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KERKDIENSTEN:
Bethelkerk
Vredeskerk

22 april
29 april

–
–

www.bethelkerkdenhelder.nl

Bethelkerk Den Helder

9.30 uur: ds. W. A. van Rijn, Jubilate
9.30 uur: ds. A.R. de Meij Mecima, stadsbrede dienst,
Cantate, viering H.A.

BLOEMEN: Vandaag is de bloemengroet voor: familie Kruijer

COLLECTEN:

22 april
29 april

BIJEENKOMSTEN:

– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerk (Eredienst en kerkmuziek)
– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Jeugd
Ma.
Woe.
Woe.
Do.
Do.

23 april
25 april
25 april
26 april
26 april

–
–
–
–
–

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
09.30 uur
17.00 uur

Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk
Johanneskapel

– Gebedskring
– Pastoraal spreekuur
– Inloopmorgen
– Vriendenkring
– Modeshow met maaltijd

Avondmaalscollecte stadbrede dienst
De Avondmaalscollecte voor de stadsbrede dienst van 29 april is bestemd voor Tent of Nations.
Informatie over dit doel kunt u vinden in de Eén van maart.
Modeshow en maaltijd in Johanneskapel
Op donderdag 26 april is er een modeshow met maaltijd in de Johanneskapel. De kerk is open vanaf
16.30 uur en de avond zal beginnen om 17.00 uur. De kosten voor deze avond bedragen 5 euro. U
dient zich voor deze avond op te geven voor maandag 22 april bij mw. Fortgens of mw. Weijling

Samen kerkdienst voorbereiden
Dinsdag 1 mei om 19:30 bent u/ ben je van harte uitgenodigd om samen na te denken over de
kerkdienst van 13 mei.
We lezen Genesis 9,8-17 en denken na over wat de tekst te zeggen heeft, welke liederen er bij
passen en wat er verder boven komt. Ds. Wilma van Rijn.
Kook en bezinning voor de 35 plusser
Zondag 6 mei gaan we lekker koken en met elkaar de verdieping zoeken in het geloof.
Wil je een keer komen? Dan ben je van harte welkom!
We zijn geen vaste club, het is laagdrempelig en er is een ontspannen sfeer.
We drinken koffie, zingen met elkaar, koken en eten en gaan ons bezinnen over dat wat het ons
bezighoudt in het dagelijks leven in relatie met God. We starten om 16.45 met een inloop en tegen
21.00 uur sluiten we de avond af.
Lijkt het je wat, maar wil je meer informatie, bel of mail, dat is absoluut geen probleem.
Wil je graag komen, geef je dan even op dit in verband met de hoeveelheid eters.
Hartelijke groet, Tineke de Boer

Organist:

22 april dhr. D. Kool

Koster:

22 april dhr. A. Bezuijen

ATTENTIE:
ZONDAG 29 APRIL STADSBREDE VIERING IN DE VREDESKERK, AANVANG 09.30 UUR!

