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Welkom
Hartelijk welkom in de diensten in de Rank. In de
morgendienst gaat de heer Wim van der Lee voor. De
avonddienst is in de IJsseldijkkerk. Voorganger is Ds.
W.P. van der Hoeven, uit Amersfoort.
Wij wensen u gezegende diensten.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Inloophuis Crimpen
Inn. Zoals u inmiddels al wel weet heeft Krimpen sinds
enkele jaren een ontmoetingsplek voor hen die een
luisterend oor nodig hebben, Langzamerhand een
plaats van wereldburgers waarbij de een de ander
helpt. Samen koken en eten, vaardigheden aan elkaar
overdragen zoals lezen, naailessen noem maar op. Van
de bezoekers wordt voor enkele activiteiten een kleine
bijdrage gevraagd maar ook de zaal moet betaald en
verwarmd worden.
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. Alle collecten van harte bij u aanbevolen.
De collecte opbrengsten maand december
03/12
Missionair Werk
€ 284,90
03/12
Kerk
€ 280,55
10/12
IZB
€ 341,12
10/12
Kerk
€ 328,80
17/12
Kerk
€ 310,00
24/12
Kerk
€ 231,40
25/12
Kerk
€ 427,87
31/12
Kerk
€ 425,01
31/12
Oudejaarscollecte
€ 714,25

Bavo Europoort, Poortmolen 121, 2906 RN, Capelle a/d
IJssel
Mw. Mimi Slingerland-Welega, Kamer 1.0.25
(Kortlandstraat 24 2922 XE) Wel fijn, dat ze alweer
regelmatig een poosje met verlof mag naar huis en zo
ook weer in de Rank kon zijn bij de kerkdiensten.
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

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

Weekagenda
Maandag 8 januari
19.00 uur: Gesprekstraining mentoren FollowMe (Rank
Dinsdag 9 januari
14.00 uur: wijkmedewerkersvergadering (Rank)
20.00 uur: moderamen (Rank)
Donderdag 11 januari
19.30 uur: gesprek “Samen in de Ark” ( Ark)
Vrijdag 12 januari
08.30 uur: redactie Rankbericht ( Rank)
Zondag 14 januari
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht,
voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Kinderlied
Het kinderlied volgende week zal zijn: “Als je bidt zal
Hij je geven”.

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 2925 CT)
voor spoedige verzending van evt. een kaartje naast
de postzegel een hoofdletter A plaatsen.

Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB, Rotterdam.
Dhr. en mw. Riksman- Felius, Molenvlietsingel 42,
2922 AA

Wijkfonds december
€ 433,90
De Rankrentmeesters danken u hartelijk.

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

Zieken
Dhr. J. Poelman (Rigoletto 26, 2926 PH) moest
afgelopen week voor controle en kreeg een bijzonder
goed bericht, waar hij en zijn vrouw heel blij mee zijn
en wij met hen.

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
Geboren
Op dinsdag 2 januari hebben Stefan & Marlies de Vrij
(Kerkweg 55, 2935 AG Ouderkerk aan den IJssel) een
dochter gekregen: Saar. We feliciteren hen van harte
met dit Godsgeschenk!

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

Verhuur Rank
Per 1 januari is de agenda voor de Rank overgenomen
door Koos Goudriaan. Jarenlang heeft Bram
Slingerland dit verzorgd. Hij had aangegeven te willen
stoppen. We willen hem op deze plaats heel hartelijk
bedanken voor die jarenlange inzet! Een goed
geordende agenda is heel erg belangrijk voor het goed
functioneren van de gemeente. We zijn tegelijk blij dat
Koos het wil overnemen en wensen hem veel plezier
bij dit werk. Wilt u een keer de Rank voor een
ontmoeting gebruiken ( welke dan ook..) dan kunt u
een mail sturen naar verhuur@derankkrimpen.nl of
Koos bellen: 0180 519848
Rankrentmeesters
Oliebollen bedankt!
Op 30 december werden er weer oliebollen gebakken
bij de Rank. Het was een leuke dag met veel
enthousiaste medewerkers. Er werd goed verkocht met
als resultaat een bedrag van € 1825,-- netto.
Een mooi bedrag om het onderwijsproject van T.P.A. in
Liberia te steunen. Voor alle medewerking hartelijk
dank!
De werkgroep.
CREAtiviTIJD met de Bijbel
Vanaf volgende week start er in De Rank een
workshopserie Biblejournaling met als thema 'Leven
vanuit de hoop'. Kunstenares Linette Trapman en
Willemieke Schippers verzorgen deze.
De ochtendcursus vindt plaats op 11 januari, 1 februari
en 22 februari van 9.30 uur - 11.30 uur. De
avondcursus op 18 januari, 8 februari en 22 februari
van 19.30 - 21.30 uur.
Je kunt dus kiezen uit de ochtend- of de avondcursus.
Deelname is gratis. Geschikt voor beginners en
gevorderden. Zelf meenemen: een Schrijfbijbel of een
schrift zonder lijntjes. Voor opgave of informatie:
Email: willemiekeSK@derankkrimpen.nl Telefoon: 06
20653547

Soos ,de Rank'
Voor velen van u misschien niet zo bekend, maar elke
woensdagmiddag wordt er een gezellige bijeenkomst
voor ouderen georganiseerd in de Rank. Voor mensen
die even behoefte hebben aan een praatje, een kopje
koffie, een spelletje met elkaar, een stukje gezelligheid. Samen met Reijer Hoogendoorn maken wij met
zes ,nieuwe' dames deel uit van het bestuur. Na bijna
een jaar is ons inmiddels wel duidelijk geworden
hoezeer deze middagen door de bezoekers worden
gewaardeerd. We doen dit werk met veel plezier en
vinden het leuk om op een creatieve manier de
middagen in te vullen.

We willen een soos zijn voor iedereen. Mensen van
buiten de kerk zijn ook van harte welkom. Wilt u eens
een kijkje komen nemen op “onze soos”, we zijn er
elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de
Rank. Van harte welkom!
Connie, Dini, Jeannette, Ina, Dita en Corrie

Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan Zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
Gezang 903:1
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

