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‘De Lofzang zal blijven klinken…’
Afgelopen woensdag,13 mei, hebben om 19.00 uur de kerklokken van vijf Scheveningse
kerken – de H. Antonius Abt, de Nieuwe Badkapel, de Bethelkerk, de Prinses Julianakerk
en de Oude Kerk –  geluid. Het was geen feestelijk klokgelui. Vijf minuten lang klonken de
klokken van deze vijf kerken voor de vijf watersporters die maandag 11 mei bij het drama
bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen zijn omgekomen. Ter nagedachtenis aan
vijf jonge levens die in volle bloei zijn afgebroken en als blijk van steun en medeleven aan
de nabestaanden. Bij hen laat dit verlies een onbeschrijflijk verdriet achter en een
aangeslagen Scheveningen dat rouwt. Dan hoop en bid je om kracht en steun; vanuit
henzelf, van mensen om hen heen en van de Allerhoogste.
 
Als gemeente gaan wij op naar Hemelvaarstdag, het feest op de veertigste dag na Pasen,
waarop we gedenken dat Jezus is opgevaren naar God. Het feest waarop we erbij
stilstaan dat Jezus – al is hij niet tastbaar aanwezig onder ons – ons toch zegenend nabij
blijft, ook in deze barre en ontwrichtende tijden. Deze hoogtijdag zullen we op donderdag
21 mei samen met de Bethelkerk en de Prinses Julianakerk vieren in een gezamenlijke
dienst, waarin de drie voorgangers vanuit hun eigen kerkgebouw zullen voorgaan. Om
daarna met elkaar verder te trekken naar Pinksteren, het feest van de uitstorting van de
Heilige Geest!
 
Aanstaande zondag, 17 mei, is er weer digitaal koffiedrinken na de dienst. Meer informatie
hierover kunt u verderop in de nieuwsbrief vinden.
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Vieringen in de komende week
Zondag 17 mei – Kerkdienst
10.00 uur – Vanuit de Prinses Julianakerk gaat Arjo van der Steen voor in een 2.0-dienst.
10.30 uur – Vanuit de Oude Kerk gaat ds. Barend Weegink voor.
 
Donderdag 21 mei – Kerkdienst – Hemelvaart
10.00 uur – Vanuit drie kerken gaan op Hemelvaartsdag drie voorgangers voor. We
beginnen in de Bethelkerk met ds. Gerco Lock. Vervolgens komt de prediking van ds. Dirk-
Jan Thijs vanuit de Prinses Julianakerk. De afsluiting komt vanuit de Nieuwe Badkapel met
ds. Charlotte van der Leest.
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10.30 uur – Vanuit de Oude Kerk gaat ds. Barend Weegink voor.
 
Zondag 24 mei – Kerkdienst
10.00 uur – Vanuit de Bethelkerk gaat ds. Gerco Lock voor.
10.30 uur – Vanuit de Oude Kerk gaat ds. Christ voor.
 
Dinsdag 19 mei – Kinder4ing, 18.00 uur
Op dinsdagavond is er weer een kindermoment. In ongeveer 15 minuten komt een
Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes, creatieve uitdagingen. Deze week
komt de Kinder4ing vanuit de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk.
 
Er is deze week geen dagsluiting. Donderdag is het Hemelvaartsdag en is er ‘s morgens
een kerkdienst vanuit de Bethelkerk, Prinses Julianakerk en Nieuwe Badkapel.
 
Zie de ‘Agenda’ voor een overzicht van alle activiteiten.
Bij deze activiteiten zijn geen bezoekers aanwezig.
 
Kijken & Luisteren
Op afstand kunt u alle vieringen en dagsluitingen beluisteren of bekijken:

Beluisteren: via de kerkradio en via kerkomroep.nl.
Live kijken: alle activiteiten zijn live te bekijken via de link:
http://media.streampartner.nl/player.php?url=5cf6bc2a8a2e1bd88947.
Terugkijken: alle activiteiten zijn terug te kijken via de link:
https://ssl.streampartner.nl/player.php?url=926f7a7eb86c8856f262.
‘Kinder4ing’: YouTube-kanaal ‘Kinder4ing’ is te vinden via de link:
https://www.youtube.com/channel/UC3DsBN0a5vx8BNze1UmGDow. Wij maken
u erop attent dat Kinder4ing met name geschikt is om met beeld mee te maken.
Voorgaande uitzendingen vanuit de Nieuwe Badkapel (inclusief dagsluitingen van 26
maart, 16 april en 15 mei): Deze kunt u terugvinden op het YouTube-kanaal van de
Nieuwe Badkapel:
https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g.

https://kerkopscheveningen.nl/wp-content/uploads/2020/05/20-05-17-2.0-Dienst-AvdS-PJK.pdf
http://www.kerkomroep.nl/
http://media.streampartner.nl/player.php?url=5cf6bc2a8a2e1bd88947
https://ssl.streampartner.nl/player.php?url=926f7a7eb86c8856f262
https://www.youtube.com/channel/UC3DsBN0a5vx8BNze1UmGDow
https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g


Alle vieringen worden via internet uitgezonden. Wij hopen dat iedereen kan meekijken,
maar soms is de website waarop we de diensten uitzenden overbelast. Als het even niet
lukt om mee te kijken en de uitzending ‘vastloopt', sluit dan het venster en probeer het
opnieuw. Of kijk de dienst op een later tijdstip terug.
 
Deze en overige informatie is ook te vinden op de website van onze wijkgemeente Nieuwe
Badkapel: www.nieuwebadkapel.nl.
 

Collecte
We hopen dat u ook nu uw gaven wilt geven, via de digitale collectezakken. Dit kan op
verschillende manieren:

1. Via www.kerkopscheveningen.nl/collecte kunt u zelf kiezen aan welke
wijkgemeente u uw collecte geeft en wat de verschillende doelen zijn.

2. De collecte-app ‘Kerkgeld’. Deze kunt u downloaden via de App Store (Apple) of
Google play (Android). Zoek op Protestantse Gemeente Scheveningen om de
collecte voor uw wijkgemeente te vinden.

3. Door uw gift over te maken via de bank. Via rekeningnummer NL 36 RABO 037 372
86 70 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Scheveningen. Vermeld er alstublieft
duidelijk bij voor welk doel én welke wijkgemeente de collecte of de gift bedoeld is.

Koffiedrinken op herhaling na de kerkdienst van zondag 17 mei
Afgelopen zondag 10 mei was er na de uitzending van de kerkdienst de eerste, heel
gezellige editie van het digitale koffiedrinken. Via Zoom hebben we met meer dan 40
gemeenteleden elkaar ontmoet, gesproken en koffie gedronken. We begonnen plenair met
een kort interview van dominee Charlotte van der Leest, door Christiaan Pelgrim. Daarna
zijn we in kleine groepjes uiteen gegaan, waar we elkaar konden spreken. Het was een
dusdanig succes dat we graag op herhaling gaan! We nodigen je dan ook van harte uit om
hieraan mee te doen!
 
Degenen die er zondag bij waren krijgen vanzelf weer een uitnodiging voor komende
zondag. Was je er zondag niet bij en wil je komende zondag meedoen? Stuur dan vóór
zaterdag 16 mei, 15.00 uur een e-mail naar info@nieuwebadkapel.nl. Je ontvangt dan
een mail met uitleg en een link om via Zoom aan het koffiedrinken deel te kunnen nemen.
Je hoeft alleen maar Zoom te hebben of te installeren en op de ontvangen link te klikken.
De rest gaat vanzelf. We beginnen zondag om 11.15 uur. Het geheel duurt maximaal 40
minuten.
 
Wil je wat hulp en uitleg en een keertje proefdraaien? Dat kan zaterdag 16 mei tussen
16.00 en 17.00 uur. Vermeld dit even in dezelfde e-mail als waarin je je aanmeldt. Je
ontvangt dan een mail met een link en een telefoonnummer. Met deze link kan je zaterdag
proefdraaien. Als er iets niet lukt zaterdag, dan kun je dat telefoonnummer bellen en krijg
je hulp.
 
Zet de koffie, thee, limonade en koekjes maar klaar! We zien en horen je graag!
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Omzien naar elkaar
In deze tijd willen wij vanuit de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk er voor u zijn. Mocht u hulp
nodig hebben met bijvoorbeeld het boodschappen doen, het halen van medicijnen, het
koken van een maaltijd, of mocht u behoefte hebben aan dagelijks contact (denk aan een
telefooncirkel) of een pastoraal gesprek, dan horen wij dat graag. Laat ons weten waar u
behoefte aan heeft via info@nieuwebadkapel.nl of 06-27244279. We zullen u dan
helpen, te woord staan of in contact brengen met dienstverleners in de buurt. Mocht u
iemand anders kennen die hulp nodig heeft, dan horen wij dat uiteraard ook graag!
 
Pastorale bezoeken
Nu bezoekwerk niet kan plaatsvinden, willen we telefonisch contact met u houden.
Uiteraard blijft pastoraat in crisissituaties gewoon beschikbaar. U kunt daarvoor contact
opnemen met ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan via 06-
27244279 of per e-mail: dsvanderleest@gmail.com en laan801@gmail.com.
 

Pinkstergroet – Nog een aantal vrijwilligers gezocht!
Al heel wat Badkapellers hebben zich aangemeld om mee te helpen de Pinkstergroet te
maken of te bezorgen. Heel fijn! Maar we zoeken nog meer mensen die wat groeten willen
bezorgen. Elk jaar sturen we een Pinkstergroet van de gemeente naar de gemeenteleden
van 75 jaar en ouder. In deze tijd willen we als diaconie de groet iets groter aanpakken.
Hoe precies, dat is nog even een verrassing.
Wil je ons helpen om de groet te maken en/of rond te brengen? Stuur dan een berichtje
naar Hanneke Kuipers: hanneke.kuipers@gmail.com of 06-42059837. Alvast bedankt!
 

Digitale Lenteschool: start deel 2 - Indonesische kunst
In de afgelopen weken kon u meeluisteren en -kijken naar het eerste deel van de ‘digitale
lenteschool’. In deel 1 kwamen allerlei onderwerpen uit de (kerk)muziek aan bod, uiteraard
ondersteund met klank. Vanaf vrijdag begint het deel 2 van de digitale lenteschool over de
expositie ‘Medemens’, die momenteel in de Nieuwe Badkapel hangt. Ds. Charlotte van der
Leest zal met u kijken naar een kunstwerk van de Balinese kunstenaar I Nyoman Darsane,
getiteld ‘De Kosmische Jezus’.
Deze aflevering is te bekijken via het YouTube-kanaal van de Nieuwe Badkapel onder de
titel ‘Digitale Lenteschool’:
https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g.
 
Mocht u willen terugkijken naar de afgelopen afleveringen van de digitale lenteschool over
(kerk)muziek, dan nog een keer de 3 links naar deze afleveringen:

1. https://youtu.be/G4_g-pSWVCY
2. https://youtu.be/H5sIH8hUVhM
3. https://youtu.be/ny11d7DQ0pE
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Aaron wint Kahoot!-quiz
De Kahoot!-quiz van afgelopen zaterdag 9 mei had een verrassende winnaar: Aaron. In
het deelnemersveld van 13, wist hij de meeste vragen te beantwoorden en ook het snelst.
Hij werd echter, heel knap, op de voet gevolgd door Annelin Buis, die maar één vraag
minder goed had en daarmee een mooie tweede plaats pakte.

De quiz was van een hoog niveau en niet alleen Bijbelse kennis werd er getoetst, maar
ook muziek, sport en algemene kennis. Het podium werd compleet gemaakt door Puck
van der Zwan, die met name in het tweede deel een opmars maakte. Luuk was in het
eerste deel goed op weg. De kennis in de kindernevendienst opgedaan, wierp zijn
vruchten duidelijk af. Jorg blijkt een ware doorzetter, want door wat technische problemen
maakte hij een mindere start, maar maakte dat in het vervolg nog goed. Merijn was snel
met de beantwoording en blijkt over een goed reactievermogen te beschikken. De Kahoot!
was tot het laatste toe spannend. De laatste vraag kon nog het verschil maken, maar werd
door niemand goed beantwoord, wat een opmerkelijk einde was aan, bijna een uur, vragen
beantwoorden.
Aan het einde van het spel maakte de verrassende winnaar zich bekend, onder de naam
‘Aaron’ ging namelijk Jesse van der Toorn schuil. Hij had deze naam als nickname (of wel
pseudoniem) gekozen. Aaron is één van zijn doopnamen en die naam bracht hem deze
overwinning. De winnaars ontvingen deze week een prijs. Een prijs voor het hele gezin om
samen te delen. Noah heeft de avond in goede banen geleid door de quiz te beheren en te
zorgen dat de vragen duidelijk zichtbaar in beeld waren.

Na de Kahoot!-quiz werd de avond, naar een leuke idee van Amandine, vervolgd met
skribbl. Een spel waarbij je woorden kiest en vervolgens tekent, waarbij de andere spelers
zo snel mogelijk de woorden moeten raden. Een soort Pictionary. Floris bleek in dit spel
over veel inzicht te beschikken en wist veel tekeningen snel te raden. Tijn blijkt een zeer
goede tekenaar met als hoogtepunt zijn slang! En het Aquarium van Sophia was net zo
mooi om naar te kijken als een echt aquarium.

Het was een leuke avond met een lekkere zak chips, een colaatje en meer.

‘Kerkplein’ is een rubriek die is opgenomen omdat velen van ons de onderlinge
ontmoetingen erg missen. Voor deze rubriek kunt u stukjes tekst en foto’s aanleveren over



iets van uw eigen wel en wee, dat u graag met de gemeenteleden wilt delen. Deze rubriek
wordt dus, mede om privacy-redenen, niet vanuit bijvoorbeeld het pastoraat gevuld, maar
u levert hier zelf de tekst voor aan.

Wilt u in de komende nieuwsbrief iets van uw wel en wee delen dan kunt u een tekstje of
informatie sturen naar het e-mailadres van de nieuwsbrief
(nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com) of u kunt daarvoor contact opnemen met dominee
Charlotte van der Leest (dsvanderleest@gmail.com) of pastoraal werker Mark van der
Laan (laan801@gmail.com).

Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect
Op vrijdag 15 mei gaat ds. Nel van Dorp voor in de digitale weeksluiting van Cardia en
Respect en op vrijdag 22 mei zal ds. Hanny van der Stelt voorgaan. Vanaf 14.25 uur is er
inleidend orgelspel. Om 14.30 uur vangt de weeksluiting aan. Dit alles is te volgen via de
kerkradio en via het kanaal van de Bethelkerk.
 

Muziek vanuit de Prinses Julianakerk
Op woensdag 20 mei wordt er vanuit de Prinses Julianakerk een muzikale avond
uitgezonden. Vanaf vanaf 19.15 uur spelen Frans van Riessen op orgel en Gerrit Hoek op
trompet. Voor informatie en de link: www.prinsesjulianakerk.nl.
 

Diensten van de PKN
Mocht u niet in het bezit zijn van digitale middelen, dan verwijzen wij graag naar de
volgende uitzendingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN):

Het KRO-NCRV programma 'Met hart en ziel': zesdelige serie in samenwerking met
de PKN, waarin ds. René de Reuver in een aantal korte meditaties vooruitkijkt naar
Pinksteren. Iedere uitzending sluit af met een eigentijdse uitvoering van een lied uit
het Liedboek. Zaterdag – 18.00 uur op NPO 2. Herhaling: Zondag – 07.50 uur op
NPO 2.
Korte kerkdienst van de PKN in samenwerking met de EO, ter vervanging van de
kerkdiensten die niet doorgaan. Zondagochtend – 9.20 uur op NPO2.

Zondag 17 mei 10.00 uur • 2.0 Kerkdienst
Prinses Julianakerk • Arjo van der Steen

Zondag 17 mei 11.15 uur • Koffiedrinken
Nieuwe Badkapel • zie item in de nieuwsbrief

mailto:nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com
mailto:(dsvanderleest@gmail.com
http://laan801@gmail.com/
https://mailchi.mp/1411e96358f5/nieuwsbrief-nieuwe-badkapel-zorgvlietkerk?e=a34a4e55b9


Zondag 17 mei 10.30 uur • Kerkdienst
Oude Kerk • Ds. Barend Weegink

Dinsdag 19 mei 18.00 uur • Kinder4ing
Nieuwe Badkapel • Leiding kindernevendienst

Donderdag 21 mei 10.00 uur • Hemelvaartsdienst vanuit drie kerken
Bethelkerk • Ds. Gerco Lock
Prinses Julianakerk • Ds. Dirk-Jan Thijs
Nieuwe Badkapel • Ds. Charlotte van der Leest

Donderdag 21 mei 10.30 uur • Hemelvaartsdienst
Oude Kerk • Ds. Barend Weegink

Zondag 24 mei 10.00 uur • Kerkdienst
Bethelkerk • Ds. Gerco Lock

Zondag 24 mei 10.30 uur • Kerkdienst
Oude Kerk • Ds. Christ

Graag beëindigen wij deze nieuwsbrief met het volgende gedicht van Frans Cromphout
(1924-2003)
 

Zing zacht,
zing voor je uit.

 
Bezing de dingen

die goed voor jou zijn geweest.
Zing de zon en de regenwolk,

zing de namen van de bloemen,
ogentroost en ereprijs,

zing het water en de wijn
en zing het brood

zevenmaal.
 

Zing de namen van de mensen.
Zing moeder, vader, zus en broer,

goede buur en verre vriend.
Zing jezelf.

 
Zing jezelf in slaap.

En hoor de engel zingen.
 
Een goede week!
 
Mede namens de kerkenraad, in verbondenheid,



 
het moderamen van de kerkenraad: Martin Buis, Peter Griffioen, Hanneke Kuipers, ds.
Charlotte van der Leest en Dirk Rog.

Protestantse Gemeente Scheveningen
Wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk

Het laatste nieuws en andere informatie kunt u vinden op www.nieuwebadkapel.nl
 Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen? Dat kan via info@nieuwebadkapel.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de activiteiten van De Nieuwe Badkapel-
Zorgvlietkerk.

Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk Nieuwe Parklaan 90 Den Haag, 2587 BV Netherlands
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