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Welkom
Hartelijk welkom op deze Vierde lijdenszondag in de
Rank, waarin Ds. C. Baggerman voorgaat aanvang
10.00 uur. Deze dienst wordt uitgezonden via de
Lokale Omroep Krimpen.
De gezamenlijk avonddienst is in de IJsseldijkkerk om
18.30 uur waarin ook Ds. C. Baggerman voorgaat.
Gezegende diensten toegewenst.
Volgende week zondag, 18 maart is er een
Gastendienst. In deze dienst willen we ons richten
met de invulling van de dienst, de liederen en de
verkondiging op hen, die er niet (geheel) mee
vertrouwd zijn om de kerk te gaan en toch wel leven
met de vragen, het verlangen naar God. Heb(t) u/jij
mensen in de familie, in de omgeving (als vrienden, als
buren, als collega’s), die u/jou daarbij voor ogen
komen, nodig hen dan uit om met u/jou op zondag 18
maart mee te gaan. Bij de uitgang zijn flyers
beschikbaar om die als uitnodiging te gebruiken. Mooi
ook, als u de uitnodiging op Facebook wilt delen en/of
op Twitter wilt retweeten.
Dopen… en dan?!
Na de Pasen start er weer een ‘Dopen… en dan?’.
Hierbij alvast de geplande data: 5 en 19 april, 3 mei
(als dat geen problemen oplevert met de meivakantie).
Nader informatie/uitnodiging volgt!
Collecte
De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. Sommige
mensen redden het niet door eenzaamheid,
verwaarlozing, verkeerde keuzes en de grillen van de
markt of de natuur. Bevolkingsgroepen dreigen over de
rand te vallen of haken af. Wie dat met droge ogen
aanziet, heeft weinig van Jezus begrepen. Op de vraag
'ben ik de hoeder van mijn broeder?' worden we
uitgenodigd 'ja' te zeggen.
De tweede collecte is voor de kerk. Voor de groei en
bloei van de gemeente.
ZWO actie
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt
Over drie weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe
staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg
volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de
sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd
hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in
moeilijke omstandigheden.
Het thema van de 40 dagentijd is “Onvoorwaardelijke
liefde”.
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang
ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid.
Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk
in Almere mensen in financiële nood bij met praktische
hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen
geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke
pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun
behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk
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hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen
worden ook ondersteund met advies en cursussen om
weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van
de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve
maand weer boodschappen doen in een reguliere
supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats
op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken
willen alles onderbrengen in één pand. Met deze
collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie
zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland. Van
harte aanbevolen! Geeft u ook?
De collecte tijdens de kindernevendienst is voor Sociale
Supermarkt Almere. Ook de collecte in de boterham bij
de uitgang.
Wij vragen uw bijdrage voor deze mensen, door uw
gift te geven in de boterham.
Alle collecten van harte aanbevolen!
Weekagenda
Maandag 12 maart
20.00 uur: klankbordgroep (Rank)
Dinsdag 13 maart
19.00 uur: algemene kerkenraad ( Rank)
20.30 uur: kerkenraadsvergadering ( Rank)
Woensdag 14 maart, Biddag voor gewas en arbeid
14.30 uur: kinderdienst
19.30 uur: dienst in de Ark
Donderdag 15 maart
20.00 uur: belijdeniscatechese (Rank)
Vrijdag 16 maart
7.00 uur: koffieschenken busstation
8.30 uur: redactie Rankbericht
Zaterdag 17 maart
17.30 uur: etentje kerkenraad (Rank)
Zondag 18 maart
10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: ds. M.J. Kollenstaart – Muis, Ottoland
Biddag kindermiddag
Woensdag 14 maart houden we met elkaar biddag.
Voor de kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 8
hebben we een lunch en een leuk programma gemaakt
met als afsluiting de kinderdienst samen met u als
ouder.
Dit is het programma:
12:30 uur inloop
12:45 – 14:15 uur lunch en activiteit
14:30 uur de kinderdienst met ouders en kinderen.
Dominee Machiel van der Giessen leidt de dienst.
Iedereen van harte welkom in de Rank!
Heeft u/jij nog vragen over deze middag? Neem
contact op met Sija Groeneveld,
sijagroeneveld@gmail.com / 06-39774173
Zieken
Dhr. A. Ros,( Burg. Aalberslaan 15, 2922 BB) is vanuit
verpleeghuis Rijchehove te Capelle a/d IJssel, verhuisd
naar Crimpenersteyn, afd. Kraalsteen.
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Nederlands Astmacentrum Davos, Klinikstrasse 6,
7272 Davos Clavadel, Zwitserland
Dhr. M.A.(Rinus) Brouwer (Populierenlaan 32 2925 CT)
verbleef een lange periode in het Ned. Astmacentrum
te Davos. Hij heeft daar veel post ontvangen ook van
de Rankgemeente.
Op maandag 19 maart a.s. hoopt hij weer terug naar
huis in Krimpen te komen en heeft het verzoek gedaan
geen post naar Davos te sturen omdat de post ruim
een week onderweg is en als het dan daar aan komt is
hij al weg. Stuurt u de post naar zijn huis adres zie
boven. Laten wij hem verrassen met een kaart als
welkom thuis.
IJssellandziekenhuis Prins Constantijnweg 2,2906 ZC,
Capelle aan den IJssel.
Mw. B.E. van Es- Neven (Burgerdijkstraat 21,2921 XB)
Afd. B2 kamer 28
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, (Kon. Julianastraat 187, 2922 TP)

Meneer P. Mulder,( van Scorelstraat 13, 2923 CX)
Hospice Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat 57, 2922 GN
Dhr. M. P. Boudestijn.
Zorgcentrum Flora Vita, Boezemlaan 4, 2771 VP
Boskoop
Dhr. en mw. Riksman- van Felius.
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
Dhr. A. Ros, afd. Kraalsteen
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
Kerkblad
Martin van der Blom heeft geruime tijd het kerkblad
verdeeld voor de bezorgers. Hij wil er graag mee
stoppen. Dus zijn we op zoek naar iemand die het van
hem wil overnemen. Het wordt op
donderdagmiddag/avond in een pakket bij u thuis
bezorgd. Daar moeten dan voor de wijken kleinere
stapeltjes van gemaakt worden. Elke wijk een bepaald
aantal. De bezorgers komen het op dit adres ophalen.
Het is nu nog om de 14 dagen, na de zomer

waarschijnlijk 1 x per maand. Wie lijkt dit leuk om te
gaan doen? Vindt u dit wel iets om uw bijdrage te
leveren aan het reilen en zeilen van de kerk? Neem
dan contact op met een van de Rankrentmeesters, of
bel/mail naar de pastorale telefoon: 06 57250882
pastoraat@derankkrimpen.nl U krijgt altijd een
kerkenraadslid aan de telefoon.
Startdag september 2018
U denkt nu: hè, startdag? Is de redactie in de war?
Nee. Elk jaar buigt een commissie zich over de vraag:
wat zullen we dit jaar bij het startweekend in
september gaan doen met elkaar? En die commissie
begint er al in het voorjaar mee. Er moet immers een
en ander bedacht, georganiseerd en geregeld worden.
Dat heeft tijd nodig. Het zou kunnen zijn dat u een
goed idee heeft. Maar als we dat niet weten, gebeurt
er niets mee. Laat het ons dus weten! Als het u leuk
lijkt om mee te denken en mee te doen, dan bent u
van harte uitgenodigd. Praat erover met één van de
kerkenraadsleden.
Paasgroetkaarten
Zondag 18 maart a.s. kunt u weer een paasgroet
sturen naar een gevangene. Het kan gaan om
Nederlandse gevangenen in buitenlandse
gevangenissen; om gedetineerden in Nederland; en
om mensen en organisaties die op de lijst van Amnesty
International staan. Die kaarten zijn een bemoediging
voor mensen die, soms onder moeilijke
omstandigheden, gedetineerd zijn. Het is een
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in een kerkdienst
in de gevangenis worden uitgedeeld.
De ZWO
Wijkmedewerkers
Op de tafel in de hal liggen voor jullie exemplaren
klaar van de Elisabeth bode.
Concert met MATTHIJN BUWALDA
Matthijn Buwalda (1983) is een Nederlandse zanger en
liedschrijver. Sinds 2006 heeft hij verschillende cd’s
uitgebracht en door heel Nederland concerten
gegeven. Zijn eerste albums staan vol met
zelfgeschreven liederen die ontstaan zijn vanuit zijn
eigen kerkelijke achtergrond. Veel van deze nummers
worden nog regelmatig gezongen in verschillende
kerken.
Vanaf het album ‘Matthijn in het klein’ (2012) verlegt
Matthijn de focus van kerkliederen naar
Nederlandstalige luisterliedjes. Herkenbare liedjes die
het verhaal vertellen van doodgewone mensen in het
perspectief van Gods grote verhaal. De kerkzalen
worden steeds vaker afgewisseld met kleine theaters.
De theaterprogramma’s worden goed bezocht en
Matthijn blijkt zich thuis te voelen als verhalenverteller
in het theater. Op zaterdag 2 juni 2018 komt Matthijn
naar Krimpen aan den IJssel en zal daar in De Rank
een theater/concert avond geven. Wij vragen u om
deze datum nu alvast in uw agenda te noteren. Meer
en uitgebreider informatie over dit optreden volgen
later. Let dus goed op kerkblad en zondagsbrief.
CMC (Centrale Missionaire Commissie)

