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Bethelkerk Den Helder

9.30 uur: ds. A.R. de Meij Mecima, stadsbrede dienst,
Cantate, viering H.A.
9.30 uur: ds. W. A. van Rijn, Rogate, viering H.A.
– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Jeugd
– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerk (Missionair werk en kerkgroei)

30 april
2 mei
2 mei
3 mei
4 mei
6 mei

–
–
–
–
–
–

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.00 uur
17.00 uur

Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk

– Gebedskring
– Pastoraal spreekuur
– Inloopmorgen
– Vriendenkring
– Oecumenische vesper
– Kook en Bezinning

Viering Heilig Avondmaal
Volgende week zondag hopen we als gemeente van de Bethelkerk het Heilig Avondmaal te vieren.
Avondmaal vieren betekent dat we als gemeente in de tekenen van brood en wijn de weg van
Christus in kruis en opstanding gedenken: “Doe dit tot mijn gedachtenis.”
Gedenken betekent beleven dat God in Christus ook vandaag bij ons aanwezig wil zijn.
We wensen u een goede viering toe. Het sectieteam
Bestemming H.A. collecte 6 mei 2018 Bethelkerk
Een aantal keren is in de Bethelkerk voorgegaan drs. Bettie Woord uit Almere. Voor wie niet direct denkt ‘oh die’
even aangeduid als de voorganger met de blindengeleidehond in haar directe buurt. De laatste keer dat ze in de
Bethelkerk was, is geweest op 15 april. Na de dienst hebben we kunnen zien wat een pioniersplek binnen de PKN
allemaal kan inhouden. Zij houdt zich o.a. bezig met de Schone Poort.
Een mooie activiteit waarover veel te schrijven valt. Heel mooi is dat de naamgeving zo
goed past in de omgeving. In het stadsdeel Almere-Poort. Een uitgebreider verhaal
over dit project vindt u in het kerkblad van mei. U ontvangt de Eén zeer binnenkort of u
heeft misschien het blad al ontvangen. Maar kijkt u ook eens op de site van PKN:
http://www.protestantsekerk.nl/missionair/pionieren
Mede omdat het zo’n bijzonder project is, tastbaar en niet te ver van huis beveelt de
diaconie deze collecte van harte bij u aan. Met vriendelijke groet,
Uw diaconie

Samen kerkdienst voorbereiden
Vanwege belijdeniscatechisatie komen wij dinsdag 1 mei niet 's avonds bij elkaar maar ’s middags om
16:00 uur in de Bethelkerk.
U bent 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
Oecumenische vesper 4 mei
Op donderdag 4 mei om 18.00 zal er een oecumenische vesper plaatsvinden in de Bethelkerk
Aansluitend zal de krans- en bloemlegging plaatsvinden bij het vliegersmonument in de Vroonstraat.
Om 20.00 zal twee minuten stilte worden gehouden bij het monument op de Prins Hendriklaan.
Na afloop is er voor een ieder koffie en thee in de Bethelkerk

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,
Opbrengst boekenmarkt
Zaterdag 21 april was er een boekenmarkt in de Bethelkerk ten gunste van de kinderkamp.
De fijne opbrengst was € 610,00 waarvan € 92,25 van de loterij en € 110,50 van de
koffiehoek.
Iedereen die geholpen heeft, van harte dank

Vorming en Toerusting
“Het brood dat wij breken……”
Op donderdagavond 12 april ging een serie van vier avonden van start over de viering van de
Maaltijd van de Heer,
onder leiding van ds. Wilko Nijkamp en ds. Roel de Meij Mecima. Aan de orde komen o.a
achtergronden, avondmaalsliederen, liturgieën, tafelgebeden en de betekenis van brood en wijn.
De avonden vinden plaats op de donderdagavonden 3, 24 en 31 mei steeds van 20.00 tot 22.00 uur in de
Ontmoetingskerk, Parkstraat 10 in Julianadorp.
Opgave: bij ds. De Meij Mecima, predikant-jkvk@pkndenhelder.nl of ds. Nijkamp,
dswilkonijkamp@gmail.com
Meer informatie vindt u in de kerkbladen en op de website (www.pkndenhelder.nl)
Inlevering van spaardoosjes
De afgelopen periode is er door veel mensen gespaard middels het bekende spaardoosje.
De bestemming van de opbrengst over de afgelopen 4 maanden is "Ineke in Uganda".
U weet wel, Ineke Bloemendaal verricht daar met veel anderen heel veel goed werk en dat wordt
dan voor een klein deel mogelijk gemaakt door onze gemeente hier in Den Helder. Het is tijd om de
doosjes in te leveren!
Wilt u dat doen en als het kan een nieuw doosje meenemen voor de volgende periode.
Wilt u de doosjes inleveren uiterlijk zondag 6 mei?
De doosjes kunt u inleveren in de Bethelkerk maar ook als u naar bijvoorbeeld de Vredeskerk of
Johanneskapel gaat kunt u ook daar het doosje kwijt.
Vragen hierover? Vraag het aan een diaken.
Met vriendelijke groet,Uw diaconie Bethelkerk
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