Goedemorgen!
Wij heten u hartelijk welkom in deze dienst waarin br. Stanley Stell zal voorgaan.
De aanbidding wordt geleid door Daniël.
Wij wensen u allen een gezegende zondag en een fijne week toe!
Maandag 6 t/m zaterdag 11 november

Zondag 12 november

Supervisor: Manuel en Natasja

09.30 uur
10.00 uur

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag (zie mededeling 4)
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 + Chosen 2.9
Gemeente gebedsavond

Vrijdag
20.00 uur

Chosen 2.9

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

Bidstond in het Castello, gebedsruimte.
Samenkomst met ps. Michèl van Zuthem
Avondmaal
Martijn
Rob
Els, Milly, Stans
Dea, Syreeta, Ellen
Talitha, Evaline
Louise, Wouter
Heidi, Frans, Mirjam
Ingeborg, Rakeel
Myrthe
Gerrie, Lia
Team E

Supervisor:
Zondag 12 november Manuel en Natasja
13 t/m 19 november Hans Foss

Mededelingen
1

Zendelingen:

Wouter en Herma Berkhof, adres is op te vragen bij het secretariaat.

2

Onderhoud:

Geen onderhoud

3

Koffiebar:

Yuhan A., Nadja van B., Dawn O., Sarma de G., Gwendolyn M., Jeanette van ‘t E.

4

5

6

7

8

9

Secretariaat
Vanaf komende week zal het secretariaat ook elke dinsdagochtend geopend zijn van 9.00 tot 12.00 uur.
Mariëlle Schaeffer komt ons team versterken en daar zijn we erg blij mee! Vanessa, Tasmunah en Marianne.
Royal Books NEWS!
*Vandaag ligt hij in de winkel: De NIEUWE cd van Make Some Noise Kids –4-!!! De prijs is 9,95 euro. Ook het
bijbehorende themaboek Safe (2,-) ligt vanaf nu in de winkel.
*Veel uitlopende cd’s en dvd’s zijn in de uitverkoop. Let op de rode stickers!
Schoenendoosactie
De gemaakte schoenendozen kunnen vandaag, zondag 12 november en zondag 19 november ingeleverd worden bij
de Idesk. Alvast hartelijk bedankt!!

Dorcas Voedselactie
Vandaag is de laatste dag, waarop u de boodschappen kunt inleveren voor deze actie. Dank u wel voor al uw
giften en hulp!
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).
Kaartje van de week
Wilt u deze week bemoedigen met een kaartje:
Hans en Trudy 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 Idesk.
Giften kunt u overmaken naar: NL60SNSB096.74.36.338 t.n.v. Pinkstergemeente De Banier

