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Vieren en volgen in tijden van corona en verzelfstandiging 
 

Wie had het verloop van seizoen 2019-2020 kunnen voorzeggen? Onze God 
wist alles vanaf het begin maar wij hebben verbaasd gestaan door de 
ontwikkelingen rondom corona. In contrast met het jaarthema vieren 
kwamen er juist zorgen. Wij leerden dit seizoen om te vieren dat Christus 
met ons en in ons is, temidden van lijden en zorgen. Het volgen van Jezus is 
een hoge roeping en verdient het om onze volle aandacht te krijgen. Zie hier 
ook de afbeeldingen van de kinderen, die vieren met pannekoeken en de 
gemeente met het loofhuttenfeest. We mochten ook onze verzelfstandiging 
vieren met de hele Rank-familie en de unie van baptistengemeenten. Wij  

blijven volgen in de voetsporen van Jezus en 
zien uit naar Zijn komst als hij Zijn rijk van vrede, vreude en gerechtigheid zal vestigen. Maranatha, 
Jezus kom spoedig. 
 
Groei in missionaire activiteiten in de wijk 
In het najaar tot de corona uitbraak in maart waren er 
diverse (nieuwe) missionaire activiteiten. Er werd aansluitend 
op de nog drukkere weggeefdag, een ladies night 
georganiseerd waarbij een aantal mensen die dit goed 
konden gebruiken naast een kledingadvies ook met passende 
kleding trots de Hoeksteen weer uitkwamen.  

 
Rianne is in december 
uitgezonden als zendelinge in Vianen om jongeren te 
bereiken. Ze wil het missionaire jongerenwerk wat ze deed in 
Lansigerland nu in Vianen gaan opzetten na haar trouwen met 
Heicopper Adriaan.  
 
Puch starte een initiatief met een app groep om praktisch 
mensen te ondersteunen met bijvoorbeeld klusjes en 
boodschappen en kreeg veel aanmeldingen.  

 
De actieve groep rond de koffieochtenden besluit in navolging op de 
geslaagde kerstbrunch om wekelijks een lunch voor mensen die graag 
met een groep eten aan te bieden, gesponsord door de plaatselijke 
bakker. Ons jaarthema, Jezus volgen en ook het vieren wordt met 
deze activiteiten handen gegeven. Er ontstaat een groep mensen die 
niet of nauwelijks in onze diensten komen maar wel helemaal 
verbonden zijn via deze bijzondere ontmoetingen  

 

Kleding(advies) voor mensen uit de wijk 

 

 

  

Dansen op ons eigen loofhuttenfeest Kinderen met pannenkoeken 

 

Uitzending Rianne 

Start wekelijkse lunch 



 
 

Corona vanaf maart 2020 
In maart werden we allemaal verrast door de Corona 
uitbraak. Wat een impact op mensen persoonlijk, op ons land 
en op ons als gemeente. Al heel snel werden er dankzij 
diverse vrijwilligers online ontmoetingen via Zoom 
georganiseerd. Alhoewel we de fysieke ontmoetingen misten 
was het goed om elkaar online te blijven ontmoeten. In ad 
random ingedeelde breakoutrooms kon je na de dienst met 
je eigen koffie bij praten. Telefonisch, met app en op andere 
manieren werd contact onderhouden onderling. Maar we 
misten het enorm. Wat fijn dat we toen het weer mocht we weer in juli zijn gestart met 
bijeenkomsten waarbij we onze weg erin zochten hoe je met neuriend zingen en 1,5 meter afstand 
toch mooie ontmoetingen met elkaar en God kan hebben en de kringen weer bij elkaar kwamen.  

 
Ook in de coronatijd waren er mooie initiatieven zoals de gebedsmuur geplaatst waar bijzondere 
gebeden door buurtbewoners met briefjes werden ingevuld. En de actie met lichtjes overal in de wijk 
haalde het plaatselijke nieuwsblad en veel reacties op facebook zoals deze ‘ondanks dat ik niet 
gelovig ben wordt dit gebaar enorm gewaardeerd. Echt hartverwarmend’. We konden ook via de 
krant en flyers een boodschap van hoop blijven uitdragen in deze tijd van onzekerheid. 
 
Leden ontwikkelingen 
Afgelopen kerkjaar mochten we 7 nieuwe 
gemeenteleden met hun kinderen ontvangen en zijn 
twee gemeenteleden met hun kinderen vertrokken naar 
Utrecht.  We hebben afscheid genomen van de 
zendelingen Matt en Femke die we lange tijd mochten 
steunen. We blijven verbonden met de zendelingen 
Peter & Annemarie ook al zijn ze na de verzelfstandiging 
lid van De Rank Utrecht. De eerste ‘Rank bruiloft’ van Gerine en Arnold vond plaats vanuit ons eigen 
gebouw. Noelle en Marit zijn gedoopt in een prachtige dienst. We hadden een indrukwekkende 
afscheidsdienst van mevrouw Roza en een bijzonder in memoriam van Antoon van Rijnsoever, die 
ons op de koffieochtenden bezocht.  
 
Verzelfstandiging 
Na een zorgvuldig proces van vele jaren zijn we 1 
september 2020 een zelfstandige gemeente, los van 
Utrecht. Mede door de onzekerheid door Corona waren 
er ook zorgen maar met 42 stemmen voor, 4 
onthoudingen en 4 tegenstemmen is de oprichting een 
feit. Het proces ging in goede afstemming met Utrecht 
waar we veel steun hebben ontvangen. Gestart met gebed in 2007 is er nu een zelfstandige 
gemeente met een verlangen om van betekenis te zijn in Vianen en in de regio.   

 

  

  

Zoom diensten 

Lichtjes in de monnikenhof 
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