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

Zondag 2 juni. Goedemorgen!
Wij heten u van harte welkom in deze opdraagdienst waarin ps. Michèl van Zuthem zal
voorgaan. De aanbidding wordt geleid door Martijn.

Maandag 3 juni t/m zaterdag 8 juni
Maandag t/m donderdag
9.00 – 12.00 uur
Secretariaat
Maandag 3 juni
09.30 – 11.00 uur
18.30 – 19.45 uur
20.00 uur

Schoonmaak
Schoonmaak team 3
+ oudstenteam
Gemeentebidstond

Zondag 9 juni (Eerste Pinksterdag)
09.30 uur
Bidstond
(gebedsruimte in het Castello)
10.00 uur
Samenkomst met ps. Steve & ps. Rita
Fedele
20.00 uur
Samenkomst met ps. Steve & ps. Rita
Fedele

Zendelingen
Koen en Joeky Janush,

Onderhoud
Onderhoud

Wilt u deze week bemoedigen met
een kaartje:
Zr. Hennie Westerik

Etmalen Foundations 1 en New Balance:
Nog niet de Foundations en/of New Balance studie gevolgd of kunnen afronden?
Dit is je kans:
We willen je van harte uitnodigen voor het Foundations en/of New Balance Studie
Etmaal!
Doorgaans worden de studies doordeweeks aangeboden, maar niet voor iedereen
is dit altijd praktisch haalbaar. Daarom biedt het HvT een Foundations Etmaal en
een New Balance Etmaal aan, zodat je nog voor de zomer jouw nog niet
afgeronde studie kan afronden met een certificaat.
Foundations: vrijdagavond 21 juni en zaterdag 22 juni 2019
New Balance: vrijdagavond 5 juli en zaterdag 6 juli 2019 (mits Foundations
gevolgd is)
Moet je lessen inhalen, dan hoef je alleen de gemiste lessen te volgen. Heb je niet
duidelijk welke lessen je gemist hebt, dan kan je het vragen aan ons via de mail
(hvt@banier.nl). Alleen opgave mogelijk via hvt@banier.nl!

Snackcorner
Op Eerste Pinksterdag (zondag 9 juni) is de snackcorner gesloten.

Medewerkers snackcorner
Lieve broeders en zusters wij zoeken nog medewerkers voor in de snackcorner .
Zou je 1 keer in de maand in een gezellige team mee willen draaien .
Opgave bij Gerwin en Natasja Ballast of Manuel en Natasja Egels.

Vrijwillig(st)er gezocht!
Onze multiculturele familiekerk groeit! Daarbij groeien ook alle activiteiten, zoals:
connectgroepen, studies, maar ook alle administratieve (af)handelingen. De
meeste administratie verloopt via het secretariaat. Daarom willen wij ons team
graag uitbreiden en zijn wij op zoek naar jou (als geregistreerd gemeentelid)! Ben
jij elke vrijdagochtend (m.u.v. schoolvakanties en feestdagen) beschikbaar en
voldoe jij aan onderstaande competenties, stuur dan een e-mail naar het
secretariaat t.a.v. Vanessa Oraile (secretariaat@banier.nl).

Functie: medewerk(st)er secretariaat
Teamleidster: Vanessa Oraile
Tijdsbesteding: Iedere vrijdagochtend van 09.00-12.00 uur (m.u.v. schoolvakanties
en feestdagen).
Ingangsdatum: z.s.m.
Verantwoordelijkheden/taken: Afhandelen van inkomende en uitgaande
communicatie (telefoon, e-mail, post), agendabeheer, gasten ontvangen,
administratieve werkzaamheden zoals o.a. het opmaken en afdrukken van de
‘Deze Week’.
Competenties: Bekend zijn met de structuur en de cultuur van de gemeente,
teamspeler zijn, goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift,
ervaring met Outlook, Excel & Word, gastvrij en dienstbaar, oplossingsgericht,
betrouwbaar en integer met soms vertrouwelijke informatie om kunnen gaan.

Vanaf heden zal het secretariaat van maandag t/m donderdag geopend zijn,
totdat deze vacature gevuld is.

‘Met meer dan 30 nationaliteiten is
er behoefte aan een reeks
goede Engelstalige
Bijbelvertalingen. Deze bieden we
nu aan! Al vanaf €4,95!
Let op: nu ook op voorraad: de
Passion Translation (€36,95)’

Banier Familiedag 23 juni
It’s family time, voor jong en oud!
BBQ
Multicultureel eten
& FUN
(Iedereen is welkom en de dag is gratis)

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

2 juni
3 t/m 7 juni
8 t/m 9 juni
10 t/m 16 juni

Hans Foss
Manuel en Natasja Egels
Wim Wemmenhove
Hans Foss

