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Bij de kerkdiensten
Van harte welkom op deze zondagmorgen in deze
‘Gastendienst’. Voorganger is Ds. Machiel van der
Giessen en de muzikale begeleiding is in handen van
Hans Vliegenthart (piano en zang), Bert Nunninga
(basgitaar) en Atty Teeuwen (slagwerk). Thema: Als ’t
u blieft?!

In de gezamenlijke avonddienst gaat vanavond om
18.30 uur Ds. M.J. Kollenstaart-Muis uit Ottoland in de
Rank voor.
Wij wensen u gezegende diensten toe.
Openbare geloofsbelijdenis
Volgende week, zondag 25 maart is het Palmpasen.
Dan zullen in de morgendienst acht gemeenteleden
belijdenis van het geloof afleggen: Rien & Hetty van
den Heuvel–Dekker (Reigersingel 1, 2922 GP), Lennard
& Annemarie Heuvelman–Speksnijder (Noorderstraat
45, 2922 AB), Dick van der Kooij (Tournooi 5, 2924
VD), Rick Nieuwland (Sleedoornlaan 9, 2923 EP), Ilse
Noorlander–de Gruijl (Fidelio 4, 2926 PN) en Martijn
Smit (Nieuwe Vliet 6, 2922 EP). Zijn vrouw, Petra
Smit-Dirks heeft in het verleden het vormsel in de RKKerk al ontvangen, maar wordt nu belijdend lid in de
Protestantse Kerk en daarmee in de Rank.
Collecte
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de Dr.
Reijntjes Dovenschool.
Momenteel zijn ongeveer 100 kinderen van 4-16 jaar
intern op de Dr. Reijntjes Dovenschool. Het betreft
kinderen voor wie geen andere opleiding beschikbaar is
en waarvoor ook geen andere financiele middelen
beschikbaar zijn voor scholing. Met een plaats op de
dovenschool hebben deze kinderen een toekomst.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
gemeente.
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

40 – dagentijd
Over twee weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe
staan we erbij stil 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”.
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt
meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan.
Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer
slechte omstandigheden in de textielindustrie. De
Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet
er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te
krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze
kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen
met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen:
onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun
ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en
tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met
overheidsinstanties, de textielindustrie en de
kledingmerken om kinderarbeid structureel te
bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeid
vrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als
een kind niet op school zit. Met uw steun draagt u bij
aan deze activiteiten: Een jaar onderwijs bij SAVE kost
120 euro per kind. Tijdelijke opvang kost 650 euro per
kind. Beleidsbeïnvloeding om kinderarbeid tegen te
gaan kost 4.000 euro per jaar.
Geeft u ook?
De collecte tijdens de kindernevendienst is voor Save.
Wij vragen uw bijdrage voor deze organisatie door uw
gift te geven in de boterham bij de uitgang.
De ZWO
Weekagenda
Maandag 19 maart
19.00 uur: Mentorcatechese Follow Me (Next)
Dinsdag 20 maart
14.30 uur: Wijkmederwerkers wijk 1 en 2 (Rank)
Woensdag 21 maart
14.00 uur: Soos de Rank
19.00 uur: Kinderclubs
20.00 uur: Kring Ouderkerk, fam. De Jong, Irenestr.12
Hoofdstuk 10: Toekomst-over hoop gesproken.
Donderdag 22 maart
20.00 uur: Belijdeniscatechese – ‘Aannemingsavond’
Vrijdag 23 maart
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 25 maart
10.00 uur: Ds.M.D.van der Giessen, Belijdenisdienst
m.m.v. Vine
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk. Prop. A. Zeemanvan de Water, Hoog Blokland

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

Zieken
Dhr. M.A.(Rinus) Brouwer (Populierenlaan 32 2925 CT)
verbleef een lange periode in het Ned. Astmacentrum in
Davos. Maandag 19 maart a.s. hoopt hij terug te keren
naar huis.
IJssellandziekenhuis Prins Constantijnweg 2,2906 ZC,
Capelle aan den IJssel.
Mw. B.E. van Es- Neven (Burgerdijkstraat 21,2921 XB)
Kamer D 221.
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, (Kon. Julianastraat 187, 2922 TP)

Follow Me en Follow Me Next
Aanstaande maandag is alweer de laatste les van dit
seizoen. Op maandag 26 maart sluiten we het seizoen
af (zie uitnodiging).
Follow Me: Een leerling van Jezus krijgt levenslang
Things to do: Een discipel is iemand die bij Jezus hoort
en die Hem wil gehoorzamen. Soms valt dat op,
bijvoorbeeld door wat iemand wel of niet doet.
Let eens op of je de komende dagen zo’n situatie
tegenkomt – bij jezelf of iemand anders.
Thema Follow Me Next: Geld/hedendaagse afgoden

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)
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
‘Nieuw’ in de Rank
Al langere tijd weten ze hun weg te vinden naar de
Rank, maar hebben nu ook de keus gemaakt om lid te
worden en zo stellen we ze ook graag in de dienst
voor: Job & Rianne Bal-Kok (Kortlandstraat 61) met
hun kinderen David (9) en Evy (6) en Christian & Jane
Berkhout-Lindhout (Waalsingel 2) met hun dochters
Fien (4) en Noor (2). We hopen, dat ze zich spoedig
verder thuis zullen voelen in de Rank en willen hen zo
ook opdragen in onze voorbeden!
Paasgroetactie.
Zondag 18 maart a.s. is de paasgroetactie van de
Rank. Aan zieke en oudere gemeenteleden wordt een
attentie gebracht. Wij vragen uw medewerking hier
voor. Het zou prettig zijn als u de attentie persoonlijk
overhandigt en wanneer men daar behoefte aan heeft
een bezoek eraan vastknoopt.
Wij hopen dat de hele gemeente meehelpt en zo ‘het
omzien naar elkaar’ in praktijk brengt. Helpt u mee?
De diaconie

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

