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Welkom
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. In de
morgendienst gaat Ds. Machiel van der Giessen voor.
We lezen Johannes 2, 1 – 11 en Matteüs 26, 26 – 29.
Tekst voor de verkondiging is Johannes 2, 10b: “Maar
u hebt de beste wijn tot nu bewaard”. Ds. van der
Giessen zou ook voorgaan in de avonddienst, maar
aangezien hij betrokken is bij de bevestiging van
proponent S.C. Honing als predikant in Woubrugge zal
Ds. Johan Sparreboom de dienst van hem overnemen
en voorgaan in de gezamenlijke Dankzeggingsdienst in
de Rank. De Bijbellezing is dan Johannes 1, 1 – 18. De
preek zal zijn n.a.v. “In het Woord was leven en het
leven was het licht voor de mensen.” (Johannes 1, 4).
Het kinderlied is ELB 420: Als je bidt zal Hij je geven.
Voor volgende week is het kinderlied ELB 448: Je hoeft
niet bang te zijn.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Schuldhulpmaatje
Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij
Schuldhulpmaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb
je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te
oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om
weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes
doen dat.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
gemeente. De kerkrentmeesters betalen hier alle
kosten van, die voor gemeentewerk nodig zijn. Het
onderhoud van de gebouwen, de predikantsplaatsen,
de organisten, de kosten voor gas en elektra en noem
maar op.De avondmaalscollecte is bestemd voor
Zending zonder grenzen. Van honger en eenzaamheid
naar genoeg eten voor een maand en je geliefd voelen.
Dat is wat een voedselpakket betekent voor
tienduizenden mensen in Oost-Europa.
Weekagenda
Maandag 15 januari
19.00 uur: Follow Me (Next) – mentorcatechese
19.00 uur: Moderamen AK
Dinsdag 16 januari
20.00 uur: Wijkkerkenraad
Woensdag 17 januari
20.00 uur: Kring Ouderkerk bij fam. de Jong,
Irenestraat 12, Hs. 8 uit: Paulus beter begrijpen
20.00 uur: Huiskring ,de Bergrede' Hs.1
adres: Esdoornlaan 50.
Donderdag 18 januari
20.00 uur: Belijdeniscatechese (Rank)
19.00 uur: Gebedskring (IJsseldijkkerk)
Vrijdag 19 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 21 januari
10.00 uur: Ds. M.D.v.d.Giessen, doopdienst
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Zieken
Mw. Mimi Slingerland-Welega, Kortlandstraat 24, 2922
XE, is vanuit Bavo Europoort weer naar huis
teruggekeerd.
Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21,
3079 DZ,Rotterdam
Mw. H. Molenkamp, (Binnenvaart 12, 2922 DB),
Zij verblijft op afd. Geriatrie L, 3e etage
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.
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-van 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
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 zondag 14 januari is op de leeftijd van 88 jaar
Johannes van Oort overleden. Hij heeft gewoond
Rigoletto 70 (2926 PH). Boven de rouwkaart staan de
woorden: Eer en Dank aan God. Dat tekent onze
overleden broeder. Hij heeft veel mogen betekenen in
zijn gezin, in de maatschappij en in de kerk. Ook
binnen de wijkgemeente de Rank heeft hij met de
gaven, die hem geschonken waren zich (bestuurlijk)
ingezet en tot zegen mogen zijn: met welwillendheid
luisteren naar een ieder en waar nodig met

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

doordachtzaamheid een verstandig woord spreken.
Op zaterdag 13 januari heeft de Dienst van Woord en
gebed plaatsgevonden in de Rank en aansluitend de
begrafenis op begraafplaats Waalhoven. Wij dragen
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen op in onze
voorbeden.
Gelukwens
Onze gelukwensen gaan naar Frank en Marieke Valdez
Huayta–Verweij (Vuurdoornlaan 42, 2923 ET) en hun
kinderen Sem en Sanne. In 2012 is Marieke met Sem
en Sanne naar Nederland gekomen. 2,5 jaar later
kreeg Frank eindelijk een verblijfsvergunning en mocht
hij ook naar Nederland komen. Hij moest, zoals allen,
wel binnen drie jaar voldoen aan de inburgeringsplicht.
Het was een zeer vermoeiend en spannend proces met
lange wachttijden voor de examens en steeds maar
oplopende wachttijden voor de uitslagen. De dag voor
Kerst kregen zij een brief dat Frank zijn laatste
examen gehaald had en de week erna de brief dat hij
voor zijn inburgeringsexamen geslaagd was en zijn
diploma kan ophalen.
Met en voor hen willen we God danken, dat Hij hen
door deze spannende tijd heeft geholpen en dat Frank
nu geslaagd is. Dit geeft hen een stuk rust en
zekerheid. Zeker voor de kinderen, dat hun “papa nu
echt kan blijven”.
Follow Me en Follow Me Next
Maandag 15 januari is het thema bij de
mentorcatechese: ‘Geloven is doen!’
Wat wij doen, doet er toe. Het koninkrijk van God is
namelijk geen toekomstdroom, maar wordt tastbaar en
concreet in het hier en nu. Een sleuteltekst is 1
Korintiërs 15, waar Paulus zegt dat in de Heer ons
werk niet vergeefs is. Dat staat uitgerekend aan het
slot van het grote hoofdstuk over de opstanding.
Paulus zegt: wat je nu doet, in het heden, is
gerelateerd aan de grote toekomst die God voor mens
en wereld in petto heeft. Wij zijn daarmee geroepen
om goede werken te doen.
Twee weken later, op maandag 29 januari, gaan we
ervaren hoe ‘geloven is doen’ er in de praktijk uitziet.
We worden dan door buurtpastor Fred Kappinga
ontvangen in De Bron, Vondelweg 254, Rotterdam. Zie
website http://www.wijkgebouwdebron.nl/.
Meer informatie hierover komt in het Rankbericht te
staan.
Hartelijk welkom op de Kring Ouderkerk
We nodigen al onze Ouderkerkers uit deel te nemen
aan deze kring. Probeer het eens een avondje.
Wil jij groeien in geloof, je welkom weten, een fijne
avond beleven, dan ben jij daar op je plaats.
Zie de agenda van dit Rankbericht voor verdere
gegevens. Tot ziens.
Henk Schouten
Week van gebed voor de eenheid
zondag 21 januari – zaterdag 27 januari
“Recht door zee”
Meer informatie vindt u in het Krimpens Kerkblad.
In Krimpen begint de week met een oecumenische
avonddienst in de Immanuëlkerk, Estafette 1, op

zondag 21 januari. Deze dienst begint om 19.00 uur,
en zal ongeveer een uur duren. Vervolgens zullen op
de doordeweekse avonden korte avondgebeden
worden gehouden, afwisselend in één van de bij de
Raad aangesloten kerken. Elke bijeenkomst wordt
voorbereid door de ontvangende kerk, waarbij op
eigen wijze gebruik wordt gemaakt van het
aangeboden materiaal, behorend bij het voor die
avond gekozen thema.
Deze avondgebeden, beginnen steeds om 19.00 uur en
zullen maximaal een half uur duren. U bent van harte
welkom van 19.00 uur tot circa 19.30 uur:
- op maandagavond 22 januari in De Ark,
- op dinsdagavond 23 januari in De Bron,
- op woensdagavond 24 januari in De Wingerd
- op donderdagavond 25 januari in de Molukse Kerk
‘Batu Pendjuru’ (De Hoeksteen)
- op vrijdagavond 26 januari in De Rank
- op zaterdagavond 27 januari bij de Evangelische
Gemeente Krimpen, in De Bron
Piet Bogaards, namens de Raad van Kerken
NBG
‘Vanaf nu kan iedereen gratis én offline in de NBV en
BGT lezen’, aldus directeur van het Nederlands
Bijbelgenootschap Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het
leesgemak staat in deze app voorop. Je kan meteen
beginnen met lezen zodra je de app hebt geïnstalleerd.
Lettergrootte en lettertype zijn bijvoorbeeld
aanpasbaar aan je eigen wensen. We verwachten dat
de app ook veel gebruikt gaat worden in kerken,
omdat je nu ook zonder wifi of 4G de NBV kunt lezen
op je smartphone’.
Wat kunnen gebruikers met de app?
Met Mijn Bijbel kun je zes vertalingen lezen, die je kunt
downloaden. De volgende vertalingen zijn opgenomen
in de app: de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in
Gewone Taal, de Groot Nieuws Bijbel, de NBG-vertaling
1951, de Statenvertaling en de Fryske Bibel. Op het
startscherm van de app staat de bijbeltekst van de
dag. De app wordt stapsgewijs uitgebreid en is
beschikbaar voor zowel Android als iOS.
Wereldwijd
Het NBG heeft de app samen met het Braziliaans
bijbelgenootschap ontwikkeld. Ook andere
bijbelgenootschappen wereldwijd gaan varianten van
de app gebruiken voor hun lokale context.
De app Mijn Bijbel is vanaf vandaag te downloaden in
de Google Play Store en de App Store.

