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Welkom
Hartelijk welkom in de dienst op de Tweede Lijdens
zondag, waarin vanmorgen voorgaat Ds. J.G. van LaarFolbert uit Rotterdam.
De gezamenlijke avonddienst is in de IJsseldijkkerk om
18.30 uur, waarin Ds. A. Tromp voorgaat.
Wij wensen u gezegende diensten toe.
Kinderlied van de week
Het kinderlied van deze zondag is lied 478 uit de
Evangelische Liedbundel: Zing, zing, zingen maakt
blij.
Voor zondag 4 maart is het kinderlied, lied 452 uit de
Evangelische Liedbundel: Jezus is de goede herder.
Collecte
De eerste collecte is voor stichting Timon.
Timon is een bevlogen organisatie, die zich richt op
zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van
0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen
met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en
hun gezin komen dichter bij hoop, herstel en
perspectief.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
gemeente.
Vandaag is de 2e zondag van de veertigdagentijd, ook
wel vastentijd genoemd als voorloper op het paasfeest.
Het thema van de 40 dagentijd is “Onvoorwaardelijke
liefde”.
Uit de schulden – Schuld hulp maatje
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of
blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra
kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: ‘Ik heb
geen gat in mijn hand, maar moet alles in mijn eentje
regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag
raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer
open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij
helpt.’ In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere
kerken en christelijke organisaties het project Schuld
Hulp Maatje opgezet. Binnen dit project worden
vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met
schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn
er zo’n 1500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6000
mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst
wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te
trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. De
collecte tijdens de kindernevendienst is voor Schuld
Hulp Maatje in Nederland 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 bij
de uitgang van de kerk.
De ZWO
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Weekagenda
Maandag 26 februari
20.00 uur: Moderamen AK(Rank)
Donderdag 1 maart
19.00 uur: Gebedskring (IJsseldijkkerk)
20.00 uur: Belijdeniscatechisatie(Rank)
Vrijdag 2 maart
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zaterdag 3 maart
20.00 uur: Concert Testify(Rank)
Zondag 4 maart
10.00 uur: Ds. M.D. v.d. Giessen, doopdienst m.m.v.
Vine.
18.30 uur: Ds. J. Schaap, Rotterdam
18.30 uur. De Ark gezamenlijke jeugd dienst,
voorganger Dr. G. den Hartogh.

Zieken
Mw. B.E. van Es-Neven, Burgerdijkstraat 21, 2921 XB
is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.
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,
2922 AA
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

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

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

Testify
Op zaterdag 3 maart a.s. spelen we weer in De Rank.
Voor twee goede doelen eigenlijk. In de eerste plaats
om God alle lof en eer te geven die Hij verdient en in
de tweede plaats voor het prachtige werk van Samen
kerken/werken voor Oeganda.
Hope to see you all on the 3rd of March!

DAAR IS HET ALTIJD ZOMER
De weg die Hij kiest,leidt naar een andere wereld.
Daar is het altijd zomer.
Hij gaat voor je uit en draagt het licht,
Hij zorgt dat je het volhoudt.
De bron die Hij je wijst is zuiver en helder.
Al dwaal je door het dal van de dood
en zie je geen hand voor ogen,
al valt de toekomst aan scherven:
Hij is daar geweest, Hij kent die weg.
Hij weet wat onherbergzaamheid inhoudt.
Je kunt zijn spoor daar nog vinden.
Je bent niet verloren, want Hij zoekt je,
je wordt gevonden.
Hij tilt je op en je voelt je begrepen,
geliefd en bevrijd.
In zijn armen vind je vrede,
bij Hem ben je veilig.
Zo kom je thuis.
Joke Verweerd.

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

