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De klok van de Nieuwe Badkapel 
De klok van de Nieuwe Badkapel 

Psalm 77: 2 en 3. Mijn stem is tot God, en ik 

roep; mijn stem is tot God, opdat Hij zijn oor 

tot mij neige. Ten dage mijner benauwdheid 

zoek ik de Here. 

Openbaring 21: 22a. En een tempel vond ik 

in haar niet...... 

 

Deze tekst, of een gedeelte van de twee 

tekstwoorden zijn de eerste woorden van 

psalm 77 die gegraveerd staan in de luidklok 

van de Nieuwe Badkapel; 'Mijn stem is tot 

God en ik roep', die in 1929 in één van de 

torens werd opgehangen, nadat de oude 

luidklok uit de Badkapel aan het Gevers 

Deynootplein, met zijn wat metalige klank, 

niet meer voldeed. Ik zei het al de Badkapel 

aan het Gevers Deynootplein.....dat is ook 

de reden waarom we nu spreken over de 

Nieuwe Badkapel 

 Werden ze feestelijk geluid bij huwelijken en 

werden ontslapenen uitgeluid en béluid... 

 

Bij de ingebruikstelling van de klok, preekte 

ds. Tichelman destijds over deze tekst.   

Nu, in een tijd waarin veel kerken en kerktorens 

verdwijnen, klokgelui bijna een randverschijnsel 

is geworden en haar plaats wordt ingenomen 

door de gebedsroep van minaretten, van de 

moskee, schrijven we er over.  

Dat kunnen we een verarming vinden, het is wel 

een realiteit waarmee we leven moeten. In 1929 

was er van deze situatie nog geen sprake en tot 

ver in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw 

luidden de klokken en had hun gelui een vaste 

plaats in onze samenleving. De ontkerstening en 

het teruglopende kerkbezoek liggen natuurlijk 

ten grondslag aan dit alles. En daarom zijn we 

dankbaar dat de stem van de Nieuwe Badkapel 

nog steeds....'tot God is en ons roept'! 

 

  

Er is van alles over kerkklokken te vertellen...... 

Tijdens de tweede wereldoorlog werden veel 

klokken door de bezettende macht 

geconfisqueerd en naar Duitsland vervoerd. Zo 

ook de klok van onze Oude Kerk, die overigens 

na de oorlog op de bodem van het IJsselmeer 

werd teruggevonden. Een actie van de schipper, 

maakte dat het schip, dat de klok vervoerde, 

zonk, zo gaat het verhaal. Veel klokken kwamen 

niet terug en de klokkengieterijen hadden het na 

de oorlog druk met nieuwe klokken produceren. 

De geschiedenis van de klokken van de Nieuwe 

Kerk én de Nieuwe Badkapel is wat onduidelijk, 

alhoewel geconfisqueerd werden ze kennelijk 

niet naar Duitsland vervoerd omdat beide 

kerken, in tegenstelling tot de Oude Kerk en de 

Prinses Julianakerk, gewoon openbleven en er 

ook gewoon diensten werden gehouden, tijdens 

de evacuatie, voor de bewoners van vesting 

Scheveningen. Immers er zijn verslagen van  

In de jaren 70 van de 19e eeuw, was er 

behoefte aan een plek waar het evangelie, 

ook aan de bezoekende badgasten, kon 

worden verkondigd. Een kleine kapel verrees 

er, die later wijkkerk werd voor het naar het 

noorden uitbreidende Scheveningen. In die 

jaren tot 1913 werd het woord verkondigd in 

verschillende talen en gingen bijvoorbeeld 

Engelse en Duitse predikanten voor. Ik weet 

niet of de oude luidklok dezelfde inscriptie 

had, maar bij elkaar hebben de klokken van 

beide kerken opgeroepen tot kerkgang,  

 kerstvieringen van o.a. Duitse soldaten en 

officieren en dan moest er toch een klok zijn. 

Ook toen was de stem van de klok tot God en hij 

riep...... 

 

Maar een kerkklok kan ook een noodklok zijn, 

met een onheilsboodschap. Om in vroeger tijden 

bijvoorbeeld gevaar aan te kondigen of brand of 

een watersnoodramp. Nog steeds worden in veel 

plaatsen de klokken geluid bij de 

dodenherdenking, tijdens oudjaar of ter 

aankondiging van een blijde gebeurtenis zoals  
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een geboorte in het koninklijk huis. Zoals 

gezegd worden ook de doden beluidt, 

uitgeluid. In onze gemeente is het nog 

steeds de Oude Kerk die die functie heeft en 

bij een overlijden kun je die wens ook in 

vervulling laten gaan. En wanneer een 

uitvaart vanuit onze Badkapel plaats vindt, 

luidt de klok bij het uitdragen van de kist en 

het vertrek van de stoet naar kerkhof of 

crematorium. Mijn stem is tot God en ik 

roep.....En het is alsof wij ten tijde van 

benauwdheid, de Here zoeken. Opdat zijn 

oor tot mij neige. Alsof God in dat verdriet, 

in die benauwdheid naar ons luistert. 

 

In het tekstgedeelte uit Openbaringen, waar 

het gaat over de eeuwige stad, is er sprake 

van een grote volmaaktheid. Er is immers 

geen pijn en geen leed meer, de eerste 

dingen zijn voorbijgegaan, alles ziet er 

perfect uit, gouden straten, huizen van 

edelsteen en omdat alles zo volmaakt is, zijn 

er ook geen kerken meer, want die eeuwige 

stad is Gods huis geworden. Een tempel, zo 

schrijft Johannes, op zijn ontdekkingstocht 

door die wondervolle, ongeschonden stad, 

een tempel, vond ik in haar niet. Dus ook 

geen klokgelui meer, tot plezier van de 

langslapers en ook geen gebedsroep meer, 

waaraan zovelen zich nu nog lijken te 

storen, want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan...... 

 

Mijn stem is tot God en ik roep. 

Onze stem wordt niet zomaar het zwijgen 

opgelegd en Gods stem evenmin. Zijn stem 

blijft roepen, oproepen tot geloof, hoop, 

liefde. Dat heeft de klok van de Nieuwe 

Badkapel sinds 1929 gedaan, oproepen tot 

geloof en daarvoor deed een mindere klok 

het, en hoe beperkt of groots ook, de 

klokken blijven overal ter wereld oproepen 

tot godsdienstoefeningen en zo blijven 

torens een teken in de tijd, totdat, totdat 

alles in vervulling is gegaan en er geen kerk, 

geen klok meer nodig is, omdat de eerste 

dingen zijn voorbijgegaan en er geen 

verdeeldheid meer is en iedereen belijdt 

Jezus Christus is Heer. 

In dankbaarheid en misschien ook wel in 

gebrokenheid, hebben we dat jubileum dus 

deemoedig gevierd -er is nog veel te 

wensen- maar ook trots dat deze kerk er 

nog steeds is. Een monument geworden, een 

 voorbeeld van kerkarchitectuur van de 

bouwperiode en één van de weinige kerken, die 

uit de stichtingsjaren behouden is. En in al die 

jaren is Gods naam er geprezen, soms op een 

beetje andere wijze dan de Scheveningers 

gewend waren. Ze waren er soms hun tijd 

vooruit, de jeugddiensten hadden er voor wat 

Scheveningen betreft in 1926 hun oorsprong, er 

zat en zit muziek in de kerk en zo wordt Gods 

naam er aangeroepen, komen de mensen er 

week aan week samen en vieren we de liturgie 

én de sacramenten en wordt het Woord er 

verkondigd. En de stem is tot God en hij roept. 

 

In een oud lied, teruggrijpend op de tachtigjarige 

oorlog, zingen we van een 'Heer, die daar des 

hemels tente spreidt', waarin eigenlijk ook dat 

bijzondere perspectief waar Johannes in 

Openbaringen over spreekt, vooruit wordt 

geprofeteerd. De toekomst komt eraan, het 

lijden is nog niet voorbij, maar de tent van God 

is bij de mensen, de tirannie voorgoed 

verdreven. Laat de klokken dus maar luiden, laat 

de bel, laat de trom, laat de beltrom horen, want 

Christus, werd voor ons geboren. Laat het orgel 

overal en het bazuingeschal tot Gods eer, Gods 

glorie klinken. 

 

In die geest hebben we een beetje feest gevierd, 

met in ons achterhoofd die twee tekstgedeelten: 

de realiteit van die stem Gods die roept en nog 

steeds blijft roepen en dat visioen, waarin, alle 

leed geleden, een kerk niet meer nodig zal 

zijn....... 

 

En dat we, tot die tijd, in onze benauwdheid, de 

Heer zoeken, die zijn oor neigt naar hem of haar 

die tot Hem roept. Hij die weet waar we onrustig 

en bang van worden. Hij die onze zorgen kent en 

weet van wat ons bezighoudt. In ons leven 

hebben we ankerplaatsen en bakens nodig. We 

kunnen ankeren in Zijn Woord en onze torens en 

kerkklokken zijn bakens, die heenwijzen naar dat 

rijk dat komt.  

 

Als wijzende, soms ook als waarschuwende 

vingers in de tijd. Dat rijk dat eenmaal op ons zal 

worden afgestuurd en waar God zal zijn alles in 

allen. Zo blijven de kerkklokken ons oproepen tot 

geloof, hoop en liefde. Ook de klok van de 

Nieuwe Badkapel. Zo blijven we hopen op een 

stad, die ons te wachten staat en waar het vrede 

zal zijn. (Deel van de overdenking die Karel M. 

de Bruin in april j.l. heeft gehouden bij de 

weeksluitingen in Duinrust en de Thuishaven) 

 

Ontmoetingen rond de Bijbel  
De eerstvolgende bijeenkomst van 

‘Ontmoetingen rond de Bijbel’ vindt plaats op 

donderdagochtend 3 november a.s. 

Ds. Charlotte van der Leest leidt de ochtend 

in, waarna we met elkaar in gesprek zullen 

gaan. U kunt de Kapelzaal via de achterkant 

van de kerk bereiken. Voor meer informatie 

kunt u met ons contact opnemen. Na afloop 

 van de Bijbelstudie is er gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten. Iedere bijeenkomst staat op 

zichzelf, u kunt dus aanhaken wanneer u wilt. De 

bijeenkomst begint om 10.30 uur in de 

kapelzaal, vanaf 10.00 uur is de inloop. Wij 

ontmoeten u graag op donderdagochtend 

3 november a.s. 

Charlotte van der Leest en Mark v.d. Laan 
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Sirkelslag KIDS! 
Dit jaar is Sirkelslag KIDS op vrijdag 

18 november. Houd die datum vrij, want dit 

wil je niet missen! Het thema is dit keer 

‘Geef Liefde’. Hiermee gaan we aan de slag 

door middel van grappige, creatieve en 

actieve opdrachten.  

Sirkelslag KIDS is een spel speciaal voor 

kinderen van 8 tot en met 12 jaar. In het 

hele land doen honderden kinderen tegelijk 

aan dit spel mee en gaan de strijd aan tegen 

onze groep. We weten niet welke opdrachten 

uitgevoerd moeten worden, maar dat het  

 

 

leuk en gezellig wordt, staat vast. Neem dus 

gerust een vriendje of vriendinnetje mee als 

die ook van een gezellige avond houdt! 

De Sirkelslag KIDS-strijd barst om 19:30 uur 

los, maar daarvoor gaan we lekker met 

elkaar eten. Om op tijd klaar te zijn, vragen 

we jullie om 18:00 uur aanwezig te zijn. 

Wij gaan winnen toch?  

 Daar ben jij heel hard voor nodig. Dus meld je 

snel aan bij Janine Roest (06-36299499 of 

janineroest@hotmail.com). Tot dan!! 

Op vrijdagavond 3 februari 2017 is Sirkelslag 

YOUNG voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar. 

Zorg dat je dit niet mist en zet het alvast in je 

agenda. Meer info volgt tegen die tijd. 

Janine Roest 

 

Bazaar 2016: Zonnig en gezellig 
De bazaar is al een maand geleden maar we 

denken zo nu en dan nog eens aan de 

prachtige dag. Alle bezoekers en 

medewerkers hebben van de bazaar een 

groot feest gemaakt!  

Zaterdagochtend was het al vroeg zonnig en 

stonden mensen voor 10 uur klaar om hun 

slag te slaan op de bazaar. De hele dag was 

het terras druk bezet waar ze konden 

genieten van de vis, oliebollen, panini’s en 

zelfgemaakte cake en taart. Ook voor de 

ronden van het Rad van Fortuin bleven 

bezoekers nog even zitten. Iedereen wilde 

tenslotte met een hazelnootschuimtaart naar 

huis. In de kramen was een grote keus aan 

boeken, elektrische apparatuur, kleding en 

curiosa; voor ieder wat wils! Naast het 

 programma buiten was er in het kerkgebouw ook 

een programma met muziek. Eerst hebben 

enkele leerlingen van De Populier zich muzikaal 

laten horen en later op de middag gaf organist 

Bert Mooiman een mini-concert. Binnen was 

uiteraard ook de tentoonstelling ‘Een eeuw 

Nieuwe Badkapel’ te bezichtigen.  

 

Man- en vrouwkracht hebben geholpen bij het 

opruimen van het terrein waarna er voor alle 

medewerkers wat te eten was. Aan het einde van 

de dag werd bekend gemaakt dat de voorlopige 

opbrengst van de bazaar zo’n € 16.000 was. 

Daarna volgden de uitslagen van de grote 

verloting en kleine verlotingen. Alle winnaars van 

harte gefeliciteerd en alle medewerkers bedankt!  

De Bazaarcommissie 

 
Bijzondere gast in de kerk 
Mark Rutte woonde Wereldmuziekdienst bij 

 

 Een paar weken geleden dook er een 

bijzondere gast in onze kerk op: Mark Rutte. 

Op zondag 2 oktober, een van de 

Wereldmuziekdiensten, schoof de minister-

president losjes en informeel aan in een van de 

kerkbanken om voluit mee te doen aan de 

dienst waarin onze wijkpredikant Ds. Charlotte 

van der Leest voorging. 

 

 
‘Helemaal onverwacht was het niet’, licht Jan 

Schinkelshoek, voorzitter van de kerkenraad,  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqkL3w6rfPAhWH7RQKHaCrABQQjRwIBw&url=https://www.sirkelslag.nl/kids&psig=AFQjCNFsou6SkFUWa6_BUAKs2ZnQKjvzCw&ust=1475350448477615
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toe ‘Mark Rutte was uitgenodigd voor de 

jubileumdienst op 3 juli, de dienst waarin het 

honderdjarig bestaan van de Nieuwe Badkapel 

werd gevierd. Maar die zondag was hij 

verhinderd. Per ommegaande liet hij van de 

zomer weten spoedig een keer te komen.’ 

 
Mark Rutte was om persoonlijke redenen door 

de kerkenraad uitgenodigd. Zijn grootvader is 

kort na de oorlog jarenlang ouderling geweest. 

En Mark zelf heeft in zijn jeugd regelmatig 

kindernevendiensten bezocht, vertelde hij. 

 

Na afloop van de dienst [‘ik heb genoten’] 

dronk Rutte een kopje koffie in de Kapelzaal. 

Hij complimenteerde de musici: Bert Mooiman  

 

 
(orgel), Patrick Pranger (cantor) en Marc 

Kapteijn (trompet), ging op de foto met jong 

en oud en maakte hier en daar een praatje. 

 
 

 
Cantorij 30 jaar 
In dit jubileumjaar van 100 jaar Nieuwe 

Badkapel, is er nog een jubileum te vieren: 

de cantorij bestaat namelijk 30 jaar! We 

zullen dit vieren en gedenken in de dienst 

van 30 oktober a.s. 

 

De cantorij is opgericht op 31 oktober 1986 

door toenmalig predikant Leo de Leeuw en 

dirigent en cantor Jaap Hillen. Het doel van 

de cantorij was en is nog steeds om een 

liturgische bijdrage te leveren aan de 

kerkdienst, de gemeentezang te stimuleren 

en de dienst muzikaal op te luisteren. Er 

wordt ongeveer een keer per maand, alsook 

op de feestdagen aan de dienst meegewerkt. 

 

 
gezorgd dat deze in boekvorm werden 

uitgegeven. 

Voor Patrick waren deze keerverzen aanleiding 

 

 om ze ook zelf te gaan schrijven. In de dienst 

van 30 oktober zal een keervers dus niet mogen 

ontbreken! 

 

Verder zal de mooie Cantate nr. 4 van Dietrich 

Buxtehude worden uitgevoerd: Alles was ihr tut, 

mit Worten oder mit Werken. Deze wordt 

begeleid door een ensemble van 

barokspecialisten op authentieke instrumenten.  

Met de tekst van deze cantate wil de tekstdichter 
Jaap Hillen heeft de cantorij 22 jaar lang 

geleid tot aan zijn overlijden in 2008. De 

keerverzen die Jaap Hillen bij de Psalmen 

schreef, zijn inmiddels een begrip en Patrick 

Pranger, die in 2010 als cantor werd 

aangesteld, was hiervan zo onder de indruk, 

dat hij de losse papiertjes heeft uitgewerkt 

en samen met Femke Hillen ervoor heeft  

 laten zien dat alles in je doen en laten in de 

naam van Jezus mag gebeuren en dat daardoor, 

wij dankbaar mogen zijn. Ook is de tekstdichter 

dankbaar dat hij door muziek zijn dankbaarheid 

kenbaar mag maken. Deze twee elementen, aan 

de ene kant de motivatie het goede te doen in 

woord en daad vanuit je christen-zijn en aan de 

andere kant blij zijn dat je uit dankbaarheid je 



  5 

 

 

talent mag inzetten om God te loven en te 

prijzen, past erg bij onze cantorij en cantor. 

Vandaar deze cantate in deze 

jubileumdienst. 

Helaas zullen we in deze dienst ook afscheid 

nemen van Patrick Pranger als onze cantor. 

Hij heeft de cantorij 7 jaar geleid, waarbij we 

vele mooie en diverse muziekstukken 

hebben mogen uitvoeren en de cantorij vindt 

het heel jammer hem te zien vertrekken!  

Margo van der Toorn 

 

 

 
 

 
Afscheid cantor Patrick Pranger 
De afgelopen jaren 

hebben we in de 

Nieuwe Badkapel 

mogen genieten van 

de muzikale 

kwaliteiten van 

cantor Patrick 

Pranger.  

  Als gemeente Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk 

zijn wij muzikaal versterkt en we spreken 

hiervoor onze grote dank en waardering uit. 

Helaas gaat hij afscheid nemen van ons als 

gemeente. We wensen hem veel succes met zijn 

nieuwe keuze. In de jubileumdienst van de 

cantorij op zondag 30 oktober nemen we als 

gemeente afscheid van Patrick Pranger.  

Met volle inzet en kwaliteit heeft hij dit ten 

gehore gebracht in de diensten. 

 Het belooft een mooie dienst te worden.  

De Kerkenraad 

 

 
 
Theemiddagen Nieuwe Badkapel 
Tijdens de theemiddag van woensdag 

26 oktober a.s. maken we, samen met 

Karel de Bruin, een reis in beelden naar de 

Lofoten, die bijzondere eilandengroep in 

Noorwegen, boven de poolcirkel. Finn-Petter 

Thorp is aanwezig voor aanvullend 

commentaar en informatie. De prachtige 

natuur trekt ieder jaar weer veel toeristen en 

wanneer u niet in de gelegenheid was of 

bent om dit natuurschoon zelf te bezoeken, 

is dit een uitgelezen kans. Tijdens de 

winterperiode, wanneer het meer dan twee 

maanden donker is in Noorwegen, komen 

velen om een glimp op te vangen van het 

noorderlicht. 

 

 

Ook daarvan worden beelden getoond. 

Bovendien proberen we ‘iets’ Noors bij de 

thee en erna te serveren. We sluiten de 

middag met twee Troll verhalen af: ‘de drie 

bokken kuifkop’ en ‘de man die het 

huishouden deed….’ alvorens we proosten op 

het vele en onvergetelijke natuurschoon …… 

 

Op woensdag 9 november komt Nelli van 

den IJssel-Groen een PowerPointpresentatie 

verzorgen met als thema: 'Joodse wortels 

van het Christendom, lezen we dezelfde 

Bijbel?' 

 Zij is woonachtig in Nootdorp en sinds 1995 

betrokken als medewerker bij Kerk en Israël en 

ook al jaren bij de Culturele commissie van de 

synagoge in Delft, waar allerlei activiteiten 

worden ontplooid om zo het Joodse erfgoed van 

Delft levend te houden. Dat zou anders in de 

vergetelheid raken. Dankzij vrijwilligers is het 

leven teruggekeerd in het historische pand aan 

de Koornmarkt aldaar. We kunnen veel van 

elkaar leren wanneer het om de oorsprong van 

het Christendom gaat. Op deze theemiddag 

komen deze thema's ongetwijfeld aan de orde. 
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 Op deze theemiddag nemen ze ons mee, zonder 

dat we ons daarvoor hoeven in te spannen. En zo 

komt een gebied, dat zo dichtbij ligt, tot leven. 

 

Voor alle middagen geldt: van harte welkom aan 

vaste bezoekers en geïnteresseerden voor een 

bepaald onderwerp. 

De deur van de Kapelzaal staat vanaf 13.45 uur 

voor u open en we beginnen om 14.00 uur. 

Wil van der Star en Irene Stafleu 

Woensdag 23 november is de volgende 

datum op onze theemiddag-agenda. 

Dan hebben we zelfs twee gasten met -

opnieuw- een PowerPointpresentatie; Karla 

Zwijgers en Annelies Aalders. Het onderwerp 

is: 'Schilders van het Westland'. 

Geïnspireerd door het boek van Maarten van 

der Schaft uit 1995 over schilders van het 

Westland en een tentoonstelling in het 

Prinsenhof (Delft) waar een aantal amateur- 

en professionele schilders, exposeerden, 

maakten Karla en Annelies een wandeltocht 

om uit te vinden of er veel veranderd is. 

 

 
 
 

 
Badkapelconcert 29 oktober: ‘Versieren’ 
Het eerstvolgende Badkapelconcert zal 

plaatsvinden op zaterdagmiddag 29 oktober. 

De concerten vinden dit jaar plaats op iedere 

laatste zaterdagmiddag van de maand 

(m.u.v. december). Het is niet nodig een 

entreebewijs te kopen, maar na afloop wordt 

een open-schaal-collecte gehouden om de 

concerten mogelijk te maken. Het 

programma wordt steeds kort van tevoren 

gepubliceerd via Facebook 

(www.facebook.com/badkapelconcerten).  

 

Het programma van 29 oktober wordt weer 

verzorgd door Bert Mooiman, die alle 

 toetsinstrumenten van de kerk zal bespelen. De 

titel van het programma van die middag is 

‘Versieren’; het vermeldt composities van o.a. 

Johann Sebastian Bach, Carl Czerny, John Field 

en Frédéric Chopin, en zal gaan over het 

versieren van melodieën – een van de 

belangrijkste vormen van improvisatie in de 

muziek. 

Locatie: Nieuwe Badkapel / Nieuwe Parklaan 90 / 

2587 BV Den Haag. 

Aanvang: 16.00 uur. De concerten duren 

maximaal een uur. 

Informatie over de concerten: 

www.facebook.com/badkapelconcerten  

 

 
 

Liefdewerk, oud papier 

 
Na de zomervakantieperiode zijn we weer 

creatief aan de slag gegaan met onze oude 

liedboeken. 

 Behalve de bekende egels en engeltjes worden 

er dit jaar ook andere sfeervolle kerstattributen 

gemaakt, w.o. grotere engelen, 

kerstboomhangers en waxinelichthouders. De 

opbrengst is voor de verdere restauratie van ons 

prachtige kerkgebouw. 

De volgende donderdagmiddagen staan nog 

gepland: 20 - 27 oktober; 

3 – 10 – 17 en 24 november;  

steeds van 14.00 – 16.00 uur in de Kapelzaal. 

Ook zin om mee te doen? U bent van harte 

welkom!!  

Voor aanmelding of nadere informatie:  

Agaath Reuchlin (tel.3635713) en  

Jenny de Leeuw (tel. 3558482) 

 

 

 

http://www.facebook.com/badkapelconcerten
http://www.facebook.com/badkapelconcerten


  7 

Zomeropenstelling Nieuwe Badkapel 2016 
De Honderdjarige genoot grote belangstelling 

Alweer voor het vijfde jaar was de kerk in de 

zomermaanden op zaterdagmiddag 

geopend. En het was een nog groter succes 

dan voorgaande jaren. 

 

Het kerkgebouw – dat dit jaar zijn 100ste 

verjaardag viert – genoot grote 

belangstelling. Dat was natuurlijk ook te 

danken aan de dubbeltentoonstelling die 

speciaal voor dit eeuwfeest was ingericht, 

zowel in de kerk als in Muzee Scheveningen. 

 vorige eeuw, speciaal kwamen bekijken. Er 

waren natuurlijk rondleidingen, en er was een 

kopje koffie. Er werd Badkapelbier en bierglazen 

verkocht, evenals jubileummagazines. Zelfs 

egels en kerstengeltjes vonden gretig aftrek, ook 

al was het midden in de zomer. 

 

Vanaf deze plaats nog eens een extra woord van 

dank aan alle vrijwilligers, die een of meerdere 

zaterdagmiddagen deze openstelling weer 

mogelijk hebben gemaakt. En een speciaal 

Prachtige banieren met daarop informatie 

over het verleden van het kerkelijk leven 

hingen in de kerkzaal. In de Kapelzaal lagen 

boeken en foto’s en werd de video vertoond 

die dit jaar is gemaakt. Soms was er zelfs 

live-orgelmuziek: het Van Dam-orgel werd 

twee keer bespeeld door de heer Smit. Dat 

maakte het nog weer extra sfeervol. 

 

Zo’n 400 mensen hebben op die 11 

zaterdagen de kerk bezocht. Daaronder 

 

 
bevonden zich mensen uit Oekraïne, 

Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en 

dichterbij uit Den Haag, Leidschendam, 

Rotterdam en Alphen a/d Rijn. Toevallige 

passanten, maar ook mensen die dit 

prachtige kerkgebouw, uit begin van de  

 woord van dank aan Karina en Ruud Baarda, die 

alles zo voortreffelijk hadden georganiseerd en 

voorbereid. We hopen op een even enthousiast 

vervolg volgend jaar.  

Agaath Reuchlin 

 

 
 

Scheveningse kerkbode digitaal 
De Scheveningse kerkbode bevat het nieuws 

van alle wijkgemeenten op Scheveningen. 

De kerkbode verschijnt normaliter één keer 

per twee weken. 

 wijkgemeenten. 

Sinds jaar en dag kunt u de Scheveningse 

kerkbode in papieren versie door uw brievenbus 

ontvangen, maar het is sinds kort ook mogelijk  

 

 om de kerkbode digitaal te ontvangen. Zodra een 

nieuwe editie verschijnt, ontvangt u daarvan een 

bericht per email. Een jaarabonnement voor het 

digitale abonnement is € 15,- per jaar. 

U kunt zich abonneren via  

Naast artikelen van de Scheveningse 

predikanten staan in de kerkbode het 

dienstrooster, berichten van de diaconie, het 

college van kerkrentmeesters en de 

wijkberichten van de Scheveningse  

 www.kerkbodescheveningen.nl. 

Wilt u liever een abonnement op de papieren 

versie dan kunt u hiervoor contact opnemen met 

het Kerkelijk Bureau, Jurriaan Kokstraat 175,  

tel: 070 355 08 95, info@pgscheveningen.nl. 

 

 
Badkapelmagazine 
Heeft u het 

jubileummagazine 

ter gelegenheid van 

honderd jaar Nieuwe 

Badkapel nog niet in 

uw bezit? 

De eenmalige 

uitgave met 

inspirerende   

 van betrokkenen bij de Nieuwe Badkapel, is nog 

te verkrijgen. 

Dit bijzondere nummer is niet alleen leuk om te 

hebben maar ook om cadeau te geven aan hen 

die iets met de Badkapel hebben. U kunt het 

bijvoorbeeld meenemen naar een verjaardag, 

huwelijksjubileum of huisbezoek. Het is zondags 

na de kerkdienst in de Kapelzaal verkrijgbaar bij 

Janine Roest of te bestellen voor € 3.95 (excl.  

artikelen, historie, schitterende foto’s, 

interessante interviews met en verhalen 

 verzendkosten; gratis bezorgd in Den Haag) via 

info@nieuwebadkapel.nl. 

 

http://www.kerkbodescheveningen.nl/
mailto:info@pgscheveningen.nl
mailto:info@nieuwebadkapel.nl
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Prijzen grote verloting 
Hieronder vindt u de eerste tien prijzen van de grote verloting. Voor de overige prijzen kunt u 

terecht bij Edward de Roode 

 Prijs Lotnr.  Naam winnaar 

1 Samsung Galaxy Tab A 9,7" Wifi 3207 E. van Schouten 

2 Bon Landal Greenparks        1902 P. van der Zwan 

3 Multicooker Actifry van Tefal 79 H. Plugge 

4 Hotelovernachting met ontbijt voor 2 pers. Novotel Den Haag 

passage 

2922 J. de Boer 

5 Zarautz Dinercheque twv € 40,00 3198 J.J. Schipper 

6 Restaurant Noordzee voor € 40,00. 2431 V. de Roode 

7 Bombay Palace Lopend buffet 2 pers. twv €18,00 p.p. 1964 P. Slagman 

8 Burgers dinerbon twv € 30,00 343 B. van der Toorn 

9 Lunchbon het achterommetje 1500 E. de Roode 

10 Digitale fotolijst 2197 C. van Leuzen 

 

 

Orgel Zorgvlietkerk 
Zoals u misschien al weet is het orgel van de 

Zorgvlietkerk verkocht. Men is het 

momenteel aan het demonteren en het 

wordt overgebracht naar een kerk in 

Duitsland. 

Via de website van de betreffende kerk vindt 

u meer informatie hierover 

(http://www.sankt-marien-leer.de/596-

neue-orgel-fuer-st-marien) 

 

 
 
 
Badkapelbier 
Speciaal gebrouwen 

voor het  

honderd jarig 

jubileum van 

De Nieuwe Badkapel. 

Zolang de voorraad 

strekt: 

Per flesje:    € 1,50 

6 flesjes :    €  7,50 

24 flesjes:   € 25,00 
 

  

 

Te verkrijgen via 

Karina Baarda  

(06-620434602)  

of  

Agaath Reuchlin  

(070-3635713) 

 

 
   

 

  Rooster Kerkdiensten  
Datum (tijd) Predikant Bijzonderheden 

23 oktober 2016, 10.00 uur Ds. Reinier Beltman uit 

Hilversum 

- 

30 oktober 2016, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest m.m.v. de Cantorij – 30 

jarig jubileum 

6 november 2016, 10.00 uur Ds. L.J. de Leeuw Cantatedienst 

13 november 2016, 10.00 uur Ds. R. den Hertog uit 

Wissenkerke 

- 

20 november 2016, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Afsluiting Kerkelijk jaar 

m.m.v. de Cantorij 

27 november 2016, 10.00 uur Ds. J.M. de Klerk uit 

Wassenaar 

Dienst van Schrift en Tafel 

4 december 2016, 10.00 uur Ds. D. Schiethart uit Den 

Haag 

- 

  

  Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand. 

  De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 4 december 2016 

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

  Stuur dat dan per e-mail, voor 23 november, naar heinzkuiper@kpnmail.nl  

http://www.sankt-marien-leer.de/596-neue-orgel-fuer-st-marien
http://www.sankt-marien-leer.de/596-neue-orgel-fuer-st-marien
mailto:heinzkuiper@kpnmail.nl

