
 

 

De Rank Rivierenland Jaarverslag 2018-2019 
vanuit ons opgeknapte gebouw missionaire groei 

 
Het Jaarthema Gerechtigheid, Vrede en Vreugde 
Het koninkrijk van God gaat niet over eten en drinken maar om 
gerechtigheid, vrede en vreugd door de Heilige Geest. Vanuit 
prekenseries en in de kringen hebben we deze tekst en verder in 
Romeinen ons verdiept wat het koninkrijk betekent voor ons zelf en 
voor onze omgeving. Dankbaar terugkijkend op afgelopen jaar was 
God door Zijn Geest onze gemeente verder aan het bouwen. Dit 
smaakt naar meer en mooi hoe steeds meer gemeenteleden 
aansluiten om samen met ons zout en licht in onze omgeving te willen 
zijn in Rivierenland.  

 
De Hoeksteen opgeknapt en steeds meer een ontmoetingsplek voor de wijk en onze gemeente 
Met veel gemeenteleden, in totaal 7 kluszaterdagen en nog vele uren daarbuiten, is het gebouw De 
Hoeksteen opgeknapt en heeft een open en warme uitstraling gekregen. Het was samenbindend om 
dit samen zo te doen. In juli hebben we dit 
gevierd met een afsluitende dienst met eten 
erbij. De woorden van het jaarthema die 
aansluiten bij onze missie hebben 
permanent een plaats gekregen in de 
kerkzaal om ons eraan te blijven herinneren 
waarvoor we het gebouw hebben gekocht.   
 

De koffieochtenden die zijn gestart begin van het seizoen 
op woensdagochtend voorzien duidelijk in een behoeft en 
er komt inmiddels een vaste groep bezoekers. Er zijn 
plannen om dit uit te breiden naar een tweede ochtend. 
We hebben een kerstlunch en een paaslunch georganiseerd 
waar per keer 15-20 mensen voornamelijk uit de wijk naar 
toe kwamen die het fijn vonden om samen met anderen te 
kunnen eten. We konden met ons eigen gebouw ruimte 

geven voor mooie activiteiten zoals een benefietconcert van Vianezen voor stichting Leergeld en de 
voedselbank. En ook voor ons zelf is er dankzij het gebouw ruimte voor nieuwe activiteiten zoals een 
worshipavond die goed bezocht werd. Het is erg fijn om onze eigen activiteiten als de 
bijbelstudiekring, vergaderingen en andere bijeenkomsten in De Hoeksteen te kunnen houden op 
deze mooie locatie. Terugkijkend wordt ons verlangen voor De Hoeksteen bij de aankoop februari 
2018 nu al vervuld en heeft het een grote stimulans missionair gegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De paasbrunch in de opgeknapte ontmoetingszaal 

 

  

 

Interview in krant Vianen 

 



 
 

 
Een jaarlijks hoogtepunt is de weggeefdag inmiddels ook 
met veel publiciteit en we zien steeds meer mensen uit de 
wijk spullen brengen en de dag erna weer wat ophalen.  
 
Diensten en  kringen - Onze eerste eigen kerstnachtdienst 
Onze belangrijkste activiteiten, de diensten en kringen 
liepen goed. Ruim 70% van onze leden is deel van een kring 
en het studiemateriaal van Tim Keller over de 
Romeinenbrief gaf samen met de prekenseries hierover erg 
mooie diepgang. Nieuw was een bijbelstudiekring waarin we nog dieper de bijbel in gingen. 
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst op kerstavond onze eigen dienst gehouden en geflyerd in 
de wijk. Er kwamen veel mensen op af en we kregen van een aantal oud Hoeksteenbezoekers te 
horen dat ze het fijn vonden om weer in hun oude gebouw een dienst te kunnen bij wonen.   
 

Mooie initiatieven 
Er vonden diverse mooie initiatieven vanuit 
gemeenteleden plaats afgelopen jaar. Inspirerend was de 
teens in mission dag waarin Rianne Bassa (nieuw lid) vanuit 
haar ervaring met OM met tien tieners van ons en de PKN 
activiteiten voor de wijk heeft verzorgd. We hadden een 
erg mooie ‘Sta op en schitter avond’ voor de vrouwen en 
een gezellige ‘kampvuuravond’ voor de mannen. Tijdens de 
landelijke opschoondag gingen we samen met PKN 
vrijwilligers de wijk opknappen. We hebben met twee 
teams jong en oud meegedaan met het lokale 
volleybaltournooi door de PKN georganiseerd. De actie om 

te koken of bij kokers te komen eten met de inkomsten voor het prachtige werk van de zendelingen 
Peter&Annemarie, Joanne en Matt&Femke was een groot succes.  
 
Leden ontwikkelingen 
Afgelopen kerkjaar mochten we 17 nieuwe 
gemeenteleden met hun kinderen ontvangen en 
groeiden we naar 89 volwassen leden toe. Helaas 
moesten we in februari afscheid nemen van Leen Kolle 
die is overleden. Door verhuizing namen we ook 
afscheid van twee gezinnen de familie van Heek en de 
familie Veenman. We hadden twee mooie 
doopdiensten waarin Jose Westerhof en Ans van Leeuwen zijn gedoopt 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Tieners actief in teens in mission 

De voorzitter van het vluchtelingenwerk 

mailt ons kort voor de weggeefdag dat 

een fiets van een vluchteling is gestolen 

en ze hierdoor niet meer naar haar werk 

kan. Als dan iemand net met één mooie 

damesfiets aan komt zetten voel je even 

de knipoog van God.  

  

De Rank volleybalteams Onze eerste Rank kerstavond in Vianen 


