia. Deze stichting zorgt ondermeer
voor onderwijs aan kinderen in Fishtown-Liberia. Fijn
als u/jij/jullie/samen met de kinderen langs komen en
met het kopen van oliebollen dit project willen
steunen!
De werkgroep.

Bedankt!
Dankzij u konden we in november en december 624
zakjes ZOA-kruidnoten verkopen! In totaal leverden de
624 zakjes € 1058,40 voor de ZOA op!
De kruidnoten zorgden hier en in de gebieden waar
ZOA actief is voor blije gezichten. Om een paar
voorbeelden te noemen….. Met de verkoop van 10
zakjes krijgt een gevlucht gezin in Irak dekens voor
tijdens de koude winter. De opbrengst van 20 zakjes
geeft een kind uit Burundi toegang tot schoon
drinkwater. En bij 60 zakjes krijgt een ontheemde
jongere uit Myanmar gereedschap en een vakopleiding
tot monteur. Daarom iedereen heel hartelijk bedankt
voor uw aandeel in deze actie!
Annet van Rijs en Elsa van der Ham

Beth Moore bijbelstudie
In D.V. januari 2018 start de nieuwste bijbelstudie van
Beth Moore ‘Kinderen van het licht'.
Kinderen van het licht is een aansprekende 8-weekse
bijbelstudie voor groepen. De studie vormt een unieke
combinatie van zelfstudie, video’s en
groepsbespreking.
Voor verdere gegevens, zie het Krimpens Kerkblad.
Praktische informatie: Dagelijkse zelfstudie thuis + als
groep 1x per week een bijeenkomst.
Tijd: iedere woensdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur.
Data: 17 januari 2018 t/m 21 maart 2018 (m.u.v. de
voorjaarsvakantie)
Kosten per cursus: € 40,-- incl. werkboek. Aanmelden
vóór 30 december bij Nelleke Boersema
bm.cursus@gmail.com
Gedicht
In een stal
In Bethlehem is ’t al begonnen,
daar werd de satan overwonnen
door een teer klein kindje in een stal,
dat hem alle macht ontnemen zal.
En eng-len zongen een heerlijk lied
dat God ons weer Zijn vrede biedt,
en dat Hij Zijn genade spreidt
over wie gelooft dit heerlijk feit.
O, wij proberen te verklanken
hoe wij U hiervoor kunnen danken,
geef dat wij rein en heilig leven
en U daarvoor dan vreugde geven,
tot ieder op die grote dag
voor U zal knielen in ontzag
en wij – diep dankbaar – heel ons leven
in Uw heil-ge handen geven.
Barend van Mierlo

