Zondag 30 september. Goedemorgen!
Wij heten u van harte welkom in deze waarin ps. Michèl van Zuthem zal voorgaan.
De aanbidding wordt geleid door Sandy.
Vanavond om 20.00 uur is er One night with the King. U bent van harte welkom!
Maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober
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

Zondag 7 oktober
09.30 uur
Bidstond (gebedsruimte in het Castello)
10.00 uur
Samenkomst Zending & Outreach

Zendelingen:
Koen en Joeky Janus.
(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:
Geen onderhoud
AWAKE news
De Awake conferentie start alweer over vijf weken: op vrijdag 2 en zaterdag 3
november.
VRIJDAG 2/11:
-Heb je een taak als leider in de gemeente dan nodig wij jou/u uit voor de
leidersdag (v.a. 10.00 uur) met spreker Jan Pool. Er wordt voor een lunch en een
warme Indonesische maaltijd gezorgd.
-Op vrijdagavond trappen we de conferentie af met een spetterend concert van
InSalvation (bekend van 'vul dit huis met Uw glorie') en zal Karim Landoulsi
spreken.
ZATERDAG 3/11:
-Er is voor ALLE kinderen opvang of een programma (0-3 jr.: ballenbak,
schminken. 4-12 jr.: theater, muziek en 3 workshops). Deze dag is GRATIS
m.u.v. lunch en warme maaltijd.
-Voor de jongeren en volwassenen zijn er samenkomsten en workshops met Jan
Pool en Karim Landoulsi.
MEEWERKEN:
-Wil je deze conferentie voor een ander onvergetelijk maken, help dan mee
tijdens de conferentie. Wij zijn opzoek naar (vaste) medewerkers voor de
conferentie en voor het kinderwerk. Doel bij het kinderprogramma is om een
dagdeel mee te werken, zodat je de andere dagdelen kunt deelnemen aan de
conferentie.

Wilt u deze week bemoedigen met
een kaartje:
Br. Hans Kersbergen
(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.)

Alle cd’s van InSalvation zijn
voldoende op voorraad. Een
goed begin om mee te
kunnen zingen met
InSalvation tijdens Awake.
Bekend met het lied: ‘Vul dit
huis met Uw glorie’.
(vrijdagavond 2 november,
20:00 uur)

REGISTREREN/AANMELDEN:
-Leidersdag: GRATIS. (Wel even aanmelden via www.cryforrevival.nl of bij de
Awake desk in de voorhal.)
-Concert InSalvation: GRATIS.
-Kinderwerk: GRATIS. M.u.v. maaltijden. (REGISTRATIE en/of betalen verplicht
www.cryforrevival.nl of bij de Awake desk in de voorhal.)
-Conferentie: GRATIS. M.u.v. maaltijden. (REGISTRATIE en/of betalen verplicht
www.cryforrevival.nl of bij de Awake desk in de voorhal.)
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

2 en 3 november
Bent u erbij?

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

30 september t/m 5 oktober Hans Foss
6 oktober (overdag) Manuel en Natasja Egels
6 oktober (avond) Hans Foss
7 oktober Hans Foss

