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Welkom
Vanmorgen mogen we elkaar begroeten met de
Paasjubel: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. Op veel
plaatsen in de wereld klinkt op deze morgen die
prachtige uitroep, zo ook bij onze broeders en zusters
in Pava. In overleg met Ds. Levente Pop klinkt in beide
gemeenten het Paasevangelie uit Matteüs 28, 1 – 10
en richten we ons zowel daar als hier op de woorden
uit vers 2b: “….. rolde de steen weg en ging erop
zitten”. Thema: De steen is weg! De Bijbellezingen
worden gedaan door leden van de Pava-Commissie.
Dita Lindhout-Boers zal worden bevestigd als diaken.
In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat Ds A.
Gooijer uit Berkel en Rodenrijs voor.
Dopen… en dan?! – 2018
Aangezien donderdag 5 april voor een aantal
deelnemers lastig is, starten we met ‘Dopen… en dan?!
– 2018’ op donderdag 19 april.
Wie ook mee wil gaan, welkom!
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Jeugdwerk
HGJB/PKN. De HGJB wil jongeren toerusten om als
christen voor Gods aangezicht te leven. Voor dit werk
is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en
van donateurs, in financiële én in immateriële zin.
PKN/JOP
JOP vindt dat vieren voor de hele gemeenschap is.
Kinderen en jongeren horen daar volledig bij en krijgen
daarom de ruimte om op hun manier en met de
middelen die zij tot hun beschikking hebben, mee te
vieren. JOP ondersteunt gemeenten in het mogelijk
maken van deze ontmoeting tussen kinderen en
jongeren en God door middel van advies op maat, het
mogelijk maken van uitwisselen van kennis en
ervaringen en door het maken van producten en
trainingen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
Zieken
Dhr. K. Lier, (Bazielkruid 50, 2925 SM) is enkele dagen
opgenomen geweest in het Vlietland ziekenhuis te
Schiedam, maar is inmiddels weer thuis.
Mw. B.E. van Es-Neven,(Burgerdijkstraat 21, 2921 XB)
is deze week vanuit het IJssellandziekenhuis
overgegaan naar Verpleeghuis Rijckehove, afd.
Lentehof
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, (Kon. Julianastraat 187, 2922 TP)
Hospice Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat 57, 2922 GN
Dhr. M. P. Boudestijn
Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB,
Rotterdam.
Mw. H. Molenkamp, (Binnenvaart 12, 2922 DB)
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

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
Dhr. A. Ros, afd. Kraalsteen
Verpleeghuis Rijckehove, Tsjaikowskistr 1, 2901 HM,
Capelle aan den IJssel
Mw. H.C. van Mullem-de Vries, afd. Tulpenhof 2
(Kievitstraat 8, 2922 GG)
Mw. M.G. Groenewoudt-Stoevenbeld, afd. Lindehof
Mw. B.E. van Es-Neven (Burgerdijkstraat 21,2921 XB)
afd. Lentehof
Vakantie kerkelijk werker Willemieke Schippers
In de periode van 30 maart t/m 15 april ben ik afwezig
vanwege vakantie. Uw predikant, Machiel van der
Giessen, neemt voor mij waar. Voor pastorale zaken
kunt u bellen met de” pastorale telefoon” 06-57250882
Willemieke Schippers
Weekagenda
Dinsdag 3 april
20.00 uur: Consistorie
Woensdag 4 april
20.00 uur: Vergadering beamteam
Donderdag 5 april
19.00 uur: Gebedskring (IJsseldijkkerk)
Vrijdag 6 april
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 8 april
10.00 uur: Ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk, Ds. A. Six-Wienen,
Gouda
Follow Me
Het Follow Me seizoen is al weer ten einde. Met elkaar
hebben we mooie maar soms ook moeilijke
onderwerpen besproken. Het thema van dit seizoen
was: “Geloven is doen!” In het kader van dit thema
hebben een aantal groepen iets bedacht om hier
gehoor aan te geven. De groep van 12-13 jaar heeft
flessen opgehaald om het project “Kerken voor
Oeganda” te steunen. Dit heeft een bedrag van 58,20
euro opgeleverd!
Bedankt voor jullie inzet en de fijne gesprekken!
Groeten,
Danielle Lindhout en Rick Nieuwland.

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

Werkgroep ”Samen in De Ark” brengt advies
uit
In het beleidsplan dat door de Algemene
Kerkenraad (AK) is vastgesteld, is aangegeven dat
drie wijkgemeenten samen gaan werken in De Ark.
De afgelopen maanden heeft de werkgroep “Samen
in De Ark”, met deelnemers uit de drie
wijkgemeenten, zich over de invulling van deze
samenwerking gebogen. Daaraan hebben ook
toehoorders deelgenomen namens De IJsseldijkkerk
en de HWBA. De werkgroep heeft advies aan de AK
uitgebracht.
Wat is de basis waarop het advies rust?
Het was een proces dat ons allen diep geraakt
heeft. We hebben onze denkkracht maar ook ons
hart laten spreken. Veel mooie, nieuwe ideeën
kwamen op en werden geïnventariseerd. Daarnaast
kwam ook op tafel welke bespreekpunten er zijn om
tot een goede samenwerking te komen. We hebben
ons vertrouwen in de gezamenlijke toekomst van de
Protestantse Gemeente in Krimpen aan den IJssel
behouden en versterkt en konden een breed
gedragen advies uitbrengen.
Wat is de kern van de inhoud van het advies?
In ons advies maken wij onderscheid in 2
perspectieven: het confessionele perspectief dat
vooral is te vinden in De Rank en De Ark en het
meer open perspectief dat dichter aansluit bij de
huidige beleving in De Wingerd. Wij zien als een
eerste
belangrijke
stap
een
intensievere
samenwerking tussen De Rank en De Ark. De
gesprekken hierover moeten, zo adviseren wij,
binnenkort starten. Daarnaast hebben wij gekeken
hoe
de
samenwerking
in
de
toekomstige
gezamenlijke Ark in het nieuwe gebouw vorm kan
krijgen en versterkt kan worden en ook de
betrokkenheid met de andere wijkgemeenten. Ook
hebben wij een concreet tijdsplan met stappen
voorgelegd aan de AK met als doel om in 2020
gezamenlijk naar het nieuwe kerkgebouw te
verhuizen.
Wat is het vervolg?
De Algemene Kerkenraad heeft in een extra
vergadering op 13 maart jl. het advies in ontvangst
genomen en vastgesteld dat hiermee een basis ligt
voor het gezamenlijke vervolgtraject. De eerste
stap die daarin wordt gezet is dat een
vertegenwoordiging van De Rank en van De Ark
onder leiding van een nieuwe onafhankelijke
voorzitter gesprekken voert over belangrijke
inhoudelijke zaken als sacramenten, erediensten,
cultuur en beleving. Uiterlijk op 1 juli 2018 moet
dat een voorstel opleveren waarin de toekomstige
samenwerking wordt beschreven. Daarnaast wordt
ook De Wingerd uitgenodigd om het open profiel
nader inhoud te geven.
Hoe wordt u als gemeentelid betrokken?
Het advies dat is overgenomen beschrijft wat de
vervolgstappen moeten zijn om naar een concrete
samenwerking
en
samengaan
binnen
de
Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel te
komen. Daarom heeft de Algemene Kerkenraad
besloten om de inhoudelijke raadpleging van
wijkgemeenten
en
kerkenraden
te
laten
plaatsvinden
na
de
uitwerking
van
de
samenwerking tussen De Rank en De Ark zoals

hiervoor beschreven. Vanzelfsprekend wordt u allen
als gemeenteleden geïnformeerd over het advies en
het besluit hierop.
U leest er nu over in het
Kerkblad maar ook zal er in alle wijken samen
gesproken worden over dit advies en het vervolg.
De
uitnodiging
hiervoor
wordt
binnenkort
gepubliceerd.
Tenslotte
Misschien had u verwacht of gehoopt dat de
werkgroep meer concrete stappen had gemaakt die
ook al zichtbaar zouden zijn. Voor mij overheerst nu
het gevoel dat het zeer waardevol is dat we bij
elkaar zijn gebleven en vertrouwen en geloven in
een gezamenlijke toekomst. De eerste bouwstenen
zijn daarvoor gelegd. Ik wil alle leden van de
werkgroep hierbij van harte bedanken voor hun
persoonlijke bijdrage.
Cees Paul
Voorzitter werkgroep Samen in De Ark

Vervolggesprek in de Rank
In het Paasnummer van ons Kerkblad staat
bovenstaand artikel. Daarin wordt gesproken over:
Hoe wordt u als gemeentelid betrokken? Als
wijkkerkenraad willen we u en jou van harte uitnodigen
om mee te doen in het gesprek over het Advies van
‘Samen en in de Ark’ en daarmee over de toekomst
van onze wijkgemeente en nodigen u en jou daarom
uit voor de gemeente-avond op dinsdag 17 april,
aanvang 20.00 uur en/of de gemeente-ochtend na de
morgendienst op zondag 22 april. Eerst geven we u
een korte terugkoppeling van het proces in de
afgelopen maanden. Daarna gaan we vooral met u in
gesprek. Welke kansen ziet u? Of waar maakt u zich
zorgen over? Uw en jouw inbreng zijn daarmee weer
belangrijke input voor de gesprekken met de Ark, die
in de komende tijd zullen plaatsvinden.
De tekst van het gehele Advies kunt u lezen op de
website van de Protestantse Gemeente Krimpen:
http://www.pknkrimpen.nl/images/20180224_Advies_
werkgroep_Samen_in_De_Ark_definitieve_versie.pdf.
Voor wie niet beschikt over de toegang tot internet,
zijn papieren exemplaren in de hal beschikbaar.

Ons vóórgegaan
Na zo’n afschuwelijke dood
is Jezus toch weer opgestaan,
de blijdschap is onpeilbaar groot:
Hij is ons daar in vóórgegaan!
Het offer dat Hij heeft gebracht
verdrijft voor ons de eeuw’ge nacht,
want aan het eind van onze baan
komen wij in Jezus’ armen aan.
Vol eerbied knielen wij dus neer
en brengen U daarvoor dank en eer.
Barend van Mierlo

