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Welkom
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In de
morgendienst gaat ons gemeentelid ds. A. Tromp voor.
Wij zijn blij en dankbaar dat hij na zijn operatie weer
zover hersteld is dat hij kan voorgaan in de dienst. Het
kinderlied is ELB 188, ‘k Stel mijn vertrouwen.
De avonddienst is een jeugddienst waarin voorgaat ds.
A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek. Medewerking wordt
verleend door Praiseband Testify. Om 18.30 uur is er
ook een dienst in de IJsseldijkkerk waarin voor hoopt
te gaan ds. J. van Walsum uit Alblasserdam.
Lied van de week
Op zondag 11 februari is het lied van de week:
Opwekking voor kinderen, OvK 22 - Ik volg de Heer.
Collecte
De eerste collecte is voor Kerken/Werken voor
Oeganda. In juli 2018 gaan 16 personen in de leeftijd
van 13 t/m 70 jaar vanuit kerkelijk Krimpen naar
Mukono, Oeganda. De bestemming is het project
Noah’s Ark waar een Nederlands echtpaar verstoten
baby’s en kinderen opvangt. De 16 personen draaien
daar mee in de verzorging van baby’s en kinderen, het
werk in de keuken en de wasserij en doen diverse
creatieve en sportieve activiteiten met de kinderen.
Ook worden andere activiteiten voor de kinderen, de
zondagsschool of de tienerclub georganiseerd. Samen
met lokale bouwvakkers bouwen zij verder aan een
tienerhuis. Het doel van deze zogenaamde family unit
is kinderen in een normale familiesetting op te laten
groeien om zich verder te ontwikkelen. Het werk
bestaat uit schilderen, cement maken, stenen
doorgeven, water halen, muren metselen en
pleisteren, vloeren storten en egaliseren.
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.
Extra deurcollecte zondag
Afgelopen zomer werden India en Bangladesh
getroffen door overstromingen waarbij zeker 1500
mensen stierven. Hoewel deze ramp niet meer in de
media komt is hulp nog hard nodig. Een cluster van
christelijke hulporganisaties zijn een gezamenlijke
hulpactie gestart om de getroffen gebieden bij te
staan. De diaconie van de PKN Krimpen wil hieraan
bijdragen met behulp van een extra deur collecte.
Na afloop van de dienst wordt deze aan de uitgang
gehouden.
Van harte aanbevolen namens de diaconie.

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Verantwoording collecten januari 2018.
Kerkrentmeesters:
01-01 Kerk
€ 79,10
07-01 Kerk
€ 309,02
14-01 Kerk
€ 317,39
21-01 Kerk
€ 362,67
21-01 Oecumene
€ 307,05
28-01 Kerk
€ 346,91
28-01 I.Z.B.
€ 361,75
Januari Wijkfonds
€ 225,20
Diaconie:
01-01 Bloemengroet
07-01 Crimpen Inn inloophuis
14-01 Schuldhulpmaatje
14-01 Heilig Avondmaal bekers
Zending zonder grenzen

€ 91,95
€ 316,50
€ 324,46
€ 483,50

De kerkrentmeesters en de diaconie danken u voor
deze bijdrage.
Vooruitblik
Op zondag 11 februari zullen een aantal gemeenteleden worden bevestigd resp. herbevestigd als ambtsdrager. In deze bevestigingsdienst vervolgen we het
lezen in de eerste Petrus-brief met 1 Petrus 4, 7 – 11
en 5, 1 – 4. Leest u het alvast eens door! We
concentreren ons dan 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.

Weekagenda
Maandag 5 februari
19.00 uur: Mentoren Gespreksgroep(Rank)
19.45 uur: Vergadering Kindernevendienst(Rank)
Dinsdag 6 februari
13.30 uur: Vrouwenvereniging(Rank)
19.00 uur: Voorbereiding Missionaire Dienst(Rank)
20.00 uur: Moderamen kerkenraad(Rank)
Woensdag 7 februari
18.30-20.00 uur: Kinderclub(Rank)
20.00 uur: Algemene Kerkenraad(Rank)
Donderdag 8 februari
19.30-21.30 uur: Creativitijd met de Bijbel(Rank)
20.00 uur: Belijdeniscatechese(Rank)
Zaterdag 10 februari
09.00 uur: Ambtsdragers dag ‘Zin in de ouderdom’
Zondag 11 februari
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen,
Bevestiging ambtsdragers.
18.30 uur: Ds. C.L. de Rooij, Rotterdam, m.m.v.
Kerkkoor Krimpen o.l.v.Karin Snel.
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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)
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, Kon. Julianastraat 187, 2922 TP
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
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

er worden een paar rondjes bingo gespeeld. Inl. Thea
511267 of Corrie 511218.
Papierinzameling wordt stopgezet
Jarenlang stond elke laatste vrijdag van de maand een
grote papiercontainer geparkeerd bij de IJsseldijkkerk.
Gemeenteleden reden af en aan om hun ijverig
verzamelde papiervoorraad af te leveren. Vrijwilligers
zorgden ervoor dat het papier zorgvuldig in de
container werd opgestapeld. Het was een stuk
onopvallend kerkenwerk dat jarenlang een mooie
bijdrage heeft geleverd aan de financiële situatie van
de protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel.
Echter, met ingang van 1 januari jl. heeft de
betreffende firma de tarieven voor transport en
containerhuur zodanig moeten verhogen dat de
papierinzameling niet meer rendabel is.
Gemiddeld werd 3,5 ton papier ingeleverd, à € 40,- =
€ 140,-. De transportkosten en de huur van de
container gaan ook € 140,- bedragen. De cijfers zijn
duidelijk.
Met spijt heeft het college van kerkrentmeesters nu
moeten besluiten de papierinzameling te stoppen.
Wij zijn niet alleen de vrijwilligers en de coördinator
Cor Kraak erg dankbaar voor hun jarenlange, trouwe
inzet, maar willen ook graag al die gemeenteleden
bedanken die steeds stapels papier een maand lang in
hun schuurtje bewaarden om het vervolgens naar de
container te brengen. Het is tot nu toe niet voor niets
geweest.
Op 23 februari wordt de container voor de laatste keer
geplaatst. Voor de mensen die bij de gemeente
indertijd geen papiercontainer hebben afgenomen, is
er nu wel een gratis beschikbaar. Aanvragen kunnen
worden gedaan bij NV MAK (0180-530730).
Het college van kerkrentmeesters,
Huib Neven, secretaris.

Overleden
Op 30 januari 2018 is op 86 jarige leeftijd overleden
ons gemeentelid mevrouw M. van Cappellen-Korevaar.
De afscheidsdienst zal maandag 5 februari om 13.30
uur worden gehouden in de aula van begraafplaats
Waalhoven, Tiendweg 47 te Krimpen aan den IJssel.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
naastgelegen begraafplaats.
Er is gelegenheid tot condoleren na afloop van de
begrafenis in bovengenoemde aula.
Medeleven
We leven mee met familie Hartog. Afgelopen zondag is
op de leeftijd van 64 jaar Wil Hartog- Boogaard, de
(schoon)moeder en oma van Tanja & Erik, Sjoerd,
Sanne en Thijs overleden. (Correspondentieadres:
Graskade 13, 2924 BD). Op vrijdag 2 februari heeft de
rouwdienst plaats gevonden in de Rehobothkerk en
aansluitend de begrafenis op ‘Oud Kralingen’. We
dragen Koos Hartog en zijn kinderen en kleinkinderen
op in onze voorbeden.
Vrouwenvereniging “Liefde vindt werk”
De vrouwenvereniging komt dinsdag 5 februari weer
bij elkaar. We starten om 14.30 uur en eindigen om
16.00 uur. Nieuwe dames zijn van harte welkom ! En
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