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Welkom
Hartelijk welkom in de diensten in de Rank.
Op deze zondag gaan gastpredikanten voor. In de
morgendienst komt Ds. F. Bos uit Waddinxveen en ’s
avonds is in de gezamenlijke dienst Dr. W.M. de Bruin
uit Stolwijk onze gast.
Het kinderlied vandaag is ELB 262: Uw woord is een
lamp voor mijn voet.
Gezegende diensten toegewenst.
Voor volgende week zondag 4 februari is het
kinderlied: ELB 188 ‘k Stel mijn vertrouwen.
Collecte
De eerste collecte is voor de IZB.
De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in
Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen
wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote
uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse
context dit gereformeerde belijden te actualiseren en
vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en
aanpak. De IZB kan het vele werk doen dankzij giften,
contributies en collecten van mensen die de zending
een warm hart toedragen.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
gemeente.
In de hal vind u het offerblok wat bestemd is voor het
wijkfonds van de Rank en de zendingsbusjes die
bestemd zijn voor het schoolproject in Liberia.
Alle van harte bij u aanbevolen.
Actie kerkbalans
Deze week zijn de formulieren voor Kerkbalans
weggebracht en zullen vanaf maandag 29 januari
worden opgehaald. Wilt u zorgen dat ze klaar liggen?
Dat is prettig voor de vrijwilligers. Mocht u geen
Kerkbalans papieren hebben ontvangen, bijvoorbeeld
omdat u niet ingeschreven staat in de Rank, maar toch
betrokken bent op het wel en wee van onze
wijkgemeente en daar ook graag uw (financiële)
bijdrage aan wilt geven, dan zijn er ook blanco
Kerkbalans- formulieren beschikbaar. Ze liggen in de
hal, in de kast waar de liedboeken staan. U kunt
natuurlijk ook altijd contact opnemen met de
Kerkrentmeesters. Hun gegevens vindt u in de blauwe
adressenlijst, die daar ook ligt.
De kerkrentmeesters.

Weekagenda
Maandag 29 januari
18.15 uur: Mentorcatechesevertrek vanaf de Rank!!!!
Dinsdag 30 januari
20.00 uur: Bijbelkring (Rank)
Donderdag 1 februari
09.30 uur: Creativiteit met de Bijbel (Rank)
19.30 uur: Leven met verlies
19.00 uur: Gebedskring (IJsseldijkkerk)
Vrijdag 2 februari
08.30 uur: Redactie Rankbericht
19.30 uur Sirkelslag (Rank)
20.00 uur Voorbereiding dienst bevestiging
ambtsdragers (Ouverturelaan 119)
Zondag 4 februari
10.00 uur: Ds. A. Tromp
18.30 uur: Ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek ,
jeugddienst m.m.v. Testify
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk,
Ds. J. van Walsum, Alblasserdam
Follow me en Follow me next
Op maandag 29 januari gaan we met elkaar naar De
Bron in Rotterdam. God geeft ons heel veel. Doe daar
iets mee! In de Bron hebben ze dit heel concreet
gemaakt.
Om 18.15 uur verzamelen we in de Rank en rijden we
in auto’s naar De Bron. Na afloop gaan we nog even
onze magen voeden. Rond 21.00 uur komen we weer
aan bij de Rank.
We gaan ervan uit dat iedereen meegaat. Als je niet
kunt, laat dit dan even weten aan je mentor.

Tot maandag!
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)
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

Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Kon. Julianastraat 187, 2922 TP
Mw. M. van Cappellen-Korevaar, Lijsterstraat 42,
2922 VG, haar gezondheidssituatie is zeer broos
geworden.
Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB, Rotterdam.
Dhr. en mw. Riksman- van Felius, Molenvlietsingel 42,
2922 AA
Mw. H. Molenkamp,(Binnenvaart 12 2922 DB)
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

EEN VRAAG????
Durf je aan jezelf te vragen
of je bruggen hebt geslagen
of je grenzen hebt verlegd
of je muren hebt geslecht?
Wie steeds maar een bui ziet hangen
wie niet loopt met diep verlangen
wie blijft stilstaan op de rand
komt niet aan de overkant.
Leven….dat is durven wagen
Doorgaan met wel duizend vragen
Hopend, biddend, tastend zien
Blindelings, voet voor voet misschien.
Wie God voorop laat lopen
vindt de toekomst wijd en open
vindt een antwoord op de vraag:
nieuwe veerkracht voor vandaag.
Joke Verweerd.

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

Debatavond over geloof en duurzaamheid (Raad
van Kerken)
Op donderdagavond 15 februari is in het
Krimpenerwaard College en debatavond over geloof en
duurzaamheid. Hoe gaan we om met de aarde, Gods
schepping? In het document ‘Laudato Si' roept paus
Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met
respect en eerbied om te gaan met de aarde en de
armen. Hij roept zelfs op tot een ‘ecologische
bekering’. In mijn Amersfoortse tijd heb ik veel
samengewerkt met Professor Fred van Iersel. Hij is
diaken in de Rooms-Katholieke kerk en verbonden aan
de Tilburg School of Theology en voorzitter van de
beraadsgroep Samenlevingsvraagstukken van de Raad
van Kerken Nederland. Mooi, dat hij naar Krimpen wil
komen om ons over dit bijzondere document te
vertellen en laten zien hoe het mensen in beweging
zet. We zullen met hem in debat gaan over de vraag
wat geloof ons zegt over duurzaamheid. Enkele
mensen uit Krimpen zullen vertellen hoe ze hier in
praktijk mee omgaan. En we bespreken hoe we dat
door kunnen vertalen in ons eigen leven. Het belooft
een boeiende avond te worden over een thema dat ons
allen wel flink bezig mag houden. Datum: 15 februari
2018 Tijd: 20.00 - 22.00 uur Plaats: Krimpenerwaard
College.
MDvdG

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

