Mededelingenblad
Wij willen samen als gemeente de Here God eren,
door zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen.
Zondag 27 mei 2018
U bent van harte welkom in deze dienst. Jan Wolsheimer
zal vandaag spreken.
Collecte
Tijdens de dienst zal het dankoffer worden opgehaald.
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 o.v.v. dankoffer voorjaar 2018. 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: 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.
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Vanavond: gebedsavond!
Vanavond gaan we weer bidden voor onze gemeente, op de
Vliegend Hertlaan. We bidden in kleine groepjes voor
diverse zaken die binnen de gemeente spelen. Ook is er
vanmorgen weer de mogelijkheid om gebedspunten mee te
geven. Deze worden verzameld in een kruik bij de ingang.
Als je mee wilt bidden dan ben je weer van harte welkom!
Om 19.30u is er koffie, van 19.45u tot 21.30 gaan we bidden.
Gemeentevergadering 28 mei 2018
Maandag 28 mei hebben we onze halfjaarlijkse
gemeentevergadering voor leden. Deze wordt gehouden in
de aula van Nieuw Welgelegen en begint om 20.00 uur,
vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. De gemeentevergadering is een moment waarop de gelegenheid is je bij
te praten over ontwikkelingen in de gemeente. Bijvoorbeeld
over: de veilige kerk, de wet op privacy, de voorganger als
werknemer én onze zoektocht naar vervangende
huisvesting. Donderdag hebben we het Marcuscentrum in
Hoograven bezichtigd en willen jullie graag over deze
interessante optie informeren. Daarnaast is de
gemeentevergadering ook een moment waarop we samen
keuzes maken, omdat we samen richting geven en
verantwoordelijk zijn voor beleid en een gezonde financiële
huishouding. We hebben elkaar nodig. Probeer daarom te
komen, meld je af bij de secretaris als je echt niet kan en bid
voor een goede vergadering. Afgelopen week zijn de agenda
en de stukken naar alle leden verstuurd en nu ook via de site
beschikbaar.
Ondernemersavond 7 juni
De eerstvolgende ondernemersavond zal D.V. donderdag 7
juni zijn. Ontvangst vanaf 19.30 uur in de Bovenkamer,
Poeldijk 9 te Breukelen, dit is op het terrein van
Bouwbedrijf Van Schaik. Gastspreker deze avond is Marco
Overdijk van Stoeten & Partners, sales en management
intelligence. Hij zal deze avond spreken over leiderschap.
17 juni @ChurchXL
Vorig jaar was de @churchL dienst een groot succes! Maar
ook dit jaar belooft het weer een groot spektakel te worden!
De jaarlijkse jongerendienst @ChurchXL in de grote zaal
van Nieuw Welgelegen op 17 juni a.s.
Deze keer heeft de jongerendienst het thema "Your Perfect
Future". Samen met Daniel Drost duiken we in op dit
veelzijdig onderwerp. Maar er is meer; er zullen kinderen
worden opgedragen, er is een band in samenwerking met
onze eigen tieners en jeugd, een interactief spel en nog veel
meer.... Zorg dus dat jij erbij bent 17 juni en neem al
je vrienden en vriendinnen mee!
Locatie: Grote Zaal Nieuw Welgelegen - 17 juni 2018,
aanvang 10 uur.

Agenda
Zondag 27 mei

10.00
19.30

Dienst Utrecht, Rivierenland, Leidsche Rijn
Gebedsavond

Maandag 28 mei

20.00

Gemeentevergadering Aula Nieuw Welgelegen

Zondag 3 juni

10.00

Avondmaalsdienst Utrecht, Rivierenland, Leidsche Rijn

Woensdag 6 juni

-

Kringavond

Donderdag 7 juni

19.30

Ondernemersavond

Talent delen!
Voor het zondagsschoolkamp zijn we opzoek naar jou! Op zaterdagmiddag 23 juni zullen wij in verschillende
groepjes workshops doen met de kinderen. Heb jij jouw talent altijd al door willen geven aan de jongere
generatie? Dit is je kans:
workshop schilderen, cupcakes versieren, schermen, mode, scouting noem het maar op, we zijn benieuwd
naar alle Rank-talenten!
Meld je aan via een mailtje: zondagsschoolkamp@derank.org of bel met Loïs Otten: 0641577665 (ook voor
vragen/meer informatie).
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.
Zondagsschoolleiding gevraagd
Een aantal groepen van de zondagschool hebben vanaf eind augustus nieuwe leiding nodig.
Concreet zijn we op zoek naar:
2 leiding voor de Benjamingroep (2,5 tot 4 jaar)
2 leiding voor Esthergroep (groep 1)
2 leiding voor de Davidgroep (groep 2)
1 leiding voor de Gideongroep (groep 5&6)
Lijkt het jou leuk en wil jij je inzetten voor de kinderen? Meld je dan aan! Voor meer informatie en
aanmelden kan je terecht bij: Hanneke van Driel, han_vd@hotmail.com, telefoon: 06-28786590.
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.

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

