Zondag 10 juni. Goedemorgen!
Wij heten u van harte welkom in deze dienst waarin br. Karim Landoulsi zal voorgaan.
De aanbidding wordt geleid door Martijn. Vandaag vieren we Heilig Avondmaal.

Maandag 11 t/m zaterdag 16 juni
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
09.00 – 12.00 uur

Secretariaat

Maandag
09.30 – 11.00 uur
18.30 – 19.45 uur
20.00 uur

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

Dinsdag
19.30 – 22.00 uur Huis van Toerusting
FS 2 New Balance

Zondag 17 juni
09.30 uur
Bidstond (gebedsruimte in het Castello)
10.00 uur
Samenkomst met br. Henk Karelse

Zendelingen:
Koen en Joeky (adres opvragen via het secretariaat)
Onderhoud:
Geen onderhoud

Wilt u deze week bemoedigen met
een kaartje:

Chosen
Voor de sponsoring van onze kamp zullen we op de volgende data hapjes
verkopen:
- 17 juni: verkoop Molukse hapjes voorhal Banier
- 24 juni: patat verkoop lounge/ eetzaal/ keuken Castello

Eugeria
T.a.v. Anita Hovius
(adres opvragen via het
secretariaat)

Uitje Platinum club
Het uitje van de Platinum Club op zaterdag 16 juni 2018 gaat helaas niet door.
we verplaatsen dit uitje naar zaterdag 28 juli 2018.
Mocht u 70 jaar of ouder zijn en u bent geregistreerd lid dan kunt u hieraan
deelnemen. U kunt zich hiervoor opgeven door het inschrijfformulier in te vullen
dat bij de I-Desk ligt.
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.
OPGEVEN BINGO!
Zondag 3 en 10 juni kan je je opgeven voor de BINGO op de familiedag! Wees
er snel bij en geef je op!

#transformatie. Afgelopen week
heeft de winkel een transformatie
ondergaan en is de presentatie van
boeken en andere producten beter
tot haar recht gekomen. Kom snel
even een kijkje nemen. Je bent van
harte welkom!
#(zomer)vakantie. Daarbij hoort
natuurlijk een goed (lees)boek. Een
mooie selectie romans staat op de
tafel voor de winkel met o.a. Lynn
Austin & Francine Rivers
-NIEUW: Opwekking 42, allerlei
kinderboeken & dagboeken.

Gosé van der Berg
Zoals u weet is br. Gosé van der Berg voor 5 maanden uitgezonden, wilt u hem
bemoedigen met een kaartje of hem verrassen met een pakket. Dan kunt u een
kaart of pakket versturen naar:
Verenigde Arabische Emiraten
DET TSE MIRAGE
NAPO 23 3509 VP Utrecht
T.a.v. Majoor J.P.G van der Berg
Bij het versturen van een pakket graag het volgende erbij vermelden:
inhoud, inhoudswaarde & handtekening van de afzender.

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 t/m zondag 24 juni.
Let op het juiste rekeningnummer voor het overmaken
van gelden voor het kinderweekend is:
NL27RABO0147487293 t.n.v. Pinkstergemeente de
Banier, o.v.v. Kinderweekend.

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

10 juni
11 t/m 17 juni

Manuel en Natasja Egels
Hans Foss

