Mededelingenblad
Wij willen samen als gemeente de Here God eren,
door zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen.
Zondag 15 april 2018
U bent van harte welkom in deze dienst. Vandaag zullen
kinderen worden opgedragen. De spreker is Peter Kos.
Collecte
Deze ochtend is de collecte bestemd voor de gemeente.
Wilt u liever een bedrag overmaken, dan kan dat
natuurlijk ook. U kunt dat doen op het IBAN nr.:
NL55INGB0002541400 t.n.v. Baptistengemeente de
Rank. Er zijn ook machtigingskaarten verkrijgbaar en u
kunt telebankieren. U kunt ook meedoen met de collecte
via de Givt app, te downloaden via givtapp.net.
Zondagsschool
Nadat de kinderen van basisschoolgroep 1 t/m 8 het
eerste deel van de dienst hebben bijgewoond gaan ze
naar hun eigen programma.
Voorbede
Het voorbedeteam bid elke zondag van 09.30 – 10.00
uur in de laatste kleedkamer (bij binnenkomst van de
zaal rechts). U bent van harte uitgenodigd om mee te
bidden.
Persoonlijk gebed
Wilt u na de dienst samen met iemand God danken of
voor iets bidden? De mensen van het gebedsteam staan
ook nu voor u klaar.
Informatie
Voor gasten en anderen die informatie willen over de
gemeente of vragen hebben is er het Meeting Point,
herkenbaar aan de paarse vlaggen. Mensen van het
Meeting Point en het Welkomstteam zijn herkenbaar
aan een wit keycord met een naambadge. Graag zijn we
u van dienst. Ook op onze website www.derank.org kunt
u meer informatie vinden over de Rank of mail naar
info@derank.org.
De dienst op Internet
De dienst is na afloop te beluisteren op www.derank.org.
Reageren naar aanleiding van de dienst?
Heeft u een idee of wilt u, naar aanleiding van de dienst,
een vraag stellen of iemand bemoedigen? Wij stellen uw
betrokkenheid bijzonder op prijs. Stuur een e-mail naar:
reageren@derank.org
Translation
Headsets for translation are available at the back of the
room.
Gebed gevraagd voor:
Pieter Veerman
Joop Kooijman
Corry van der Mei
(de adresgegevens van deze mensen staan in ons
ledenadministratiesysteem Doorea)

Vandaag lunch Jong Utrecht
Vandaag na de dienst gaat Jong Utrecht na de dienst gezellig
lunchen en leuk als jij erbij bent! Deze keer is het thema
‘Viva Italia’, dus neem een Italiaans hapje of drankje
mee. De lunch is van 12.30 - 14.30 uur. We verzamelen na
de dienst achter in de zaal bij de statafel vlakbij de Meeting
Point.
Dinsdag 17 april
Deze morgen komen we weer samen om God te eren, elkaar
te ontmoeten, delen, bemoedigen. We spreken met elkaar
over het onderwerp Wat is de belangrijkste
(geloofs)les die je in je leven hebt geleerd? We
genieten van lekkers met koffie en thee en sluiten af met een
lunch. Parkeren op de parkeerplaats naast ons
ontmoetingscentrum op de Vliegend Hertlaan 4a. U bent
van harte welkom!
Maatjes gezocht/praktische hulp gezocht
Regelmatig zijn er mensen in de gemeente die hulp nodig
hebben en via het taakveld gemeentezorg/praktische zorg
proberen we hier een passende oplossing voor te zoeken. Zo
zijn er bijv. mensen die hulp nodig hebben om met ze naar
het ziekenhuis te gaan, of die graag met iemand zouden
willen zwemmen of wandelen. Wil je kunnen we kijken of
we een goede match kunnen maken.
Kleding inzamelen in de Vliegend Hertlaan
Tot en met half mei staan er weer twee grote kleding
inzamelingsboxen voor kleding en schoenen van het Leger
des Heils in de Vliegend Hertlaan. We doen graag mee aan
de actie 'uitgestelde garderobe' omdat we zo mensen kunnen
helpen die dringend kleding nodig hebben. We hebben al
twee volle boxen mogen ophalen! Maar er is ruimte voor
meer!
@church 22 april a.s.
Volgende week is er weer @Church! Na een ochtend over
kerst en over lijden is het nu tijd om te spreken over een
onderwerp:
• waar we allemaal mee te maken hebben,
• geliefd is op de sociale media
• en tegelijk voor veel gedoe kan zorgen.
We gaan het hebben over seks en liefde onder de titel: "Let's
talk about Sex". Het wordt een toffe @Church met
natuurlijk een band, een spreker, twee filmpjes en lekkere
ontspanning daaromheen. Zorg dus dat jij dit niet mist en
neem eventueel vrienden of vriendinnen mee! Locatie: Aula
Nieuw Welgelegen - 22 april - 10 uur.
Reacties gevraagd
Nav de de serie “ik ben de kerk” kregen we reactie van
verschillende kringen die het thema behandeld hebben.
Graag horen we wat onderwijs met mensen doet en we
geloven dat het goed is om dat ook te delen. Heb je
persoonlijk of als kring iets te delen stuur dan een getuigenis
van zo’n 300 woorden naar: reageren@derank.org.

.
. 24 .
.

Agenda
Zondag 15 april

10.00
12.00
19.00

Dienst Utrecht, Rivierenland en Leidsche Rijn
Lunch Jong Utrecht
Jeugdavond

Maandag 16 april

20.00

Introductiecursus avond 2

Dinsdag 17 april

10.00

JvV morgen

Donderdag 19 april

18.45

Alpha cursus voor vrouwen avond 2

Zaterdag 21 april

09.00

Klusdag Rivierenland De Hoeksteen

Zondag 22 april

10.00
19.45

Dienst Utrecht, Rivierenland en Leidsche Rijn, @Church XL
Gebedsavond

Muzikanten, zangers en zangeressen opgelet!
Woensdag 2 mei is het weer zover en houden we een auditieavond voor nieuw, uitbundig, verborgen en/of
bescheiden muzikaal talent. Dus speel je een instrument of wil je graag je stem laten horen voor God en Zijn
gemeente, schroom niet en stuur een mailtje naar muziek@derank.org met daarin je naam, of je komt voor
zang of een instrument en wat je ervaring is op muziekgebied. Mocht je al eens eerder meegespeeld hebben en
weer opnieuw deel willen nemen in een muziekteam, horen we ook graag van je. Mail ons uiterlijk op 25 april.
Je kunt ons ook aanspreken na de dienst. De audities zullen gehouden worden aan de Vliegend Hertlaan 4a in
Utrecht. We zien uit naar de reacties! Groeten, Willem, Peter, Sanne en Laura.
Omgaan met Echtscheiding
Ben je zelf gescheiden of zijn er mensen in je omgeving die gaan scheiden of gescheiden zijn dan kan dat
vragen oproepen en zorg geven. God spreekt Zich in de bijbel duidelijk uit over echtscheiding. Hoe verhoudt
zich dat tot ons leven? Mag ik hertrouwen? Herkent u zich hierin? Op dinsdagavond 22 mei willen we open
en zonder vooringenomenheid hierover met elkaar nadenken. Het onderwerp wordt ingeleid door Bram de
Blouw uit Amersfoort, die samen met zijn vrouw Helma fulltime werkzaam is in huwelijkswerk en zorg na
echtscheiding. Zij hebben veel ervaring met dit thema, niet in de laatste plaats omdat hun eigen zoon door een
scheiding ging en is hertrouwd. Bram heeft vier boeken geschreven over deze onderwerpen en is regelmatig op
Family 7 TV te zien in praatprogramma's over huwelijk en gezin. Kernbegrippen deze avond zullen zijn: Wet
en Genade. Iedereen is van harte welkom! Meer info: www.heartworkcoaching.nl en
op www.gebrokenentochheel.nl.

Colofon
Heeft u informatie voor het mededelingenblad? Mailt u deze dan vóór woensdagavond 20.00 uur naar
mededelingen@derank.org. Berichten die later binnenkomen kunnen niet meer geplaatst worden.
U kunt informatie ook voor diezelfde tijd telefonisch doorgeven aan Officemanager Carolien Winters (030 – 7115380)

Wie bij wil blijven kijkt op www.derank.

