Definitie Empowerment: “Bekrachtigd worden om te leven en iets te kunnen doen met liefde, bovennatuurlijke genade, bovennatuurlijke wijsheid en bovennatuurlijke autoriteit van God.

Zondag 10 maart. Goedemorgen!
Wij heten u van harte welkom in deze dienst waarin ps. Michèl van Zuthem zal voorgaan.
De aanbidding wordt geleid door Martijn. Vandaag vieren we heilig avondmaal.

Maandag 11 t/m zaterdag 16 maart
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.
zr. Astrid Kempees
Schoonmaak o.l.v.
zr. Nel Bakker team 3 en
Indonesische dienst
Gemeentebidstond

Dinsdag
19.45 uur

Huis van Toerusting 1 van 5
- Foundations 1
- New Balance
- Family Matters

Zondag 17 maart
09.30 uur
Bidstond
(gebedsruimte in het Castello)
10.00 uur
Samenkomst met br. Janbart Vossebelt

Zendelingen
Wouter en Herma Berkhof

Onderhoud
Zaterdag 16 maart is iedereen welkom, o.l.v. br. Henk Wevers

Wilt u deze week bemoedigen met
een kaartje:

Hans Kersbergen

Giftenoverzicht
Lieve gemeenteleden, de overzichten van uw tienden en giften over 2018 zijn
weer klaar, en ook reeds per mail verzonden. Nu zijn er gemeenteleden die geen
mailadres, of liever een geprinte versie willen hebben. Mocht u dit willen neem dan
even contact op met de penningmeester, hij zal er dan voor zorgen dat u die krijgt.

Arise and Shine
De vrouwen die zich hebben opgegeven voor het vrouwenweekend ontvangen
volgende week een mail met informatie betreft het weekend. Mocht u deze mail
niet ontvangen hebben na volgende week, dan kunt u contact opnemen met
ariseandshine@live.nl.
‘De 40 dagen tijd tot aan
PASEN is begonnen. Hoe
leef jij hier naartoe? Een
mooie poster met een quote
of een mooi (dag)boek over
het lijden en de opstandig
van JEZUS? Kom snel na de
samenkomst naar onze
winkel. Uiteraard ook veel
boekjes voor onze kids ;)’

Goede Vrijdagdienst
Vrijdag 19 april

10 t/m 15 maart Manuel en Natasja Egels
16 en 17 maart Wim Wemmenhove
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

