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Welkom
Deze zondag mogen we opnieuw de vreugde beleven
van een doopdienst. Voorganger is Ds. Machiel van der
Giessen. Marinus Cornet is organist en ook Vine
verleent muzikale medewerking. Aan twee kinderen zal
het teken en zegel van de Heilige Doop worden
bediend: Noah Pieter, zoon van Jelle & Kirsten van Dijk
–Tissink (Burg. Overvoordelaan 32, 3145 MK
Maassluis) en Saar, dochter van Sander & Marlies de
Vrij–van Vianen (Kerkweg 55, 2935AG Ouderkerk aan
den IJssel). Het kinderlied is ELB 452: 1 - Jezus is de
goede herder. De Bijbellezing is 2 Koningen 4, 38–44
met als tekst voor de verkondiging: 40 en 41: Het
gerecht werd rondgediend, en zodra ze ervan proefden
schreeuwden ze uit: ‘Godsman, de dood zit in de pot!’
Ze konden geen hap door hun keel krijgen. Toen zei
Elisa: ‘Breng me wat meel.’ Hij strooide wat meel in de
pot en zei: ‘Schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze
ervan eten.’ En inderdaad, de bittere smaak was
volkomen verdwenen. Thema: Dood in de pot? Meel in
de pot!
In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat Ds. J.
Schaap uit Rotterdam voor. Daarnaast is er ook de
gezamenlijke jeugddienst in de Ark met Dr. Gert den
Hartogh als voorganger: Gaan voor goud!
Het kinderlied voor zondag 11 maart is uit OvK 97

Daarom bidden wij
Synodevergadering
Aanstaande vrijdag, 9 maart komt de synode van de
Protestantse Kek in een extra vergadering bijeen. Ds.
Karin van den Broeke neemt na vijf jaar afscheid als
preses van de synode en zal er een nieuwe preses
worden gekozen. Met ‘Kerk op weg naar 2025’ zijn er
belangrijke zaken aan de orde en daaraan goed leiding
geven is van veel belang. Als kerk mogen we heel
dankbaar zijn voor alles wat Ds. Karin van den Broeke
heeft gedaan en vooral voor de wijze waarop. In onze
gebeden willen we daarvoor danken en voorbede doen
voor de verkiezing van de nieuwe preses en het geheel
van de synode.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Woord en Daad.
COUNT organiseert in India leuke dingen voor de
kinderen, zoals picknicks en kampen in de korte
schoolvakanties. Aangezien veel kinderen ver van de
tehuizen wonen, is het voor een paar dagen niet de
moeite de reis naar hun ouders te ondernemen.
Daarom gaan de meeste kinderen alleen in de
zomervakantie naar huis.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei
van de gemeente.
Vandaag is de 3e zondag van de veertigdagentijd, ook
wel vastentijd genoemd als voorloper op het paasfeest.
Het thema van de 40 dagentijd is “Onvoorwaardelijke
liefde”.
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Sterke vrouwen opleiden op Papoea.
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de
ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig
en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij
waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een
leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn.
Vormingscentrum P3W wil daar verandering in
brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen
bijbel studies en krijgen praktijklessen over gezonde
voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer
vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap,
en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven
dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met deze
collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie
zoals P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Wij vragen uw bijdrage voor deze mensen
door uw gift te geven in de boterham bij de uitgang
van de kerk. Ook de collecte tijdens de
kindernevendienst is voor deze sterke vrouwen
De ZWO
Collecte opbrengsten in februari van de diaconie:
04-02: Oeganda
€ 278,70
04-02: Jeugddienst (Living Stone)
€ 248,35
04-02: Deurcollecte (Bangladesh)
€ 493,15
18-02: Stille hulp
€ 426,55
25-02: Stichting Timon
€ 209,55
Project 40 dagentijd:
18-02: Kinderen in Libanon
€ 168,00
25-02: Schuld hulp maatje
€ 168,30
De diaconie dank u allen hartelijk voor deze bijdrage.
Weekagenda
Maandag 5 maart
19.00 uur: Mentorcatechese Follow Me (Next)
Dinsdag 6 maart
10.15 uur: Geloofsgespreksgroep
13.30 uur: Vrouwenvereniging
20.00 uur: Moderamen
Woensdag 7 maart
20.00 uur: Debatavond ‘Geloof & Politiek’
Donderdag 8 maart
20.00 uur: Consistorie
Vrijdag 9 maart
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 11 maart
10.00 uur: Ds. C. Baggerman
18.30 uur: Ds. C. Baggerman, dienst in de IJsseldijkk.
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.
Dhr. A. Ros, (Burg. Aalberslaan 15, 2922 BB) is
opgenomen in verpleeghuis Rijckehove te Capelle a/d
IJssel (adres zie onderaan).

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

Hospice Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat 57, 2922 GN
Dhr. M. P. Boudestijn (Hoogstade 45, 2922 AT)
Zieken thuis
Mw. F.H. Veenstra- Schottert (Kon. Julianastraat 187,
2922 TP) heeft vorige week een hersteloperatie aan
haar heup ondergaan en is daarvan aan het herstellen.
Dat gaat gelukkig redelijk goed, maar enkele dagen na
haar operatie en thuiskomst, is haar man, Dhr. H.
Veenstra, gevallen en heeft zijn bovenarm gebroken.
Dat kan alleen met rust genezen, maar in zijn toch al
kwetsbare gezondheidssituatie is dat zeer beperkend
en maken ze daardoor beiden een moeilijke tijd door.
Een blijk van medeleven zal hen goed doen!
Zorgcentrum Flora Vita, Boezemlaan 4, 2771 VP
Boskoop
Dhr. en mw. Riksman-van Felius (Molenvlietsingel 42,
2922 AA)
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
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
Dhr. A. Ros (Burg. Aalberslaan 15, 2922 BB), Lindehof,
kamer 10
Follow Me en Follow M Next
Op maandag 5 maart is er weer catechese.
Thema Follow Me: Ik wil verkering!
Things to do: Niet iedereen kan voor jou een vriend(in)
voor het leven zijn met wie je wilt trouwen. Aan welke
drie voorwaarden moet hij/zij voor jou in elk geval
voldoen?
Thema Follow Me Next: Groeien in geloven!
Om 19.00 uur drinken we eerst wat met elkaar.
Geloofsgespreksgroep – Volwassenencatechese
Aanstaande dinsdag, 6 maart is de eerstvolgende
geloofsgespreksgroep als een vorm van volwassenencatechese om 10.15 uur in de Rank. Deze keer komt
aan de orde: de invulling en de beleving van de
kerkdienst. Bent u nog niet eerder geweest, laat het
geen reden zijn om deze keer wel te komen. Van harte
welkom!

Vanuit Pava:
De afgelopen winter was een vrij zachte winter in
Roemenië. Ook daar veel mensen met griep. De
voedselpakketten waren zeker weer welkom, en veel
oudere mensen uit Pava zijn heel dankbaar voor deze
gift. De kerk van Pava bezit een aantal hectaren bos.
Er is weer hout gekapt door vrijwilligers en voor een
minder hoog bedrag als elders kunnen de oudere
mensen bij de kerk hun hout kopen.
Van 28 jan. tot 4 febr. werd er gebedsweek gehouden.
Elke avond is er een eredienst waarin verschillende
predikanten uit de omgeving voorgaan. Op die manier
is het voor hen ook een onderlinge ontmoeting.
Tijdens deze gebedsweek werd er gecollecteerd voor
een jongetje uit het naburige dorp Zabala. Hij is twee
jaar, heeft kanker. Met een donatie kan de familie
geholpen worden om de behandeling te betalen.
Op 10 februari werd er met name voor de jeugd
carnaval gehouden in het cultuurhuis. Voorafgaand aan
de lijdensweken op weg naar Pasen.
Namens ds. Levente Pop en zijn vrouw Kinga:
Hartelijke groeten vanuit de gemeente van Pava!

Debatavond ‘Geloof & Politiek’
Komende woensdag, 7 maart hebben we een
bijzondere avond in de Rank. Onder auspiciën van de
Raad van Kerken is er een debatavond over ‘Geloof en
Politiek’. In het Kontakt, het huis-aan-huis-blad voor
de Krimpenerwaard schreef journalist Jan Timmer:
“Liefhebbers van politieke debatten worden
voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart flink verwend met een groot aantal debatten.
Maar er kan er maar één het meest bijzonder zijn en
die vindt op woensdag 7 maart plaats in Krimpen aan
den IJssel”. Een leuk compliment! Dat heeft zeker ook
te maken met het feit, dat alle politieke partijen, die
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in
Krimpen aan den IJssel op woensdag 21 maart zijn
uitgenodigd en ook allemaal hebben toegezegd te
komen en een bijdrage te leveren! In drie ronden zal
er onder leiding van Huib Neven en Leendert
Vermeulen gedebatteerd worden over ‘Geloof &
Politiek’, ‘Sociaal Domein’ en ‘Duurzaamheid’. Wie zien
uit naar een grote opkomst vanuit het geheel van de
bevolking. Wees welkom en nodig iemand uit om met
u mee te gaan!

“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 liefhebbers er zijn, graag even
aanmelden: familiespek@kpnmail.nl / tel. 552005.

Uitnodigen voor Gastendienst op zondag 18
maart!
In het kader van de missionaire activiteiten hebben we
op zondag 18 maart een Gastendienst. Met de invulling
van de dienst, de liederen en de verkondiging willen
we ons richten op hen, die er niet (geheel) mee
vertrouwd zijn om in de kerk te komen 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.

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

