Zondag 13 mei. Goedemorgen!
Wij heten u van harte welkom in deze dienst waarin br. Stanley Stell zal voorgaan.
Vandaag vieren we Heilige Avondmaal. De aanbidding wordt geleid door Daniël.

Maandag 14 t/m zaterdag 19 mei
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
09.00 – 12.00 uur
Maandag
09.30 – 11.00 uur
18.30 – 19.45 uur
20.00 uur
Woensdag
19.30 uur

Vrijdag
20.15 uur

Chosen

Secretariaat

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

Zondag 20 mei
09.30 uur
Bidstond (gebedsruimte in het Castello)
10.00 uur
Samenkomst met br. Steve en zr. Rita
Fedele
20.00 uur

Marriage Course

Avonddienst met br. Steve en zr. Rita
Fedele

Zendelingen:
Egbert Enserink
(adres kunt u 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:

JC-Click
Op zaterdag 19 mei gaan we weer evangeliseren. Zoals gewoonlijk starten
we met een dienst in het Castello om 11.00uur. Na de dienst zal er een
lunch zijn. Na de lunch zullen we de straat op gaan! U bent van harte
welkom!

Arend Baars
(adres kunt u opvragen bij het
secretariaat)

Regiomeeting
Eind mei zijn er weer regiomeetings! Wilt u hier rekening mee houden.
Volgende week meer informatie hierover!
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.
Kinderweekend
Hoi alle kinderen van groep 6-7 en 8!!!!
Ook dit jaar weer een grandioos leuk, gezellig, ontspannen, diepgaand,
leerzaam, knotsgekke kinderweekend.
Van vrijdag 22 juni tot en met zondag 24 juni. Zet het alvast in je agenda
we zouden het echt TOP vinden als jullie allemaal meegaan.
Verdere informatie volgt nog

MOEDERDAG!!! Vandaag is het
Moederdag! Je moeder al verwend?
Of... Oeps, vergeten? De
boekenwinkel heeft allerlei leuke
pakketjes gemaakt voor onze
moeders. Een pakketje zelf laten
samenstellen kan uiteraard ook. Tot
straks na de dienst!!!

Kinderweekend oproep
Voor het kinderweekend zijn we nog op zoek naar:
Grote slaaptenten voor ongeveer 6-10 personen.
Stevige grote partytenten waar de zijkanten van dicht kunnen.
Grote lange tafels eventueel met banken erbij. Heeft u een parasol te leen
dan zouden we deze ook graag van u willen lenen.
Mocht u dit hebben zou u dan een mail willen sturen naar:
m.vankaam@banier.nl
Chosen
Voor de sponsoring van onze kamp zullen we op de volgende data hapjes
verkopen:
27 mei verkoop ijs voorhal banier
3 juni bbq/ ijs verkoop voorhal banier en terras banier
17 juni verkoop molukse hapjes voorhal banier
24 juni patat verkoop lounge/ eetzaal/ keuken castello
Opgeven Banier familiedag zondag 1 juli
Geef je op voor de Banier Familiedag 2018 op zondag 1 juli! Dit jaar weer
veel fun, fellowship en gezelligheid. Er zijn nieuwe activiteiten, waaronder
“The Sweeper” (gesponsord door de Snackcorner, Bingo met prijzen
(gesponsord door Royal Books) en we sluiten de dag af met een BBQ.
Elke zondag t/m 17 juni na de dienst, kan je je opgeven in de koffiehal bij de
aangewezen tafel bij de ingang.
- Kosten: vanaf 12 jaar en ouder € 4,- p.p.,
- Kosten kind vanaf 4-12 jaar € 2,- p.k.
- Kinderen van 0-4 jaar gratis.
- LET OP: bij een gezinssamenstelling met 3 kinderen of meer, betaal je
voor maximaal 2 kinderen.
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

2e pinksterdag 20 mei
Avonddienst met
Br. Steve en zr. Rita Fedele
20.00 uur

14 t/m 20 mei
21 t/m 27 mei

Hans Foss
Manuel en Natasja Egels

