Zondag 9 september. Goedemorgen!
Wij heten u van harte welkom in deze dienst waarin br. Stanley Stell zal voorgaan.
De aanbidding wordt geleid door Tasmunah. Vandaag vieren we Heilig
Avondmaal.
Maandag 10 t/m zaterdag 15 september
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
09.00 – 12.00 uur

Zaterdag
10.00 uur

Onderhoud

Secretariaat

Maandag
09.30 – 11.00 uur
18.30 – 19.45 uur
20.00 uur

Schoonmaak o.l.v. Astrid Kempees
Schoonmaak team 4
Gebedsavond

Vrijdag
20.15 uur

Chosen sleepover

Zondag 16 juli
09.30 uur
Bidstond (gebedsruimte in het Castello)
10.00 uur
Samenkomst met br. Henk Karelse

Zendelingen:
Br. Egbert Enserink
(In verband met de privacy wetgeving, kunnen we online helaas geen adressen plaatsen,
ook is het secretariaat om deze reden niet in staat om adressen vrij te geven)

Onderhoud:
Peter O., Wim F., Marco P., Wim W., Tim K., Wouter C.
AWAKE
Awake conferentie NEWS: Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november staat de Awake
conferentie gepland in de Banier. De conferentie is GRATIS (m.u.v. maaltijden).
De leidersdag op vrijdag is dit jaar de hele dag. De kick off van de conferentie is
op vrijdagavond met een opstreden van InSalvation. De zaterdag bestaat uit
samenkomsten, workshops en een te gek kinderprogramma (GRATIS, m.u.v.
maaltijden). Meer informatie en registratie (verplicht): www.cryforrevival.nl,
www.banier.nl/awake (e-mail: awake@banier.nl)

Wilt u deze week bemoedigen met
een kaartje:
Mirjam Schaapman
(In verband met de privacy wetgeving,
kunnen we online helaas geen
adressen plaatsen, ook is het
secretariaat om deze reden niet in staat
om adressen vrij te geven)

Big Happening
Volgende week zondag 16 september voor groep 5,6, 7 en 8 is er weer een Big
Happening in het Castello
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

Bekijk de nieuwste
(school)agenda’s voor 2019
in de boekenwinkel

One night with the KING
Zondag 30 september
20.00 uur – De Banier
Samen de Koning der koningen aanbidden!
God troont op onze aanbidding.
We willen Hem verhogen.
Kom naar One night with the KING!

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 t/m 14 sept
15 en 16 sept

Manuel en Natasja Egels
Wim Wemmenhove

