Goedemorgen!
Wij heten u hartelijk welkom in deze dienst waarin ps. Michèl van Zuthem zal voorgaan.
De aanbidding wordt geleid door Daniël.
Wij wensen u allen een gezegende zondag en een fijne week toe!
Maandag 9 t/m zaterdag 14 oktober

Zondag 15 oktober

Supervisor: Manuel en Natasja

09.30 uur
10.00 uur

Bidstond in het Castello, gebedsruimte.
Samenkomst met David de Vos

Aanbidding:
Beamer:
Baby’s:
Dreumesjes:

Martijn
Gideon
Els, Milly, Stans, Mervin
Syreeta, Dea, Ellen

Peuters:
Groep 1:
Groep2/3:
Groep 4/5:
Groep6/7/8:
Ontvangst:
Koffiebar:

Roelofke, Gerrit, Tineke
Anouk, Marieke
Heidi, Frans, Mirjam
Ingeborg, Rakeel
Geen kinderdienst
Gerrie, Lia
Team A

Maandag, woensdag, vrijdag
9.00 - 12.00 uur
Secretariaat
Maandag
9.30 - 11.00 uur
18.30 - 19.45 uur
20.00 uur

Schoonmaak o.l.v. Natasja E.
Schoonmaak team 4 + Lofprijs +
Techniek + multimedia
Gemeentevergadering

Dinsdag
20.00 uur

Huis van Toerusting, studieavond

Vrijdag
15.00 uur
20.00 uur

AWAKE conferentie
Seminar met Jan Pool voor leiders
Samenkomst met Karim Landoulsi

Zaterdag
10.00 uur
14.00 uur
20.00 uur

Samenkomst met Karim Landoulsi
Seminars
Samenkomst met David de Vos

Supervisor:
Zondag 15 oktober
16 t/m 21 oktober

AWAKE conferentie

Manuel en Natasja
Hans Foss

Tot aan de Awake Conferentie zal elke doordeweekse avond
(behalve de dinsdagavonden) de gebedsruimte in het Castello
(voormalig LifeCenter kantoor) open zijn tussen 20.00-22.00
uur.

Mededelingen
1

Zendelingen:

Koen en Joeky Janush, adres is op te vragen bij het secretariaat.

2

Onderhoud:

Geen onderhoud

3

Koffiebar:

Luuk H., Gerwin B., Natasja B., Mary B., Syreeta B.

4

5

6

7

8

Awake NEWS!
*Nog EEN week en dan is het zover!! De AWAKE, A CRY FOR REVIVAL conferentie!
U kunt zich vandaag nog opgeven bij de Idesk en daar alleen betalen via machtiging of contant! (Als u liever betaalt
via Ideal, dan moet u zich via de website www.banier.nl/awake aanmelden.)
*Vragen of meer informatie? Kijk op de website: www.banier.nl/awake of stuur een e-mail naar: awake@banier.nl
Royal Books NEWS!
Als je de film War Room hebt gezien en de boodschap daarvan graag wilt toepassen, dan is er een nieuw boek om
daarmee aan de slag te gaan: “Vurig, gebruik je gebed als krachtig wapen”.
In dit boek geeft Priscilla (hoofdrolspeelster in de film War Room) een strijdplan voor serieus, specifiek en strategisch
gebed. Nu verkrijgbaar bij ons in de winkel.
Arise & Shine avond
We willen jullie van harte uitnodigen voor een Arise & Shine vrouwenavond!
Datum: woensdagavond 18 oktober 2017
Spreekster: ps. Helen Trowbridge
Tijd: 19.30 uur koffie/thee | 19.45 begint de dienst
Van harte welkom!
Voedselactie
De jaarlijkse Dorcas Voedselactie staat alweer voor de deur en graag dagen we u uit om ook dit jaar de allerarmsten in
vooral Oost-Europa deze winter een steuntje in de rug te geven.
We zamelen levensmiddelen in bij 4 Almelose supermarkten en op zondag 29 okt en 5 nov ook in de Banier.
Wilt u meehelpen in een klein team van 3-4 personen de mensen bij een supermarkt te vragen om mee te doen en/of
de spullen in ontvangst te nemen? Schrijf u in bij de statafel in de hal voor een blok van twee uur op zaterdag
4 november. Alvast bedankt!
Kaartje van de week
Wilt u deze week bemoedigen met een kaartje:
Fam. Kersbergen, adres is op te vragen bij het secretariaat.

Mededelingen voor de ‘Deze Week’ geeft u door via: dezeweek@banier.nl
Het e-mailadres van het secretariaat is: secretariaat@banier.nl
Secretariaat: 0546-821199, supervisor: 06-40400754
Contactgegevens van de voorgangers, oudsten en connectgroepleiders kunt u na de dienst opvragen bij de i-desk
Giften kunt u overmaken naar: NL60SNSB096.74.36.338 t.n.v. Pinkstergemeente De Banier

