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9 sept.
16 sept.
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9.30 uur: ds. W.A. van Rijn, viering H.A.
9.30 uur: dhr. Siep Rienstra en dhr. Luuk Klazinga, Theaterdienst

BLOEMEN:

COLLECTEN:

9 sept.
16 sept.

BIJEENKOMSTEN:

Zo.
Ma.
Woe.
Woe.
Do.
Vrij.

Bethelkerk Den Helder

Vandaag is de bloemengroet voor: dhr. H. Visser

– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerk (jeugdwerk JOP)
– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerk (Vredeswerk)

9 sept.
10 sept.
12 sept.
12 sept.
13 sept.
14 sept.

–
–
–
–
–
–

17.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
12.00 uur

Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk
Petrus en Pauluskerk

– Kook en Bezinning
– Gebedskring
– Pastoraal spreekuur
– Inloopmorgen
– Vriendenkring
– Coventrygebed

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.
Theaterdienst zondag 16 september Bethelkerk……. thema: “Kom aan boord!”:
Luuk Klazinga en Siep Rienstra vertolken het leven van Johannes en Petrus. Twee bijzondere volgelingen van Jezus.
Wat bewoog hen om te gaan en om alles in de steek te laten? Wat vond hun familie daarvan?
In een tweegesprek halen ze herinneringen op. Laten ze iets van hun karakter zien.
We leven met ze mee van het allereerste begin, hun reis met Jezus. Hun leerproces,
het in de steek laten van Jezus tijdens de gevangenneming en toch weer er bij mogen
zijn bij opstanding en Pinksteren.
Dit alles wordt omlijst met muziek en zang . Een kindvriendelijke dienst, met teksten
voor jong en oud.
Nieuwsgierig? U bent van harte welkom!

Pannenkoekenbakkers gezocht!!
Wij zijn op zoek naar de bakkers die onze SUPERHELDEN willen verwennen! Voor ons
kampweekend van 14,15,16 september hebben we veel pannenkoeken nodig. Wie wil ons helpen om
te bakken??
Graag even doorgeven aan Dini Boerman
Startzondag & kerkproeverij
Door de late schoolvakanties en door kamp, is onze startzondag op 23 september. Op deze dag
zullen wij ook meedoen met de kerkproeverij.
Kerkproeverij is een initiatief om gemeentes uit te dagen uitnodigend te zijn voor gasten. Die
gasten wachten op een uitnodiging, van ons. Het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als
ze met iemand mee kunnen.
Zeker als ze al een tijdje niet in de kerk zijn geweest of nog nooit zijn gegaan.
Daarom willen we u/jou vragen om iemand uit te nodigen om mee te gaan naar de kerkdienst.
Voor meer informatie, zie kerkblad Eén.
Pastor André Martens en ds. Wilma van Rijn

Oecumenische dienst van 19 augustus
De opbrengst van de collecte van de oecumenische dienst van 19 augustus was € 495,17.
Deze opbrengst zal worden bestemd voor het inloophuis in Den Helder.
Jeugdkerk en kindercatechese 23 september
Omdat we 16 september op kamp zijn, worden jeugdkerk en kindercatechese verplaatst naar 23 september.
Onderhoud kerktuin …….vele handen maken licht werk.
We willen in 2019, het jaar waarin ons kerkgebouw 25 jaar bestaat, graag starten met een schone
tuin. Dat houdt in dat er dit jaar nog wel wat onderhoud gedaan moet worden.
We willen graag uw hulp daarbij en nodigen u hierbij uit om ons op zaterdag 22 september te komen
helpen om de tuin weer op orde te krijgen.
We beginnen om 9:00 uur. Als u een schoffel en/of schop thuis heeft wilt u deze dan meenemen.
Als u mee wilt doen dan graag even een telefoontje naar Jan Gerkema, tel 634957, i.v.m. de
catering.
Boekenmarkt
Zaterdag 22 september is er een boekenmarkt in de Bethelkerk.
Tussen 10.00 uur en 13.00 uur zijn U en jullie uitgenodigd om tussen de boeken en C.D.’s uit
te zoeken, loten te kopen Vrijdag 21 september wordt tussen 14.00 uur en 16.00 uur en later
vanaf 19.00 uur alles klaar gezet.
Willen jullie en U helpen kom langs, ook met het opruimen na afloop van de boekenmarkt
Heeft u boeken, prijzen of lekkers voor de koffiehoek, graag inleveren tijdens het opzetten.
Wilt u het liever laten ophalen neem dan contact op met Patricia tel. 628609 of Henk tel. 06
1557 5698
Tot ziens bij de boekenmarkt zaterdag 22 september.
Vredesweek
In het kader van de Vredesweek wordt op woensdag 19 september een vesper gehouden in
de Petrus en Pauluskerk.
Aanvang: 19.00 uur.
Thema van de vredesweek is: “Generaties voor vrede”.
Het St. Caeciliakoor verleent medewerking .

Actie Present
In samenwerking met Present zoeken we leden die op een nader te bepalen dag willen
helpen om een huiskamer op te knappen en opnieuw in te delen.
Het gaat om een alleenstaande die niet meer naar boven kan, slapen, eten en de rest van
het bestaan gebeurt dus vanuit de beneden kamer.
Het gaat om opruimen, schoonmaken, kledingkast plaatsen, opnieuw inrichten etc.
Opgeven bij Arie Hiddingh

Organist:

9 sept.
16 sept.

dhr. P. Baanstra
dhr. H. Meeuwsen

Koster: 9 sept. mevr. H. van Toly
16 sept. dhr. J. Otten

