Voor God is ieder mens uniek en speciaal.
Hij wil dan ook niets liever dan contact met jou hebben!
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Al onze specials zijn vrij toegankelijk.
Er wordt een collecte gehouden.
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MET EEN OPTREDEN VAN MARIA MARKESINI

MET TONNEKE BIJKER ALS SPREEKSTER
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BETHEL HARLINGEN

“Voor God is ieder mens
uniek en speciaal”

SEKS, ZOALS GOD HET HEEFT BEDOELD

JAN

In Bethel Harlingen hebben we daarom een aantal
Specials ontwikkeld voor een breed publiek.
Onze Specials hebben altijd een speciaal element: een
inspirerende spreker, een bijzondere artiest of groep,
een actueel en boeiend thema, soms gericht op een
specifieke doelgroep, maar altijd een aantrekkelijk
programma: Speciaal voor jou!

Bethel Harlingen is een kerk voor alle leeftijden.
We zijn een levendige gemeente met passie voor Jezus
Christus.
Door Hem kunnen we God als onze Vader leren kennen en
een diepe relatie met Hem opbouwen. In Hem is er ook
hoop, omdat Hij ons leven wil vervullen en ons tot onze
bestemming wil brengen. God heeft ieder mens met een
doel geschapen en in onze gemeente willen we iedereen
helpen en ondersteunen om dat doel te vinden!

THEMA SPECIAL

THEMA SPECIAL

ORGAAN DONATIE
met Kees van Velzen

BETHEL SPECIAL

MET EEN OPTREDEN VAN ELVIS E EN BAND

Algemene informatie

Contactgegevens

Elke zondag houden we om 9.30 uur een dienst om
Gods aanwezigheid te vieren. Onze diensten zijn
bemoedigend, opbouwend, leerzaam en herinneren ons
aan Gods liefde voor de mens door Jezus Christus.
Voor de kinderen is er elke zondag kinderkerk!

Bethel gemeente Harlingen
Lanen 65, 8861 CC Harlingen
Tel.: 0622 03 85 96

Je bent van harte welkom op de Lanen 65 in
Harlingen. We zien uit naar je komst !

Mail: secretariaat@baptistenharlingen.nl
Website: www.baptistenharlingen.nl

BETHEL SPECIALS

THEMA SPECIALS

De Bethel Specials zijn inspirerende ochtenddiensten
met optredens van zeer talentvolle artiesten: Zo hebben
we op zondagochtend 9 februari een optreden van Maria
Markesini. Deze, van oorsprong Griekse internationale
klassieke pianiste en jazz-zangeres, wordt beschreven in
talloze Europese recensies als een fenomeen van onze
tijd. Zij verdeelt haar optredens tussen recitals van klassieke
piano, jazz en gospel concerten en samenwerkingen met
symfonie orkesten in heel Europa.
Op de vleugel begeleidt zij zichzelf en vertolkt zij haar
geloof in Jezus.

In onze Thema Specials komen actuele thema’s aan bod
en zijn voor alle leeftijden toegankelijk.

Op 17 mei opnieuw een Bethel Special met Elvis E. en
band. Elvis E. is geboren en opgegroeid in Benin City,
Nigeria. Hij werd in 1997 door zijn oudere broer
geïntroduceerd in de muziekwereld en ging pianospelen
in zijn lokale kerk.
Na zijn komst naar Nederland in 2004, heeft Elvis zijn
eigen productiemaatschappij Ediasproduction opgericht.
Voorbeelden van projecten waaraan hij heeft meegewerkt
zijn: A Mother’s Cry – Gospel Musical, Miracle City Sings
(MCS) Live in Concert, Dwight Dissels’ Aids Awareness
Project voor etnische minderheden, Dwight Dissels’
debuut cd ‘If I had not believed’. Elvis talenten zijn ook
opgevallen bij de Nederlandse regering. Hij was
onderdeel van the Convocation Big-Band, die een
speciaal optreden gaf voor de Koningin. Met zijn eigen
band verzorgd Elvis E. een optreden in de Bethel Special.

Zo is er op zondag 26 januari een ThemaSpecial over
‘Seks, zoals God het heeft bedoeld’. Oscar Lohuis zal het
thema inleiden. Hij heeft recent een boek geschreven
voor jongeren en mensen die willen gaan trouwen met de
titel Exclusieve Liefde.
Zondag 19 april is er een ThemaSpecial met Kees van
Velzen: een veelzijdig man die gewerkt heeft als hoofd van
EO-nazorg, als voorganger in zowel België als Nederland
en op dit moment is hij werkzaam als freelance spreker
over diverse actuele onderwerpen zoals het nieuwe
donorregister en wat je ermee kunt vanuit christelijk
oogpunt.

SENIOREN SPECIALS
In deze Specials richten we ons op de 55 plus leeftijd.
Op een middag in de week komen we bij elkaar voor
ontmoeting rond een thema wat aansluit bij deze
doelgroep. Bekende sprekers of spreeksters leiden de
thema’s in. Dinsdag 17 maart is Tonneke Bijker in ons
midden. Zij geeft al tientallen jaren Bijbelstudies, lezingen
en is ook voor de oudere EO-kijkers geen onbekende als
presentatrice van VrouwZijn. Samen met haar echtgenoot
maakte ze het indringende televisieprogramma 'Niets
Meer Te Verliezen,' tijdens het maken van dit programma
overleed Dirk-Jan en Tonneke maakte de serie alleen af.
Nog altijd is Tonneke een veelgevraagd spreekster.

ANDERE SPECIALS
In voorbereiding zijn Kinder Specials en Jongeren
Specials die we nog niet in deze folder konden opnemen.
Nieuws daarover volgt zo spoedig mogelijk op onze
website www.baptistenharlingen.nl
of Facebook - Baptistengemeente Bethel Harlingen

SPECIALS

