Zondag 8 juli. Goedemorgen!
Wij heten u van harte welkom in deze dienst waarin br. Stanley Stell zal voorgaan.
Vandaag vieren we Heilig avondmaal. De aanbidding wordt geleid door Tasmunah.

Maandag 9 t/m zaterdag 14 juli
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
09.00 – 12.00 uur
Maandag
09.30 – 11.00 uur
18.30 – 19.45 uur
20.00 uur

Vrijdag 13 juli
20.15 uur
Chosen afsluiting seizoen

Secretariaat

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

Zondag 15 juli
09.30 uur
Bidstond (gebedsruimte in het Castello)
10.00 uur
Samenkomst met ps. Michèl van Zuthem

Zendelingen:
Wouter en Herma Berkhof
(opvragen bij het secretariaat)

Wilt u deze week bemoedigen met
een kaartje:

Onderhoud:
geen onderhoud

Jo Stell
(adres opvragen bij het
secretariaat)

Platinum Club
Op zaterdag 28 juli 2018 wordt er weer een uitje voor de ouderen van onze
gemeente georganiseerd. Bent u 70 jaar of ouder, en heeft u zich
geregistreerd, dan nodigen wij u hierbij van harte uit! Het idee is om een kleine
rondvaart te maken, onder het genot van een kopje koffie/ thee met wat lekkers
erbij. Mocht u dit leuk vinden dan kunt u zich opgeven door het formulier in te
vullen wat bij de I-desk ligt.
Voor eventuele vragen kunt u bellen met Natan en Inge Olink ( graag na 20:00
uur).
Multimedia
Gezocht:
Hierbij zijn wij op zoek naar iemand die handig is met computers. Graag willen
wij het Multi Media team uitbreiden met iemand die o.a. ervoor kan zorgen dat
anderen, die niet naar de kerk kunnen gaan, via livestream de dienst kunnen
bijwonen. Lijkt jou dit leuk? Meld je dan aan via:
debanierlivestream@gmail.com
Zomerschoonmaak!
Op zaterdag 21 juli van 9.00 – 13.00 uur houden wij de grote
zomerschoonmaak. Hiervoor hebben we extra handen nodig! Je kan je
opgeven bij zuster Nel Bakker of bij zuster Astrid Kempees. De schoonmaak is
inclusief lunch!

Mirjam Schaapman
(adres opvragen bij het
secretariaat)

Alvast voor deze week:
binnenkort breekt de
vakantieperiode aan! Of je nu
wel of niet op vakantie gaat, met
dit boekje wordt je vakantie nog
leuker. Samen met het gezin op
reis met Jezus!

Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten, bemoedigingen en
gebeden. De gehele tijd dat ik in Zuid-Afrika was voelde ik me echt gedragen
op de gebeden en voelde de rust en vrede van God. Dank jullie wel!!
Groetjes Natasja Egels
Voetbal
Op de familiedag bij het doelschieten hebben we 3 voetballen mogen lenen van
Zaèl Oraile. Helaas mist er nog 1 voetbal, mocht iemand deze misschien per
ongeluk meegenomen hebben of gezien hebben, zouden jullie deze dan weer
terug willen geven aan de familie Oraile of achter willen laten bij de iDesk. Het
gaat om een Champions League bal met de initialen ZO erop.

ONE NIGHT WITH THE KING
Zaterdag 30 september!

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

8 juli
9 t/m 15 juli

Wim Wemmenhove
Hans Foss

