Wijkgemeente de Rank
Protestantse Gemeente
Krimpen aan den IJssel

De Rank

29 april 2018 jaargang 11 nummer 35

Rankbericht

Albert Schweitzerlaan 8, 2922 HD Krimpen aan den IJssel; tel. 0180-512534; www.derankkrimpen.nl; info@derankkrimpen.nl

Welkom
Hartelijk welkom in de Rank op deze morgen. In de
morgendienst gaat ds. M. v.d. Giessen voor. De
schriftlezing is Johannes 20, 19 – 31. De dienst wordt
ook uitgezonden via de LOK.
In de IJsseldijkkerk is vanavond de gezamenlijke
dienst waar Ds.G.H.de Graaff uit Geldermalsen voor zal
gaan.
Wij wensen u gezegende diensten.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het
gevangenispastoraat.
Dit vindt plaats in de Penitentiaire Inrichting ‘De IJssel’
en wordt gedragen door alle kerken van de gemeente
Krimpen aan den IJssel. Ook vanuit onze gemeente
zijn er diverse mensen actief in het
gevangenispastoraat. Mensen die hier verblijven
hebben ieder hun eigen verhaal. Het is dankbaar en
leerzaam werk om als vrijwilliger te doen. Dankbaar….
omdat gedetineerden het enorm waarderen dat er
mensen zijn die hen helemaal niet kennen en hen toch
op zoeken binnen de 4 muren van de gevangenis.
Leerzaam….omdat je nu zelf een realistisch beeld krijgt
van hoe ingrijpend het is voor iemand om in de
gevangenis te zitten, in plaats van alle stereotypen die
je door de media worden voorgehouden.
De tweede collecte is voor het werk van de
kerkrentmeesters, voor de groei en bloei van de
gemeente.
In de hal staat het offerblok. De opbrengst daarvan is
bestemd voor het wijkfonds. En de inhoud van de
zendingsbussen is voor het schoolproject in Liberia.
Kinderlied
Het kinderlied deze morgen is: ELB 428 “Dit is mijn
hand en dit mijn voet..”

Weekagenda
Maandag 30 april
20.00 uur: startdagcommissie ( Rank)
Woensdag 2 mei
19.30 uur: bespreking samen in de Ark ( Rank)
Vrijdag 4 mei
8.30 uur: redactie Rankbericht ( Rank)
Zondag 6 mei
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: Ds. L. den Breejen, Delft
Zieken
Dhr. A. de Kwant, Melodie 14, 2925 BK, is weer thuis
gekomen uit het ziekenhuis en wacht op uitslagen van
het onderzoek.
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.
Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB,
Rotterdam.
Mw. H. Molenkamp.
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

Ik ben de hand en jij de voet.
Wij zijn allebei nodig.
Wat ik niet kan, kan jij juist goed.
Niemand is overbodig.
Jij bent gemaakt om mee te spelen.
Te lachen en te huilen en alles mee te delen.
Niemand is minder, niemand is meer.
Ieder is nodig bij de Heer.
Solidariteitskas en diaconale actie
De kerkenraad vraagt uw hulp met de bezorging van
de brieven voor de solidariteitskas en de diaconie actie.
Op de tafels in de hal liggen stapeltjes brieven klaar
om mee te nemen. Wij zouden het zeer op prijs stellen
als u in uw woonomgeving een stapeltje zou willen
bezorgen.

Verpleeghuis Rijckehove, Tsjaikowskistr 1, 2901 HM,
Capelle aan den IJssel
Mw. H.C. van Mullem-de Vries,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
Wijkmedewerkers
Op de tafel in de hal liggen de Elisabeth bode voor
jullie gereed.
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Kort verslag van de Kerkenraadsvergadering
van 24 april 2018.
Als bezinningsactiviteit bezocht de kerkenraad
voorafgaand aan deze vergadering de
duurzaamheidsmarkt in “RK De Bron”. Een
bijeenkomst met als thema hoe je als gewoon burger,
handen en voeten kan geven aan duurzaamheid.
Verschillende organisaties op dit terrein waren hier
aanwezig.
Terug in “De Rank” opende de preses de vergadering
door te lezen uit Psalm 104, over de heerlijkheid van
God in de schepping. “Hoe talrijk zijn Uw werken, o
Here, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt”. Hierna
leest preses als gebed, een gedicht over God als
kloppend hart van de schepping, waarna we de
opening afsluiten met het zingen van lied 978.
Fietsen voor AlS: Enkele Rankleden zijn een actie
gestart, te gaan fietsen voor de stichting ALS
(spierziekte). Inmiddels zijn hier meer dan 20
Rankleden bij betrokken. Zij vragen toestemming deze
actie binnen de gemeente te mogen promoten zodat
dit gemeente-breed wordt gedragen.
De kerkenraad schaart zich met enthousiasme achter
dit initiatief.
Samen in de Ark: De kerkenraad kijkt met een goed
gevoel terug op beide bijeenkomsten van de
gemeente; vooral de zondag werd goed bezocht; in
totaal waren er ca 100 gemeenteleden aanwezig; er
waren levendige gesprekken binnen de groepen; de
samenvatting hiervan geeft handvatten voor de
kerkenraad. Duidelijk is dat de gemeente behoefte
heeft aan praktische informatie; opvallend was dat er
open naar de toekomst wordt gekeken; gesprekken
gaan over hoe kunnen we met elkaar kerk zijn.
Sommige ouderen blijven moeite houden met dit
proces van samengaan met de “Gereformeerden”.
De commissie heeft inmiddels een inventariserende
bijeenkomst gehouden rondom het thema “Identiteit
en geloofsbeleving”; de kerkenraad vraagt om te
bezien of gezamenlijke activiteiten en/ of kerkdiensten
mogelijk zijn om elkaar te ontmoeten en ervaring op te
doen.
Vacatures kerkenraad: Er zijn nog een tweetal
vacatures binnen diaconie en consistorie, terwijl
daarnaast in enkele secties nog Pastorale
Wijkmedewerkers ontbreken. Ook binnen het werk van
de kindernevendienst wordt gezocht naar
gemeenteleden die hieraan leiding kunnen geven,
evenals ouders die hierbij assistentie kunnen verlenen.
Sluiting: We besluiten de vergadering met het zingen
van lied 968, waarna Sija Groeneveld ons voorgaat in
dankgebed.
Gebruik maken van De Rank
Mocht u om welke reden dan ook (vergaderingen,
bijeenkomsten, enz) gebruik willen maken van de Rank
neem dan contact op met Koos Goudriaan:
verhuur@derankkrimpen.nl of 519848.
Hemelvaartsdag
In de gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag, 10 mei,
zal ds. G den Hartogh niet voorgaan, maar ds. C.
Baggerman. Dit staat anders in het kerkblad vermeld!

Vooraankondiging
Nederlands Bijbel
Genootschap
Kom in beweging voor het
NBG!
Staat het al in je agenda?? 26 mei: Fietsen en
wandelen door de Krimpenerwaard? Ook vanuit de
Rank doen we hieraan mee!! U/jij ook?
Fietsen en wandelen: goed voor je conditie, goed voor
je onderlinge contacten en goed voor ... mensen in
Sierra Leone! Want jouw inschrijfgeld komt helemaal
ten goede aan het bijbelvertaalwerk in Sierra Leone.
Op zaterdag 26 mei kun je meedoen aan de fietstocht
van ongeveer 25 kilometer. Bij elke opstappunt start
ook een wandeling. Graag zien we jou op 26 mei!
(tussen 10 en 16 uur)
Opstapplaatsen / Rust plekjes / Stempelposten:
Stolwijk Dorpsplein
Schoonhoven/Bergambacht: Bovenberg 130 (Hier kun
je ook gemakkelijk je auto parkeren)
Bergambacht: Zuidbroek 143

In de Rank hebben we vacatures, zoals u kunt lezen in
het verslag van de kerkenraadsvergadering. Buiten de
Rank zijn er ook vacatures. Ook dit werk dragen we
een warm hart toe!
Crimpen-Inn is op zoek naar vrijwilligers:
in gebouw ’t Onderdak. Informatie bij Henk Pontier,
tel. Nr. 06-5571 3632, vrijwilliger bij de zondagse
lunchbijeenkomsten, of bij Henk van der Sijden tel. Nr.
06-2275 6810
Verpleeghuis Tiendhove zoekt vrijwilligers:
De medewerkers van Tiendhove zijn heel blij met uw
hulp en onze bewoners met uw aandacht. U kunt met
uw vragen of aanmelding terecht bij Anja Rietveld,
coördinator vrijwilligers via 06 – 20249566 of
a.rietveld@leliezorggroep.nl.
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd
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

