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Kerkdiensten
De kerkdiensten vinden weer helemaal online plaats.
Het is dus niet meer mogelijk om je op te geven om een
kerkdienst bij te wonen. Als avonddienst wordt een
uitzending verzorgt die via kerkomroep.nl te beluisteren
is. Mocht u een dringende reden of wens hebben om
een kerkdienst bij te wonen, dan is die mogelijkheid er.
Neem hiervoor contact op met de Pastoraatstelefoon:
06 - 5725 0882
Bij de Eredienst
Zondag 27 december gaat in de ochtenddienst ds. M.C.
van Pelt uit Ridderkerk voor. De schriftlezing in deze
dienst is uit Job 1. Het thema van de dienst is:
“En toch hou ik vast aan God”
In de dienst op Oudejaarsavond, 31 december, hoopt
dr. Gert den Hartogh voor te gaan. Thema van de dienst
zal zijn: Maranatha! Kom Heer, Jezus! Dit naar
aanleiding van het slot van Openbaring 22; de verzen
die zowel het einde van dit bijbelboek als de afronding
van de bijbel als geheel vormen.
We hopen op een goede en bovenal troostvolle dienst,
waarin we met elkaar mogen uitzien naar het
nieuwe jaar en daaroverheen naar Gods wondervolle
toekomst!
Nieuwjaarsdag ,vrijdag 1 januari 2021, willen we starten
met een online-morgengebed (10.00 uur), waarin ds.
Machiel van der Giessen zal voorgaan. Centraal staat
het woord uit Filippenzen 4, 6: “Wees over niets
bezorgd, maar vraag
God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden”.
Kindernevendienst thuis

Hallo jongens en meisjes, misschien heb je het
kerstliedje ‘Luid klokjes klingelingeling’ wel gezongen de
afgelopen dagen met Kerst. Vandaag gaat het ook over
zingen en muziek maken. Het gaat deze keer over psalm
150 waarin het gaat over hoe je God kan loven. Dat kan
met je lichaam door te dansen, met je stem door te
zingen, en door muziek te maken. Het maakt voor de
psalmschrijver niet uit hoe je God looft of prijst.
Iedereen kan het doen op zijn eigen manier! Dans, zing
of maak muziek voor de Heer vandaag! Heb je zelf geen
instrument, dan kun je zelf je eigen kazoo maken.
Succes!
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor het Gevangenispastoraat.
Het gevangenispastoraat dat plaats vindt in de
Penitentiaire Inrichting ‘De IJssel’ 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 bestemd voor de groei en bloei
van de gemeente. En voor o.a. de extra kosten die
worden gemaakt voor het streamen van de diensten.
Wilt u digitaal geld overmaken? Dat leest u op de laatste
bladzijde van deze nieuwsbrief.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Weekagenda
Zondag 27 december
10.00 uur: Ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk
18.30 uur: Ds. C. Baggerman
Donderdag 31 december oudejaarsdag
19.00 uur: dr. Gert den Hartogh
Vrijdag 1 januari nieuwjaarsdag: online-morgengebed
10.00 uur: Ds. Machiel van der Giessen
Zondag 3 januari
10.00 uur: dr. Gert den Hartogh
18.30 uur: mevr. Willemieke Schippers-Kuijl
Nieuwjaarswens
De redactie wenst alle lezers een gezond en gezegend
2021.

Schoenendoos actie ook op Lesbos.
Marjan en Arie Tromp kregen via hun zoon een aantal
foto’s van het uitdelen van schoenendozen in de
vluchtelingen kampen op Lesbos. Hoe blij die kinderen
zijn met een schoenendoos met spulletjes. Een klein
beetje kerstlicht voor de vluchtelingen die nog steeds
moeten leven onder onmenselijke omstandigheden.

Voor het kind dat niet kan spelen
En geen veilig huis meer kent;
Dat geen kans krijgt om te leren,
Uitgebuit wordt en miskend;
Dat geweld gewoon gaat vinden
en gepantserd verder leeft…
God, behoed al deze kinderen,
Dat uw aarde toekomst heeft.
NLB 745, vers 2. Andries Govaart

Kerst Online – Jozef en Maria in Krimpen

Met veel inzet en enthousiasme is er gewerkt aan de
Kerstfilm ‘Kerst Online – Jozef en Maria in Krimpen’ en
gezien de vele positieve reacties tot nu toe is er ook met
veel genoegen naar gekeken. Heb(t) u/jij de Kerstfilm
nog niet gezien of nog een keer terugzien, dat kan nog
op het ArkRank-kanaal op YouTube
(www.youtube.nl/arkrank):
https://youtu.be/GvHDAsCIujs

Digitaal bijdragen aan de collecten?
Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig
overschrijven, QR code en betaalverzoek.
Mocht het betaalverzoek niet werken, deze is ook
terugvinden in de mail.
Bankgegevens: 1e collecte
NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie Protestantse
Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op:
dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Betaalverzoek collecte 1 (diaconie):
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/inde
x.html?trxid=1dnQ0etLaR0TSTYHgo7U3KvJAjxuz
T3E

Predikanten:
Ds. M.D. van der Giessen
Hoflaan 37, 2926 RC Krimpen a/d IJssel
tel.0180-471117, mdvandergiessen@freeler.nl
Dr. G. den Hartogh
De Vroedschap 30, 2922 VC Krimpen a/d IJssel
tel. 0180-721130, speltenborch@gmail.com
Kerkelijk werker
Willemieke Schippers-Kuijl
tel. 06-20653547, willemiekesk@derankkrimpen.nl
Contactgegevens pastoraat
tel.06-57250882,pastoraat.arkrank@gmail.com
Kopij ArkRank Nieuwsbrief
Lever eventuele kopij vóór donderdag 18.00 uur in
bij nieuwsbrief.arkrank@gmail.com

QR Code 1e collecte:
Digitale Nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Mail dan
ooknieuwsbrief.arkrank@gmail.com
Beam-team mailadres
beamer.arkrank@gmail.com
Website ArkRank
www.derankkrimpen.nl

Bankgegevens: 2e collecte
NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse Gemeente
Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op: dit is een
gewijzigd bankrekeningnummer!)
Betaalverzoek collecte 2 (groei en bloei):
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.ht
ml?trxid=s4KHk5ifi0RrGY0UEmm7rjW9kbb2xS9I
QR Code 2e collecte:

