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Welkom
Vandaag is de Eerste Adventszondag. In de morgendienst gaat Ds. Machiel van der Giessen voor. Organist
is Marinus Cornet. In de Bijbellezing in deze morgendienst doen we met de Kindernevendienst mee met de
start aan het Adventsproject ‘God heeft iets nieuws
bedacht’: Lukas 1, 5 – 25, de verschijning van Gabriel
aan Zacharias. In de Advents- en Kersttijd gebruiken
we voor het kinderlied het projectlied, dat bij het
project hoort: ‘God heeft iets nieuws bedacht’. In de
avonddienst gaat in de IJsseldijkkerk Ds. A.L.A. den
Besten uit Nieuwerkerk aan den IJssel voor.
Vandaag wordt de ochtenddienst uitgezonden via de
LOK.
Collecte
De eerste collecte is voor het Missionair werk en
kerkgroei. Pioniersplek Yours! in Drachten, verbonden
met de protestantse wijkgemeente Oase, wil een plek
zijn voor tieners én hun ouders. “Het is van belang dat
het geloof thuis voeding krijgt en gestimuleerd wordt.”
Zoals in veel gemeenten haakten tieners af. Met dit
project willen ze hier een basis leggen voor tiener en
ouder.
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.
Al uw gaven zijn van harte welkom.
Verantwoording kerkrentmeesters november
01/11 Dankdagcollecte
€ 344,30
05/11 KERK
€ 352,65
12/11 KERK
€ 316,57
19/11 KERK
€ 304,70
26/11 KERK
€ 438,87
WIJKFONDS
€ 195,20
waarvan € 100,00 gift overlijden gemeentelid.
Verantwoording Diaconie november
01-11 Kinderdienst Liberia
€
Wijkdiaconie
€
05-11 Zending
€
12-11 Diaconaat binnenland
€
19-11 Woord en Daad
€
H.A. Mercy Chips
€
26-11 Crimpen Inn inloophuis
€

Dinsdag 5 december
10.15 uur: Geloofsgespreksgroep–volwassencatechese
Woensdag 6 december
20.00 uur: Beraad ‘Samen in de Ark‘
Donderdag 7 december
14.30 uur: Adventsbijeenkomst ouderen van de Rank
(Rank)
19.00 uur: Gebedskring (IJsseldijkkerk)
20.00 uur: Belijdeniscatechese
Vrijdag 8 december
08.30 uur: redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 10 december
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Dienst met
verstandelijk gehandicapten
18.30 uur: Ds. M.D. van der Giessen
Vooruitblik zondag 10 december
Op de tweede Adventszondag, zondag 10 december is
de morgendienst een bijzondere dienst. Deze dienst is
namelijk een dienst met en voor verstandelijke
beperkten.
Zieken
Dhr. M.A. (Rinus) Brouwer, Populierenlaan 32,
2925 CT, vertrekt a.s. maandag 4 dec. voor 12 weken
naar het Nederlands Astma Centrum in Davos.
Zijn adres is daar: Dhr. M.A. Brouwer, p/a Nederlands
Astmacentrum Davos, Klinikstrasse 6, 7272 Davos
Clavadel, Zwitserland.
Dhr. A. Tromp (Populierenlaan 30, 2925 CT) heeft
donderdag in het Maasstad ziekenhuis te Rotterdam
een hartonderzoek ondergaan en vast is komen te
staan dat een operatieve ingreep noodzakelijk is.
Dhr. J. van Oort, Rigoletto 70, 2926 PH, is enkele
dagen opgenomen geweest in het IJssellandziekenhuis,
maar mocht weer naar huis terug keren.
IJssellandziekenhuis, Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC,
Capelle a/d IJssel
Dhr. A. de Witte, kamer 306 (Bazielkruid 70, 2925 SM)

52,70
351,05
390,00
357,17
300,15
460,70
451,96

Hospice Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat 57, 2922 GN
Mw. M. Ooms-Vis, Kamer 77 (Tijm 50)
Dhr. M. P. Boudestijn (Hoogstade 45, 2922 AT)
opgenomen na een verblijf van enkele dagen in het
IJssellandziekenhuis,

Hartelijk dank voor deze gaven!

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

Weekagenda
Maandag 4 december
19.00 uur: Follow Me (Next) – mentorcatechese
20.00 uur Kring Ouderkerk, bij familie Bezemer,
Kerkweg 110, Hfdst. 8 Radicaal- over levensstijl

Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB, Rotterdam.
Dhr. en mw. Riksman-Felius, Molenvlietsingel 42,
2922 AA.
Beide zijn enkele weken geleden hier opgenomen
vanwege hun broze gezondheid.

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

Centrum De Breeje Hendrick, Nicolaas Beetsstraat 1,
2941 TN Lekkerkerk.
Mw. T. van Wijk-Roosman (Rembrandlaan 57) per 4-12
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
Overleden
Op 29 november is dhr. P. Verkade overleden op de
leeftijd van 93 jaar. Laatst gewoond hebbende
op Sliksloot 6, 2921 LH. De begrafenis zal op dinsdag
5 december plaatsvinden.
Follow Me en Follow Me Next
Datum: maandag 4 december, 19.00 uur
Thema Follow Me: Onze Vader
Things to do: Maak voor jezelf een gebedslijstje met
daarop drie personen/onderwerpen waarvoor je wilt
bidden. Neem elke dag even de tijd om voor deze
personen of onderwerpen te bidden. Vertel maandag of
het lukte en wat je ervan vond.
Op 19 november hebben de Follow Me groepen Psalm
104 herschreven.
We willen u het resultaat niet onthouden.
Psalm 104
Groot is uw wijsheid Heer.
Met vlammende vleugels maakt u de dag weer licht.
Uw ziel glanst in de nacht, elke dag door.
Uw glorie is talrijk en reikt tot in hoge zalen.
U leeft tot in eeuwigheid.
Psalm 104
1 U schiep de wateren, de wind en
2 het vlammend vuur.
3 U bent voor eeuwigheid en
4 U maakt schepselen elke dag.
5 Het wemelt van uw glorie.
6 Zelfs de leviaten zijn niet sterker dan u.

Beste Rankgenoten
Onze website (www.derankkrimpen.nl) is aangevuld
met een nieuw onderdeel. Het heet ‘platform leden’ en
u vindt het in het hoofdmenu. Het is een digitaal ‘wie is
wie’-boek. U kunt er gegevens van u zelf invullen en
foto’s plaatsen. Het is een middel om elkaar beter te
leren kennen en gemakkelijker te vinden. Ik hoop dat
degenen die vertrouwd zijn met de computer de
gemeenteleden helpen, die er wat minder bedreven in
zijn. Overigens denkt de kerkenraad er ook over na
hoe er hiernaast een papieren vorm gemaakt kan
worden. In het begin kunt u opstartfouten
tegenkomen. Wilt u die dan melden? U kunt dat doen
aan: webredactie@derankkrimpen.nl. Daarnaar kunnen
ook mededelingen en aankondigingen worden
gezonden die u graag op de website wilt laten zetten.
Websitebeheerder Ds. Arie Tromp
Adventsactie NBG
Bij het NBG is er een speciaal Bijbelleesrooster
beschikbaar voor de adventstijd. Vandaag na de
dienst kunt u nog exemplaar meenemen en hopen zo
velen te helpen met het zich voorbereiden op het
Kerstfeest. 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
Bijbelleesrooster 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.
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 telefonisch: 0180-785154
Laat even weten of je de hele dag komt, 's morgens,
's middags of een paar uurtjes.
Alle hulp is welkom!
De werkgroep.

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

