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KERKDIENSTEN:
Bethelkerk
Bethelkerk

23 sept.
30 sept.

JEUGDKERK:
KINDERCATECHESE:

23 sept. – voor de jongeren van de middelbare school
23 sept. – voor de kinderen van groep 6, 7 en 8

–
–

Bethelkerk Den Helder

9.30 uur: ds. W. A. van Rijn en pastor A. Martens, Startzondag
9.30 uur: ds. B. J. W. Schelhaas, 19e zondag na Pinksteren

BLOEMEN: Vandaag is de bloemengroet voor: mevr. B. Postma

COLLECTEN:

23 sept.
30 sept.

BIJEENKOMSTEN:

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

– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Wijkwerk
– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Jeugdwerk
24 sept.
26 sept.
27 sept.
28 sept.
28 sept.
28 sept.
30 sept.

–
–
–
–
–
–
–

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

Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk
Petrus en Pauluskerk
Bethelkerk
Bethelkerk
Johanneskapel

– Gebedskring
– Inloopmorgen
– Vriendenkring
– Coventrygebed
– Gemeentemaaltijd
– Start catechese (BBQ)
– Preek van de Leek

Pastoraat
Een steuntje in de rug nodig, behoefte aan een goed gesprek of graag iemand op bezoek?
Dan kunt u terecht bij de coördinator van het pastoraat: Tineke de Boer
Telefoonnummer: 06-10618864 of per e-mail: pastoraatbinnendelinie@pgdenhelder.nl
Met ingang van heden is het pastorale spreekuur afgeschaft.
In de praktijk werd er weinig tot geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid voor gesprek.
U kunt zich nu wenden tot Tineke de Boer, 06-10618864
Gemeentemaaltijd
De gemeentemaaltijd van deze maand wordt gehouden op vrijdag 28 september a.s. in de
Bethelkerk.
Kosten € 3,50 p.p., aanvang 12:00 uur. Informatie en opgave bij mevrouw de Boer, telefoon 623657.
Wij hopen u op vrijdag 28 september te mogen begroeten. De kookgroep

Catechese
Ben je tussen de 12 en 16? Dan hebben wij leuke activiteiten voor jou waarbij je leeftijdsgenoten
kunt ontmoeten!!
Je kunt met elkaar in gesprek gaan over geloof, kerk en de Bijbel en wat dit alles met jou leven heeft
te maken.
Dit jaar doen we dat door met elkaar te gaan 'reizen door de Bijbel'. Waar ga je heen, wat neem je
mee en waar
moet je allemaal om denken als je op reis gaat? Wat zul je tegenkomen en wie zal je ontmoeten?
Ben je ook nieuwsgierig geworden? Kom dan ook iedere eerste maandag van de maand van 19.00-20.30 naar
catechese en iedere derde zondag van de maand tijdens de kerkdienst naar de jeugdkerk.
We zullen de jeugdkerk en catechese aftrappen op vrijdag 28 september van 17.00-19.00 in de kerk met een BBQ.
Om 18.30 (na de BBQ) zijn de ouders ook uitgenodigd om aan te sluiten.
Op maandag 1 oktober starten we dan met de catechese. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jacob
Martens, Karin Gijzen, Otto Boon, Jessica Winkelman of Yvonne Okel
Kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn van harte uitgenodigd om de derde zondag van de maand naar
de kindercatechese te komen. Ook daar zullen we gaan 'reizen door de Bijbel'.
Om al deze activiteiten voor de jeugd mogelijk te maken zijn we voortdurend op zoek naar
begeleiders.
Wilt u ook iets betekenen voor de jeugd. Neem dan contact op met Jacob Martens of Yvonne
Okel

Koekenbakkers bedankt!!!
Wat hebben de superhelden genoten van de pannenkoeken, die gebakken zijn door verschillende
mensen.
We willen een ieder die gebakken heeft, héél erg bedanken voor die lekkere pannenkoeken.

Beleidsplan 2018-2022
Het beleidsplan 2018-2022 van de Protestantse Gemeente Den Helder is gereed.
U als gemeentelid kunt dat inkijken en als het nodig is vragen stellen aan de kerkenraad.
Het beleidsplan ligt op woensdag 19 en 26 september ter inzage op het kerkelijk bureau van 9 tot 12 uur.
Ook kunt u het ter inzage vragen aan een van de ambtsdragers.
Preek van de Leek
Op zondag 30 september mogen we als lekenpreekster verwelkomen mevr. Margriet Quarles van
Ufford. Zij is ambtelijk-secretaris van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te
Den Haag.
Een paar jaar geleden is zij uitgezonden door Kerk in Actie als waarnemer in de Palestijnse
gebieden van Israël. De bijeenkomst vindt plaats, ’s middags om 17:00 uur in de Johanneskapel
aan de Waddenzeestraat.
U bent allen van harte welkom.
Vorming en Toerusting
Bijbels Leerhuis - Kijk op geloof
De meeste gespreksgroepen starten in oktober (u kon daarover lezen in de Een van september en een
uitgebreider overzicht vindt u in de Een van oktober), maar op 25 september is de eerste bijeenkomst
van
het Bijbels Leerhuis – Kijk op geloof, van 19.30 -21.30 uur. in de Vredeskerk.
Uitgangspunt is het boekje van Henri Veldhuis: Kijk op geloof.
Informatie en opgave bij ds. A.R. de Meij Mecima : predikant-jkvk@pkndenhelder.nl
“Sacrale dans”
Op maandagavond 1 oktober, om 19.30 uur, gaat deze groep weer van start in de Johanneskapel,
onder leiding van mevr. Shanti Schukking.
Deze periode met als thema: Laat mij stralen in schoonheid en staan in mijn kracht, dankbaar niet
wetend wie dit wonder volbracht.
De volgende data zijn: 15 en 29 oktober en 5 en 26 november.
De kosten zijn 7 euro per keer, en als men ineens betaalt 30 euro.
Informatie en opgave bij Mevr. Marleen Weijling
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, komt u rustig een keer kijken!
Kerkportaal Protestantse Gemeente Den Helder
De vernieuwde stadsbrede website nadert zijn voltooiing. Op een paar dingen na, die nog aangeleverd moeten
worden, kunt u alles vinden over bijeenkomsten, diaconie, pastoraat, vorming en toerusting, activiteiten.
Kijk gerust eens rond op www.pkndenhelder.nl

Organist:

23 sept.
30 sept.

dhr. P. Baanstra
dhr. D. Kool

Koster: 23 sept. dhr. A. Bezuijen
30 sept. dhr. T. Ruiten

