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Welkom
Deze zondagmorgen hebben we een bijzondere
doopdienst. Er zullen namelijk drie al iets oudere
kinderen gedoopt worden: Evi (29 mei 2014), dochter
van Theo & Marielle den Ouden (Tuinstraat 126) en
Jaylin (27 september 2012) en Luca (12 maart 2010),
dochter en zoon van Tom & Angela Visser (Morgental
38). Voorganger is de wijkpredikant, Ds Machiel van
der Giessen en Gerrit van der Werf is organist. Het
Interkerkelijk Kinderkoor De Regenboog verleent
medewerking. Het gaat in deze doopdienst (op verzoek
van de dopelingen) over de Ark en de Regenboog!
De gezamenlijke avonddienst is een Krimpen Zingtdienst in Ark, met Ds Hans Eschbach uit Ermelo als
voorganger Het koor Rejoice o.l.v. Hans Vliegenthart
verleent medewerking.
Vakantie wijkpredikant
Van maandag 19 februari t/m zaterdag 24 februari is
het voor ons al voorjaarsvakantie. In voorkomende
gevallen kunt u contact opnemen met de coördinator
pastoraat via de ‘pastorale telefoon’ 06 - 57250882.
MDvdG

Dinsdag 20 februari
14.00 uur: vergadering wijkmedewerkers (Rank)
Woensdag 21 februari
20.00 uur: Huiskring “de Bergrede” Groenplaats 22
20.00 uur: kring Ouderkerk, fam Heuvelman, IJsseldijk
W 59 hoofdstuk 9
Zondag 25 februari
10.00 uur: Ds.J.G.van Laar-Folbert, Rotterdam
18.30 uur: Ds.A.Tromp
Zieken
IJsselland Ziekenhuis. Prins Constantijnweg 2, 2906
ZC. Capelle aan den IJssel
Mw. B.E. van Es-Neven, Burgerdijkstraat 21, 2921 XB
is opgenomen op de longafdeling.
Mw. Frieda Veenstra- Schottert, Kon. Julianastraat
187, 2922 TP, moet a.s. dinsdag 20 februari voor een
dagopname naar het IJsselland ziekenhuis.

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

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)
Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB,
Rotterdam.
Mw. H. Molenkamp,(Binnenvaart 12 2922 DB)

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

Weekagenda

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

Hospice Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat 57, 2922 GN
Dhr. M. P. Boudestijn (Hoogstade 45 2922 AT)

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

Collecte
De eerste collecte is voor de diaconale hulp van de
wijkdiaconie die we “Stille Hulp” noemen. Heel
belangrijk werk en heel dicht bij huis!.
De 2e collecte is voor de kerk. Voor het in stand
houden van alle werkzaamheden die in een kerk
gebeuren. Voor de groei en de mogelijkheid tot bloei
van de gemeente.
Alle collectes van harte bij u aanbevolen.

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 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
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van
13 februari 2018.
Opening, bezinning en afscheid. De preses heet
iedereen van harte welkom en opent de vergadering
door met elkaar te zingen lied 362. Zij leest 1 Petrus
5: 1 – 5 en gaat daarna voor in gebed. Ook de nieuwe
ambtsdragers worden welkom geheten; aan hen wordt
het boekje uitgereikt, “Een voortreffelijk werk”.
Voor de bezinning leest ds. Machiel v.d. Giessen een
gebed van ds. R. de Reuver, scriba van de generale
synode, en geeft dit ter bespreking aan de
vergadering. Enkele reacties zijn(=)
De kerk, een vindplaats van geloof, hoop en liefde =
altijd zo gezien en hier ook zo ervaren.
Wat een zegen dat de kerk van U is Here God =
bevestigingsdienst is daarvan een teken;
= de beslissing om te stoppen was best moeilijk; dan
staan er ineens opvolgers gereed.
Here God, U bent de toekomst van Uw kerk = ondanks
ons onvermogen, toch vertrouwen.
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Dat het werk tot zegen mag zijn, en tot lofprijzing van
Uw Naam = dat is onze hoop.
Na het bespreken van notulen en actielijst wordt
afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers.
Preses refereert hierbij allereerst aan de bevestigingsen afscheidsdienst over de gaven van de Geest. Een
tweetal ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en
diakenen namen afscheid. In deze zes ambtsdragers
zag preses de gaven van de Geest vertegenwoordigd in
de verschillende taken en diensten waarin zij de
gemeente hebben gediend. Zij spreekt daarvoor
namens gemeente en kerkenraad haar dank uit. Hierna
is er voor ieder van hen een persoonlijk woord, en
ontvangen zij het boekje “God is mijn helper”.
Kerkdiensten: Er werd nagedacht over de diensten
rondom feestdagen en de doop; diensten waarbij we
ons verheugen over de opkomst van de gemeente,
maar waarbij soms de veiligheid een punt van zorg kan
zijn.
Vacatures kerkenraad: Na een inspirerende
bevestigingsdienst zijn we als gemeente dankbaar dat
een zestal gemeenteleden zich voor dit belangrijke
werk onder ons willen inzetten. Inmiddels is binnen de
kerkenraad de afvaardiging naar de verschillende
vergaderingen en commissies geregeld. Toch zijn er
nog totaal een drietal vacatures binnen diaconie en
consistorie, terwijl daarnaast in enkele secties nog
Pastorale Wijkmedewerkers ontbreken. Ook binnen het
werk van de kindernevendienst is het van groot belang
dat er ouders zijn die hierbij assistentie kunnen
verlenen.
Als kerkenraad doen we een dringend beroep op alle
gemeenteleden.
Sluiting: We besluiten de vergadering met het zingen
van lied 416, waarna Peter de Kwant ons voorgaat in
dankgebed.
Einde inzameling Oud Papier
Vrijdag 23 en zaterdag 24 februari zal er weer een
inzameling van het oude papier zijn. De locatie is de
parkeerplaats kerkdreef , achter de IJsseldijkkerk. De
openingstijden van de container zijn op vrijdag van
19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00
uur.
Let op: zoals in een recent Rankbericht aangegeven
betreft de maand februari de laatste oud papier
inzameling. In een aankomend Krimpens kerkblad
wordt ingegaan over het stoppen van de inzameling.
Heeft u nog geen papiercontainer? Deze kunt u
aanvragen bij NV MAK via 0180 530730
40 – dagentijd
Met je kinderen op de vlucht - Libanon
Zondag 18 februari is de 1e zondag van de
veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd als
voorloper op het paasfeest.
Het thema van de 40 dagentijd is “Onvoorwaardelijke
liefde”.
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn
ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen.
Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in
Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of
zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden
proberen deze gevluchte moeders hun kinderen
liefdevol te verzorgen en te beschermen.
Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox

Christian Charities) ondersteunt hen daarbij. Met
verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding,
bijvoeding voor ondervoede kinderen en
gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van
IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze
moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de
juiste zorg te kunnen bieden. Met deze collecte steunt
u het werk van IOCC in Libanon.
De collecte tijdens de kindernevendienst is voor deze
moeders en kinderen en ook de collecte in de
boterham bij de uitgang.
Wij vragen uw bijdrage voor deze mensen, door uw
gift te geven in de boterham.
De ZWO
Kom in beweging voor het NBG!
Op zaterdag 26 mei 2018 organiseren vrijwilligers van
het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een
fiets/wandeltocht in de Krimpenerwaard. Zet deze
datum nu alvast in uw agenda!
Fietsen en wandelen door de polder en leuke dorpjes,
met je vriendengroep, bijbelclub of gezin. Een gezellige
activiteit. Maar dat niet alleen; u steunt er ook een
belangrijk project mee: een Bijbelvertaling in het
Mende voor Sierra Leone.
Er zijn diverse opstapplaatsen en rustplekjes. Nadere
informatie volgt later, maar noteer nu alvast de
datum: DV zaterdag 26 mei 2018.
We hopen dat veel mensen, jong en oud met ons
meefietsen en wandelen!

