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ARKR ANK GEMEENTE

Bouwfonds Samen in Touw

D

e verbouwing van het ArkRankgebouw is in volle gang. De plannen
zagen er op papier en beeld al veelbelovend uit. Nu zien we de contouren
ervan verschijnen. Over niet al te lange
tijd wordt het gebouw opgeleverd. Dan
is het aan ons, als gemeente, om het een
plek te maken waar een ieder zich thuis
kan voelen en zijn of haar geloof ten volle
kan en mag beleven. Een plaats waar het
Woord van God centraal staat. Waar we
de geloofsgemeenschap kunnen ervaren,
die we door de Coronacrisis zo gemist
hebben.
Iedere gebruiker en bezoeker heeft
zijn of haar wensen voor het gebouw.
Een fijne uitstraling, passend meubilair,
goed geluid, voldoende opbergruimte,
mogelijkheden om tijdens kindernevendienst en catechese filmpjes en muziek af
te spelen.
Onze kinderen en jeugd groeien op
in een multimediaal tijdperk. Ook hen

willen we boeien en binden. Bovendien
geven we met het gebouw invulling
aan een bredere, maatschappelijke
functie.
Om aan al die wensen te voldoen, is
nog een bedrag nodig van minimaal
€ 100.000. Dit bedrag willen met
elkaar, als gemeente, bijeenbrengen. De
Kerkenraad heeft daartoe de Bouwfondscommissie ‘Samen in Touw’ gevraagd
om plannen te maken en initiatieven
te ontplooien. We zijn verheugd met
het bedrag dat nu al bijeen is gebracht
door de derde collectes, stortingen op de
bestemde bankrekening en acties van
‘Samen in Touw’.
In deze krant schetsen we het financiële plaatje en informeren we u verder
aan de hand van bijdragen van onze
predikanten, de kerkenraad, de bouw- en
interieurcommissie en spreken de diverse
gebruikers hun wens uit.

Wat hou ik van uw huis...

Bij het verbouwen van een kerkgebouw
gaat het om ‘meer dan hout en steen’. De
kerk mag de plek zijn om God en bij Hem
ook elkaar te ontmoeten. Dat valt niet te
organiseren, maar de plek doet er wel toe.
In Amersfoort heb ik ook een
verbouwing van de kerk mogen
meemaken en de verrassing van het
resultaat was voor mij niet alleen dat de
kerk mooier was geworden, maar ook dat
het mensen, jongeren en ouderen, hielp
om de ontmoeting met God te beleven.
Een kerkgebouw, waar op zondagmorgen
het licht prachtig binnen valt, straalt
iets anders uit dan een somber gebouw
en heeft zijn doorwerking in de hele
eredienst. Een kerkgebouw, dat eigentijds
en authentiek oogt helpt bij het besef, dat
geloven ook in deze tijd relevant is. Zo zie
ik zeer uit naar wat komt!
Ds. Machiel van der Giessen

NL 40 INGB 0004 334909 (t.n.v.) Prot. Gem. Krimpen ad IJssel Bouwfonds Ark – Bouwfonds Samen in Touw

1

Ouderen in de verbouwde kerk Een (nieuwe)
O

uder worden heeft, zoals het hele
leven, als hoogste doel meer te
beminnen en vertrouwen: allereerst
zijn die liefde en dat vertrouwen op God
gericht. God wordt echter zichtbaar in
de medemens. Wij vormen samen één
lichaam, zegt Paulus. En God heeft
het lichaam zo samengesteld, dat alle
ledematen voor elkaar zorgen, de oudere
voor de jongere en de jongere voor de
oudere. De zending die God ons daarbij
toevertrouwt, duurt een leven lang en
kent geen pensionering: de pensionering
behoort immers ook tot de zending!

Mijn wens en gebed is dat de
verbouwde kerk eraan bijdraagt dat
ook voor de oudere gemeenteleden nog
nieuwe ruimten ontsloten worden waarin
zij de goedheid van God proeven en
waardoor zij zich kunnen laten vormen.
Om gelukkig te zijn in Christus. Zodat
zij vervolgens een voorbeeld kunnen zijn
voor anderen van geduld en moed, van
levendig geloof, hoop en liefde en van een
verlangend uitzien naar het eeuwig geluk
dat Jezus, onze Heer ons schenkt.
Willemieke Schippers-Kuijl

naam voor
onze wijkgemeente!

I

n de loop van het najaar hopen we
met elkaar ons nieuwe kerkgebouw in
gebruik te nemen. Dat betekent dat het
tijd is om na te denken over de naam van
onze wijkgemeente.
Met de fusie tussen de Ark en de Rank
is afgesproken om tijdelijk te werken met
de naam ArkRank-gemeente totdat het
nieuwe kerkgebouw (bijna) in gebruik
wordt genomen. Dat moment komt nu in
zicht. Daarvoor hebben we uw en jouw
creativiteit nodig! Denk je mee? Een
(nieuwe) naam van onze wijkgemeente
is eigentijds, herkenbaar en laat iets zien
van onze identiteit. Dit zou de huidige
naam kunnen zijn, maar natuurlijk ook
een andere naam.

Daarom onze vraag:

Van de bouwcommissie
H
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et is januari 2019. De Ark stroomt
vol voor een inspiratie-avond.
Toekomstige gebruikers komen bij
elkaar om te dromen over hun nieuwe
kerkgebouw. Het jeugdwerk vraagt om
voldoende ruimtes; een ruime entree en
een grote ontmoetingsruimte: ‘Koffie
drinken na de dienst met uitzicht op vijver
en plantsoen – geweldig!’ De predikanten
zien het nieuwe liturgisch centrum al
voor zich. De mensen van de techniek,
graag uitstekende faciliteiten voor beeld
en geluid.’ Een grote keuken met alle
voorzieningen, een eigen kamer voor de
predikanten, opslag voor de voedselbank,
een apart podium voor de muziekgroep,
uitbreiding van het orgel, enz. enz.
Met die veelheid aan wensen en
dromen ging de bouwcommissie op zoek
naar een architect die dit alles kon combineren binnen het bestaande gebouw.
In Steven van Kooten vonden wij een
partner die dezelfde taal sprak en onze
droom vertaalde in een prachtig ontwerp.
De grootste verandering wordt binnen
gerealiseerd.
Wie straks naar binnen loopt ondergaat
een metamorfose. Een volledig nieuw
interieur: fris, transparant, uitnodigend
en ruim. Heel veel ruimte voor de

gemeente, met de mogelijkheid van groei
en bloei. Het venster naast de toren, met
uitgelichte kruis, markeert deze plek in
het centrum van Krimpen: de nieuwe
thuisbasis van onze gemeente.
Om het interieur nu helemaal áf
te maken doen wij een beroep op de
gemeente. Draagt u, draag jij ook je
steentje bij?

Wat is uw suggestie voor de (nieuwe)
naam van onze wijkgemeente?
Lever uw/jouw suggestie – eventueel
aangevuld met motivatie – uiterlijk
10 april in via scriba1.arkrank@gmail.com
of doe een briefje in de bus in de hal van
de Rank.

Vervolgproces

De ingediende namen worden
besproken in de kerkenraad. Daarna
komt er een moment waarop we u en jou
vragen om een voorkeur uit te spreken
voor bijvoorbeeld drie opties. Op basis
daarvan neemt de kerkenraad een
definitief besluit.

Bouwen
Bouwen is een bijbelse aangelegenheid. Israëlitische vaklui bouwden op aanwijzing
van God Zelf de zogeheten tabernakel. De demontabele tent die meeging op de reis
naar het beloofde land. Later vervangen door de tempel van Salomo, het ‘Huis van de
Naam van de Heer’, zoals het ook wel genoemd werd.
De vernieuwde Ark heeft kenmerken van zowel tabernakel als tempel. Enerzijds een
plek waar wij mogen samenkomen als gelovigen. Gelovigen die weet hebben van het
feit dat zij ‘vreemdelingen en bijwoners’ zijn, voorbijgangers die hier geen blijvende
stad hebben, maar eveneens op weg zijn naar het Beloofde Land, het hemels
vaderland. Anderzijds is het vernieuwde gebouw ook een plaats waar het Woord van
onze Heer, Jezus Christus verkondigd zal worden. Een plaats die we daarom in alle
eerbied ook mogen benoemen als een ‘Huis voor de Naam van de Heer’. En hoe
vergankelijk en menselijk ook, - het is dit huis waar wij straks volop mogen samenkomen. Elkaar ontmoeten om de vreugde van het geloof samen te vieren en te delen!
Dr. Gert den Hartogh
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Het orgel

V

oordat het grote sloopwerk in de
kerkzaal begon, moest ons kostbare
instrument of helemaal ingepakt worden,
of gedemonteerd en opgeslagen worden.
Dat laatste heeft als voordeel dat in de
werkplaats van de orgelbouwer al het
pijpwerk kan worden schoongemaakt en,
indien nodig, gerepareerd.
Een paar orgelbouwers hebben
vooraf het orgel grondig geïnspecteerd
en een offerte gemaakt voor de nodige
werkzaamheden. Een tegenvaller hierbij
was de constatering van lekkage in de
blaasbalg die in elk geval gerepareerd
moet worden, wat best een aanzienlijke kostenpost met zich mee brengt.
Maar wel een reparatie die, zonder de
verbouwing, ook onvermijdelijk zou zijn
geweest.
Eén van de orgelbouwers heeft de
opdracht gekregen om al het pijpwerk
uit de orgelkas te halen en mee te nemen
naar de werkplaats.
Leuk om te vermelden is dat bij deze
inspectie en bij het leeghalen van het
orgel bleek historisch pijpwerk gebruikt
te zijn, afkomstig uit het voormalig orgel
van de Grote Kerk in Den Haag.
Als de kerkzaal, na de verbouwing, een
stuk groter is heeft dat natuurlijk invloed
op de akoestiek en dus ook op de klank
van het orgel. Dat houdt in dat al het
pijpwerk opnieuw geïntoneerd zal moeten
worden.
Naast het demonteren en weer
terug-plaatsen van al het pijpwerk, is
ook gevraagd naar de mogelijkheid om
het orgel met één stem uit te breiden.
Hiervoor is voldoende ruimte in het
instrument.
Er bestaat budget om de basis
werkzaamheden te bekostigen, maar er is
geen budget voor uitbreiding.
Mits de bouwfondscommissie voor dit
tekort kan zorgen.
Het plaatsen van de extra stem kan
nu heel goed omdat de orgelkas leeg is.
Na het opbouwen en opnieuw intoneren
zal het uitbreiden van het orgel een veel
duurdere klus worden.
Hoe belangrijk het orgel is binnen
onze diensten bleek uit een onderzoek
binnen de PKN. Hieruit werd bekend
dat het orgel nog altijd de voorkeur heeft
bij de begeleiding van de erediensten.
Orgelspel of pianospel kan uitermate

goed worden aangevuld met andere
instrumenten. Zo’n samenwerking zorgt
voor een stukje muzikale verbinding.

verbouwde kerk. En mocht het budget
het toelaten dan is het aanschaffen van
een ‘booster’ in de vorm van het register
Cornet een welkome uitbreiding.

De verwachting is dat ons orgel straks
goede dienst zal doen binnen de compleet
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Van de interieurcommissie
Taak van de commissie

De architect maakte een ontwerp en
samen met onze commissie is gekeken
naar de mogelijkheden voor de uitvoering
van het ontwerp. Een aantal voorstellen
is in goed overleg met de commissie
aangepast. Hiervoor werd gekeken naar
de toepassing en financiële haalbaarheid

De kerkzaal

De meeste aandacht gaat uit naar
de uitstraling en inrichting van onze
kerkzaal. Hier komen wij wekelijks
samen voor de erediensten. De kerkzaal is
het hart van onze kerk.
In eerdere presentaties is al aangegeven dat het liturgisch centrum geheel

van de ontwerpen. Zo ontstond er een
voorstel om de kerkzaal een mooie en
frisse uitstraling te geven, met daarbij wat
bijzondere elementen.
Met zorg hebben wij gekeken naar de
kleuren voor het liturgisch centrum, maar
ook naar de afwerking van de wanden en
wordt vernieuwd. Het ‘podium’ wordt
een stuk groter. Er komt geen preekstoel
meer, maar een verplaatsbaar katheder.
Het heeft unaniem de voorkeur dat het
liturgisch centrum voorzien zal worden
van nieuw, bij de stijl van de kerkzaal
passend, meubilair.

de vloerbedekking. Dit alles met zicht op
de kosten, want het budget is beperkt.
Binnen onze commissie hebben wij de
taken verdeeld over de diverse ruimtes.
De kerkzaal heeft de aandacht van alle
commissieleden.

De achterwand krijgt een
metamorfose. De architect heeft hiervoor
een prachtig ontwerp aangeleverd.
Uitgangspunt is een kerkgebouw dat aan
één zijde aan het water staat met uitzicht
op een fontein. Dat water komt terug in
het ontwerp van het mozaïek dat op de
achterwand komt. De tegels worden met
de hand gemaakt
en gebakken. Met
hun matte glans
en speciale manier
van aanbrengen
zal het effect van
water ontstaan. De
kleuren die hierin
gebruikt worden
komen terug in de
inrichting van het
hele gebouw.
Op de zijwand
aan de orgelzijde
komen akoestische
panelen. Deze
panelen komen ook
achter de nieuwe
techniektafel.
Rechts van het
liturgisch centrum
komt een schuine
wand voor de
projectie van de
beamer. Achter
deze wand is een
kleine ruimte
voor opslag. De
nooduitgang blijft
goed bereikbaar.
De galerij
wordt ingericht
met stoelen
van dezelfde
leverancier als
de stoelen uit
de kerkzaal. Zo
ontstaat er één
mooi geheel. De
(Ark)stoelen uit de
kerkzaal worden dus hergebruikt.
Een basisinrichting zit in het bouwbudget,
voor alles wat wij graag extra willen realiseren hebben wij de inkomsten van de actie
”Samen in Touw” nodig.
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De achterzaal

De ontmoetingsruimte/achterzaal moet zo worden ingericht
dat deze stijlvol, gezellig, maar vooral gebruiksvriendelijk
wordt voor alle gelegenheden. Huurders en andere gebruikers
moeten zich hier thuis gaan voelen. De gebruikte kleuren bij de
inrichting van de achterzaal zijn gelijk aan die van de kerkzaal.
Er komt een grote uitgiftebar zodat koffiedrinken na de dienst
goed georganiseerd kan worden.

De keuken

Naast een grote bar in de achterzaal wordt er
inmiddels gewerkt aan een prachtige, grote keuken.
De eerste taak was de inrichting van deze keuken,
want de aansluitingen van water en elektriciteit hadden
prioriteit.
De inrichting van onze nieuwe keuken is in overleg
met de coördinatoren van de koffieploeg opgesteld.
Behalve de vaatwasser uit de Rank en een nieuwe
koel/vries combinatie komen er o.a. een inductiekookplaat, combimagnetron en een heetwaterkraan in de
nieuwe keuken. In de ‘bijkeuken’ onder de nieuw te
bouwen trap naar de galerij komen de koel- en vrieskasten van de voedselbank.

De hal

Naast de kerkzaal is de hal toch ook
een heel belangrijke ruimte. Vanaf de

De wens van de commissie is een ‘stiltehoek(je)’ in deze
achterzaal. Hiervoor kunnen diverse objecten uit Ark en Rank
worden hergebruikt.
Het meubilair is grotendeels aanwezig.
De uitgiftebar en een aanvulling van het meubilair zitten niet in het
bouwbudget.

De zalen

In samenspraak met de leiding van de crèche, de kindernevendienst
en de jeugd worden hun zalen
opnieuw ingericht. Er is een
kleurenkaart gemaakt die past
bij de nieuwe uitstraling van
het kerkgebouw. Een keuze uit
deze kleuren wordt op vloeren en
wanden in alle zalen en ruimtes
toegepast. Er komen mooie
kastenwanden en LED-schermen.
Deze kasten en schermen zitten niet
in het bouwbudget.

eerste fusiegesprekken werd al duidelijk
dat onze nieuwe kerk een uitnodigend
en open karakter moet hebben. Iedereen

is er welkom! De missionaire commissie
streeft ernaar om de deuren van de
kerk dagelijks open te hebben. De hal
moet daarom een plek worden met een
gezellige zithoek en mooie verlichting.
Mensen moeten hier graag even binnenlopen.
Voor de realisatie van de inrichting is
gekeken naar hergebruik van meubilair
en lampen.
De hal wordt daarnaast ook wekelijks
gebruikt voor de uitgifte van de
voedselbank en zal op zondag weer een
plek van ontmoeting zijn. Deze ruimte
vraagt dus om een veelzijdige, maar
gebruiksvriendelijke inrichting.
Nieuwe kapstokken en aanvulling van het
meubilair zitten niet in het bouwbudget.
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Systeemwand

Voor de afscheiding tussen kerkzaal en achterzaal zijn diverse opties mogelijk.
De architect wenst geen houten of kunststof systeemwand. Dit past niet in het
ontwerp en zou ook
het licht vanuit de
achterzaal wegnemen.
Het voorstel was
een gordijn. Onze
commissie was hier
niet enthousiast over.
Wij kwamen met
het voorstel om een
glazen systeemwand
te plaatsen. Deze kan
(gedeeltelijk) bedekt
worden met een transparante of ander soort
folie. De wand kan
geheel open, laat goed
het licht door en is in gesloten stand ideaal voor het gebruik van de achterzaal. Denk
hierbij aan vergaderingen, koorrepetities maar ook aan c ondoleancebezoeken. In het
stookseizoen zal de wand van invloed zijn op de energiekosten.
Voor een glazen systeemwand als afscheiding tussen kerk- en achterzaal is onvoldoende
budget beschikbaar.

Financiën
R

egelmatig wordt aan ons de vraag
gesteld: wat kost de verbouwing
van het ArkRank-gebouw nu eigenlijk?
Of: wat heeft de verkoop van De Rank
opgeleverd? En: hoe kan ik bijdragen?
Graag beantwoorden we die vragen.
De verbouwing is gefinancierd vanuit
de verkoopopbrengst van De Rank en geld
uit de algemene middelen van de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel.
Bouwkosten

€ 1.535.000

Bijkomende kosten*

€ 300.000

Totaal verbouwingskosten

€ 1.835.000

Verkoop Rank

€ 1.050.000

Dekking uit reserveringen/algemene
middelen
Totaal budget

€ 785.000

€ 1.835.000

* O.a. architect, adviseurs, noodzakelijke
aanpassing inrichting, bescherming orgel,
vervangen motoren kerkklokken
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De kosten voor de inrichting van het
gebouw zijn hierin niet inbegrepen. Voor
de verdere verbouwing en afwerking,
het gedeeltelijk nieuwe interieur en een

eigentijdse inrichting van de bijzalen is
nog een bedrag nodig dat begroot is op
minimaal € 100.000. Van dit bedrag is
al circa € 25.000 ontvangen. We zijn dus
goed op weg. Dank daarvoor. Tegelijkertijd hebben we nog een flink gat te
vullen. Daar hebben we uw en jouw steun
bij nodig.
We willen in de komende maanden
als gemeente diverse gezamenlijke acties
gaan ontplooien, zodat iedereen op zijn
of haar eigen manier een steentje kan
bijdragen. Maar: ook grotere giften
zijn welkom en eigenlijk noodzakelijk.
Daarom doen we een beroep op u. We
vragen u om na te gaan in hoeverre
u persoonlijk een serieuze financiële
bijdrage kunt leveren aan het nieuwe
gebouw. Het kerkgebouw waar we straks
met elkaar gemeente kunnen zijn.
Wij zien uw bijdrage aan de
verbouwing en inrichting van het
ArkRank-gebouw graag tegemoet. Voor
de giften ten aanzien van de verbouwing
en inrichting van de kerk is een aparte
bankrekening.
Bankgegevens : Bouwfonds Samen in
Touw
NL 40 INGB 0004 334909 (t.n.v.) Prot.
Gem. Krimpen ad IJssel Bouwfonds Ark
We rekenen van harte op uw steun!

Grote en kleine wensen

De interieurcommissie heeft aan de
hand van inventarislijsten geprobeerd
om zoveel mogelijk meubilair opnieuw
te gebruiken. Uiteindelijk blijft er een
aantal specifieke wensen die belangrijk
zijn voor de inrichting, maar niet
binnen het beschikbare budget valt.
Zo willen wij heel graag een aantal
belangrijke elementen vanuit de Rank
en de Ark een mooie plek geven in de
nieuwe inrichting. Denk hierbij aan het
glas-in-loodraam en het kruis (chi-rhoteken) uit de Rank en het glazen
kunstwerk (zon) uit de Ark.
De kosten hiervan zitten niet in het
bouwbudget.

Giften
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar voor
de belasting. Zo kost het u onderaan
de streep doorgaans minder dan het
bedrag dat u als gift voor de verbouwing
overmaakt. Hierbij zijn de persoonlijke
omstandigheden van invloed. Naast
het geven van een éénmalige gift is het
belastingtechnisch voordeliger om de
kerk voor meerdere jaren te schenken.
Voor persoonlijke vragen rondom de
giften en de periodieke schenkingen
kunt u langskomen tijdens onderstaande inloopmomenten waarin wij
u – volstrekt vrijblijvend én vertrouwelijk – uitleg kunnen geven bij uw
specifieke vragen en situatie.
De bouwfondscommissie heeft hiertoe
een informatieblad beschikbaar. U kunt
deze opvragen bij de kerkrentmeesters
van uw wijkgemeente. per e-mail:
penningmeester.arkrank@gmail.com
U kunt zich desgewenst zelf ook oriënteren via de website van de Protestantse
Kerk Nederland. Daar staan een aantal
handige tips en een ‘schenkcalculator’
www.protestantsekerk.nl/geef-een-gift
Inloopmomenten bouwfondscommissie
en kerkrentmeesters:
• Woensdagavond
30 maart tussen 19.00-20.00 uur
• Zaterdagmorgen
2 april tussen 11.00-12.00 uur
Ook buiten de inloopmomenten om zijn
wij van harte bereid om met u mee te
denken over hoe u, uw gift belastingtechnisch zo voordelig mogelijk kunt
schenken.
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Wat verwacht je in de nieuwe kerk?
Structuurgroep

Muziekgroep

Beamerteam

Interkerkelijk Gemengd Koor River Voices

Verhuurders

Missionaire Werkgroep

Kindernevendienst

BijbelDoeDagen

Kosters

Jeugdouderlingen

Voedselbank

Vrouwen vereniging ‘Liefde vindt werk’

Mentoren van de Catechese

Kinderoppas

De structuurgroep vindt het spannend maar we hopen dat er in
de nieuwe kerk een fijne ruimte voor ons is, waar we regelmatig
samen kunnen komen.

Met het verzorgen van uitzendingen via YouTube wordt er veel
meer van ons verwacht dan alleen de beamer functioneel te
gebruiken. Het lijkt soms vanzelfsprekend, maar de inzet van
de beamer en stream vraagt elke zondag weer om de nodige
inspanning! Met noodzakelijke investeringen in apparatuur en
een betere plek in de kerkzaal kijken wij, als techniek-vrijwilligers, uit naar de kerkdiensten in een mooi nieuw kerkgebouw!

Als verhuurders van de zalen van de Ark en de Rank hopen
we, na de verbouwing van de Ark, in de vernieuwde zalen weer
regelmatig huurders te ontvangen zoals: zangkoren, muziekgroepen, verenigingen van eigenaren en anderen. Ook voor
concertuitvoeringen zal de verbouwde Ark straks uitermate
geschikt zijn met voldoende zitplaatsen.

Een kerk waarbij ruimte is voor iedereen, voor jong en oud bij
elkaar maar ook voor kinderen en jeugd een geschikte ruimte
waarbij ze elkaar mogen ontmoeten.

Wij kijken er naar uit om in de verbouwde kerk aan de slag te
gaan. Je werk kan doen waar je als koster en gemeente blij van
wordt. We hopen een volle kerk.

Als Voedselbank verwachten en hopen wij gebruik te kunnen
maken van een geschikte ruimte & voorraadruimte om
wekelijks de cliënten goed te kunnen ontvangen. Tevens hopen
wij op een hele goede samenwerking zoals we dat al 16 jaar in
de Rank mogen ervaren.

Een inspirerende omgeving voor de jeugd waar we met elkaar
in gesprek kunnen gaan en letterlijk & figuurlijk in beweging
kunnen komen om met elkaar meer te ontdekken over wat God
in ons leven kan betekenen.

Kinderclub

Voor de kinderclub verwachten wij in de nieuwe kerk een toffe
ruimte waarin we verschillende activiteiten kunnen doen voor
en met de kids van groep 5 t/m 8 van de basisschool.

Mede dankzij een goede akoestiek en een permanent ingebouwde geluidsinstallatie, hopen en verwachten wij in de nieuwe
kerk veel fijne zangdiensten te mogen beleven tot eer van God.

Met RIVER VOICES fijn repeteren in de achterzaal en goede
mogelijkheden om in de verbouwde kerkzaal concerten te
geven.

Thuis in Gods huis.
Een open kerk als (t)huis voor de wijk, want:
• thuis ben je altijd welkom
• thuis wordt op je gewacht
• thuis wordt naar je geluisterd
• thuis kennen ze je
• thuis mag je jezelf zijn
• thuis word je geholpen

In de nieuwe kerk verwachten we genoeg ruimte om een grote
groep kinderen te ontvangen voor een geweldig kinderfeest in
de herfstvakantie. Een kerkzaal vol met vrolijke kinderen die
genieten van de Bijbel Doe Dagen en op een feestelijke manier
horen over het leven met God!

Wij hopen dat de nieuwe kerk een open kerk zal zijn. Een plek
waar de jeugd zich welkom voelt en gezien wordt. En in dat
vertrouwen mogen groeien in de verbinding met God en met
elkaar.

Onze vereniging bestaat bijna 100 jaar. We kijken uit om in de
nieuwe kerk samen te komen. We hopen dat ditr ook uitnodigend is voor nieuwe leden.

In de verbouwde kerk hopen we op een fijne, lichte en veilige
ruimte, waar de allerkleinsten van onze gemeente hun eigen
plekje krijgen om met elkaar te spelen.

Heer, maak de nieuwe kerk
een huis van U,
een plaats gevuld
met uw heilige tegenwoordigheid
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Het nieuwe kerkplein

H

et plein wordt niet alleen een fraaie entree, maar ook een mooie buitenruimte
voor activiteiten. Bovendien krijgt het gebouw hiermee een vriendelijke en
open uitstraling.

ArkRank
gemeente
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
willemiekschippers@outlook.com

Klokken

Plateaulift

Vooruitlopend op de grote verbouwing
werden in het najaar van 2021 de klokken
uit de toren gehesen. Na vijftig jaar
wekelijks luiden werden de klepels en
het aandrijfwerk vervangen en het geheel
weer teruggeplaatst in de toren.
Na een tijd van zwijgen kijken we uit
naar het moment dat de klokken weer
gaan luiden.

In de hal komt een plateaulift.
Deze wordt gebruikt om de trapjes te
overbruggen, waardoor de mensen die
slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers en
met een kinderwagen alle zalen gemakkelijk kunnen bereiken.

Acties
Voor de geldwerving zijn ook speciale
acties van harte welkom. Op zaterdag
7 mei staat een uitgebreid diner gepland
en op 11 juni een Midzomerconcert,
verzorgd door River Voices.
Bij www.wdtrading.nl recycling zijn
uw oude metalen geld waard voor ons.
Gedacht wordt ook nog aan een verkoping
of veiling.
In het wekelijkse ArkRank Nieuws
lees je alle informatie over de acties.
Natuurlijk zijn grotere of kleinere acties
in familie- of kennissenkring ook leuk.
Auto’s wassen, grasmaaien?
We horen de aanmeldingen graag.

Scriba’s

Wiggert Pols
tel. 06-53850718
scriba1.arkrank@gmail.com
Marit Zondervan
tel. 06-57847450
scriba2.arkrank@gmail.com

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

Digitale Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief digitaal
ontvangen? Mail dan ook
nieuwsbrief.arkrank@gmail.com

Beam-team mailadres

beamer.arkrank@gmail.com

Website ArkRank
www.arkrank.nl

Kijkje bij de verbouwing
Veel gemeenteleden willen graag een
kijkje nemen tijdens de verbouwing.
Wanneer het mogelijk is organiseren we
dit groepsgewijs.

Derde collecte
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Op de tweede en laatste zondag van de
maand is de derde collecte bestemd voor
de verbouwing.

Voortgang
De voorgang van de verbouwing kan
worden gevolgd via de website
www.arkrank.nl, het ArkRank Nieuws en
in de ArkRank-app.

Contact/vragen?
Bel of mail naar:
Kees Snoey:
Tel. 06- 13262985.
E Email: cjsnoey@planet.nl
Johan van der Niet:
tel. 06-42657996
E Email: johanvdniet@kpnmail.nl
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