Goedemorgen!
Wij heten u hartelijk welkom in deze dienst waarin Karim Landoulsi zal voorgaan.
De aanbidding wordt geleid door Sandy.
Wij wensen u allen een gezegende zondag en een fijne week toe!
Maandag 27 november t/m zaterdag 2 december

Zondag 3 december

Supervisor: Manuel en Natasja

09.30 uur
10.00 uur

Bidstond in het Castello, gebedsruimte.
Samenkomst met ps. Sandy van Zuthem

Aanbidding:
Beamer:
Baby’s:
Dreumesjes:
Peuters:
Groep 1/2:
Groep 3/4:
Groep 5/6:
Groep 7/8:
Ontvangst:
Koffiebar:

Martijn
Maurice
Sayfa, Deborah, Diana
Bert, Esther, Sarah-Joy
Talitha, Evaline
Lydia, Joanne
Martin, Eveline
Thaïs, Gideon
Dirk, Ria
Rosa, Lizzy
Team C, zie mededeling 3

Maandag, dinsdag, 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 3 + snackcorner
Gemeente gebedsavond

Dinsdag
20.00 uur

Huis van Toerusting, studieavond

Vrijdag
20.15 uur
20.30 uur

Let op, andere tijden!
Inloop Chosen 2.9
Start Chosen 2.9

Zaterdag
9.00 uur

Onderhoud Team 1, zie mededeling 2

Supervisor:
Zondag 3 december
4 t/m 9 december

Hans Foss
Manuel en Natasja

Mededelingen
1

Zendelingen:

Eddy en Jennifer van Braam, adres is op te vragen bij het secretariaat.

2

Onderhoud:

Henk K., Leon K., Willy D., Tjaly R., Lois O., Henk W., Dirk M.

3

Koffiebar:

Henk N., Henk K., Ellen K., Dirk M., Yvonne M., Daniel F.

4

KINDERDIENST:
Met de kinderen van groep 1 t/m 8 willen we graag op 17 december een kerstbakje maken. Als u nog materialen heeft
die hier geschikt voor zijn en die u kunt missen, zouden wij deze dan mogen hebben? Bijvoorbeeld: lange dunne
kaarsen, dennenappels/paddenstoelen/ kerstballen o.i.d. aan een steeltje, oase, plastic boterbakjes, enzovoort.
U kunt dit geven aan Diana Dogger of Marieke van Kaam. Namens de kinderen en leiding alvast hartelijk dank.

5

Kleding inzameling Diaconie
Op donderdag 7 en zondag 10 december willen wij een middag en avond gratis kleding, schoenen en winterjassen ter
beschikking stellen aan minderbedeelden. Dit is bedoeld voor gemeenteleden en bezoekers van LifeMeals.
Graag zouden wij voor dit speciale project goed uitziende kinder-, vrouwen- en mannenkleding, schoenen en jassen
willen inzamelen. U kunt uw kleding doneren op zondag 19 en 26 november tussen 12:15 en 13:00 op de bovenste
verdieping van het Castello. Mocht het u niet lukken om op deze twee datums uw kleding etc. te doneren, dan willen
wij u vragen om niet zomaar uw kleding in het Castello neer te leggen, maar vooraf contact op te nemen met Stanley
Stell (06 50905684). Wij willen u alvast bedanken voor uw donatie.

6

Kerstbrunch
Op zaterdag 16 december 2017 wordt er weer een kerstbrunch georganiseerd.
Bent u 70 jaar of ouder en vindt u het leuk om hieraan deel te nemen, dan kunt u bij de Idesk een opgavenstrookje
ophalen. Mocht uw man/vrouw nog geen 70 jaar zijn, maar u wel, dan is deze natuurlijk ook van harte uitgenodigd.
U kunt zich opgeven tot en met 3 december 2017.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Natan en Inge Olink 0546-786074 (graag bellen na 20:00 uur).

7

Kaartje van de week
Wilt u deze week bemoedigen met een kaartje:
Fam. Smit: 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 Idesk.
Giften kunt u overmaken naar: NL60SNSB096.74.36.338 t.n.v. Pinkstergemeente De Banier

