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‘De Lofzang zal blijven klinken…’
Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie. De versoepeling van de maatregelen,
die de regering een aantal weken geleden heeft aangekondigd, is daarin bevestigd. En
daarmee ook het hoopvolle signaal dat vanaf 1 juli bijeenkomsten van maximaal 100
personen zijn toegestaan. Uiteraard onder duidelijke voorwaarden.

In onze gemeente is achter de schermen een commissie, bestaande uit leden van de
kerkenraad, wijkvereniging en technici, momenteel aan het onderzoeken hoe de
kerkdiensten georganiseerd kunnen worden en wat hier allemaal bij komt kijken. De PKN
heeft daarvoor een protocol opgesteld. Hierin staat onder meer dat we niet alleen rekening
moeten houden met de anderhalve meter afstand, maar ook met zaken als een grondige
reiniging van alle objecten, het opzetten van een reserveringssysteem en nog veel meer.
Een punt dat ons diep raakt, is dat de PKN gemeentezang vooralsnog dringend afraadt,
omdat dat mogelijk te grote risico’s met zich meebrengt. We willen in de diensten zeker
muziek en zang laten klinken, maar we zullen voorlopig dus nog niet uit volle borst
gezamenlijk de ons vertrouwde en dierbare liederen kunnen zingen. Ook de mogelijkheid
van het structureel uitzenden van de kerkdiensten wordt onderzocht.

Het zijn grote uitdagingen waarbij verantwoorde keuzes moeten worden gemaakt. Dit alles
kost tijd. De samenwerking in kerkdiensten, dagsluitingen en kinder4ingen met de andere
Protestantse kerken op Scheveningen zal gedurende de maand juni dan ook doorgaan.
Op die manier is er gelegenheid om dit alles goed uit te denken, vanuit de hoop en het
vertrouwen dat wij ergens in juli met elkaar in onze Nieuwe Badkapel de lofzang zullen
horen klinken!
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‘Kerkplein’ is een rubriek waarvoor u zelf stukjes tekst en foto’s kunt 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.
 
Hoe gaat het met....Karel de Bruin en Finn-Petter Thorp?
Inmiddels zijn we elf weken in lockdown in (Drammen) Noorwegen.... We kwamen hier op
29 februari aan, toen er eigenlijk nog weinig aan de hand was. We zijn begin maart nog 5
dagen in Berlijn geweest en bij terugkomst in Oslo moesten we 14 dagen in thuis-
quarantaine. Nieuws en maatregelen volgden elkaar snel op.
 
Eigenlijk zou ik eind maart een volgeboekte winterreis in Noorwegen leiden. En het plan
was om op 3 april naar Nederland terug te vliegen. Alles werd gecanceld en we besloten
hier maar te blijven. Er is hier ruimte, er wonen veel minder mensen (5,5 miljoen) en de
coronacrisis lijkt hier goed onder controle. We mogen het land uit, alhoewel niet-
noodzakelijke reizen worden ontraden. Er is iedere dag één directe KLM vlucht naar
Amsterdam, maar Karel mag, als niet-Noor, onder de huidige omstandigheden het land
(nog) niet weer in.
 
Normaal zijn we druk met ons werk (ja, we werken nog steeds, een beetje....) als tour-
director in Noorwegen/Scandinavië, gedurende de zomer. Maar het hele tourseizoen is
geannuleerd. Onze Engelstalige gasten uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Australië
komen Europa niet binnen. Een catastrofe voor de toeristenindustrie, met veel, heel veel
ringwerkingen.
 
Liever zouden we de zomer hier doorbrengen, vanwege een ruimere flat en veel  natuur
dichtbij. We kijken aan wat er gebeurt, misschien dat regels in wat weken soepeler worden.
We missen Scheveningen wel: een haring, een kroket, een broodje tartaar of half-om,
bijvoorbeeld. Maar we kiezen voor afstand én gezondheid. Normaal ‘jo-jo vliegen’ we
tussen hier en Nederland. Dat gaat even niet.
 
We volgen de gestreamde kerkdiensten vanuit Scheveningen en van hier in Drammen
(ook gestreamed) en blijven via de nieuwsbrief, Kerkbode en Kerk en Kapel online op de
hoogte.
 
We hopen tot gauw!
Karel de Bruin en Finn-Petter Thorp



Digitale mannenkoffieochtenden
Wat doe je wanneer de mannenkoffieochtenden niet meer door kunnen gaan? Dan zoek je
naar andere manieren om toch contact met elkaar te houden. Sinds enkele weken doen wij
dat door te beeldbellen via het computerprogramma Zoom. De mannen moeten dan
natuurlijk wel zelf de koffie zetten. Om dat de eerste keer enigszins te faciliteren,
bezorgden Marcus van Spronsen en ondergetekende op dinsdagavond 14 april een tasje
met koffie ‘en toebehoren’ bij de deelnemers van de koffieochtenden. Dit tasje met koffie,
chocola, koekjes, siroop en kandijstokjes zorgde een dag later voor een feestelijk begin
van onze digitale mannenkoffieochtenden. Sindsdien spreekt en ziet een deel van deze
mannengroep elkaar elke twee weken via Zoom. Hoewel het natuurlijke niet hetzelfde is
als onze vertrouwde ontmoetingen in de Thuishaven, werkt het verder verbazend goed.
Zoom blijkt voor alle leeftijden gebruiksvriendelijk te zijn en de gesprekken ontvouwen zich
als vanouds. Onze eerstvolgende digitale ontmoeting staat gepland op woensdag 27 mei
om 10.30 uur.

Wilt u het ook een keer proberen? Stuur dan een mailtje naar laan801@gmail.com, dan
zorg ik ervoor dat u die ochtend rond 10.00 uur via de e-mail een link krijgt waarmee u aan
de ontmoeting kunt deelnemen. Dat kan via een computer, laptop, tablet of smartphone.
Uiteraard ben ik graag bereid om de werking van Zoom van tevoren even met u uit te
testen.

Mark van der Laan

Lees meer kerkplein verderop in deze nieuwsbrief.

Vieringen in de komende week
Zondag 24 mei – Kerkdienst – 10.00 uur
Vanuit de Bethelkerk gaat ds. Gerco Lock voor.
 
Zondag 24 mei – Kerkdienst – 10.30 uur
Vanuit de Oude Kerk gaat ds. A. Christ voor.
 
Dinsdag 26 mei – Kinder4ing – 18.00 uur
Op dinsdagavond is er weer een kindermoment. In ongeveer 15 minuten komt een
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Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes, creatieve uitdagingen. Deze week
komt de Kinder4ing vanuit de Bethelkerk.
 
Donderdag 28 mei – Dagsluiting – 21.00 uur
De dagsluiting is vanuit de Prinses Julianakerk. Ds. Dirk-Jan Thijs zal de dagsluiting
verzorgen.
 
Zondag 31 mei – Pinksterdienst – 10.00 uur
Vanuit de Bethelkerk, Nieuwe Badkapel en Prinses Julianakerk gaan op Pinksteren drie
voorgangers voor, waarbij ds. Gerco Lock en ds. Dirk-Jan Thijs liturg zijn en ds. Charlotte
van der Leest de prediking verzorgt.
 
Zondag 31 mei – Pinksterdienst – 10.30 uur
Vanuit de Oude Kerk gaat ds. Barend Weegink voor.
 
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 14 mei) kunt u terugvinden op het YouTube-kanaal van de Nieuwe
Badkapel:
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
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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.

Diaconale collecte zondag 31 mei – voedselbank: vakantietasjes kinderen
Op zondag 31 mei is de diaconale collecte bestemd voor Vakantietasje voor kinderen die
bij de Voedselbank komen. Ook al zou het mogen van de regering - deze kinderen kunnen
niet op vakantie omdat daar het geld niet voor is. De diaconie wil hen een tasje geven met
iets om mee te spelen, om een ijsje te eten of om iets leuks te gaan doen.
 

Koffiedrinken na de kerkdienst van zondag 24 mei – 11.15 uur
Afgelopen zondagen hebben we heel gezellig digitaal met elkaar koffie gedronken.  Het
was mooi om elkaar zo via ZOOM in een grote groep te ontmoeten en bij te praten in
kleinere groepjes. Wij nodigen je van harte uit om hier komende zondag om 11.15 uur
weer aan mee te doen!
 
Degenen die er afgelopen zondagen bij waren krijgen vanzelf weer een uitnodiging voor
komende zondag. Was je er niet bij en wil je komende zondag graag meedoen? Stuur dan
vóór zaterdag 23 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 23 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!

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. Ook als u misschien
zorgen hebt over de toekomst – bijvoorbeeld over uw baan of onderneming – dan kunt u
contact met ons opnemen.
 
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
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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.
 

Digitale Lenteschool: deel 2 - Indonesische kunst
Vorige week is het tweede deel van de digitale lenteschool van start gegaan over de
expositie ‘Medemens’, die momenteel in de Nieuwe Badkapel hangt. Vanaf vrijdag 10.00
uur is er een nieuwe digitale les, waarin ds. Charlotte van der Leest met u zal kijken naar
een ander kunstwerk van de Balinese kunstenaar I Nyoman Darsane, getiteld ‘Dialoog
tussen Jezus en de Hindoe god van de dood’.
Deze aflevering is te bekijken via het YouTube-kanaal van de Nieuwe Badkapel onder de
titel Digitale Lenteschool:
https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g.

Wilt u de vorige afleveringen van de digitale lenteschool over (kerk)muziek terugkijken?
Klik dan hier:

1. https://youtu.be/G4_g-pSWVCY
2. https://youtu.be/H5sIH8hUVhM
3. https://youtu.be/ny11d7DQ0pE
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Inmiddels zijn de orgelmakers van Slooff Orgelbouw uit Gouderak weer verder gevorderd
met het opstellen van het pijpwerk van de pedaalregisters. Op de eerste foto is te zien hoe
vóór de Quintbas 10 2/3’ (waarvan in het vorige stukje verslag werd gedaan) nu de Subbas
16’ is geplaatst. Dit houten register was al in het orgel aanwezig; het dateert uit de tijd van
de renovatie van rond 1970. Dit is onder andere te zien aan het feit dat de pijpen van
mahonie zijn gemaakt, een houtsoort die in 1926 nog niet zo werd toegepast.

Op de tweede foto ziet u onder in beeld de bovenkant van de Subbas-pijpen. In
tegenstelling tot de (eveneens houten) contrabas 16’, die pal tegen de achterwand aan
staat, zijn de pijpen van de Subbas gedekt, wat wil zeggen dat de bovenkant is afgedicht
met een stop. Op deze foto ziet u de houten ‘handvatten’ waarmee de stoppen omhoog en
omlaag kunnen worden bewogen – zo worden de pijpen gestemd - boven de pijpen
uitsteken. Als een orgelpijp op deze manier wordt gesloten aan het uiteinde, klinkt hij een
octaaf lager dan wanneer hij open zou zijn. De langste pijpen van de Subbas zijn dan ook
duidelijk korter dan de registers erachter.
Op dezelfde foto kijken we ook aan tegen de onderkant van nog een windlade die op grote
hoogte hangt. Dit is de lade voor het kortere pedaalpijpwerk. Inmiddels is ook dit geplaatst,
zoals te zien op de derde foto. U ziet daarop de Octaaf 4’ en daarachter de Gedekt 8’. De
laagste pijpen van het laatste register zijn weer van hout en lijken op die van de Subbas,
de hogere zijn van metaal en zijn afgesloten met een zgn. hoed (rechts op de foto; onder
de hoed is het blauwe papier zichtbaar waarmee de hoed wordt afgedicht). Deze lade zal
in de toekomst bereikbaar zijn via een eigen trap en een vlonder.

Nu ontbreken nog slechts de pijpen van de Octaaf 8’ en de bekers van de Bazuin 16’.
Voordat het pijpwerk ook daadwerkelijk kan klinken moet er echter nog veel gebeuren: de
windvoorziening moet worden aangelegd, en de tractuur (= overbrenging van toets naar
pijp) moet worden geïnstalleerd.



Uit de luwte van Vilsteren
Het was bijna symbolisch. Uitgerekend op de dag dat ik mijn eerste AOW-uitkering kreeg,
kondigde premier Mark Rutte de zelfbenoemde intelligente lockdown aan. Alsof het echt
tijd was om een stap terug te doen, het over een andere boeg te gooien.

De uitbraak van de coronacrisis heeft versneld wat we, Agaath en ik, min of meer van plan
waren. Na mijn 65ste zou ik stapjes terug doen, het werk, ook het vrijwilligerswerk,
verminderen - om samen een nieuwe fase te starten. Na de opmars Covid-19 was er geen
andere keus.

Vanaf het allereerste begin hebben we ons
achter de IJssel teruggetrokken. Met de poes
[‘Tom’] onder de arm. We gingen naar Vilsteren,
omdat we het toch al van plan waren. We zijn in
Vilsteren gebleven, omdat het rustig is. En we
zijn naar Vilsteren teruggekeerd, omdat het zo
veel ontspannener toegaat.

Vanuit Vilsteren werk ik wat, wandel ik wat, fiets
ik wat en lees ik veel. O ja, er tussendoor heb ik

op afstand kleinkinderen les gegeven. Met mijn kleinzoon Theodoor oefen ik Engels,
samen met mijn kleindochter Hannelore heb ik een werkstuk over Anne Frank gemaakt.
Agaath zou Agaath niet zijn als ze niet volop bezig was met van alles en nog wat - van
tuinieren tot boodschappen. Plus natuurlijk veel sociale contacten.

Ergens halverwege zijn we nog een dag of tien in Den Haag geweest - om niet helemaal
het gevoel met de stad te verliezen. Maar de natuur, de rust en vooral ook de
gemoedelijkheid in het oosten van het land zijn onbetaalbaar. En dankzij internet kunnen
we vanaf elke plek mailen, bellen en vergaderen. Aan het einde van zo’n dag heb ik soms
toetende oren en vierkante ogen.
Ondanks corona gaat het leven - gelukkig - door.

De luwte van Vilsteren bevalt ons, de drukte van Den Haag kan ons even gestolen worden,
de warmte van Scheveningen missen we elke zondag meer.

Tot betere tijden.
Agaath Reuchlin & Jan Schinkelshoek

Helden in het BID-café
In moeilijke tijden hebben we helden nodig. Misschien kunnen ze ons niet redden, maar ze
geven ons hoop. Hun doorzettingsvermogen werkt aanstekelijk. Dat is vooral belangrijk in
deze tijd zonder houvast, waarin een virus de wereld lijkt te regeren! Het was daarom fijn
om op 12 mei jongstleden met de groep van het BID-café samen te komen rondom het
thema ‘helden’. Een digitaal samenzijn, maar de connectie was er niet minder om.
 



In drie deelgroepjes bespraken we het thema aan de hand van een tekst van Max Lucado.
Hij beschrijft hoe helden soms lastig te herkennen zijn. Zelfs Bijbelse grootheden als
Johannes de doper en Paulus, die hun laatste bange dagen doorbrachten in
gevangenschap, moeten voor veel tijdgenoten eerder losers dan helden zijn geweest. Toch
passen ze in ons rijtje geloofshelden.
 
Natuurlijk bleken we allemaal onze eigen ideeën te hebben over heldendom. Toen we aan
het einde van het BID-café in één grote groep samenkwamen voor een digitale borrel,
keek ik met verwondering naar het scherm. Daar zag ik bekende gezichten in
postzegelformaat. Wat een doorzetters die deze digitale, hoopvolle bijeenkomsten mogelijk
maken in onze gemeente! Misschien zijn de helden wel dichterbij dan ik denk.

Gerhard Kok
 
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).

Oude Kerk - Zomerzangavond in herhaling Deel 2
Op dinsdag 26 mei om 19.30 uur kunt u via kerkradio, kerkomroep of de website van de
Oude Kerk een zomerzangavond terugkijken waarin de voorganger ds. P. Visser was en
de muzikale medewerking werd verleend door het Nieuw Veluws Vocaal onder leiding van
Maria den Hertog. Het orgel werd bespeeld door Kees Spaans en Gerrit Hoek bespeelde
de trompet.
 

Oude Kerk - Orgelconcert Martin Mans
Op zaterdagavond 30 mei om 21.00 uur zal de organist Martin Mans een orgelconcert
geven in de Oude Kerk. Hij zal zich laten vergezellen door enkele solisten en musici. Dit
concert is niet voor publiek toegankelijk en alleen te volgen via de website van de Oude
Kerk, Kerkomroep en kerkradio.
 

Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect
Vrijdag 22 mei: Hanny van der Stelt
Vrijdag 29 mei: Ds. Jan Maasland.
Vanaf 14.25 uur is er inleidend orgelspel. Om 14.30 uur vangt de weeksluiting aan. De
weeksluitingen zijn te volgen via de kerkradio en via het kanaal van de Bethelkerk.
 

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):
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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 24 mei 10.00 uur • Kerkdienst
Bethelkerk • Ds. Gerco Lock

Zondag2 4 mei 11.15 uur • Koffiedrinken
Nieuwe Badkapel • zie item in de nieuwsbrief

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

Dinsdag 26 mei18.00 uur • Kinder4ing
Bethelkerk • Leiding kindernevendienst

Dinsdag 26 mei 19.30 uur • Zomerzang-avond
Oude Kerk • ds. P. Visser

Donderdag 28 mei 21.00 uur • Dagsluiting
Prinses Julianakerk • Ds. Dirk-Jan Thijs

Zaterdag 30 mei 21.00 uur • Orgelconcert
Oude Kerk • Martin Mans

Zondag 31 mei 10.00 uur • Pinksterdienst vanuit de drie kerken
Prinses Julianakerk • Ds. Dirk-Jan Thijs
Nieuwe Badkapel • Ds. Charlotte van der Leest
Bethelkerk • Ds. Gerco Lock

Zondag 31 mei 10.30 uur • Pinksterdienst
Oude Kerk • Ds. Barend Weegink

Graag beëindigen wij deze nieuwsbrief met een Hemelvaartslied, Lied 663 uit ons
Liedboek:

 
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.



Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

 
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

 
(Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt)

 
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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