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Bethelkerk Den Helder

e

–
9.30 uur: ds. W. A. van Rijn, 2 zondag na Pinksteren, Start Rode Draad
– 16.00 uur: Out of the Box
e
–
9.30 uur: dhr. B. van der Bent (Alkmaar), 3 zondag na Pinksteren

Vandaag is de bloemengroet voor: mevr J.H. Doeleman

– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Jeugdwerk
– 1e Kerkinactie (Werelddiaconaat), 2e Kerk, 3e Wijkwerk
6 juni – 10.00 uur
6 juni – 10.00 uur
6 juni – 19.00 uur

Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk

– Pastoraal spreekuur
– Inloopmorgen
– Ontmoetingsavond contactpers.

Bevestiging ambtsdragers
De kerkenraad is verheugd u mede te delen dat mw. F. Lindeman- Witteveen en mw. J. de Boer- van der
Heide bereid zijn gevonden om als ouderling te worden bevestigd.
Tevens worden dhr. H. Gerkema en mw. N. Bais-Ruiten herbevestigd in hun ambt als ouderlingkerkrentmeester.
Indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 17 juni a.s.
Voorganger: ds. W.A. van Rijn.

Out of the Box
Vandaag om 16.00 hier in de Bethelkerk, is er weer een Out of the Box, en we hebben het over de
onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Kom allen jong en oud! We sluiten weer af met soep en een
broodje.
"onvoorwaardelijke liefde is als een drievoudig snoer dat nooit gebroken wordt"
Vriendelijke groet namens de OotB, Wilco Schiphof

Ontmoetingsavond contactpersonen
Aanstaande 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.
De datum is 6 juni 2018!
Hartelijke groet, Tineke de Boer

Vakantiebijbelgidsjes
Ja, ze zijn er weer. De gids om mee te nemen op vakantie en regelmatig eens hierin te gaan lezen en
na te denken over wat in dit gidsje aan stof tot nadenken wordt aangeboden. Al is het niet noodzakelijk
om op vakantie te gaan om dit boekje uit de Bethelkerk mee te nemen. In het boekje staan
overdenkingen voor een periode van 3 weken.
Teksten genoeg dus. Ook om gewoon thuis te gebruiken. Maar goed, gezien het formaat, hij past in de
binnenzak of een handtas, kan het boekje overal mee naartoe worden genomen.

Zoals op de achterkant van de gids is vermeld: deze vakantiebijbelgids helpt ons met Bijbelteksten en
overdenkingen die te maken hebben met Gods aanwezigheid in de schepping te genieten van alles wat
om ons heen in volle bloei staat. Mooi toch? Neem dus gerust mee. Ze liggen bij de grote spiegel in de
hal.
Hartelijke groet, uw diaconie

Classis Alkmaar is nu Ring Alkmaar
De voormalige classis Alkmaar maakt vanaf 1 mei deel uit van de classis Noord-Holland.
Om de onderlinge band tussen de gemeenten in onze omgeving levendig te houden worden
ringbijeenkomsten georganiseerd. De eerste ringbijeenkomst is donderdag 7 juni van 16.00 -19.00 uur in
de Ontmoetingskerk in Heerhugowaard. Het thema is: De weg van geloven en naar een kerk van de
toekomst. Ook gemeenteleden zijn
van harte uitgenodigd. U kunt zich opgeven bij ds. Geertse
Tienerdienst 24 juni: “2 + 5 =? …………GENOEG!” (mobiele telefoon meenemen)
Vanaf zondag 3 juni start het jeugdwerk alweer met het laatste Rode Draad project van dit
seizoen. Daarbij gaat het om “Getallen in de Bijbel”. Op zondag 3, 10 en 17 juni zullen de
tieners dit thema samen met de kinderkring tot uiting brengen in de kerk.
Op zondag 24 juni wordt dit tenslotte afgesloten met een speciale Tienerdienst met als thema:
“2 + 5 = ? …….Genoeg!” Deze dienst is voor en door de tieners gemaakt.
En ja: dat geeft een wat ander soort dienst dan u gewend bent.
Zo is het deze keer JUIST DE BEDOELING dat u uw MOBIELE TELEFOON meeneemt. Het
is geen probleem wanneer u die niet heeft want er zullen genoeg mensen met een telefoon zijn en wat we met de
telefoons gaan doen gaan we met zijn allen doen…. Komt u allen want juist deze leeftijdsgroep verdient uw
aanwezigheid enuw voordeel van de twijfel. Zij TELLEN mee en REKENEN op u!
PS: wanneer er nog tieners zijn die niet bij catechesatie-avonden komen en niet of soms bij de Jeugdkerk: jullie
mogen ook meedoen als je wilt. Graag even bellen of appen met Jacob
De leiding van de Catechese en Jeugdkerk

Organist:

3 juni
10 juni

dhr. H. Meeuwsen
dhr. P. Baanstra
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mevr. H. van Toly
dhr. A. Bezuijen

