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

Zondag 8 september. Goedemorgen!
Wij heten u van harte welkom in deze dienst waarin ps. Sandy van Zuthem zal voorgaan.
De aanbidding wordt geleid door Martijn.

Maandag 9 t/m zaterdag 14 september
Maandag t/m donderdag
9.00 – 12.00 uur
Secretariaat
Maandag 2 september
09.30 – 11.00 uur Schoonmaak
18.30 – 19.45 uur
20.00 uur

Schoonmaak team 1
+ Indonesische dienst
Gemeentebidstond

Zondag 15 september
09.30 uur
Bidstond
(gebedsruimte in het Castello)
10.00 uur
Samenkomst met ps. Michèl van Zuthem

Zendelingen
Wouter en Herma Berkhof

Onderhoud
Geen onderhoud

Wilt u deze week bemoedigen met
een kaartje:
Zr. Sandy Christiani

Huis van Toerusting
Bent u nieuw of loopt u al langer mee in de Banier en wilt u meer weten dan
nodigen wij u graag uit voor de Next Steps avonden 8 september (vanavond) en
zondag 15 september, 19.30 uur inloop en 20.00 uur start.
Ook kunt u zich weer opgeven voor Foundations, start op dinsdag 24 september.
Opgave via hvt@banier.nl.

Arise and Shine
We hebben het op ons hart om samen een gebedstijd te nemen en samen te
bidden, hiervoor willen we je uitnodigen op zaterdag 14 september van 10.00 –
12.00 uur in het Castello.

AWAKE 2019: -SAVE THE DATENoteer het alvast in je agenda: Awake conferentie vrijdag 8 & zaterdag 9
november!

AWAKE 2019: MEDEWERKERS
We kunnen terugkijken op drie geslaagde conferenties mede dankzij de inzet van
jou/u. Om ook dit jaar weer tot een zegen te zijn voor alle gasten uit Nederland en
voor elkaar kun je je weer inschrijven om mee te werken tijdens de conferentie.
Stuur een e-mail naar awake@banier.nl om aan te geven om mee te werken. Je
ontvangt daarna een e-mail met informatie om mee te kunnen werken.

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.

SALE

leesboek voor de zomervakantie!
De uitverkoopboeken liggen op de
tafel voor de winkel

One night with the King
Worshipnight
Zondag 29 september
20.00 uur

2 t/m 8 sept
9 t/m 27 sept
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

: Shop nu goedkoop je

Hans Foss
Manuel en Natasja Egels

