Mededelingenblad
Wij willen samen als gemeente de Here God eren,
door zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen.
Zondag 22 april 2018
U bent van harte welkom in deze dienst. De spreker is
Carianne Ros. In de aula is er @church voor alle tieners
en jeugd.
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
Jeanette Oosterom
Geboren
Op 27 maart is Liam geboren, zoon van Joyce van den
Heuvel.
(de adresgegevens van genoemde mensen staan in ons
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Gebedsavond vanavond
Elke vierde zondagavond bidden we voor onze gemeente op
de Vliegend Hertlaan. We bidden in kleine groepjes voor
diverse zaken die binnen de gemeente spelen.
Ook is er de mogelijkheid om gebedspunten mee te geven.
Deze worden verzameld in een kruik bij de ingang.
We hopen op meer bidders, dus als je mee wilt bidden dan
ben je van harte welkom! Om 19.30u is er koffie, van 19.45u
tot 21.30 gaan we bidden.
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.
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.
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!
Reacties gevraagd
Nav de de serie “ik ben de kerk” kregen we reacties 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.
@church zoekt organisatietalent
Voor de organisatie van de diensten van @church zijn we op
zoek naar mensen die het leuk vinden dingen te regelen en
te organiseren. Heb je belangstelling mail dan naar:
elsemiekevdkolk@hotmail.com.

Agenda
Zondag 22 april

10.00
19.45

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

Maandag 23 april

20.00

Introductiecursus avond 3/5

Woensdag 25 april

-

Kringavond

Vrijdag 27 april

-

Koningsdag

Zondag 29 april

10.00
17.00

Dienst Utrecht, Rivierenland en Leidsche Rijn
Jeugdactiviteit

Van 30 april t/m 4 mei is het kantoor aan de Vliegend Hertlaan gesloten.

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.org

