Zondag 15 april. Goedemorgen!
Wij heten u van harte welkom in deze dienst waarin ps. Michèl van Zuthem zal voorgaan.
De aanbidding wordt geleid door Martijn.

Maandag 16 t/m zaterdag 21 april
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
09.00 – 12.00 uur

Vrijdag
20.15 uur

Chosen

Secretariaat

Maandag
09.30 – 11.00 uur
18.30 – 19.45 uur
20.00 uur

Schoonmaak o.l.v. Astrid Kempees
Schoonmaak team 3
Gemeentebidstond

Woensdag
19.30 uur

Marriage Course

Zondag 22 april
09.30 uur
Bidstond (gebedsruimte in het Castello)
10.00 uur
Samenkomst met br. Janbart Vossebelt

Zendelingen:
zr. Elba Kristiaans de Contreras
(adres opvragen bij het secretariaat)
Onderhoud:
Peter O., Wim F., Marco P., Wim W., Tim K., Wouter C.

Wilt u deze week bemoedigen met
een kaartje:

Koffiebar:
Zie rooster

Jos Deen
(adres opvragen bij het
secretariaat)

Oproep:
Schoonm(a)ak(st)ers gevraagd voor de maandagochtend of- avond.
Opgave bij br. Gosé van der Berg of bij de iDesk.
Big Happening
Vanochtend mogen de groepen 5, 6, 7 en 8 naar de Big Happening in het
Castello.
“24 hours”
Volgende week zaterdag (21/4) is het zover; “24 hours” voor álle mannen.
Vandaag is de laatste mogelijkheid om je aan te melden!!!
Het thema is “No Shame, Be Real”. Gastspreker is Arno van der Knaap.
Samenkomsten - Getuigenissen - Fellowship - Food - Overnachten (niet
blijven overnachten? Geen probleem. Even aangeven op het opgave
formulier)
Locatie Castello. Leeftijd vanaf 16 jaar. Opgave en meer informatie bij de
idesk (€20,- p.p.).

Vandaag zijn wij weer open van:
12.00 – 12.30 uur

Arise and shine
You are invited! Summer picknick zaterdag 26 mei
Locatie: Het Lageveld Wierden, Vriezenveenseweg 57
Verzamelen bij het restaurant (waar je patat kan bestellen)
Wat mee te nemen:
Drinken: koffie/thee/frisdrank of sap
Maak wat lekkers voor ongeveer 2 personen, denk hierbij aan:
Quiche, sandwich, wrap, fruit of salade.
Liefdadigheidsmarkt vluchtelingen Syië en Irak
Talloze vluchtelingen uit Irak en Syrië, leven in zeer verdrietige
omstandigheden en hebben psychische problemen.
Laten we hen ondersteunen en hulp bieden voor verwerking, zodat we een
deel van hun lijden kunnen verlichten. De Wijnrank en Middle East Support
Ministeries organiseren een liefdadigheidsmarkt met nieuwe kleding en
allerlei nieuwe benodigdheden, beschikbaar gesteld door het bedrijfsleven.
De opbrengst gaat naar de mensen in de kampen , die gevlucht en
ontheemd zijn. Datum: 21 april van 10-15 uur. Locatie: wijkcentrum de
Schelf, Binnenhof 51, Almelo.
Van harte welkom, Feiruz en Jacob Bosma

Mannenetmaal
24hours No Shame, Be real
Gastspreker: Arno van der Knaap
Samenkomsten – Getuigenissen
Fellowship – Food
Zie info mededelingen

Mededelingen voor de ‘Deze Week’ geeft u door via: dezeweek@banier.nl
e-mailadres secretariaat: secretariaat@banier.nl | Secretariaat: 0546 821 199
Supervisor: 06 40 400 754 | Giften kunt u overmaken naar:
NL60SNSB096.74.36.338 t.n.v. Pinkstergemeente De Banier

15 april
16 t/m 22 april

Wim Wemmenhove
Hans Foss

