Mededelingenblad
Wij willen samen als gemeente de Here God eren,
door zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen.
Zondag 8 juli 2018
U bent van harte welkom in deze dienst. Peter Kos zal
vandaag spreken en vieren we avondmaal.
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
De kinderen gaan vandaag gelijk aan het begin van de
dienst 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:
Tamara Dubbeldam
Corry van der Mei
Katerini Spronk
Tineke Zwaan
Pieter Veerman

.

Aanmelden voor een kring
Als je voor het eerst wilt deelnemen aan een kring binnen de
Rank en je de introductiecursus van de gemeente hebt
gevolgd, kun je je opgeven voor het nieuwe kringenseizoen.
Je kunt dat het handigst digitaal doen via het
aanmeldformulier op de website. Meld je aan vóór 15 juli
dan kunnen we snel aan de slag met de indeling. Heb je
vragen over de kringen dan kun je mailen naar:
kringenteam@derank.org
Zondagschoolleiding gezocht 5 en 19 augustus a.s.
Zondagschoolleiding gezocht voor de Gideon- en
Simsongroep in de zomervakantie. Wat fijn dat een aantal
mensen zich al hebben aangemeld om een keer
zondagschool te draaien in de zomervakantie! De Gideon-en
Simsongroep worden samengevoegd en ons vakantierooster is bijna compleet; we zoeken alleen nog leiding voor
zondag 5 augustus en zondag 19 augustus. Helpt u mee? U
kunt zich aanmelden bij Lida Stapel: lida.stapel@casema.nl
Stemmen Bod Marcuscentrum
Zoals deze week via het enews aan de leden van de
gemeente gecommuniceerd kan er vanaf vandaag en zondag
15 juli gestemd worden na de dienst voor het wel of niet
uitbrengen van een bod op het Marcuscentrum. Daarnaast
wordt u bij het stemmen gevraagd een inventarisatielijstje
in te vullen op het gebied van Missionair, Beheer en
Financieel aangaande datzelfde centrum. Maandag 9 juli,
dinsdag 10 juli en donderdag 12 juli tussen 900-1430 uur of
dinsdagavond tussen 1900-2000 uur, in de Vliegend
Hertlaan 4a in Utrecht.
Vakantie Bijbel Feest Zuilen
Van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 juli 2018 vindt het Vakantie
Bijbel Feest Zuilen weer plaats. Dit is een feest voor
kinderen van 4 - 12 jaar uit Zuilen. Het feest wordt in de
middagen gehouden, van 13.30 - 16.00 uur. We willen de
kinderen Jezus' liefde laten zien en over Hem vertellen. Heb
je kinderen van deze leeftijd en woon je in Zuilen? Van harte
welkom! Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar
vrijwilligers die ons gedurende de week willen helpen.
Specifiek zoeken we naar mensen die een groepje met
kinderen willen begeleiden, de orde bij het springkussen
willen bewaken en toezichthouders bij de tent gedurende de
ochtend (08.00 - 10.00 of 10.00 - 12.30 uur), avond (17.00 22.00 uur) of stoere mannen die lekker gaan kamperen in
de tent (22.00 - 08.00 uur). Ben jij op één of meerdere
dagen beschikbaar? Dan horen we graag van je! Mail naar
vakantiebijbelfeestzuilen@gmail.com.

Agenda
Zondag 8 juli

10.00
15.00

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

Zondag 15 juli

10.00
15.00

Gezamenlijke dienst Utrecht & Rivierenland
Persian Baptist Church, Vliegend Hertlaan 4a Utrecht

Woonruimte gezocht
Heb je woonruimte beschikbaar of weet een goede kamer, appartement of huis in de omgeving van Utrecht
laat het ons weten. Met grote regelmaat kloppen mensen uit het hele land bij ons aan of we iets voor hen
weten. Graag je reacties naar: officemanager@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.

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

