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Welkom
Op deze zondagmorgen mogen we een doopdienst
hebben, waarin wijkpredikant, Ds. Machiel van der
Giessen voorgaat. Loïs Sara, dochter van Corstiaan en
Marieke Zoutendijk–Vonk zal worden gedoopt. Jacques
Markus is organist. De tante van de dopeling, Rosalie
Vonk zal met begeleiding van gitarist Dreis Heij het
doop lied van Sela zingen: In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed
aan ons verbonden is. Het kinderlied is ELB 448 - Je
hoeft niet bang te zijn. De lezing uit het Evangelie is
Johannes 1, 1–9 en tekst voor de verkondiging
Johannes 1, 6 en 7: Er kwam iemand die door God was
gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige,
om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem
zou geloven. In de gezamenlijke avonddienst in de
IJsseldijkkerk gaat Ds. C. Baggerman voor. Daarnaast
is in de Immanuëlkerk de start van de Gebedsweek
voor de Eenheid van de Christenen om 19.00 uur. Op
vrijdag 26 januari is in dat kader om 19.00 uur in de
Rank een avondgebed rond het thema van de hele
gebedsweek: ‘Recht door zee’.
Vandaag wordt de morgendienst uitgezonden via de
LOK. Vreugdevolle diensten!
Voor volgende week is het kinderlied ELB 262: Uw
woord is een lamp voor mijn voet.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Oecumene.
Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en
migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de
landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen
praktische ondersteuning, onder meer met een
toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het
opzetten en versterken van lokale en regionale
interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale
erken met elkaar, maar ook met autochtone
Nederlandse kerken verbinden.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei
van de gemeente. Beide collecten van harte bij u/jullie
aanbevolen.
Weekagenda
Maandag 22 januari
19.00 uur: Gesprekstraining mentoren FollowMe(Rank)
19.00 uur: Avondgebed in de Ark
20.00 uur: Voorbereiding Missionaire dienstzondag 18
maart (zie verder in dit Rankbericht)
Dinsdag 23 januari
10.15 uur: Volwassenencatechese
19.00 uur: Avongebed in de Bron
Woensdag 24 januari
19.00 uur: Avondgebed in de Wingerd
Donderdag 25 januari
19.00 uur: Avondgebed in de Molukse Kerk
Vrijdag 26 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

19.00 uur: Avondgebed in de Rank
19.00 uur-20.00 uur: Oud papier (parkeerterrein
IJsseldijkerk)
Zaterdag 27 januari
10.00 uur-12.00 uur: Oud papier (parkeerterrein
IJsseldijkkerk)
19.00 uur: Avondgebed in de Bron (Evangelische
Gemeente)
Zondag 28 januari
10.00 uur: Ds. F. Bos uit Waddinxveen
18.30 uur. Dr. W .M. de Bruin uit Stolwijk
Zieken
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).
Mw. H. Molenkamp (Binnenvaart 12, 2922 DB) is
vanuit het Maasstad Ziekenhuis hier opgenomen.
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
Geloofsgesprekgroep – volwassenencatechese
Op dinsdagmorgen 23 januari om 10.15 uur is er weer
de geloofsgespreksgroep als een vorm van
volwassenencatechese. Deze keer gaan we in op de
betekenis (en het gezag) van de Bijbel voor ons leven?
Nog niet eerder geweest. Geen enkel probleem,
integendeel; van harte welkom!
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Voorbereiding Missionaire dienst
Op zondag 18 maart is er een missionaire dienst in de
Rank; een dienst, waarvoor we ook anderen graag
willen uitnodigen om met ons mee te gaan naar de
kerk en samen te luisteren naar het Evangelie met het
oog op de betekenis daarvan voor ons leven. In
gesprekken met twijfelaars, zinzoekers, agnosten,
atheïsten, gelovigen en ongelovigen gaat nogal eens
het gesprek over de vraag naar het bestaan van God.
Dat kan pittige, mooie of minder mooie discussies
opleveren, maar nogal eens verzandt zo’n gesprek in
een patstelling, een welles-niets en ‘daar kan je niks
zinnigs over zeggen’. De Tsjechische priester en
theoloog Tomás Halík gaat in zijn boek Ik wil dat je
bent (Over de God van liefde) het gesprek met
anderen (en zichzelf!) veel meer aan rond de vraag:
Wil ik dat God er is of dat Hij er niet is? Verlang ik naar
Hem? en gaat zo in op het liefdesgebod van Christus:
heb God lief en uw naaste als uzelf! Het lijkt me
boeiend om vanuit die gedachtegang ook de dienst van
zondag 18 maart voor te bereiden. Op maandag 22
januari hebben we om 20.00 uur een bijeenkomst in
de Rank met een eerste voorbereidende bespreking.
Vind (t) u/jij het leuk/boeiend om mee te denken om
deze dienst voor te bereiden, van harte welkom!
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van
16 januari 2018.
Opening en bezinning. De preses heet iedereen van
harte welkom in deze vergadering, die de laatste zal zijn
in deze samenstelling. Zij leest voor uit een
nieuwjaarsgroet van de scriba van de synode, Ds. René
de Reuver. Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen; de
“nieuwjaarsduik” heeft wel iets van de doop; beide is
toch opnieuw beginnen. Zo staat deze maand in het
teken van nieuwe spiritualiteit. Opnieuw beginnen, hoe
doe je dat, is dat jezelf herpakken/ vernieuwen?
Nicodemus wilde opnieuw beginnen en Jezus zei dat hij
opnieuw geboren moest worden. Dus niet wat je zelf
doet, geboren worden overkomt je. Hiervoor is iemand
anders nodig. Opnieuw beginnen is Gods werk in je
leven ‘beamen’ en Jezus Christus volgen.
Als overgang naar de bezinning zingen we uit lied 653:
‘U kennen, uit en tot U leven’ met ook de zinnen: ‘Gij
zijt de wijnstok van het leven, in duizend ranken
uitgebreid”.
Als bezinning is er een preekbespreking van de dienst
van zondagmorgen 14 januari, de viering van het Heilig
Avondmaal. Eredienst rondom de bruiloft te Kana, waar
de wijn opraakt; met een verwijzing naar ‘Blue Monday’,
waar het water je tot de lippen kan staan, maar waarbij
Jezus het water in wijn kan veranderen. Na een korte
inleiding van ds. Machiel van der Giessen wordt de
vergadering gevraagd te reageren. Er waren positieve
reacties over het geheel van de dienst en werd de
liturgie als passend ervaren bij de viering van het Heilig
Avondmaal, maar was er een breder gesprek rond de
beleving van dit alles. Vanuit de zes watervaten werd
verwezen naar de volheid van het zevende vat; het
beste komt nog. Een diaken merkte op: “Op de
avondmaalstafel stonden ook zes bekers, die gevuld
werden vanuit de kan; het zevende vat”. “Geloven is
niet altijd een feestje” - toch wordt hier al wel van
vreugde gesproken. Hoe komt dat tot uiting in de
viering? Hoe sluit dit alles ook aan bij de geloofsbeleving
van de jongeren? Mooi werd het ook gevonden, dat in

deze dienst ook volwassenen zo mooi reageerden op de
vragen aan de kinderen over het ‘eerste wonder van
Jezus.
Actielijst en postlijst werden besproken. Er was een
dankwoord vanuit het bestuur van Krimpen-Inn voor de
inzet van gemeenteleden van de Rank. Zij ontvingen
een attentie.
Kerkdiensten: De diensten rondom Kerst en Nieuwjaar
werden geëvalueerd en de komende bijzondere diensten
tevoren besproken, zoals bijvoorbeeld de komende
doopdiensten (21 januari, 18 februari (iets oudere
kinderen), 4 maart), de bevestigingsdienst (11
februari), de missionaire dienst (18 maart) en de
belijdenisdienst (25 maart). Verder was er aandacht
voor
de
gezamenlijke
avonddiensten
en
het
preekrooster van 2019.
Vacatures kerkenraad: Wij zijn verheugd te kunnen
melden dat in de beide vacatures binnen de
Kerkrentmeesters is voorzien. Dhr. Leendert Vermeulen
en dhr. Arjan van der Blom hebben positief gereageerd
op hun roeping vanuit de kerkenraad. Ook enkele
vacatures binnen het consistorie worden in februari
ingevuld. Dhr. Arnold Spek, mw. Lyan Verburg en mw.
Wilma van der Blom hebben hun verkiezing tot
ouderling aanvaard. Er rest hier nog één vacature. De
diaconie echter zoekt nog steeds naar de invulling van
een tweetal vacatures. Ook in de kring van Pastoraal
Wijk Medewerkers waren nog een viertal vacatures. Mw.
Atty den Ouden heeft aangegeven deze kring per
februari te gaan versterken. Het is van groot belang dat
het diaconale- en pastorale werk binnen de gemeente
voortgang kan vinden. Binnenkort worden hiertoe weer
gemeenteleden opgeroepen. Wat zou het een zegen zijn
als we vanaf februari a.s. weer voltallig deze taken
mogen oppakken.
Kerkbalans: Komende week start de actie Kerkbalans.
Ieder van u kent het belang van deze actie m.b.t. het
voortbestaan en de groei van onze gemeente. In
kerkblad en de diensten zal hieraan ook aandacht
worden geschonken. Niet in het minst is ons gebed van
belang.
Week van Gebed: Volgende week is de “Week van gebed
voor de Eenheid” van de kerk.
Zondag 21 januari is de startdienst in de Immanuëlkerk;
van maandag t/m zaterdag is er roulerend in de
aangesloten kerken een avondgebed van 19.00 – 19.30
uur. In de Rank is dit avondgebed op vrijdag 26 januari.
Afsluiting: Rond 22.15 uur sloot Ds. Machiel van der
Giessen de vergadering af met dankgebed.
Inleveren kopij Kerkblad
Voortaan moet de kopij voor de wijkberichten op
vrijdag om 18.00 uur binnen zijn bij de redactie van
het Krimpens Kerkblad. Daarom graag kopij daarvoor
aanleveren voor vrijdagmorgen, 10.00 uur via
mdvandergiessen@freeler.nl
Oud Papier
Vrijdag 26 januari en zaterdag 27 januari 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.

