Mededelingenblad
Wij willen samen als gemeente de Here God eren,
door zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen.
Zondag 3 juni 2018
U bent van harte welkom in deze avondmaalsdienst.
Teun van der Leer 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
Vandaag is er in de aula van Nieuw Welgelegen voor alle
kinderen van basisschoolgroep 2 t/m 8 weer groot feest:
Kidschurch. Vandaag is thema God zorgt voor jou. Groep
1 van de bassischool gaat gelijk 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 uiterlijk
vandaag nog op via peterkos@derank.org.
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.
Laatste reminder voor het zondagsschoolkamp!
De laatste mogelijkheid om je op te geven voor een
fantastisch kamp. Wanneer? 22-24 juni!
Geef je op via deze
link: www.derank.org/zondagsschoolkamp.
Talent delen!
Voor het zondagsschoolkamp zijn we op zoek naar mensen
die hun talent met ons willen delen. 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 Ranktalenten!
Meld je aan via een mailtje:
zondagsschoolkamp@derank.org of bel met Loïs Otten:
0641577665 (ook voor vragen/meer informatie).
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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New Wine Zomerconferentie 2018
Datum: 21 t/m 27 juli 2018 | Locatie: Landgoed Velder, Liempde. De inschrijving voor de zomerconferentie
is weer geopend. New Wine is een conferentie waar elk jaar zo’n vijfduizend christenen-jong en ouder met
verschillende kerkelijke achtergronden bij elkaar komen; elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om
in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk. Zie: https://zomerconferentie.newwine.nl/zomerconferentie. Tijdens de conferentie kampeer je op het terrein van New Wine. Elk jaar gaan we
met een groep Rankers uit Utrecht, Rivierenland en Leidsche Rijn en vormen we met elkaar Het zgn ‘Rankstraatje’. We nodigen jou/jullie van harte uit om daarbij aan te sluiten. Organisatie van het straatje volgt
later. Eerst maar even inschrijven op de site van New Wine (https://zomerconferentie.newwine.nl/aanmelden-inschrijven). Meer dan welkom! Willem en Rieke van de Wetering.
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.

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

