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Bij de kerkdiensten
Vandaag is het Palmzondag. We lezen uit het Evangelie
(Matteüs 21, 1–17) over de intocht van Jezus en de
reacties daarop. Voorganger is Ds. Machiel van der
Giessen. Organist is Gerrit van der Werf en ook Vine
verleent muzikale medewerking. Het kinderlied is een
echt ‘Intocht’-slied: ELB 344 – Hosanna. In de
verkondiging concentreren we ons met name op de
vraag (10m): Wie is die man? In deze dienst zullen
acht gemeenteleden ‘openbare geloofsbelijdenis’ doen:
Rien & Hetty van den Heuvel–Dekker, Lennard &
Annemarie Heuvelman–Speksnijder, Dick van der
Kooij, Rick Nieuwland, Ilse Noorlander–de Gruijl en
Martijn Smit. Petra Smit-Dirks heeft in het verleden
het vormsel in de RK-Kerk al ontvangen en treedt nu
toe tot de belijdende leden in de Protestantse Kerk en
daarmee in de Rank.
In de gezamenlijke avonddienst in de IJsseldijkkerk
gaat proponent mw. A. Zeeman-van de Water uit Hoog
Blokland voor.
Kindernevendienst 25 maart
Vandaag is de belijdenisdienst van onze gemeenteleden. Omdat we dan meer mensen verwachten willen
we ook meer ruimte creëren voor de kinderen. Groep 1
(gr1-3) heeft kindernevendienst in zaal 2/3 in de kerk
en groep 2 (gr4-6) gaat naar de (gym)zaal
Dr.Thijssenlaan. Voor de kinderen waarvan de
ouders/familie belijdenis doen vragen we bij groep 1
aan te sluiten of in de kerk te blijven, zodat ze dit
bijzondere moment niet missen. Voor de kinderen van
groep 2 vragen we de jassen op de tafel bij de
consistorie te leggen, zodat we deze direct kunnen
pakken om naar buiten te gaan.
Groeten van de leiding.
Collecte
De eerste collecte is voor Bartiméus. In Nederland zijn
circa 350.000 mensen blind of slechtziend. Uit
onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 is opgelopen tot
zo’n 380.000. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de
vergrijzing, maar ook ziektes als diabetes waardoor
veel jonge mensen worden getroffen. Bartiméus maakt
zich sterk voor blinden en slechtzienden.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de
gemeente.
Alle collecte van harte aan bevolen.
40 – dagentijd
Volgende week vieren we het Paasfeest. 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”.
Predikant: ds. M.D. van der Giessen
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Steun voor kwetsbare gezinnen in NoordOeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven
van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier
verandering in brengen. Medewerkers bezoeken
vrouwen in gebieden waar door de jarenlange
burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van
vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel
mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen
worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld.
Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union
samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin
ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het
gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over
hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met
conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de
kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een
actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk
van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van
harte aanbevolen!
De collecte tijdens de kindernevendienst is voor
Mothers’Union in Oeganda.
Ook de collecte in de boterham bij de uitgang.
De ZWO
Stille Week
Met Palmzondag begint de Stille Week. Van morgen,
maandag 26 maart t/m witte donderdag, 29 maart is
er elke avond een Avondgebed in de Rank om half
acht. Met de avondgebeden gaan we op naar Goede
Vrijdag – we horen telkens een gedeelte uit het
Lijdensevangelie (Matteüs 27). Op Goede Vrijdag is er
’s morgens om 10.00 uur een kinderdienst in de Rank.
Om 19.30 uur is de avonddienst, waarin we het Heilig
Avondmaal vieren. Ds. M.D. van der Giessen is de
voorganger. We lezen dan Matteüs 27, 33–50 en
worden stil bij de woorden van vers 46b: “Mijn God,
mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”. Ter
voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
is het goed om de woorden van het Avondmaalsformulier in de Stille Week op weg naar Goede Vrijdag
te overdenken:
‘Hij heeft Zich met lichaam en ziel aan het kruishout
vernederd tot in de alle diepste smaad en angst der
hel, toen Hij met luide stem riep: Mijn God! Mijn God!
Waarom hebt Gij Mij verlaten?, opdat wij door God
aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden
worden.
Dat mag ons helpen om in verwondering ootmoedig en
vrijmoedig het Heilig Avondmaal te vieren.
Weekagenda
Maandag 26 maart
17.00 uur: Afsluiting Mentorcatechese Follow Me(Next)
19.30 uur: Avondgebed.
20.00 uur: Huiskring ,de Bergrede' adres: Treviso 38.
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Dinsdag 27 maart
14.00 uur: Vergadering Wijkmedewerkers (Rank)
19.30 uur: Avondgebed.
20.00 uur: Bijbelkring (Rank)
20.30 uur: Filmhuis Spektakel
Woensdag 28 maart
19.30 uur: Avondgebed
Donderdag 29 maart
19.30 uur: Avondgebed
Vrijdag 30 maart Goede vrijdag
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
10.00 uur: Kinderdienst
Ds. A.M. Verbaan- v.d. Heuvel uit Ermelo
19.30 uur: Viering Heilig Avondmaal
Ds. M.D. v.d. Giessen.
Zaterdag 31 maart
19.30 uur: Avondgebed
Zondag 1 april 1e Paasdag
10.00 uur: Ds. M.D. v.d. Giessen.
18.30 uur: Ds. A. de Gooijer, Berkel en Rodenrijs.
Zieken
Dhr. M.A.(Rinus) Brouwer (Populierenlaan 32, 2925
CT) is na een lange periode in het Ned. Astmacentrum
te Davos weer thuisgekomen.
IJssellandziekenhuis Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC
Capelle aan den IJssel.
Mw. B.E. van Es- Neven (Burgerdijkstraat 21,
2921 XB) kamer D 228
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, (Kon. Julianastraat 187, 2922 TP)

Filmhuis Spektakel
“Het 9e uur”
Op dinsdag 27 maart draait in filmhuis Spektakel de
film ‘Het 9e uur’ naar het gelijknamige boek van
Paul Nouwen. In deze film krijgt Edward Schneider de
kans van zijn leven: de vertolking van de Christuspartij
in de Mattheüspassion. Tijdens de repetities blijkt al
snel dat Edward grote moeite heeft met zijn rol.
Waarom kan hij de woorden ‘Eli Eli, Lama Sabachtani’
maar niet zingen? Benieuwd naar het antwoord op
deze vraag? Kom dan in huiselijke sfeer deze film
bekijken! We starten om 20.30 uur! Om enigszins te
weten hoeveel lief-hebbers er zijn, graag even
aanmelden: familiespek@kpnmail.nl / tel. 552005.
Bedankt
We willen het goede nieuws dat Jord deze week kreeg,
graag met jullie delen! Na maanden van onzekerheid,
was de uitslag van onderzoeken positief. We willen
iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven, Het
heeft ons enorm gesteund.
Jan en Lyan Verburg - de Zeeuw
Babyspullen
Vluchtelingenwerk Krimpen is voor 3 zwangere
statushouders op zoek naar babyspullen en dan
voornamelijk de grotere spullen als bedjes, commodes,
aankleedkussens, badjes en kinderwagens. Is er
iemand die dit nog heeft staan en kwijt wil? Mail mij
dan a.u.b., dan kunnen we wat jonge gezinnen blij
maken: krimpenaandenijssel@vwmaasdelta.nl.
Ik hoor graag van u . Met vriendelijke groet, Herma
Rozemuller, teamleider Vluchtelingenwerk Krimpen aan
den IJssel.

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

Goede Vrijdag
Wat vreselijk, die Vrijdag toen:
hoe mensen zó iets kunnen doen,
iemand zó af te beulen,
het loodzwaar kruis te zeulen,
en dan die vreselijke dood,
verlaten in Zijn diepste nood.
Maar God zij dank, het moest zo zijn,
in ònze plaats droeg Hij die pijn
opdat wij, van schuld ontdaan,
gereinigd voor U mogen staan.
O Vader, tot in eeuwigheid
danken wij U voor dit beleid.
Barend van Mierlo
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