PLANNING KERKDIENSTEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

Week 32

7 aug t/m 13 aug 2022

Zondag 7 augustus 2022
In deze dienst wordt dhr. Smits aan de gemeente verbonden
Voorganger:
Ds. J.B. Kamp, Elden
Ouderling:
Piet Rosseel
Diaken:
Tineke Logtmeijer
Ontvangst:
Geesje Albertus
Beeld en geluid: Hans Boer
Organist:
Jack Blok
Muzikale bijdrage: Ellis van Maanen en Arnold en Annemarie
Dekker
Oppas:
Jannie Mentink en Marianne Boer
Koffie en thee:
Marijke Bleijenberg en Hennie Rosseel
Zondag 14 augustus 2022
Voorganger:
prop. J. Mulder, Nijkerkerveen
Ouderling:
Jack Theunissen
Diaken:
René Vos
Ontvangst:
Arie de Jonge
Beeld en geluid: Kees van Oosten
Organist:
Dick Berkhout
Oppas:
Bregje van Oosten en Annelien Frentz
Koffie en thee:
Truus Theunissen en Jannie Mentink
AGENDA
Er zijn geen agendapunten voor de komende week
De diensten zijn ook LIVE te beluisteren en te bekijken via
Kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057 of via onze website.

ORDE VAN DIENST 7 AUGUSTUS 2022
Orgelspel

Welkom en mededelingen

Voor aanvang van de dienst zingen we uit Weerklank:
Lied 431 : 1 en 8

Intochtslied: Ps. 84 : 1
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Lied: Ps. 84 : 2
Geloofsbelijdenis
Lied: Ps. 75 : 1
Gebed
Schriftlezing: Filippenzen 2 : 1 - 11
Lied: Gez. 305 : 1
Verkondiging
n.a.v. Romeinen 15 : 7
“AANVAARDT ELKAAR”
Lied: Gez. 314 : 1 en 3
Muzikaal Intermezzo
Lezing van het Formulier voor de Bevestiging in de Bediening van
Kerkelijk Werker
Lied: Ps. 121 : 4
Bevestiging
Gebed om de Heilige Geest
Handoplegging
Lied: Ps. 134 : 3 (oude berijming, staande)
Dankgebed en Voorbeden
Inzameling van de Gaven
Lied: Gez. 456 : 1 en 2
Zegen
Antwoordlied: Gez. 456 : 3
Orgelspel

431:1
God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem / heft tot Hem
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder.
431:8
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat G’ in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga / zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

BLOEMENGROET
De bloemen gaan met een hartelijke
felicitatie naar mw Akkermans die gisteren,
6 Augustus haar verjaardag vierde en naar
dhr Akkerman en dhr Hartgers, die morgen, 8 Augustus
hun verjaardag hopen te vieren.
VANUIT DE KERKENRAAD

Kees Smits verbonden aan de Rank gemeente
De kerkenraad is verheugd dat de heer Smits afgelopen
maandag een aanvang met zijn werkzaamheden in onze
gemeente heeft gemaakt. De kerkenraad wenst hem Gods
onmisbare zegen en wijsheid toe.
Komende zondag zal de heer Smits officieel aan onze
gemeente verbonden worden in een dienst die door ds.
Kamp zal worden geleid. Deze dienst zal muzikaal worden
opgeluisterd door bijdragen van Arnold en Annemarie
Dekker en Ellis van Maanen.
Oproep aan alle vrijwilligers
Verzoek aan alle vrijwilligers in De Rank. Graag
doorgeven wanneer zij in de maanden september, oktober
en november niet beschikbaar zijn om dienst te doen.
Doorgeven aan Anneke de Jonge e-mail
wb@derankarnhem.nl

Pastorale zaken
Op het moment van dit schrijven verblijft Anneke de Jonge
na een hartoperatie in Nieuwegein in het Rijnstate
ziekenhuis in Arnhem. De operatie is goed verlopen. We
danken onze Hemelse Vader hiervoor.
Na een val is Joke Schoonderwaldt opgenomen in het
Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Haar situatie lijkt ernstig.
Laten we bidden voor haar herstel en nabijheid van God,
ook voor haar partner en familie, die allemaal een
moeilijke tijd doormaken.
Wij wensen alle zieken Gods zegen en bemoediging toe
en een voorspoedig herstel. De vakantieperiode kan ook
voor sommigen moeilijk zijn en misschien ook wel eens
eenzaamheid met zich meebrengen. Het leven kan dan
een beetje stil liggen. We wensen ook iedereen daarin
Gods nabijheid toe. En wie zich geroepen voelt: pak eens
de telefoon of breng eens een bezoekje als het mogelijk is.
Het verslag van de laatste gemeentedag is ook
beschikbaar en wordt meegestuurd met de mail met de
weekbrief.
De kerkenraad wenst u een gezegende week toe.
Wim Hesselink

PASTORAAT

TEKST EN UITLEG

Een hartelijke groet uit Nijkerk. Aan het begin van deze week zijn
mijn werkzaamheden binnen De Rank begonnen. De eerste taken
waarmee ik hoop te starten zijn het bezoekwerk in de gemeente
en de Bijbelkring. De maandag en de woensdag zijn de dagen dat
ik in de gemeente aan het werk ben. In de week van de Bijbelkring
zal ik er op de maandag en de dinsdag zijn. Piet Rosseel zal als
coördinator voor het pastoraat optreden. U mag mij natuurlijk ook
benaderen voor een afspraak. Ik verheug mij op de komende
contacten. In de eerste 2 maanden willen we het bezoekwerk in
de gemeente toespitsen op de jongeren, de jonge gezinnen en de
ouderen boven de 80, die in de maanden juli en augustus jarig zijn
(geweest). Als er geregeld bezoek nodig is, draagt de ouderling of
de bezoek broeder of zuster daar zorg voor. Piet Rosseel zal dit
coördineren. Wim Hesselink is ook betrokken bij dit gedeelte van
de opbouw van de gemeente. Bij de bezoeken aan de jongere
gemeenteleden is het ook fijn en van belang voor De Rank om
samen na te denken en zeker aan God te vragen, hoe ze gaven
en talenten kunnen inzetten in de kerk. Wim Hesselink kan als
onze voorzitter zorgdragen voor een goede inzet van onze
gezamenlijke gaven en talenten. Ik dank de gemeente voor de
hartelijkheid. Bijzonder dank ik ds. Kamp en zijn vrouw voor alles
wat zij voor De Rank deden en doen. Wij hebben afgesproken dat
hij ook nog best eens een bezoek brengt. Dat zal hij doen op zijn
tijd en wijze. Ik ben hem daar dankbaar voor. Ik hoop dat we onder
Gods zegen een goede tijd met elkaar mogen hebben.
Met hartelijke groet van pastor C.J. (Kees) Smits
(Mijn contact gegevens vindt u onderaan deze weekbrief)

Dhr Smits preekte over Psalm 103 : 12-24 en Marcus 4 :
35-41
Psalm 103 : 12-24
Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze
overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich
ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich
over wie Hem vrezen. Want Híj weet wat voor maaksel wij
zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn.
De sterveling - zijn dagen zijn als het gras, als een bloem
op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is
gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet
meer. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van
eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,
voor wie Zijn verbond in acht nemen
en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.
De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn
Koninkrijk heerst over alles.
Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn
woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij
spreekt.
Loof de HEERE, al Zijn legermachten, dienaren van Hem,
die Zijn welbehagen doen.
Loof de HEERE, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn
heerschappij.

Marcus 4 : 35-41
En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij
tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant. En zij
lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het
schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij
Hem. En er stak een harde stormwind op en de golven
sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En Hij lag in
het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij
wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U
Zich er niet om dat wij vergaan?
En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen
de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er
kwam een grote stilte. En Hij zei tegen hen: Waarom bent
u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden
met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch,
dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?
“De sterveling - zijn dagen zijn als het gras, als een bloem
op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan,
is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer”. Zó
brengt de psalmist de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid
van de mens onder woorden. Wij hier in de kerk, lid van de
christelijke gemeente, weten dat wij onze moeite, verdriet
en zorg in gebed bij God mogen brengen. En God verwacht,
dat wij dan zullen gaan in zijn kracht en zijn genade. Dat wij
zullen luisteren naar zijn stem. En die stenen muur opgeeft,
die zich in de loop van de jaren om je hart heeft gevormd.
Dan werkt vers 5 in je leven: “Die uw leven verlost van het
verderf, Die u kroont met goedertierenheid en
barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw
jeugd vernieuwt als die van een arend”. Zoals die 12 jonge
mannen, die discipelen werden van Jezus en ontdekten dat
Hij door God was gezonden. Die, discipel van Jezus zijnde,

de diepte van zijn woorden ervoeren: woorden van eeuwig
leven. Die zijn verkondiging hoorde dat God spreekt,
geneest en redt. Hoe hoog dat gaat lezen we in de 2de
schriftlezing. Na een vermoeiende dag nemen de discipelen
Jezus mee in hun vissersboot om over het meer van Galilea
naar de andere kant te varen. De aanvankelijk zo vredige
vaart wordt ruw verstoord door een valwind, die het meer
verandert in een kolkende zee. Jezus slaapt, het lijkt of Hij
niets bemerkt. Dat kan onze ervaring zijn, als wij in onze
nood tot God bidden en geen antwoord krijgen. Hoort Hij
dan niet? Kohlbrugge zei ooit: “Het horloge van een mens
loopt altijd voor”. Hoe moeten we leren dat God komt op
zijn tijd. Want Hij kent ons leven en Hij kent ons hart.
Als Jezus wakker is, bestraft Hij de zee: “Zwijg, wees stil! In
het Grieks staat er :”Wordt gemuilkorfd”. Satan, een valse
hond, wordt hier gemuilkorfd. Dat gebeurt definitief straks,
op Golgotha. De rust en de vrede, die terugkeert op het
meer van Galilea spreekt ons van het paradijs van straks,
de nieuwe aarde. Het geloof, we hebben, als koppige
schapen, een leven lang nodig om er in te groeien. We
groeien ja, maar niet zonder in het midden van de gemeente
te zijn. Een gemeente van jongeren en ouderen. Samen het
Lichaam van Christus. Daar leren we omzien naar elkaar,
luisteren naar elkaar. En als een kind geworden zijnde:
Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
Hans Boer

COLLECTE-AFKONDIGING
• De eerste collecte is bestemd voor het Steunfonds van
de Gereformeerde Bond. De gelden die we hiervoor
ontvangen, besteden we aan kerkelijke gemeenten in
het land. Vanaf de oprichting van de Bond heeft men
zich ingezet voor het stichten en instandhouden van
predikantsplaatsen, in verschillende delen van ons
land. Waarom? Omdat door de verkondiging van het
Woord de gemeenten gebouwd worden. Die overtuiging
is er nog altijd. En daarom leven we ook in 2022 via de
collecten voor het Steunfonds mee met hervormde
gemeenten die niet (meer) op eigen kracht de
predikantsplaats kunnen laten voortbestaan.
Waarop de Gereformeerde Bond zich met dit fonds
concreet richt? In onze gaven denken we aan
gemeenten op het platteland, waar voor jonge gezinnen
niet zoveel werkgelegenheid meer is. We mogen
denken aan gemeenten in de stad, waar de kerk niet
meer de plaats heeft die ze vroeger had, maar waar
Gods Woord niettemin klinkt. In toenemende mate
hebben we contacten met kleine dorpsgemeenten voor
wie de afdrachten aan de landelijke kerk in combinatie
met een geringe terugloop in financiën de
predikantsplaats onder druk zetten. Jaarlijks zijn er
inmiddels contacten met wel zestig gemeenten. Het zou
geweldig zijn als ook door uw gaven nóg meer
gemeenten geholpen kunnen worden.
U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer: NL43
RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen
Arnhem met vermelding: de Rank en collecte 7
augustus.

• De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk
kerkenwerk. U kunt uw bijdrage (voor de tweede
collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL97
RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente
Arnhem met vermelding: 2e collecte 7 augustus.
• De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de
kerkgebouwen. U kunt uw bijdrage (voor de derde
collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO
0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met
vermelding: 3e collecte 7 augustus.

CONTACTGEGEVENS

WEEKBRIEF

Bijstand in het pastoraat: dhr. C.J. Smits
e-mail kerkelijkwerker@derankarnhem.nl / tel. 033-2460826
Voor kerkelijke- of administratieve zaken kunt u terecht bij
onze scriba mevr. Jannie Mentink
e-mail: scriba@derankarnhem.nl / tel. 026- 3618422
Contact met de kerkenraad, ook voor algemene vragen, via
voorzitter dhr. Wim Hesselink
e-mail: voorzitter@derankarnhem.nl / tel. 06-57334854
Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@derankarnhem.nl
Ouderlingen: ouderlingen@derankarnhem.nl
Diakenen: diaconie@derankarnhem.nl
Ledenadministratie (lidmaatschap, gastlidmaatschap of 'vriend
van de gemeente’) via dhr. Piet Rosseel
e-mail: ledenadministratie@derankarnhem.nl / tel. 026-3636335
Contactpersoon bloemendienst is dhr. Hans Boer
e-mail: bloemendienst@derankarnhem.nl / tel. 026-4437934
Ook met vragen over geluid en uitzending van de kerkdiensten
kunt u bij dhr. Hans Boer terecht.
e-mail: uitzendingen@derankarnhem.nl
Contactpersoon vrijwilligerswerk is dhr. Jack Theunissen email: kerkrentmeesters@derankarnhem.nl / tel. 026-3115164
Onze websitebeheerders zijn te bereiken via:

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen of juist niet meer?
Maak dit a.u.b. kenbaar door een e-mail te sturen naar:
wb@derankarnhem.nl

websitebeheer@derankarnhem.nl

Alles rondom financiën via dhr. René Vos
e-mail: financien@derankarnhem.nl
Het rekeningnummer van onze wijkkas: NL54 INGB 0001 5599
72
Ons algemene e-mailadres: info@derankarnhem.nl
Onze website: www.derankarnhem.nl

