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Welkom
Hartelijk welkom in de dienst op deze zondag, waarin
voorgaat Ds. Niels de Jong uit Rotterdam.
Het kinderlied voor vanmorgen is ELB 422: Als je geen
liefde hebt voor elkaar.
Na afloop van de dienst is er een gemeente moment
over de toekomst van onze wijkgemeente. Zie het
vorige Rankbericht en kerkblad.
18.30 uur: Krimpen Zingt dienst in de Ark, voorganger
Ds. Koos Staat uit Andijk, m.m.v. Gem. Koor Asaf uit
Puttershoek.
Gezegende diensten toegewenst.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor eredienst en
kerkmuziek. Op het gebied van vieringen is in onze
protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel
gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en
andere muziek om de erediensten vorm te geven.
Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar
in het ritme van de dag of de week korte vieringen
worden gehouden met veel aandacht voor stilte,
ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn
waar belangstellenden op alle dagen van de week
kunnen meedoen in het morgengebed en het
avondgebed.
Het is een initiatief van een gemeenschap van
vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof
zingt, dagelijks Bijbel leest en bidt. De komende jaren
bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt
materiaal om eigentijdse vormen van vieren een
stimulans te geven
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.
De zendingsbusjes in de hal zijn bestemd voor het
kinderproject in Liberia.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen
Weekagenda
Dinsdag 24 april
20.30 uur: Kerkenraad
20.00 uur: Bijbelkring (Rank)
19.30 uur: Duurzaamheidsmarkt (de Bron)
Woensdag 25 april
20.00 uur: Huiskring “de Bergrede”, Esdoornlaan 50
(blz. 36 t/m/ 41)
Vrijdag 27 april
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 29 april
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk, Ds. G.H. de Graaf,
Geldermalsen

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

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

Zieken
Erasmus MC, Dr. Molenwaterplein 40, 3015 GD
Rotterdam
Dhr. A. de Kwant, Melodie 14, 2925 BK
Zieken thuis
Dhr. H. Veenstra, (Kon. Julianastraat 187, 2922 TP)
Hospice Tiendhove, Facet, Patrijzenstraat 57, 2922 GN
Dhr. M. P. Boudestijn.
Verpleeg/Zorgcentrum, Rozenburcht, Nieuwe laan 20,
2902 BW Capelle a/d IJssel
Mw. L.K. de Visser-Zijlstra, is na een korte periode
gewoond te hebben op Burgermeester Neetstraat 96 te
Ouderkerk a/d IJssel, verhuisd naar bovenstaand
adres.
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-deVries, afd. Tulpenhof 2
(Kievitstraat 8, 2922 GG)
Dhr. T. van Mullem (Kievitsraat 8, 2922 GG)
Mw. M.G. Groenewoudt-Stoevenbeld, afd. Lindehof
Mw. B.E. van Es-Neven (Burgerdijkstraat 21,2921 XB)
afd. Lentehof
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
Moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Redactie:

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Scriba: W.J.Pols

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

Duurzaamheidsmarkt, dinsdag 24 april
Hoe kun je het werken aan duurzaamheid handen en
voeten geven?
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
Rechtstreekx en het Krimpens energieproject zonneenergie en windturbine wordt gelanceerd. U kunt uw
ecologische voetafdruk berekenen. Ook verschillende
organisaties als Zin in Groen, DuurzameKeus, Operatie
Steenbreek, zullen aanwezig zijn.
Er is van alles te zien en 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, 20.00u lancering project
zonne-energie en windturbine
Plaats: RK De Bron, Memlinghof 2
Kom gerust een kijkje nemen!
Informatie bij Hilda Pleysier, hilda.pleysier@online.nl
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 10 mei 2018
Zingend met blote voeten op het bedauwde gras
dansen, een oud gebruik wat ons kan helpen om even
tot rust te komen. Het opstaan in de vroege ochtend
voordat de zon opkomt, de natuur ingaan om te
bezinnen, het zijn bijzondere ervaringen. Zelfs het
luisteren naar de geluiden van de natuur, of naar de
stad die ontwaakt, geeft een gevoel van rust.
Ook in Krimpen aan den IJssel gaan we op
Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018
dauwtrappen: een wandeltocht langs de kerken om af
te sluiten met een openluchtviering.
We starten om 05.30uur bij het kerkgebouw RK de
Bron, Memlinghof 2
Daarna wordt er naar de volgende kerkgebouwen
gewandeld:
De Rank, Albert Schweitzerlaan 8
- 05.35 uur
De Tuyter (EGK), Nachtegaalstraat 81 - 05.45 uur
De Ark, Burgemeester Aalberslaan 41 - 05.50 uur
IJsseldijkkerk, IJsseldijk 232
- 06.05 uur
Immanuëlkerk, Estafette 1
- 06.15 uur
De Wingerd, Populierenlaan 90A
- 06.30 uur
Vanaf de Wingerd lopen we richting het speelveldje in
het Krimpener Hout.
Daar wordt omstreeks 07.00 uur een korte
oecumenische viering gehouden.
Daarna wandelen we terug richting de Wingerd, waar
we onder het genot van een kopje koffie of thee onze
eigen meegebrachte boterhammen kunnen nuttigen.
Daarna gaan we moe maar voldaan, geestelijk zowel
als lichamelijk, naar huis.
De tijden zijn bij benadering aangegeven, en u hoeft
niet de hele route te lopen. U kunt zelf de afstand
bepalen en bij elke kerk uw wandeling beginnen en
aanhaken bij de steeds groeiende stoet wandelaars.
Ook kunt u gewoon bij De Wingerd wachten op de
stoet en vanaf daar meelopen. Zo kan iedereen, goed
en minder goed ter been, jong en oud, gezinnen met
kinderen enz., meedoen aan dit ‘dauwtrappen’ !

Concert met MATTHIJN Buwalda op 2 juni a.s.
Op zaterdag 2 juni a.s. komt deze veelzijdige artiest
naar Krimpen aan den IJssel om in kerkgebouw De
Rank aan de Albert Schweitzerlaan 8 een speciaal voor
deze gelegenheid samengesteld
theater/concertprogramma te verzorgen.
Matthijn Buwalda (1983) is zanger en (lied)schrijver.
Hij is getrouwd, vader van drie kinderen en woont in
Apeldoorn. 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 prima thuis te voelen als
verhalenverteller in het theater.
Naast zijn werkzaamheden binnen de muziek is
Buwalda columnist. In 2013 en 2014 schreef hij
columns voor het EO vrouwenmagazine Eva en van
februari tot december 2015 had hij een wekelijkse
column in het radioprogramma EO Door de Week,
genaamd Scherven. Sinds april 2017 heeft hij een
column in het EO-magazine Visie. Het concert is
helemaal gratis en begint om 20:00 uur, maar u bent
al vanaf 19.30 uur harte welkom! Na afloop van het
concert is er nog een afterparty, waarbij er
gelegenheid is om onder het genot van koffie, thee of
fris (ad 1 euro), nog wat met elkaar na te praten. Om
de kosten te drukken zal er bij de uitgang een
deurcollecte worden gehouden. Noteer deze datum dus
nú in uw/jouw agenda en houdt kerkblad, zondagsbrief
en streekbladen nauwlettend in de gaten.
Namens CMC (Centrale Missionaire Commissie)
Hermien Gorlitz

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

