Mededelingenblad
Wij willen samen als gemeente de Here God eren,
door zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen.
Zondag 13 mei 2018
U bent van harte welkom in deze dienst. De spreker is
Marijn Vlasblom.
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. Voor de tieners is er schatgraven.
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: reageren@derank.org
Translation
Headsets for translation are available at the back of the
room.

Doopdienst 10 juni a.s.
Op 10 juni a.s. houden we in Utrecht weer een doopdienst.
Misschien loop je al langer met het idee dat God van je vraagt
je te laten dopen, dan is dit misschien voor jou het
moment. We horen het graag van je en willen graag in
gesprek om je te helpen deze stap te zetten. Geef je op
via peterkos@derank.org.
Doopinfo-avond
Wil je meer weten over de doop en waarom wij dopen; je
hoort er alles over en kunt al je vragen hierover stellen tijdens
de doopinformatieavond op 14 mei a.s. om 20.00 uur.
Deze avond wordt gehouden in de Vliegend Hertlaan. Geef je
daarvoor ook even op via Peter Kos: peterkos@derank.org.
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 helpen? Geef het door
aan gemeentezorg@derank.org dan kunnen we kijken of we
een goede match kunnen maken.
Wol gevraagd
Voor een prachtig breiproject, het maken van plaids voor
mensen in een verzorgingshuis in Albufeira/ Portugal is Riet
Spijker op zoek naar wol. Neem contact op met Riet via 030
677 45 35. Ook als je mee wilt breien.
Zondagschoolleiding gezocht
Een aantal groepen van de zondagschool hebben vanaf eind
augustus nieuwe leiding nodig. Heb jij passie voor kinderen
en wil jij een bijdrage leveren om de kinderen te vertellen
over Jezus liefde en ben je bereid om 1 keer in de 4 weken de
kinderen een leuke en leerzame ochtend te geven? Dan zijn
we op zoek naar jou! We zoeken naar:
• 2 leiding voor de Benjamingroep (2,5 tot 4 jaar)
• 1 leiding voor Esthergroep (groep 1)
• 2 leiding voor de Davidgroep (groep 2)
Lijkt het jou leuk en wil jij je inzetten voor de kinderen? Meld
je dan aan bij: Hanneke van Driel, han_vd@hotmail.com,
tel: 0628786590
Tienerleiding gezocht
Voor het nieuwe kerkseizoen zijn we op zoek naar nieuwe
tienerleiding. Geef je op via: deranktienerjeugd@gmail.com
@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.
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Agenda
Zondag 13 mei

10.00

Dienst Utrecht, Rivierenland en Leidsche Rijn

Maandag 14 mei

20.00

Doopinformatieavond

Zondag 20 mei

10.00

Gezamenlijke dienst locatie Utrecht Nieuw Welgelegen

Dinsdag 22 mei

20.00

Thema-avond omgaan met echtscheiding

Zaterdag 26 mei

-

EO Jongerendag

Zondagsschoolkamp: Aanmelding en hulpvraag
Vanaf vrijdagavond 22 juni tot zondagmiddag 24 juni hopen we opnieuw met de kinderen van groep 5 t/m 8
een spetterend zondagsschoolkamp te beleven in het Boshuis te Driebergen. Een weekend vol met leuke
spellen, Bijbelverhalen (waarin David dit jaar centraal staat), mooie gesprekken, stille tijd, springkussen,
bonte avond, veel plezier, hele leuke kinderen, enthousiaste leiding en natuurlijk vooral met de aanwezigheid
van een geweldige God. De kinderen kunnen een vriendje/vriendinnetje meenemen. De kosten voor dit
weekend zijn 35 euro per kind. Opgeven gaat dit jaar voor het eerst via de ledensite van de Rank; Doorea.
De link naar het aanmeldformulier hebben de kinderen ondertussen via de mail gekregen. Vriendjes en
vriendinnetjes mogen zich aanmelden via www.derank.org/zondagsschoolkamp. Heeft uw kind het
aanmeldformulier niet gekregen via de mail of heeft u nog vragen, mail dan naar
zondagsschoolkamp@derank.org.
Hulp gevraagd!
Voor dit kamp zoeken we nog hulp in de vorm van een opbouwteam voor vrijdag 22 juni (ongeveer vanaf
14:45- 18.30 uur, incl. eten) en een afbouwteam voor zondag 24 juni (gelijk uit de dienst tot ongeveer 15 uur).
Taken; helpen met opzetten en afbreken van 2 losse tenten (makkelijk op te zetten), een luchtkussen, stoelen
en tafels verzetten, helpen met de aankleding kamphuis etc. We hebben gemerkt dat dit veel werk is voor de
leiding in korte tijd en dus zou enige hulp geweldig zijn! Graag aanmelden bij Dennis van Veluw via
zondagsschoolkamp@derank.org. Tot juni!
Het kernteam: Johannes, Marit, Loïs, Matthias, Dennis, Sandra en Alex

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

