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Welkom/ bij de kerkdiensten
Vanmorgen is de bevestiging van ambtsdragers.
Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen en
organist/pianist Richard den Ouden. In deze dienst zal
de bevestiging respectievelijk herbevestiging zijn van
Wilma van der Blom–Verdoold, John Maliepaard,
Arnold Spek en Lyan Verburg–de Zeeuw tot ouderling,
Gertjan de Jong tot diaken en Arjan van der Blom en
Leendert Vermeulen tot ouderling-kerkrentmeester en
daarnaast zal Atty den Ouden–Vlok worden voorgesteld als nieuwe pastorale wijkmedewerker. In deze
bevestigingsdienst vervolgen we het lezen in de eerste
Petrus-brief met 1 Petrus 4, 7 – 11 en 5, 1 – 4. We
concentreren ons op het woord in vers 10: Laat ieder
van u de gave die hij van God gekregen heeft,
gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het
goede beheerders van Gods veelsoortige gaven
betaamt. Het kinderlied is OvK 22 – Ik volg de Heer.
Na de dienst is er koffiedrinken om elkaar verder te
ontmoeten. In de gezamenlijke avonddienst in de Rank
gaat vanavond Ds.C.L.de Rooij uit Rotterdam voor en
Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel verleent muzikale
medewerking.
Vooruitblik
Volgende week zondag 18 februari hebben we een
bijzondere doopdienst. Er zullen namelijk drie kinderen
gedoopt worden van resp. drie, vijf en zeven jaar. Het
Interkerkelijk Kinderkoor De Regenboog verleent
medewerking. Vanwege deze bijzondere doopbediening
zal deze dienst het karakter hebben van een
‘kinderdienst’ en gaat het in de verkondiging (op
verzoek van de dopelingen) over de Ark en de
Regenboog!
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Missionair werk:
Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep.
CrossPoint is de kerk in Getsewoud, maar dan anders
dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een
eigentijdse en warme gemeenschap die samen een
verschil wil maken. Mensen uit de wijk worden
uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, met
Hem te leven en om zich in te zetten voor Gods
Koninkrijk. Er worden activiteiten georganiseerd als
gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en
spel, kleine groepen en tienerwerk.
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.
Beide collecten van harte bij u aanbevolen.
Weekagenda
Maandag 12 februari
19.00 uur: Mentorcatechese Follow Me Next
Dinsdag 13 februari
20.00 uur: Wijkkerkenraad
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Donderdag 15 februari
19.00 uur: Gebedskring (IJsseldijkkerk)
19.30 uur: Leven met verlies
20.00 uur: Debatavond Krimpenerwaard ‘Geloof &
Duurzaamheid’
Vrijdag 16 februari
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 18 februari
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Doopdienst
m.m.v. IKK Kinderkoor “De Regenboog“
o.l.v. Hidde Zwart
18.30 uur: Dienst in de Ark. Krimpen Zingt dienst.
Ds. Hans Eschbach uit Amersfoort m.m.v.
Rejoice o.l.v. Hans Vliegenthart.
Zieken
Dhr. P. Butter (Hoge Vijver 66, 2923 VR) is
opgenomen geweest in het ziekenhuis en mocht
inmiddels weer naar huis.
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
Zorgcentrum Flora Vita, Boezemlaan 4, 2771 VP
Boskoop
Dhr. en mw. Riksman-van Felius (Molenvlietsingel 42)
zijn vanuit Pniël te Rotterdam verhuisd naar dit
zorgcentrum.
Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam.
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
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
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Geboren
Op maandag 29 januari 2018, werd bij Jelle en Kirsten
van Dijk-Tissink, Burg. Overvoordelaan 32, 3145 MK
Maassluis een zoontje geboren. Noah Pieter.
Wij feliciteren hen van harte hiermee en wensen hen
veel vreugde en voorspoed toe.

Tweede thema-avond: Debatavond over geloof en
duurzaamheid

Hoe gaan we om met de
aarde, Gods schepping?

Overleden
Op zondag 4 februari 2018 is op de leeftijd van 91 jaar
overleden ons gemeentelid Arie van Vliet. Hij heeft
gewoond op de Albert Schweitzerlaan 93, 2922 HC en
de laatste tijd in verpleeghuis Tiendhove. Afgelopen
vrijdag was in uitvaartcentrum De Olm de
herdenkingsdienst en aansluitend de begrafenis op
begraafplaats Waalhoven. Wij dragen zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen op in onze voorbeden.

Duurzaamheid is een
thema dat
je overal
tegen
komt. Het
gaat van
afval
scheiden,
de manier
waarop je
je boodschappen
doet, tot
aan de
kabinetsfor
matie en
wat daarna
komt. Het
inzicht
groeit dat
de vraag
hoe we
omgaan
met de
aarde
urgent is.

Wijkmedewerkers
Op de tafel in de hal liggen nieuwe exemplaren van de
Elisabethbode voor jullie gereed.
Geloven is doen! - mentorcatechese
Op maandag 29 januari gingen we met de jongeren
van de Follow Me en Follow Me Next naar Wijkgebouw
de Bron in Rotterdam. In dit gezellige inloophuis
kunnen wijkbewoners de hele week meedoen met
verschillende activiteiten. Ook voor praktische hulp of
voor advies over bijvoorbeeld werk of schulden kun je
bij De Bron terecht. Buurtpastor Fred Kappinga
vertelde ons enthousiast over alle activiteiten die hier
gedaan worden. Daarna mochten we zelf een activiteit
verzinnen die we als groep in De Bron zouden kunnen
doen. Vanuit de veelheid aan goede ideeën werden er
drie geselecteerd waarmee we verder gaan. We
houden u op de hoogte!
Follow Me
Het thema van deze week sluit aan bij ‘Geloven is
doen!’ Deze keer gaan we het erover hebben hoe je
God kunt dienen met je bezit.
Things to do: Leg aan zoveel mogelijk mensen
(huisgenoten, visite, vrienden) de volgende stelling
voor: ‘Geld maakt niet gelukkig, maar wel gelukkiger.’
Welke reacties krijg je?
Follow Me Next
Thema: Leven met een doel! Wat is het doel van je
leven?
Waarschuwing
Hierbij een waarschuwing op verzoek van een
gemeentelid. Op dit moment zijn er oplichters actief in
de Krimpenerwaard. Ze bellen aan bij (veelal oudere)
mensen en zeggen dan iets in de trant van: Ik heb een
pakketje voor uw zoon. Wanneer betrokkene aangeeft,
dat die er niet is, wordt gevraagd of het goed is om het
pakketje achter te laten en men wel alvast de rekening
wil betalen; enkele honderden euro’s! Bovengenoemd
gemeentelid reageerde adequaat door te zeggen, dat
ze zoveel geld niet in huis had en men dan maar op
een ander moment moest komen bezorgen. Anderen
reageerden minder adequaat en gingen (tot hun eigen
verbazing achteraf) even mee pinnen. Weest u
gewaarschuwd: ga er niet in mee en wordt u op een
soortgelijke manier benaderd, meld het de politie!

Hoe staan we daar als gelovigen in? Zien we de aarde
vooral als een instrument dat we kunnen bewerken? Of
voelen we ons meer geroepen de aarde te bewaren?
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’.
Fred van Iersel, diaken in de Katholieke kerk en
verbonden aan de Tilburg School of Theology en
voorzitter van de beraadgroep
Samenlevingsvraagstukken van de Raad van Kerken,
zal ons over dit bijzondere document 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 de praktijk mee omgaan. En we
bespreken hoe we dat door kunnen vertalen in ons
eigen leven.
Het wordt een boeiende avond over een thema dat ons
allen bezighoudt.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Inleider:

15 februari 2018
20.00- 22.00 uur
Krimpenerwaard College
Fred van Iersel
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