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KERKDIENSTEN:
Bethelkerk
Bethelkerk

30 sept.
7 okt.

–
–

www.pkndenhelder.nl/

Bethelkerk Den Helder

9.30 uur: ds. B. J. W. Schelhaas, 19e zondag na Pinksteren
10.00 uur: ds. W. A. van Rijn, 20e zondag na Pinksteren, Israelzondag

BLOEMEN: Vandaag is de bloemengroet voor: dhr. H. Heidema

COLLECTEN:

BIJEENKOMSTEN:

30 sept.
7 okt.
Zo.
Ma.
Woe.
Do.

– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Jeugdwerk
– 1e ZWO/Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerk (Kerk & Israel)
30 sept.
1 okt.
3 okt.
4 okt.

– 17.00 uur
– 19.00 uur
– 10.00 uur
– 9.30 uur

Johanneskapel
Bethelkerk
Bethelkerk
Bethelkerk

– Preek van de Leek
– Gebedskring
– Inloopmorgen
– Vriendenkring

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@pkndenhelder.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, dus vandaar.
U kunt zich nu wenden tot Tineke de Boer, 06-10618864
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 is geplaatst op de website www.pkndenhelder.nl/.
Ook kunt u het ter inzage vragen aan een van de ambtsdragers.
Jeugddienst zondag 14 oktober
Hallo lieve jeugd,
Hoe is het met jullie? Weer volop naar school, weer aan het sporten of bezig met andere
activiteiten? Denken jullie nog terug aan de zomervakantie die jullie hebben gehad? En een
super kerkkamp? Wij hopen natuurlijk dat jullie fijne herinneringen en vriendschappen aan over
hebben gehouden.
Zondag 14 oktober aanstaande zal onze eerste Jeugddienst zijn na de zomervakantie.
Er is gekozen voor het thema 'Vriendschap', dit is ook het thema van de Kinderboekenweek
( 03-10 t/m 14-10 ) en sluit dus mooi op elkaar aan.
Wij zullen het verhaal vertellen over ' 4 vrienden en een zieke man' Wat zullen ze doen als ze weten dat
Jezus in de buurt is? Wil je weten hoe het verhaal afloopt? Kom dan daar naar de Jeugddienst.
Veel liefs het Jeugddienst team
‘Als kinderen andere wegen gaan’
Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk en hun (groot-) ouders vragen zich af wat zij verkeerd gedaan hebben.
Dit thema speelt bij velen in onze kerk. Maar erover praten doe je niet zo snel. Want er is sprake
van teleurstelling, schaamte en verdriet.
Wij denken dat het juist goed en troostend kan zijn om er wel over te praten met anderen in de
kerk, voor een stuk herkenning, bemoediging en je verhaal eens te kunnen vertellen in een
veilige omgeving.
Daarom hebben wij een gespreksavond over dit onderwerp gepland. Dit ook in het kader van
ons jaarthema: ‘Een goed gesprek’.
Wanneer: maandag 29 oktober 2018 van 19.30- 21.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Voor wie: ouders en grootouders
Aantal: we gaan uit van maximaal 10 deelnemers, dit om voldoende ruimte en tijd te geven voor
het eigen verhaal.
Bij grotere belangstelling kan er een tweede groep worden gemaakt.

U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven bij :
Alize Okel:
Pastor André Martens: 06-22494080 / a.martens@pkndenhelder.nl
Opbrengst boekenmarkt
Zaterdag 22 september was er een boekenmarkt in de Bethelkerk.
Ondanks dat de markt rustig verliep was er een fijne opbrengst van € 351,10 waarvan €
36,00 van de koffiehoek
en € 60,00 van de loterij.
Iedereen die geholpen heeft van harte dank.
Boekenmarkt gemist?! De volgende en laatste boekenmarkt van 2018 is zaterdag 3
november!
Vacature kookgroep gemeentemaaltijd
Vaste prik, elke laatste vrijdag van de maand, is er een gemeentemaaltijd in de kerk. Deze
maaltijd wordt druk bezocht en het is altijd weer een mooie klus om te klaren. De kookgroep kan
wel wat hulp gebruiken!
Je staat er niet alleen voor, een groep dames die precies weten hoe het werkt, ondersteunen je
daarin. Wat betreft de werkzaamheden, dat concentreert zich grotendeels op die laatste vrijdag.
De kookgroep bepaalt gezamenlijk het menu, de inkopen worden samen gedaan en op de vrijdag
zelf wordt er gekookt. Rond twaalf uur vangt de maaltijd en na die tijd wacht de welbekende
afwas.
Lijkt het u wat, dan kunt u contact opnemen met Hennie de Boer
Een hartelijke groet van alle kokers én maaltijdgenieters!
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.
Volgende week zondag, 7 oktober, zal de film Daens, gebaseerd op het boek: Het leven van Pieter
Daens van Louis Paul Boon, worden vertoond.
Ook in de Johanneskapel, om 17.00 uur.
U bent allen van harte welkom.
Vorming en Toerusting
“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.
Het thema is: 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!
Onder leiding van ds. A.R. de Meij Mecima gaan in oktober drie gespreksgroepen van start.
Inlichtingen en opgave voor deze groepen via : predikant-jkvk@pkndenhelder.nl
Kijkt u voor een uitgebreidere beschrijving in de Een of op de website.
Barth – Bonhoeffer – en de oecumene ( in de Johanneskapel, dinsdagavond. van 19.30 – 21.30 uur )
Leeskring voor liefhebbers rondom het boekje van dr. Gerard Dekker, Verlicht geloof. Geloven in de
geest van Bonhoeffer.
Daarnaast zal er een lezing worden gehouden door dr. Douwe Visser uit Harlingen. Data: dinsdag 2,16
en 30 oktober, 13 en 27 november., 4 december. 2018.
Het verhaal gaat verder………. (In de Vredeskerk, donderdagmorgen. van 10.00 – 11.30 uur )
We gaan weer verder met de boeken van ds. Nico ter Linden: ”Het verhaal gaat”. Iedereen die wil
meelezen en meepraten is van harte welkom. Dat geldt voor hen die al jaren o.l.v. van ds. Oosterhoff
deze kring hebben gevolgd, maar ook nieuwkomers zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.
Data: donderdag 4 en 18 oktober; 1, 15 en 29 november 2018 (data 2019 komen later), van 10.00-11.30
uur.

Het brood dat wij breken… – bezinning op de Maaltijd van de Heer (Vredeskerk, 14.00 – 16.00 uur)
Voor mensen die Julianadorp te ver vonden of de avonden wat lastig vonden worden er nu een viertal
dinsdagmiddagen gehouden over dit onderwerp in de Vredeskerk.
Data: dinsdag 16, 23 en 30 oktober en 6 november., van 14.00 – 16.00 uur.
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:

30 sept.
7 okt.

dhr. D. Kool

Koster: 30 sept. dhr. T. Ruiten
7 okt. dhr. P. Streefkerk

