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Meditatie 
Bij het schrijven van deze meditatie waren 

we op de helft van de 40-dagentijd, een tijd 

van bezinning, overdenking, herinnering, 

boetedoening. 

Over de herkomst van de 40-dagentijd is 

veel geschreven. Het mooie is dat het volk 

Israël met Mozes 40 jaar ronddoolde door de 

woestijn als boetedoening voor het maken 

van het Gouden kalf daarna in de 

geschiedenis door Jezus in de woestijn wordt 

overgedaan nu als bezinning over de 

lijdenstijd die gaat komen. Eigenlijk blikt 

Jezus vooruit naar wat de mensen hem gaan 

aandoen. Ook wordt Hem een uitweg 

geboden (de verzoeking) die Hij weerstaat. 

We kunnen dus zeggen dat het getal 40 in 

de Bijbel een overgang aangeeft tussen 

“slechte” tijden en de “goede” tijden. 

 bezinning, inkeer en boetedoening naar het licht 

van Pasen, door het duister naar het licht, een 

achterlaten van het verleden en alles wat je 

meedraagt naar een nieuwe toekomst. Die 

nieuwe toekomst lijkt echter ver weg gezien de 

situatie van de wereld om ons heen. Dat maakt 

dat bij mij (ons) de twijfel toeslaat. Maar heeft 

Jezus het wel over vergeving en genade tijdens 

onze tijd op aarde? Stilletjes hoop ik dat altijd 

van wel. Is dat tegen beter weten in? Blijkbaar 

heb ik, hebben wij, elke keer weer elkaar als 

gemeente en de christelijke feesten nodig om 

ons te onderwijzen in wat die voor ons leven 

betekenen. Jezus heeft alles wat hij op aarde had 

gegeven namelijk zijn leven en heeft door zijn 

opstanding ons gered. 

 

In feite vraagt hij van ons ook een groot offer;  

 

 zie Mattheüs 19: Houd je aan de tien geboden. 
20 De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat 

kan ik nog meer doen?’ 21Jezus antwoordde hem: 

‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, 

verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst 

aan de armen; dan zul je een schat in de hemel 

bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ 22 Na dit 

antwoord ging de jongeman terneergeslagen 

weg; hij had namelijk veel bezittingen. 

 

Een mooie geruststellende gedachte dat 

“slechte tijden” door Jezus in 40 dagen, 

gevolgd door Pasen omgebogen zijn tot 

“goede tijden”, de tijd van vergeving en 

genade, een meer geruststellende gedachte 

dan het kijken naar de TV-serie die precies 

andersom denkt. 

De 40-dagen tijd is een onderweg zijn door  

 Ons hele leven ligt opgesloten in het laatste vers 

(22). Wij hangen aan het aardse leven en hopen 

bij Pasen dichterbij de hemel te komen.  

Elk jaar met Pasen, voorafgegaan door de 

lijdenstijd, komen we een stukje dichterbij want 

er komt een moment dat wij inderdaad alles 

moeten loslaten en Hem volgen want Hij helpt 

ons door de dood heen naar het leven. 

Dirk Rog 

 

 
Lectio Divina in de Stille Week 
In de Stille Week starten wij dit jaar met iets 

nieuws: lectio divina. Letterlijk betekent dit 

‘goddelijke lezing’, maar je zou ook kunnen 

spreken van ‘spirituele lezing’. Het is 

namelijk een meditatieve manier van 

Bijbellezen, waarbij wij met elkaar in alle 

rust en stilte een tekst lezen en hierover 

nadenken. Het is een manier van Bijbellezen 

die ons vanuit de kloostertraditie is 

overgeleverd. Bij lectio divina gaat het niet 

zozeer om het verstandelijk begrijpen van 

een tekst, maar om het aandachtig 

overwegen van de woorden. 
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Het is een gezamenlijke zoektocht naar God, 

zoals Hij in de tekst tot ons spreekt. Dat 

zullen wij vooral in stilte doen, waarbij er 

ook steeds gelegenheid is om iets met elkaar 

te delen van wat de tekst bij ons oproept. 

Tijdens een bijeenkomst van ‘Ontmoetingen 

rond de Bijbel’ hebben wij al een keer kennis 

kunnen maken met deze manier van 

gezamenlijk Bijbellezen.  

Het verstilde karakter van deze vorm van 

Bijbelstudie maakt het bij uitstek geschikt 

om ons in de Stille Week op deze manier 

rond de Schrift te verzamelen. 

 Wij zullen de teksten lezen die later in de 

diensten van de Stille Week centraal zullen 

staan. Zo kunnen wij ons gezamenlijk op deze 

diensten voorbereiden. 

 

De Lectio Divina vindt plaats op:  

maandag 10 april en woensdag 12 april in de 

Kapelzaal, de aanvang is 19.30 uur.  

U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere 

bijeenkomsten met ons mee te beleven. Neem 

voor meer informatie gerust contact met ons op. 

Charlotte van der Leest en  

Mark van der Laan 

 
 

Paasproject in de Kindernevendienst! 
Beste kinderen, 

Pasen komt steeds dichterbij, nog 2 weken. 

De week ervoor is het Palmpasen. In de 

kerkdienst van die zondag lopen de kinderen 

traditiegetrouw met palmpaasstokken door 

de kerk. Vorig jaar hebben de kinderen, op 

de zaterdag voor Palmpasen, de stokken 

versierd. De kinderen vonden dat toen erg  

 leuk en daarom willen we dat dit jaar weer doen. 

We nodigen jullie en de kinderen van 0 t/m 12 

jaar uit om dat op zaterdag 8 april te komen 

doen. De ouders kunnen hun kinderen waar 

nodig helpen en ook andere ouders ontmoeten. 

Alle versiersels zullen te maken hebben met het 

verhaal van Pasen. In verband met sport en 

andere activiteiten op zaterdag beginnen we om 

 

 15:30 uur. Na de dienst op 9 april mogen de 

kinderen de zelf versierde stokken mee naar huis 

nemen. 

 

Laat het mij weten als jullie er bij zijn dan zorgen 

we dat er voldoende kale palmpaasstokken klaar 

staan. En mochten jullie nog stokken thuis 

hebben, willen jullie dan deze meenemen naar 

de kerk? 

Namens de leiding van de Parels en 

Kindernevendienst, 

Janny Mos 

 
 
Een Helderse Paasgroet 
Het was 18 december 2015 dat ik na een 

lange ziekteperiode en twee opnames in het 

psychiatrisch Parnassia weer voor de eerste 

keer voorging in een kerkdienst en het viel 

mij toe dat het een dienst van Schrift en 

Tafel was in de Nieuwe Badkapel. Helemaal 

beter was ik toen nog niet en dat voelde ik 

ook nog wel en daarbij speelde ook nog wat 

bijwerkingen van de medicijnen een rol. 

 oecumenisch. 

De wijkgemeente waarin ik werkzaam ben houdt 

veel van zingen. We hebben een goede en grote 

cantorij en aangezien de Evangelisch-Lutherse 

gemeente in onze wijkgemeente is 

ondergebracht ook een duidelijke Lutherse 

inbreng in de kerkmuziek. De liturgie die we 

volgen is met kleine variaties hetzelfde als in de 

Badkapel. 

 

Op 1 juli 2016 ben ik weer volledig aan het 

werk gegaan in de kerk van Den Helder. Dat 

is allemaal gelukkig goed gegaan, al moest 

ik vooral in de eerste tijd goed letten op mijn 

energiehuishouding. Nu een belangrijk 

gedeelte van de medicijnen is afgebouwd en 

ik weer in alle vrolijkheid aan het werk ben 

in Den Helder bereiden wij ons evenals 

Scheveningen voor op het Paasfeest. Elke  

 

 

Den Helder is de 

marinestad en het is 

ook de stad die tijdens 

de Tweede 

Wereldoorlog 117x is 

gebombardeerd, zowel 

door de Duitsers als 

door Geallieerden.  

 

Naast de schoonheid 

van de natuur rondom  

woensdagavond in de Veertigdagentijd 

hebben wij een oecumenische vesper samen 

met de Oud-Katholieken en de Rooms 

Katholieken. Ook de viering van de Goede 

Vrijdag is hier sinds jaar en dag  

 Den Helder hebben we het eiland Texel vlakbij. 

Voor mij is het ongeveer tien minuten fietsen 

naar de veerboot en na twintig minuten varen 

sta je ineens in een andere wereld. 
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Op zondag 11 juni a.s. hoop ik weer voor te 

gaan in de Nieuwe Badkapel. Ik dank een 

ieder hartelijk, die tijdens mijn ziekteperiode 

mij kaartjes en andere goede boodschappen 

hebben gezonden en ook aandacht hebben 

besteed aan mijn moeder en broers. 

 Vanuit de marinestad wens ik u allen goede en 

gezegende Paasdagen toe, met een hartelijke 

groet van huis tot huis, 

Ds. Roel de Meij Mecima 

mecima-visser@kpnplanet.nl  

 

 
Theemiddagen Nieuwe Badkapel 
In de zogenaamde  ‘Stille Week’ is het 

onderwerp van de theemiddag op woensdag 

12 april: ‘Geloofsbelijdenis….geloven én 

belijden’. Immers, in het verleden vond 

traditioneel de belijdenis des geloofs plaats 

op Palmzondag en volgde de eerste 

deelname aan het Heilig Avondmaal op 

Goede Vrijdag. De belijdenis was voor velen 

een belangrijke stap. Ter herinnering werden 

belijdenisplaten of –kaarten uitgereikt. 

Wanneer u nog in het bezit bent van zo’n 

belijdenisplaat/kaart, is het misschien een 

leuk idee, deze op de theemiddag mee te 

brengen. De gebruiken van toen zijn 

duidelijk aan verandering onderhevig. Karel 

M. de Bruin neemt ons mee op een tocht 

door verleden en heden, in binnen- en 

buitenland en zal dat illustreren met 

beelden, belijdenisgeschriften en veel 

gebruikte belijdenisteksten. We willen er ook 

van zingen en Kees Spaans zal voor 

begeleiding zorgen. Een middag met een 

vleugje nostalgie. 

 hij één van de belangrijkste grondleggers van het 

Protestantisme. 

Lange tijd werd hij door de R.K. Kerk beschouwd 

als een ketter. Inmiddels is er meer waardering 

voor zijn spirituele gedachtegoed. Paus 

Franciscus was op 31 oktober jl. zelfs bij de 

officiële opening van het Lutherjaar in de 

Zweedse universiteitsstad Lund. Wanneer we u 

 

 dan ook nog aankondigen dat John Batist, 

emeritus pastor van de H.H. Antonius Abt deze 

inleiding komt verzorgen op 26 april a.s. en 

daarbij allerlei aspecten zal belichten, zoals de 

ergernis om pracht en praal en de ‘Aflatenhandel’ 

dan begrijpt u dat u getuige kunt zijn van een 

heel bijzondere middag, ook al vanwege het 

oecumenisch aspect. In woord en beeld zal hij 

ingaan op het leven en werken van Luther, wiens 

gedachten zoveel weerklank vonden, dat grote 

delen van Europa tot de Reformatie overgingen. 

 

Op woensdag 10 mei a.s. neemt Bart de Haas 

uit Wassenaar ons mee, in beeld en vertellingen, 

op een unieke tocht van 2000 kilometer te voet 

door de Canadese wildernis die begon op 70 

graden noorderbreedte aan de Beaufort zee, de 

noordelijke grens van het Yukon Territorium in 

Canada. Zelf noemt hij deze ‘Grote tocht’ de 

meest indrukkende uit mijn leven. De bijna 6 

maanden durende reis voerde door de kale 

boomloze toendra, oneindige naaldwouden, langs 

duizelingwekkende ravijnen, over grillige 

bergketens, door snelstromende rivieren en 

onafzienbare moerassen. 

In dit Lutherjaar, waarin we herdenken dat 

500 jaar geleden de Reformatie begon, 

kunnen we niet om Maarten Luther heen. In 

dat jaar 1517 timmerde hij de 95 stellingen 

tegen de misstanden in de Katholieke Kerk 

aan de kerkdeur in Wittenberg. Daarbij werd  

 Dit nagenoeg onbewoonde gebied is domein van 

de wolf, beer, veelvraat, eland, kariboe, berggeit 

en vele andere wildernisbewoners. 

De tocht eindigde in Brits Columbia, ik was zo, 

zegt Bart de Haas, 12 kilo lichter geworden en 

vele ervaringen rijker. Binnenkort vertrekt hij  

mailto:Mecima-visser@kpnplanet.nl
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weer naar Canada en net daarvoor is er een 

mooie gelegenheid naar zijn verhaal op onze 

theemiddag te luisteren. 

 
 

 vestigden zich in plaatsen als Nazareth, 

Bethlehem en Nablus. Hoe verging het hen daar? 

Hoe zag hun leven eruit? Tegen welke problemen 

liepen ze aan? Hoe was hun relatie met de 

katholieken en orthodoxe christenen daar 

aanwezig? En hoe reageerden de joodse 

gemeenschap en de moslims hierop? Was hun 

zending vruchtbaar? In woord en beeld zal ds. 

Van der Leest – die op dit onderwerp is 

gepromoveerd – u meenemen naar het 19-

eeuwse Palestina en op deze vragen ingaan. 

 

Op alle vier de data staat de deur van de 

Kapelzaal vanaf 13.45 uur voor u open en 

beginnen we om 14.00 uur met een kopje thee. 

U bent, zoals altijd, van harte welkom!  

Let op! De theemiddag van 24 mei is de laatste 

theemiddag voor de zomerpauze. We gaan in de 

maanden juni, juli en augustus er even tussenuit 

en hopen in september de draad weer op te 

pakken.   

Wil van der Star en Irene Stafleu 

Protestanten in het 19-eeuwse Palestina  

Op zondag 4 juni is het Pinksteren; de 

hoogtijdag waarop in de kerk de uitstorting 

van de Heilige Geest wordt gevierd. 

Aangevuurd door de Heilige Geest zijn de 

afgelopen eeuwen vele zendelingen en 

missionarissen de wereld over getrokken om 

het evangelie te verspreiden. Op de 

theemiddag op woensdag 24 mei, zal 

ds. Charlotte van der Leest vertellen over de 

zendelingen die zich in de 19-eeuw geroepen 

voelden om het evangelie te verspreiden in 

het ‘Heilige Land’, Palestina, destijds 

onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Een 

Protestants bisdom werd opgericht in 

Jeruzalem en protestantse zendelingen  

 

Louis Haghe, Cana (Galilea),  
lithografie naar een aquarel van David Roberts (1842) 

 

 
‘Mystiek in leven en werk van Etty Hillesum’ 
Lezing door em. pastor John Batist Donderdag 20 April om 20.00 uur Pastorie Antonius Abt, 

Scheveningseweg 233, Kosten: vrijwillige bijdrage  

 

Esther (Etty) Hillesum is bekend geworden 

vanwege haar dagboek dat zij tijdens de 

Tweede Wereldoorlog bijhield. Etty en haar 

familie waren joods, maar niet meer religieus 

betrokken.  

 handlijnkundige en therapeut. Hij stimuleerde 

haar een dagboek bij te houden. Daarin laat ze 

zien hoe ze zich losmaakt van allerlei 

oppervlakkige verlangens en gaandeweg een 

diepere Bron in zichzelf ontdekt. Zo schrijft ze:  

 

 ‘En hiermee is misschien het meest volkomen 

uitgedrukt mijn levensgevoel: ik rust in mijzelve. 

En dat mijzelve, dat allerdiepste en allerrijkste in 

mij, waarin ik rust, dat noem ik 'God'. 

Op een gegeven moment werd ook zij op 

transport gesteld van Westerbork naar 

Auschwitz. Volgens het Rode Kruis stierf ze daar 

op 30 november 1943. Ze was toen 29 jaar. De 

laatste regel van haar dagboeken luidt: ‘Men zou 

een pleister op vele wonden willen zijn’. Meer 

over haar en haar inspirerende dagboek zullen  

Tijdens de Duitse bezetting werd ze onrustig; 

ontevreden met zichzelf en ongelukkig met 

veel wat er om haar heen gebeurde. Daarom 

zocht ze contact met Julius Spier, een joodse  

 we deze avond laten horen en bespreken. 

Opgave vooraf bij het secretariaat,  

Greet Kappers (06 46266964) 

antoniusabt@rkdenhaag.nl 

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
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Badkapel Cultureel: ’Zin aan Zee’ 
Er staat weer een nieuwe activiteit gepland 

in het kader van ‘Badkapel Cultureel: Zin 

aan Zee’! Dit keer willen we een voorstelling 

bezoeken in het kader van Verhalen uit 

gebedshuizen van het Het Nationale Toneel 

"Eerst zien dan geloven". 

 Datum: 22 mei - verzamelen om 19.00 uur 

(voorstelling begint 20.00 uur) 

Plaats: Prinsessengracht 26, synagoge van de 

Liberaal Joodse Gemeente te Den Haag 
Kosten € 7.00 per persoon. 

 

Theatermakers zijn in Den Haag op 

onderzoek gegaan in 3 gebedshuizen: een 

kerk, hindoetempel en de synagoge. Zo 

hebben ze verhalen verzameld over religie 

en rituelen, samen met mensen van de 

gemeenschap en buurtbewoners en zijn ze 

op zoek gegaan naar  het antwoord op de 

vraag wat deze gemeenschappen bindt. Dit 

is uiteindelijk een ‘theatrale happening’ 

geworden, die drie voorstellingen omvat. 

Uit het drieluik zullen wij de voorstelling 

‘Eerst zien dan geloven: de synagoge’ 

bezoeken en wel op: maandagavond 22 mei 

 

 

2017 in de synagoge van de Liberaal Joodse 

Gemeente te Den Haag.  

Theatermaker Els van der Jagt zal vertellen 

over haar zoektocht naar de verhalen van de 

leden van de gemeenschap van deze 

synagoge. 

 Opgeven: tot 7 mei bij Bettie Youngman 

(bettie.youngman@gmail.com)  

Ds. Charlotte van der Leest,  

Bettie Youngman,  

Corina Kroezen 

 

 
 
 

 
Weeksluiting 28 april in de Thuishaven 

 

 We beginnen om 16.15 uur en een aantal Leden 

van de Cantorij Nieuwe Badkapel zullen hun 

medewerking verlenen. Ook hebben we een 

paar lectoren uit de wijkgemeente, die de 

schriftlezingen zullen verzorgen.  

Onderwerp van de dienst is Paulus' schipbreuk 

op Malta en daarbij betrekken we het verhaal 

van Jona en we zingen liederen van de zee. 

Kees Spaans zal ons daarbij begeleiden. 

Karel M. de Bruin gaat in deze dienst voor en zal 

in de overdenking spreken over 'Vluchten kan 

niet meer.....' 

We hopen dat gemeenteleden, theemiddag- 

bezoekers en andere belangstellenden deze 

feestelijke dienst willen meemaken. 

Op vrijdag 28 april a.s. proberen we de 

gemeente rond de Nieuwe Badkapel weer te 

betrekken bij de weeksluiting in de 

Thuishaven.  

 Na afloop is er ruimte voor onderling contact bij 

een kopje koffie. 

Karel de Bruin 
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Herdenking Jom Hasjoa 23 april 2017 in de Kloosterkerk 
Zondag 23 april 2017 om 16.00 uur 

herdenken wij de 6 miljoen vermoorde 

Joden.  

Deze herdenking, die zal plaatsvinden in de 

Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den 

Haag, staat in het teken van een zin uit het 

lied 'Japie Groen' van Paul van Vliet: 'Een 

wereldbeeld dat nooit meer klopt, door de 

kampen en de treinen'.  

Paul van Vliet zal een toespraak houden en 

de kroniek wordt gelezen door Leonie 

Cramwinckel-Bloch. Muzikale medewerking 

wordt verleend door chazan Ken Gould en 

een voor de gelegenheid samengesteld 

octet.  

 

 

Ook leerlingen van onder andere het 

Gymnasium Sorghvliet zullen een bijdrage 

leveren aan de bijeenkomst. Na afloop van 

de samenkomst zullen er bloemen gelegd 

worden bij het Joods Kindermonument op 

het Rabbijn Maarsenplein. 

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt 

haar stadgenoten van harte uit deze  

 bijeenkomst bij te wonen. Het geeft onze Joodse 

stadgenoten vertrouwen dat wij jaar in jaar uit 

met hen zijn blijven herdenken. Toegang is vrij, 

registratie is niet nodig. Meer informatie en een 

contactformulier treft u aan op: 

http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/ 

https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag 

 
 

Exeter University Concert Band 
Op maandag 24 april maken studenten, 

tijdens een tour door ons land, een stop en 

komen in de Nieuwe Badkapel een concert 

geven met  blaas- en percussie-

instrumenten. 

 Zij brengen o.a. muziek ten gehore uit films en 

bekende musicals. U zult zich verbazen over het 

muzikale talent dat deze jonge mensen ten toon 

spreiden.  

Dit is de 2e collegegroep die onze kerk komt 

 

 bezoeken. De unieke akoestiek van de Badkapel 

is tot over de grenzen bekend, want een 

3e groep treedt 26 augustus op en komt van het 

Peak District. 

Het concert begint op 24 april om 19.30 uur. 

Nieuwe Parklaan 90. Toegang € 5,00. Opbrengst 

t.b.v. de restauratie kerkorgel. Na afloop kun je 

nog wat napraten met de studenten. 

 
 

BID-café op retraite 
Op één van de Bezinnings-, Inspiratie en 

Discussie avonden van het BID-café kwamen 

we op het idee om eens op retraite te gaan. 

Zo vlak na de gezellige, indrukwekkende 

maar drukke tijd van Kerst en Oud en Nieuw 

leek ons dat wel wat. 

Mark van der Laan, onze pastoraal werker, 

stelde het klooster van de zusters 

Karmelietessen in Sittard voor. 

 

 
‘Een oase van rust en een plek om jezelf 

terug te vinden en God op het spoor te 

komen’.  

 

Dat sprak ons zeer aan. Samen met de 

zusters hebben we een weekend 

georganiseerd waar het thema ‘Loslaten en 

thuiskomen’ centraal stond. We wilden graag 

het ‘kloosterleven’ proeven dus deden we 

mee in het ritme van het klooster met 

gebeden, diensten, rusten, stilte en eten. 

 Al met al een geslaagd weekeinde (20 t/m 22 

januari 2017) met een uitstekende balans tussen 

gezamenlijkheid en individuele stilte. 

 

Als groep hebben we niet alleen onszelf maar 

ook elkaar beter leren kennen. En in de stilte 

troffen we Gods aanwezigheid. Zeker een 

aanrader voor hen die niet eerder in een klooster 

zijn geweest. 

Het beviel zo goed dat we nu al bezig zijn met de 

voorbereiding voor een kloosterervaring in 2018. 

 

http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag
mailto:https://www.reginacarmeli.info/
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Het Programma van dit jaar (een balans 

tussen bezinning, samenzijn en 

reflectie) 

Vrijdagavond tussen 21.00 – 22.00 uur 

binnenkomst  bij het klooster  

(eigen vervoer) 

Zaterdag 

08.00 uur  ontbijt (eetzaal) 

09.00 uur  Heilige Mis (grote kapel) 

        tot 12.30 uur vrij in te vullen  

12.30 uur  lunch (eetzaal) 

14.30 uur  zr. M. Renata (Teresazaal) 

“Loslaten en thuiskomen” 

15.15 uur  pauze - koffie/thee (eetzaal) 

Keuze programma:  

15.45 uur  uitwisseling met zr. M. Renata 

(Teresazaal) 

  of Museum M. Maria-Teresa  met 

zr. Maria Assunta 

  of stil gebed (grote kapel)  

16.15 uur  vespers (grote kapel) 

17.30 uur   avondeten (eetzaal) 

        tot 20.15 vrij in te vullen  

20.15 uur   dagsluiting (grote kapel) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het liturgisch centrum 
 

Zondag 

07.00 uur  ochtendgebed (grote kapel) 

08.00 uur  ontbijt (eetzaal) 

10.00 uur  NL Heilige Mis (grote kapel) 

 

daarna weer naar huis. Toch nog even een kleine 

omleiding naar Maastricht voor overheerlijke 

vlaaien, samen lunchen en napraten om 

vervolgens ‘echt’ naar huis te gaan. 

 

Onze dank gaat uit naar alle zusters in het 

klooster die ons geholpen hebben een weekeinde 

van bezinning, inspiratie en discussie te hebben 

op een unieke locatie. 

 

In het bijzonder heeft het ochtendgebed ons zo 

geïnspireerd dat er op 4 maart j.l. in de Badkapel 

een ochtendgebed met licht ontbijt is 

georganiseerd volledig in de traditie van dit 

klooster. 

 

 
 

 
 Vierdaagse theologische Zomerschool 
Den Haag biedt de primeur van een 

zomerschool als oriëntatie op religie en 

theologie. Belangstellenden maken, in één 

week, kennis met de veelkleurigheid van 

christelijke theologie en andere religies.  

 

 4-daagse zomerschool is € 50,00. 

Locatie: Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, 

Den Haag-Scheveningen. 

Meer informatie bij Marcus van Spronsen of 

Annemarie van Duijn-Goedhart, 

w.van.duyn1@kpnplanet.nl , tel 071-4073566. 

Op 12, 13, 15 en 16 juni wordt er 

’s ochtends en ’s middags een lesblok 

verzorgd door goed opgeleide theologen uit 

protestantse kerken. Op de rol staan 

thema’s gerelateerd aan het Oude en Nieuwe 

Testament, kerk-en-samenleving, 

gemeenteopbouw, liturgie, spiritualiteit, 

wereldreligies, ethiek en kerkgeschiedenis. 

 

 

 

Elke dag begint om 10.00 uur en eindigt om 

16.00 uur. De zomerschool biedt maximaal 

plaats aan 30 deelnemers, de prijs voor de  

 Aanmelden bij Annemarie van Duijn. 

Een folder met het uitgewerkte programma kunt 

u opvragen of staat bij de nieuwsberichten op 

www.nieuwebadkapel.nl/nieuws/  
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  Rooster Kerkdiensten  
 

Datum (tijd) Predikant Bijzonderheden 

9 april 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Palmzondag m.m.v. de 

Cantorij 

13 april 2017, 19.30 uur Ds. Ch. van der Leest Witte Donderdag 

14 april 2017, 19.30 uur Ds. Ch. van der Leest Goede Vrijdag 

15 april 2017, 21.30 uur Ds. Ch. van der Leest Paaswake 

16 april 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Pasen m.m.v. de Cantorij 

23 april 2017, 10.00 uur Ds. R. Beltman uit 

Hilversum 

- 

30 april 2017, 10.00 uur Ds. J. Korf - 

7 mei 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Cantatedienst 

14 mei 2017, 10.00 uur Ds. W. van Beek uit 

Bodegraven 

- 

21 mei 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest - 

  Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand. 

 

  De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 21 mei 2017 

  Heeft u kopij? Of wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van Kerk en Kapel?  

  Stuur dat dan per e-mail, voor 10 mei, naar heinzkuiper@kpnmail.nl  

mailto:heinzkuiper@kpnmail.nl

