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Welkom
Op deze zondag gaat vanmorgen Ds. D. Verboom uit
Rijnsburg voor en vanavond om 18.30 uur (!) gaat Ds.
Machiel van der Giessen in de oudejaarsavonddienst
voor. We lezen dan de ‘oudejaarsavondpsalm’, Psalm
90 en staan stil bij de woorden: Leer ons zó onze
dagen te tellen...
Het kinderlied in de morgendienst is ELB 444 “Ik zegen
jou in Jezus’ naam”.
We starten 2018 met een gezamenlijke nieuwjaarsontmoeting om 10.30 uur (!) in de Rank. Vanaf 10.00
uur staat de koffie klaar en is er gelegenheid om elkaar
de goede wensen voor het nieuwe jaar te doen
toekomen. Voorganger in deze nieuwjaarsontmoeting
is Ds. Machiel van der Giessen. Aan het begin van het
jaar mogen we ons laten ‘resetten’ door de belofte van
Openbaring 21, 5: “Hij die op de troon zat zet: ‘Alles
maak ik nieuw!’
Kinderlied zondag 7 januari
Het kinderlied voor zondag 7 januari is ELB 425
“Dit is de dag”
Collecte 31 december 2017
De eerste collecte is de Oudejaarscollecte. College van
Kerkrentmeesters doet een stevig beroep op ons aller
verantwoordelijkheid en beveelt deze collecte van
harte bij u aan. (Verdere gegevens, zie het Krimpens
Kerkblad en het Rankbericht van 10 en 17 december).
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
gemeente.
Collecte 1 januari 2018
De diaconie collecte is bestemd voor de bloemen groet.
Iedere zondag wordt de bloemengroet voor een
gemeentelid bestemd, als felicitatie, bemoediging en
troost. Op deze wijze mogen we omzien naar elkaar.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
In de hal staat het offerblok voor het wijkfonds. De
zendingsbussen zijn bestemd voor het schoolproject in
Liberia.
Verantwoording Diaconie december
07-12
Shelter Ministries
€ 308,37
24 en 25-12 Kinderen in de knel
€ 773,55
24-12
Liberia onderwijs project € 381,67
(kinderkerstdienst)
De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage.
Weekagenda
Maandag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
10.30 uur: Ds. M.D. van der Giessen, gezamenlijke
Kortlanddienst
Donderdag 4 januari
19.00 uur: Gebedskring Krimpen (IJsseldijkkerk)
20.00 uur: Belijdeniscatechese

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Vrijdag 5 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 7 januari
10.00 uur: Dhr. W. van der Lee
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk. Voorganger:
Ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort
Zieken
Ds. A.T romp,(Populierenlaan 30, 2925 CT) kwam weer
thuis uit het ziekenhuis.
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.
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)
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Kon. Julianastraat 187, 2922 TP
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, afd. Boterbloem
Mw. G. Rehorst-Berger, afd. Fluitekruid
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

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

Groet en dank vanuit Davos
Vanuit het Nederlands Astmacentrum Davos heel veel
dank voor uw gebeden, de contacten en de vele post
met bemoedigingen en goede wensen die ik bijna
dagelijks ontvang. Het doet goed te ervaren dat er zo
wordt meegeleefd. Mede namens Tonny wens ik u allen
voor het nieuwe jaar veel gezondheid, liefde,
voorspoed en Gods zegen.
Met vriendelijke groet, Marinus Brouwer
Schoenendozen voor Pava
Vorige week is de vrachtwagen met schoenendozen
aangekomen in Pava, onze zustergemeente in
Roemenië. Vrijdagmorgen, na het Kerstfeest op school
hebben alle kinderen een mooi gevulde schoenendoos
gekregen. Nogmaals hartelijk dank voor alle
medewerking die deze actie weer deed slagen!
De werkgroep.
Redactie Rankbericht
De redactie bedankt Corina van Meijeren. Vele jaren
heeft zij zich enthousiast ingezet voor het Rankbericht.
Wij zijn blij dat we een nieuw redactielid hebben
gevonden en verwelkomen Netty Rook.
Vindt u/jij het ook leuk om mee te werken aan het
Rankbericht, laat het ons dan weten of komt gerust
eens langs op vrijdagmorgen 08.30 uur in de Rank.
U kunt ook mailen naar: rankbericht@hotmail.com of
leocorrie.deman@gmail.com
Fietsen blijven staan.
Na de kinderkerstdienst zijn er een Mercure damesfiets
met kinderzitje, windscherm en twee zijtassen en een
klein groen kinderfietsje met veiligheid vlag bij de
Rank achter gebleven. Wie mist deze fietsen?
Gedicht
Vol vertrouwen
De kalender wijst het echt goed aan:
weer is een jaar voorbij gegaan.
Eerst denk je: er is nog volop tijd,
maar ’t lijkt of ’t door je vingers glijdt.
Zo is er dus weer een nieuw jaar,
brengt het ons vreugde of gevaar?
Maar ‘k maak me echt geen zorgen want
wij zijn geborgen in Gods hand
en het is zeker en gewis
dat Zijn weg met ons de juiste is,
want daar heeft Hij mijn hele leven
steeds weer een voorbeeld van gegeven.
Dus ga ook met een blij gemoed
het nieuwe jaar dan tegemoet.
Barend van Mierlo
De redactie wenst u/jullie een fijne jaarwisseling
en een gezegend 2018.

Biblejournalen is een creatieve manier van bijbel
'lezen' door middel van schrijven, tekenen, schilderen,
handletteren en plakken in je bijbel of in een schrift.
Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je de
woorden op een andere manier dan wanneer je de
tekst alleen leest. Deze cursus is voor iedereen die wil
beginnen met biblejournaling en handletteren. Je zult
allerlei ideeën opdoen en stap voor stap de technieken
leren.
De cursus wordt gegeven door Linette Trapman.
Linette is beeldend kunstenaar. Via een vriendin kwam
ze met biblejournaling in aanraking en sinds die tijd is
het een deel van haar geloofsleven geworden. Het
geeft extra waarde om een Bijbelgedeelte te
bestuderen en daarna creatief uit te werken. De
teksten gaan veel meer voor je leven. Daarnaast is het
ook heerlijk om de rust van creatief werken op te
zoeken. Deelnemers zijn vrij om zelf te tekenen maar
er wordt door Linette ook voor iedere workshop een
ontwerp gemaakt die gebruikt kan worden, passend bij
de gekozen Bijbeltekst.
Misschien vindt je het niet fijn om in je bijbel te
tekenen en te kleuren. Of heb je (nog) geen geschikte
Bijbel hiervoor. Ook dan kun je gaan genieten van
Biblejournaling! Pak een mooi blanco notebook en
maak er een Art Journal van rondom Gods woord.
Het thema ‘De hoop die in ons leeft’ staat centraal
tijdens de samenkomsten. Willemieke Schippers zal de
gezamenlijk bezinning hierover leiden.
Er wordt een ochtend- en een avondcursus biblejournaling gegeven. Voor meer informatie:
https://www.puurvandaag.nl/puur-doe-boekcreativitijd-met-de-bijbel/
De data voor de ochtendcursus:
Donderdagmorgen 11 januari 2018
Donderdagmorgen 1 februari 2018
Donderdagmorgen 22 februari 2018
Tijd: 9.30 – 11.30 uur
De data voor de avondcursus:
Donderdagavond 18 januari 2018
Donderdagavond 8 februari 2018
Donderdagavond 22 februari 2018
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: De Rank, Albert Schweitzerlaan 8
Opgave: bij Willemieke Schippers–Kuyl, kerkelijk
werker. Geef duidelijk aan of u zich wilt inschrijven
voor de ochtend- of avondcursus.
Materiaal: Deelnemers dienen zelf een bijschrijfbijbel
of blanco schrift mee te nemen.
Voor al het overige materiaal wordt gezorgd.
Voor meer info en opgave:
willemiekeSK@derankkrimpen.nl of T 06-20653547

