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6 mei 2018
KERKDIENSTEN:
Bethelkerk
Johanneskapel
Bethelkerk

6 mei
10 mei
13 mei
BLOEMEN:

COLLECTEN:

Bethelkerk Den Helder

9.30 uur: ds. W. A. van Rijn, Rogate, viering H.A.
9.30 uur: ds. W. A. van Rijn, Hemelvaartdag, gezamenlijke dienst
9.30 uur: ds. W. A. van Rijn, Wezenzondag

Vandaag is de bloemengroet voor: mevr. C. de Vries - Bil

6 mei
13 mei

BIJEENKOMSTEN:

–
–
–

www.bethelkerkdenhelder.nl

Zo.
Ma.
Woe.
Woe.

– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerk (Missionair werk en kerkgroei)
– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Wijkwerk

6 mei
7 mei
9 mei
9 mei

–
–
–
–

17.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk

– Kook en Bezinning
– Gebedskring
– Pastoraal spreekuur
– Inloopmorgen

Viering Heilig Avondmaal
Vandaag hopen we als gemeente 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: “Doet 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.

Bestemming H.A. collecte
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

Belijdenis
De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat:
Marieke Boes-de Boer, Rebecca Kraak en Rianca Vos hebben verzocht te midden van de gemeente hun
geloof te mogen belijden.
Indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal de belijdenis plaatsvinden op 20 mei, 1e
Pinksterdag.
Voorganger: Ds. W.A. van Rijn

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 uiterlijk vandaag inleveren?
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

Openstelling kerk
Na meerdere malen een verzoek in de Een heeft zich helaas tot op heden nog
niemand gemeld om de coördinatie
van de openstelling van de kerk tijdens de Juttersmarkten op zich te nemen.
Dit is heel spijtig want dit zou betekenen dat deze openstelling komende zomer
geen doorgang zou kunnen vinden. Dus nog eenmaal het verzoek via de
nieuwsbrief: Wilt u deze taak op zich nemen?
Neemt u dan alstublieft contact op met de scriba (scribawijk1@hotmail.nl/0223621268) of een van de kerkenraadsleden.

Vorming en Toerusting
“Het brood dat wij breken……”
Op donderdagavond 12 april gaat 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)
Ontmoetingsavond contactpersonen
Woensdag 6 juni is er voor alle contactpersonen, wijkbladbezorgers en ambtsdragers een
ontmoetingsavond in de Bethelkerk. We willen om 19.00 uur starten en voor
aanvang staat er een kopje thee of koffie voor u klaar met wat lekkers erbij.
De avond is bedoeld om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen in een
ontspannen sfeer en we sluiten af met een hapje en een drankje.
Ds. Wilma van Rijn en pastor André Martens zullen deze avond inhoudelijk
vorm geven. Er volgt nog een persoonlijke uitnodiging voor allen die pastoraal werkzaam zijn, de
datum kunt u nu alvast noteren: 6 juni 2018!
Hartelijke groet, Tineke de Boer

Organist:

6 mei dhr. P. Baanstra
13 mei dhr. P. Baanstra

Koster:

6 mei
13 mei

dhr. T. Ruiten
dhr. P. Streefkerk

