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Vrijdag 29 mei, #11

Bekijk deze mail in uw browser

'De Lofzang zal blijven klinken..'
Wanneer komen we weer bij elkaar als gemeente en hoe gaat dat eruit zien? In de
afgelopen nieuwsbrief stond daar al iets over. In de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk –
evenals in de andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Scheveningen –
wordt hard gewerkt aan een plan op welke wijze wij verantwoord en zo veilig mogelijk weer
met elkaar de eredienst kunnen vieren.
Hierin trekken de vier wijkgemeenten gezamenlijk op. Na de samenwerking in de diensten
de afgelopen periode, willen wij elkaar als wijkgemeenten nu helpen bij het vanaf 1 juli
weer opstarten van de eigen diensten. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de online
uitzendingen van de diensten voort te zetten. Want de kans is groot dat straks, als het
kerkgebouw weer open is, lang niet iedereen naar de kerk kan of wil komen. In de
komende nieuwsbrieven zullen wij u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.
Komende zondag vieren wij het Hoogfeest van Pinksteren, het feest waarop wij stilstaan
bij de uitstorting van de Heilige Geest. Ook dit feest zullen wij op afstand met elkaar
moeten vieren. Maar dat zal het vuur van de Heilige Geest niet tegenhouden. Het Heilig

vuur gaat immers door alle muren heen om mensen aan te raken, op te beuren, te
verbinden en één te maken.
Dat die Geest ook ons mag aanvuren in ons leven, om in ons doen en laten de lofzang te
blijven zingen!

‘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.
Digi-koffie met Nel van Pelt
Hoe beleven gemeenteleden de kerk-op-afstand en het digitale koffiedrinken? We belden
Nel van Pelt.
De wekelijkse kerkgang was “echt een feest” voor Nel van Pelt. Thuis moeten blijven op
zondagochtend “is echt moeilijk voor me”. Gelukkig kan ze de diensten volgen via de
kerkradio en thuis meezingen. “Maar dat haalt het niet bij naar de kerk gaan.”
Nel, die normaal in de bank achter de kosters zit, samen met haar vriendin
Ria Eickhoff, bleef altijd koffiedrinken na de dienst. Dus ook met het
digitale koffiedrinken deed ze alle drie de keren mee. “Eerst op het kleine
telefoontje van mijn man, toen kon ik de mensen niet goed herkennen.
Maar nu, op de tablet, gaat het prima.”
Hoe ze die tablet moet bedienen? Geen idee. “Joh, ik word al 84! Dat ik ga ik niet meer
leren hoor.” Haar dochter komt tegen elf uur binnen en stelt de tablet goed in. Dan
verschijnt Marcus van Spronsen in beeld, gevolgd door veel bekende gezichten.
“Ik vind het gezellig”, zegt Nel. Misschien niet zo gezellig als een volle kapelzaal, maar ze
raakt er al aardig aan gehecht. “Op zaterdagavond denk ik al: ik zie morgen toch weer een
paar gemeenteleden.”
Pinkstergroet 2020. Namens de diakenen: bedankt voor jullie hulp!
Bijna 800 Pinkstergroeten zijn er afgelopen week bezorgd. Waar andere jaren alleen de
gemeenteleden van 75 jaar en ouder de Pinkstergroet ontvingen, kregen dit jaar álle
gemeenteleden een kaart met een lichtje door de brievenbus. En de zeventigplussers
kregen daar een chrysant bij. Bijna veertig vrijwilligers hebben geholpen om deze
Pinkstergroeten klaar te maken en vooral te bezorgen. Wij willen hen daar allemaal heel
hartelijk voor bedanken! Wil je zien hoe we dit in elkaar hebben gezet? Bekijk dan de
video: ‘Pinkstergroet: The Making Of’.

Bezorgheld Floris
Eén van de bezorgers van de Pinkstergroet zetten we graag extra in het zonnetje. Floris
Leenstra (zie foto) heeft de meeste Pinkstergroeten rondgebracht: 90 in totaal! Daarmee is
hij dit jaar onze Pinkstergroetbezorgheld!

Vieringen in de komende week
Zondag 31 mei – Pinksterdienst – 10.00 uur
Vanuit de Prinses Julianakerk, Nieuwe Badkapel en Bethelkerk gaan op Pinksteren drie
voorgangers voor, waarbij ds. Dirk-Jan Thijs en ds. Gerco Lock liturg zijn en ds. Charlotte
van der Leest de prediking verzorgt. Kerkradioluisteraars, stem uw kerkradio af op de
Bethelkerk.
DOWNLOAD DE LITURGIE

Zondag 31 mei – Pinksterdienst – 10.30 uur
Vanuit de Oude Kerk gaat ds. Barend Weegink voor.
Dinsdag 2 juni – Kinder4ing, 18.00 uur
Op dinsdagavond is er weer een kindermoment. In ongeveer 15 minuten komt een
Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes en creatieve uitdagingen. Deze week
komt de Kinder4ing vanuit de Oude Kerk.
Donderdag 4 juni – Dagsluiting – 21.00 uur
De dagsluiting is vanuit de Bethelkerk. Ds. Gerco Lock zal deze verzorgen.
Zondag 7 juni – 10.00 uur
Vanuit de Prinses Julianakerk gaat ds. Dirk-Jan Thijs voor.
Zondag 7 juni – 10.30 uur
Vanuit de Oude Kerk gaat ds. A. van Vuuren 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. U kunt alles
beluisteren via de kerkradio of via de kerkomroep.
Klik op de onderstaande zin om (terug) te kijken:
1. Live naar de dienst of dagafsluiting kijken
2. Terugkijken van diensten en dagafsluitingen
3. Kinder4ing kijken
4. Voorgaande uitzendingen en dagsluitingen van de Nieuwe Badkapel terugkijken

Collecte
We hopen dat u ook nu uw gaven wilt geven, via de digitale collectezakken. Dit kan op de
volgende manieren:
1. www.kerkopscheveningen.nl/collecte/. U kunt daar 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.
Diaconale collecte zondag 31 mei: Vakantietasjes voor kinderen op Scheveningen
Op deze Pinksterzondag 31 mei is de diaconale collecte bestemd voor Vakantietasjes voor

Op deze Pinksterzondag 31 mei is de diaconale collecte bestemd voor Vakantietasjes voor
kinderen die bij de Voedselbank op Scheveningen komen. Ook al zou het mogen volgens
de regels - 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 31 mei – 11.15 uur
Wat is het gezellig om digitaal samen te komen en even tijd te hebben om bij te praten met
elkaar. Daarom gaan we komende zondag weer met elkaar koffiedrinken om 11.15 uur.
Degenen die er afgelopen zondagen bij waren krijgen vanzelf weer een mail met een
uitnodiging voor komende zondag.
Was je er niet bij en wil je komende zondag graag meedoen? Stuur dan vóór zaterdag 30
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. Installeer
Zoom alvast op je telefoon, tablet of computer. Het koffiedrinken duurt 40 minuten.
Wil je wat hulp en uitleg en een keertje proefdraaien? Dat kan zaterdag 30 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!

Algemene ledenvergadering Wijkvereniging Nieuwe Badkapel
Beste gemeenteleden,
Als lid van de wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk bent u automatisch ook lid van
de wijkvereniging Nieuwe Badkapel. De wijkvereniging maakt een reeks aan activiteiten in
en rond de Badkapel financieel mogelijk. Dit betreft o.a. muzikale medewerking aan
vieringen en diverse activiteiten voor kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen. Zo willen
we een verbindende rol spelen, in de wijkgemeente, maar ook in de buurt.
Op 17 juni a.s. van 20.00-20.45 uur vindt de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van
de wijkvereniging. Wij zullen op de ALV de resultaten van het afgelopen jaar en de
begroting en activiteiten voor het lopende jaar bespreken. Ditmaal vindt de vergadering
digitaal plaats via Zoom. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
Wilt u zich voor de ALV aanmelden via wijkvereniging.nbk@gmail.com? Dan kunnen wij
u vervolgens de link toesturen om deel te nemen aan de vergadering.

u vervolgens de link toesturen om deel te nemen aan de vergadering.
Alvast veel dank voor uw betrokkenheid.
Met vriendelijke groet van het bestuur van de wijkvereniging,
Karina Baarda (voorzitter), Huub Plugge (penningmeester), Niels Rijke (secretaris),
Edward de Roode en Nelly Jongkind.

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
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 0627244279 of per e-mail: dsvanderleest@gmail.com en laan801@gmail.com.

Digitale Lenteschool: geen nieuwe aflevering, wel terugkijken
Volgende week hopen we u weer een nieuwe aflevering van de Digitale Lenteschool aan
te bieden. Wil u de vorige afleveringen nog terugkijken over de Expositie ‘Medemens’? Dat
kan via het YouTube-kanaal van de Nieuwe Badkapel onder de titel Digitale Lenteschool.
Of klik hier.
En wilt u de vorige afleveringen van de digitale lenteschool over (kerk)muziek terugkijken?
Klik dan hier:
Eerste aflevering: Wat is een toonsoort?
Tweede aflevering: Meerstemmigheid
Derde aflevering: Kerktoonsoorten

Pinkstergroet 2020, langs bij Jane en Gijs Rog
De Pinkstergroeten, ieder jaar verzorgd door onze
diakenen, stonden vorige week weer klaar in de Kapelzaal
om rondgebracht te worden. Dat was in deze coronatijd
een dankbare taak. Zeker nu contacten tijdens en na de
kerkdiensten voorlopig nog niet voor iedereen mogelijk
zijn, is het fijn dat gemeenteleden merken dat er aan hen
gedacht wordt.
Ik vond het leuk Jane en Gijs Rog bij het overhandigen
van de Pinkstergroet even op afstand te zien en te
spreken!
Barbara van der Toorn

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 - 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 29 mei: Hanny van der Stelt
Vrijdag 5 juni: 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):
- 'Met hart en ziel': Pinksterviering – Een KRO-NCRV-programma in samenwerking met de
PKN. Het Pinksterfeest wordt vanuit verschillende delen van Nederland gevierd. Met
muzikale bijdragen van Stef Bos, Elbert Smelt, Brainpower en Francis van Broekhuizen.
Voorganger: René de Reuver.
Zaterdag – 18.00 uur op NPO 2. Herhaling: Zondag – 07.50 uur op NPO 2.

Zaterdag – 18.00 uur op NPO 2. Herhaling: Zondag – 07.50 uur op NPO 2.
- Kerkdienst vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland.
Aanleiding is de situatie rond het coronavirus in Nederland, waardoor veel plaatselijke
kerkdiensten niet door zullen gaan.
Zondagochtend – 9.20 uur op NPO2.

Zaterdag 30 mei 21.00 uur • Orgelconcert Martin Mans
Vanuit de Oude Kerk
Zondag 31 mei 10.00 uur • Pinksterdienst vanuit de 3 kerken
Prinses Julianakerk • Ds. Dirk-Jan Thijs
Nieuwe Badkapel • Ds. Charlotte van der Leest
Bethelkerk • Ds. Gerco Lock
Kerkluisteraars: stem af op kanaal Bethelkerk
Zondag 31 mei 11.15 uur • Digitaal Koffiedrinken
Nieuwe Badkapel • Zie item in de nieuwsbrief
Zondag 31 mei 10.30 uur • Pinksterdienst
Oude Kerk • Ds. Barend Weegink
Dinsdag 2 juni 18.00 uur • Kinder4ing
Oude Kerk • Leiding Kindernevendienst
Donderdag 4 juni 21.00 uur • Dagsluiting
Bethelkerk • Ds. Gerco Lock
Zondag 7 juni 10.00 uur • Kerkdienst
Prinses Julianakerk • Ds. Dirk-Jan Thijs
Zondag 7 juni 10.30 uur • Kerkdienst
Oude Kerk • Ds. A. van Vuuren

Tot slot geven wij graag de tekst van het volgende Pinksterlied aan u mee:
Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.
Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Tekst: John L. Bell en Graham Maule – ‘She sits like a bird’,
vertaling: Joke Ribbers, Lied 701 in: Liedboek.
Zingen en bidden in huis en kerk, 2013

We wensen u een goede week en een mooi Pinksterfeest!
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 BadkapelZorgvlietkerk.
Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk Nieuwe Parklaan 90 Den Haag, 2587 BV Netherlands
abonneer op nieuwsbrief
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