Zondag 4 november. Goedemorgen!
Wij heten u van harte welkom in deze dienst waarin br. Jan Pool zal voorgaan.
De aanbidding wordt geleid door Martijn.

Maandag 5 november t/m zaterdag 10 november
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
09.00 – 12.00 uur
Maandag
09.30 – 11.00 uur
18.30 – 19.45 uur

Secretariaat

20.00 uur

Schoonmaak o.l.v. Astrid Kempees
Schoonmaak o.l.v. Nel Bakker,
team 4 en Onderhoud
Gemeentebidstond

Vrijdag
20.15 uur

Chosen

Zondag 11 november
09.30 uur
Bidstond (gebedsruimte in het Castello)
10.00 uur
Samenkomst met ps. Sandy van Zuthem
(avondmaal)

Zendelingen:
Wouter en Herma Berkhof.
(In verband met de privacywetgeving, kunnen we online geen adressen plaatsen.
Ook is het secretariaat om deze reden niet in staat om adressen vrij
te geven.)
Onderhoud:
Geen onderhoud
Dorcas Voedselactie:
Het is alweer bijna zover, de Dorcas voedselactie, waarbij in heel Nederland
voedsel wordt ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Wilt u hen
helpen door één of meerdere van deze producten te schenken? Neemt u ze dan
op zondag 11 november mee naar de Banier.
Zonnebloemolie (plastic fles 1L), Limonadesiroop in blik, Groenten in blik 800g,
Witte/bruine bonen in blik 800g, Fruitcocktail blik 800g, Rijst kilopak,
Macaroni/spaghetti 500g, Suiker 1kg, Liga (geen Milkbreak), Theebiscuit, Jam,
Thee, Tandenborstel, Tandpasta.
Vandaag is ook de laatste dag om u op te geven om mee te helpen bij de
supermarkten op zaterdag 10 november.
Alvast bedankt! Mattheus 25:40
Actie4kids:
Actie4Kids gaat weer van start!
Het begint met een lege schoenendoos. Eenmaal mooi versierd en gevuld met
schoolspullen, hygiëneproducten, speelgoed en een knuffel is het een cadeau
van onschatbare waarde. Iets delen van onze overvloed met kinderen die bijna
niets hebben. Zo maakt elke schoenendoos het verschil en dat is goed nieuws.
Goed nieuws is ook dat er bij elke schoenendoos een boekje met Bijbelverhalen
wordt uitgedeeld.
Doe mee! Neem een folder mee van de infobalie.
U kunt uw gevulde schoenendoos daar ook inleveren. Dat kan tot uiterlijk 11
november. Meer info: 06-10839325

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

Voor de Awake conferentie
hebben we speciale
posterkaarten (A4 & A5)
ontworpen met Psalm 51! Te
verkrijgen vanaf aanstaande
vrijdag. Let ook op de
NIEUWE mokken en tevens
gave aanbieding tijdens de
conferentie!...

Platinum Club
Op zaterdag 8 december wordt de jaarlijkse kerstbrunch voor de Platinumclub
georganiseerd. Bent u 70 jaar of ouder en geregistreerd lid, dan bent u van harte
welkom om hieraan deel te nemen. Tot en met zondag 25 november kunt u zich
hiervoor opgeven. Opgaveformulieren liggen vanaf zondag 4 november klaar bij
de iDesk.

Platinum
kerstbrunch
Zaterdag 8 december

5 t/m 9 november Manuel en Natasja Egels
10 en 11 november Wim Wemmenhove
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