Mededelingenblad
Wij willen samen als gemeente de Here God eren,
door zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen.
Zondag 17 juni 2018
U bent van harte welkom in deze @churchXL dienst.
Daniël Drost zal vandaag spreken en er worden kinderen
opgedragen.
Collecte
Tijdens de dienst zal er collecte zijn 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: reageren@derank.org
Translation
Headsets for translation are available at the back of the
room.
Gebed gevraagd voor:
Katerini Spronk
Marga Wijntje

17 juni Gebed na de dienst
Aanstaande zondag willen we direct na de dienst
samenkomen om met elkaar te bidden voor de mogelijkheid
van het Marcuscentrum. Vooruitlopend op de
gemeenteavond van 18 juni is het goed ons voor God te
verootmoedigen en Hem te zoeken in Zijn plan voor ons.
We willen Hem vragen Zijn licht over de stad Utrecht uit te
spreken en nederig te vragen waar Hij ons wil brengen? Of
dit nu in Hoograven en de Marcuskerk is of wellicht een
andere plek, we willen Hem daarin zoeken.
Na de dienst bidden we in een van de zondagsschoollokalen op de 4e verdieping. Iedereen is van harte welkom!
18 juni Gemeenteavond Marcuscentrum
Zoals eerder gecommuniceerd zijn we als Rank aan het
onderzoeken in hoeverre het Marcuscentrum de nieuwe
thuishaven voor de Rank kan worden. Om samen hierin op
te trekken organiseren we morgen, maandag 18 juni, een
gemeenteavond. We willen deze avond heel praktisch en
interactief nadenken hoe we als gemeente met een plek als
het Marcuscentrum de stad Utrecht kunnen dienen. Gezien
deze avond heel concreet om het Marcuscentrum zal gaan,
zullen we deze avond houden in het Marcuscentrum,
Wijnesteinlaan 2-4, Utrecht (Hoograven). Van 19.30 -20.00
uur is er gelegenheid om het gebouw te bekijken en
aansluitend zullen we met elkaar in gesprek gaan. Gebed
voor dit uitdagende proces is belangrijk en vragen we je dit
dagelijks te doen. Graag tot morgen!
Nieuwe speakers live!
Vandaag gaan voor het eerst live met onze nieuwe speakers.
Het zal nog wel een aantal diensten duren om de nieuwe set
te leren kennen en er echt optimaal geluid uit te krijgen. Dit
is lastig omdat geluid ook heel erg met smaak te maken
heeft, en er heel veel andere factoren van invloed zijn dan
alleen het geluidssysteem zelf. Geeft u het geluidsteam, in
samenwerking met het muziekteam, even de tijd om goed
met het nieuwe geluidssysteem om te gaan.
Feedback is van harte welkom op reageren@derank.org.
Watoto koor uit Uganda komt 1 juli bij ons
Op 1 juli a.s. zal het Watoto koor uit Uganda bij ons
optreden en onze dienst opluisteren met enthousiaste en
mooie liederen en dans. We kijken er als gemeente naar uit
hen in onze dienst te mogen ontvangen en willen dit ook
graag met zoveel mogelijk mensen delen. Nodig jij ook
mensen uit voor deze dienst? Na de dienst kunnen er ook
allerlei leuke spulletjes en cd’s gekocht worden om het werk
van Watoto en hun missie te ondersteunen.
Watoto is geen weeshuis in de traditionele zin van het
woord. Het is een kerk die in actie kwam toen vele kinderen
in nood waren. Ze bouwen huizen voor kinderen die hun
familie zijn kwijtgeraakt of die om welke reden dan ook erg
kwetsbaar zijn. Elk Watoto gezin bestaat uit een moeder
(veelal een weduwe) die maximaal 8 kinderen, van 2 jaar of
ouder, verzorgt. Baby Watoto vangt de baby’s tot 2 jaar
op.Het model is ontworpen om niet alleen in de fysieke
behoeften van het kind te voorzien. Het geeft ook al het
andere wat nodig is om ze groot te brengen tot volwaardige,
verantwoordelijke, integere en doelgerichte christenen.

Agenda
Zondag 17 juni

10.00
15.00
19.00

Dienst Utrecht, Rivierenland, Leidsche Rijn
Persian Baptist Church, Vliegend Hertlaan 4a Utrecht
Tiener- en Jeugdavond

Vrijdag 22 t/m 24 juni

-

Zondagsschoolkamp

Zondag 24 juni

10.00
15.00
19.30

Dienst Utrecht, Rivierenland, Leidsche Rijn
Persian Baptist Church, Vliegend Hertlaan 4a Utrecht
Gebedsavond

Maandag 18 juni

19.30

Gemeenteavond Marcuscentrum, Wijnesteinlaan 2-4, Utrecht
(Hoograven).

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.
New Wine Zomerconferentie 2018
Aanmelden voor het Rankstraatje op de New Wine Zomerconferentie kan nog tot uiterlijk 20 juni a.s.

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

