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Bij de kerkdiensten
Vanmorgen hebben we een ‘Ontmoeting’-sdienst!
Voorganger is Ds Machiel van der Giessen. Orgel en
piano worden bespeeld door Richard den Ouden.
Elisabeth van der Ham doet mee in de zangleiding en
Rianne Markus met dwarsfluit. We lezen uit het
Evangelie van Johannes 20, 11 – 18 en staan vooral
stil bij de woorden over de ontmoeting van de
opgestane Heer met Maria (vers 16): Jezus zei tegen
haar: ‘Maria!’. Thema: Gekend en geroepen bij je
naam. Het kinderlied is ELB 471 – Weet je dat de
Vader je kent. In deze dienst zal er ook een bijzondere
voorbede zijn voor Tiemen, Jelte en Jolijn, de kinderen
van Jaap & Elisabeth van der Ham-Remmers. Na de
dienst is er ook alle gelegenheid om elkaar verder te
‘ontmoeten’. In de gezamenlijke avonddienst in de
Rank gaat ds. J. Henzen uit Wateringen voor.
Daarnaast is in de IJsseldijkkerk een gezamenlijke
jeugddienst met Remco Hakkert: Together Worship!
Nieuw’ in de Rank
Ze komen al langere tijd in de Rank, maar enige tijd
geleden zijn ze officieel lid geworden en zo noemen we
in de morgendienst graag hun namen om hen verder
voor te stellen en te verwelkomen: Jaap & Els KosterGerpot (Zaagmolen 11).
Dopen… en dan?! – 2018
Aanstaande donderdag 19 april starten we met
‘Dopen… en dan?! – 2018’. Wie ook mee wil gaan
doen, van harte welkom!
Lied van de week
Op zondag 22 april is het lied van de week: ELB 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils.
Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen
met professionele zorg en begeleiding. Met hun brede
zorgaanbod kunnen zij bijna iedereen helpen.
Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar
zingeving en antwoord op levensvragen. Waarom leef
ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen mee worstelt.
Het Leger des Heils heeft op bijna 50 plaatsen in
Nederland kerken waar elke zondag een dienst wordt
gehouden. Ook zamelt het Leger des Heils al meer dan
honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. Kleding
die anders in de vuilnisbak beland. Zonde. Want die
kleding kunnen zij nog prima gebruiken voor
hulpverlening of de verkoop. De opbrengsten van de
kledingverkoop gaan naar de projecten van het Leger
des Heils.
De tweede collecte is voor de taken van de
kerkrentmeesters. Alle zaken rond pastoraat,
kerkdiensten, jeugdwerk, enz. worden hiervan betaald.
In de hal vindt u het offerblok. Deze collecte is
bestemd voor het wijkfonds van de Rank.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.
Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Verantwoording tweede collecte maart 2018
04 maart Kerk
€ 391,90
11 maart Kerk
€ 275,70
18 maart Kerk
€ 358,51
25 maart Kerk
€ 326,60
30 maart Kerk
€ 161,75
Wijkfonds maart
€ 269,65
Hartelijk dank! De Rankrentmeesters.
Uitnodiging voor Gemeente-avond/ochtend
Graag willen we u en jou van harte uitnodigen voor de
gemeenteavond van aanstaande dinsdagavond (17
april), aanvang 20.00 uur en/of de gemeente-ochtend
na de morgendienst van volgende week zondag (22
april). In het vorige Kerkblad bent u geïnformeerd over
de voortgang van het ‘Samen in de Ark’-proces. Op
deze beide momenten willen we met elkaar in gesprek
gaan over dit advies en daarmee over de toekomst van
onze wijkgemeente. 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. Voor wie niet
beschikt over de toegang tot internet, zijn papieren
exemplaren in de hal van de Rank beschikbaar.
Weekagenda
dinsdag 17 april
20.00 uur: gemeenteavond over “Samen in de Ark”
(Rank)
Woensdag 18 april
20.00 uur: startdagcommissie ( Rank)
Donderdag 19 april
10.00 uur: Inleveren kopij Wijkberichten
20.00 uur: Dopen… en dan?!
Zaterdag 21 april
10.00 – 14.30 uur: 1e gespreksronde Rank -Ark
afgevaardigden. ( Bergambacht)
Zondag 22 april
10.00 uur: Ds. N. de Jong, Rotterdam
Na afloop van de dienst: gemeente bijeenkomst over
“Samen in de Ark”. ( Rank)
18.30 uur: Ds. Koos Staat, Andijk, Krimpen zingt
dienst m.m.v Gem. koor Asaf uit Puttershoek (Ark)
Zieken
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,
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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,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
Bloemen
De afgelopen week zijn bloemen bezorgd bij:
Dhr. K. Lier, Bazielkruid 50,
Fam. Brouwer-Mes, Albert Schweitzerlaan 31,
Fam. de Leeuw- Visser, Kerkweg 104, O a/d IJ.
Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel
organiseert een Duurzaamheidsmarkt op dinsdag 24
april. Hoe kun je het werken aan duurzaamheid
handen en voeten geven?

Kopij wijkberichten Kerkblad
Het inleveringsmoment voor de kopij voor de
wijkberichten in het komend Kerkblad (dat vanwege
Koningsdag een dag eerder verschijnt) moet deze
week iets eerder worden ingeleverd en wel uiterlijk

donderdag 19 april, 10.00 uur:
mdvandergiessen@freeler.nl
Contact
Weet u dat u via de website goed op de hoogte kan
blijven van allerlei zaken rondom PKN Krimpen? Ga
naar www.derankkrimpen.nl
U kunt ook allerlei dingen vragen, doorgeven, melden
via de mail: pastoraat@derankkrimpen.nl of via de
pastorale telefoon: 06 5725 08 82. U krijgt dan altijd
een kerkenraadslid aan de telefoon.
Ledenplatform
De website van “De Rank” heeft een nieuw onderdeel:
‘platform leden’. Het is een digitaal ‘wie is wie’-boek.
Je kunt er gegevens van jezelf invullen en foto’s
plaatsen. Het is een middel om elkaar beter te leren
kennen en gemakkelijker te vinden. Je registreert je
via het hoofdmenu ‘platform leden’ en het submenu
‘registratie’. In de linker-kolom geef je je op als
gebruiker van de website (abonnee), in de
rechterkolom als lid van het platform. Je activeert je
registratie door in een aan jou verzonden email op de
betreffende link te klikken. Nadat je met je
gebruikersnaam of emailadres en wachtwoord hebt
ingelogd, kan je verdere gegevens invullen via ‘profiel
–> bewerken’ onder de tabs ‘Contact’ en ‘Profiel
(extra)’. Je kunt ook een profielfoto en omslagfoto
plaatsen. Het heeft enige voorkeur dat er niet per
gezin maar individueel wordt ingeschreven met ieder
een eigen emailadres. Wil je het proberen? Webmaster
Ds. Arie Tromp info@dsatromp.nl
Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
En hoort mij als ik roep.
Ik heb een Vader,
Hij noemt mij Zijn kind.
Hij laat mij nooit alleen,
Waarheen ik ook zal gaan.

Verschillende mensen uit onze gemeente zijn hier
actief mee bezig. Op de Duurzaamheidsmarkt kunt u
hen ontmoeten en zien hoe ze in hun eigen leven en/of
leefomgeving bezig zijn. Er zijn heerlijke hapjes van
Rechtstreek en het Krimpens energieproject zonneenergie en windturbine wordt gelanceerd. U kunt uw
ecologische voetafdruk berekenen. Ook verschillende
organisaties als Zin in Groen, Duurzame Keus,
Operatie Steenbreek, zullen aanwezig zijn.
Er is van alles te zien en te beleven op deze markt en
wellicht wordt u zelf ook op ideeën gebracht. Want
duurzaam geloven en denken leidt tot duurzaam doen!
Datum: dinsdag 24 april 2018
Tijd: 19.30 – 21.30 uur, 20.00 uur lancering project
zonne-energie en windturbine
Plaats: RK De Bron
Memlinghof 2

Voorbede voor de synode
Op donderdag 19 en vrijdag 20 april vergadert de
generale synode in Nieuw Hydepark in Doorn. Er
komen vele belangrijke zaken aan de orde. Uw
voorbede wordt gevraagd. De vergadering is live te
volgen via Synode TV.
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

