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Kerk en Kapel 
Jaargang 11, nummer 3 

21 mei 2017 

 
 

 
Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren  
(Handelingen 1: 1-11 en 2: 1-13) (NBG51) 

 
Hemelvaart en Pinksteren waren 2 vieringen 

die mij het minst deden en ik denk voor vele 

anderen met mij. Als je de verhalen 

(getuigenverklaringen) erbij pakte werd het 

niet veel duidelijker. 

 

Hemelvaart, Jezus wordt teruggeroepen naar 

zijn wortels, zijn Vader. Ik vraag mij wel 

eens af, hoe zou die ontmoeting zijn 

gegaan? Want, door zijn Vader 

heengezonden met een bijzondere opdracht, 

als mens geleefd, voor de mensen geleden, 

door en voor de mensen gestorven, door de 

Vader weer opgewekt uit de dood en dan 

teruggeroepen naar huis. 

 worden toegerust met de Heilige Geest, Gods 

zegen, om Zijn werk op aarde te kunnen 

voortzetten, Pinksteren. 

 

10 dagen moesten zij dus wachten op de Heilige 

Geest zodat zij toegerust zouden zijn op hun 

taak, namelijk de boodschap van Christus 

wereldwijd te verspreiden. Wat te doen in die 

10 dagen, wat ging er door hun hoofden heen? 

Zou Jezus over 10 dagen al terug komen?  

 

De 10de dag brak aan, de leerlingen waren 

samen in Jeruzalem, wat ook een opdracht was 

ze mochten Jeruzalem niet verlaten.  

Het getal tien staat in de Bijbel voor “Hand van  

 

 Boven”, dus de uitstorting van de Heilige Geest 

is dus niet voor niets op de 10de dag na 

Hemelvaart. Tijdens deze samenkomst van de 

leerlingen gebeurt er iets wonderbaarlijks. De 

heilige Geest stort de zegen uit over de 

leerlingen in de vorm van licht ontstaan door het 

Heilige vuur. 

 

Een medegevolg van deze zegen is dat de 

leerlingen voor iedereen (er waren in Jeruzalem 

vele nationaliteiten) verstaanbaar waren. Het 

leverde ze ook heel wat commentaar op met  

Is dit niet een weerspiegeling van hoe ons 

leven eruit zou kunnen/moeten zien. 

Eigenlijk, nu ik er toch over nadenk, zijn een 

aantal van de gelijkenissen in de Bijbel ook 

een weerspiegeling van hoe het in ons leven 

gaat. “De verloren zoon” is daar voor mij 

een voorbeeld van.  

 

Jezus gaat ons voor, geeft ons een 

vooruitblik naar wat ons te wachten staat, 

Hemelvaart. Bij Zijn Hemelvaart wordt de 

belofte gedaan dat Hij zal wederkomen. ”Een 

wolk onttrok Hem aan hun ogen”. 2 mannen 

in witte kleren geven deze gebeurtenis de 

naam Hemelvaart en doen een belofte: 

“Jezus zal op dezelfde manier wederkomen 

zoals Hij ten hemel is opgevaren”. Dus Jezus 

komt ongezien, onttrokken aan onze ogen 

door een “wolk” terug. Dat kan dus elk 

moment zijn! Zijn wij daar klaar voor!  

In de tussentijd, ons leven, moeten wij  

 name het onder invloed 

zijn van alcohol. 

Persoonlijk zou ik het 

ook mooi hebben 

gevonden als alle 

toehoorders de 

leerlingen konden 

verstaan doordat zij 

allemaal dezelfde taal 

zouden spreken, wat 

nu nog steeds een  

 

 

grote belemmering is, maar wie ben ik. 

 

Pinksteren is dus niet ongrijpbaar maar levert 

ons de zegen van God om er voor elkaar te zijn 

en naar elkaar om te zien en zijn boodschap te 

verspreiden totdat Hij wederkomt. AMEN 

 

Gezegende Hemelvaartsdag en Pinksterdagen, 

Dirk Rog 
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Inspiratiehuiskamer 

 
De ‘Inspiratiehuiskamer’ is een kring voor 

jongeren tussen de 20-40 jaar, die om de 

6/8 weken bij elkaar komt bij een van de leden 

 thuis. Elke bijeenkomst staat een ander thema 

centraal: zo verdiepen wij ons de ene avond in 

een theologisch onderwerp, besteden we een 

andere avond aan Bijbelstudie en hebben we 

ook wel eens met elkaar een 

wereldmuziekdienst voorbereid.  

 

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze groep, 

dan kun je contact opnemen met mij.  

ds. Charlotte van der Leest 

 

 
Ontmoetingen rond de Bijbel 
De eerstvolgende bijeenkomst van 

‘Ontmoetingen rond de Bijbel’ vindt plaats op 

woensdagochtend 31 mei a.s. Ds. Charlotte 

van der Leest zal dit keer de ochtend 

inleiden, waarna we met elkaar in gesprek 

zullen gaan. Na afloop van de Bijbelstudie is 

er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  

 

Zoals bekend, staat iedere bijeenkomst op 

zichzelf. U kunt dus meedoen wanneer u 

wilt. De bijeenkomst begint om 10.30 uur in 

de Kapelzaal (inloop vanaf 10.00 uur).  

 

 

 

U kunt de Kapelzaal via de achterkant van 

de kerk bereiken. Voor meer informatie kunt 

u met ons contact opnemen.  

 Wij ontmoeten u graag op woensdagmorgen 

31 mei! 

Ds. Charlotte van der Leest en  

Mark van der Laan 

 
 

Pinksterzendingscollecte 4 juni 2017 
Sterkere kerken in Nicaragua (Kerk in Actie). 

Bouwen aan kerken in Nicaragua. In 

afgelegen dorpjes in Nicaragua hebben 

kerken geen eigen voorganger. Leken doen 

het meeste werk in de kerk. Dankzij 

partnerorganisatie Teyocoyani krijgen zij 

trainingen in Bijbelkennis en 

gemeenteopbouw. Gemeenteleden leren 

bovendien hoe ze iets voor anderen kunnen 

betekenen. 

 Vaak komt er in de kleine 

geloofsgemeenschappen in afgelegen gebieden 

in Nicaragua maar twee keer per jaar een 

voorganger langs. De leken die de gemeente 

leiden, hebben beperkte kennis van de Bijbel en 

van theologie. Dankzij de trainingen van 

Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, kunnen ze 

hun diensten beter voorbereiden en zijn ze 

toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze 

dat ze niet alleen staan in hun werk. 

 

  

Teyocoyani traint niet alleen de lekenleiders, 

maar begeleidt ook de gemeenteleden. Op veel 

plekken kampt de bevolking met armoede, 

conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani 

gelovigen hoe ze iets kunnen betekenen voor 

elkaar en voor anderen in hun omgeving. De 

gemeenten veranderen zichtbaar door deze 

aanpak. 

Dinie Taal 

Secretaris Commissie Zending/ZWO 

 
 

Vergadering wijkvereniging Nieuwe Badkapel 
Geacht gemeentelid. 

Hierbij wordt u hartelijk uitgenodigd 

aanwezig te zijn bij de algemene 

vergadering van de wijkvereniging Nieuwe  

 Badkapel. De vergadering staat gepland op 

8 juni, van 20.00 tot 21.30 uur en vindt plaats in 

de Kapelzaal. Uw aanwezigheid wordt zeer 

gewaardeerd! 
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Het wordt op prijs gesteld wanneer u zich 

even aanmeldt bij Niels Rijke, secretaris van 

de wijkvereniging, via 

wijkvereniging.nbk@gmail.com.  

Hieronder vindt u de agenda. 

Agenda ledenvergadering 

wijkvereniging Nieuwe Badkapel 8 juni 

20.00-21.30 uur 

1. Opening, welkom, vaststelling van de 

agenda 

2. Bespreking verslag van de ALV van 

6 juli 2016  

3. Bestuursmutaties per 2017: Corina 

Kroezen: aftredend secretaris.  

Niels Rijke: aantredend secretaris 

4. Financieel verslag 2016: 

 Toelichting 

 Advies kascommissie 

 Goedkeuren/Decharge 

 Begroting 2017  

 Samenstelling kascommissie 2017 

5. Mededelingen en ontwikkelingen, o.a. 

aandacht voor de website van de kerk, 

www.nieuwebadkapel.nl. 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

Een papieren versie van het verslag van de ALV 

van 6 juli 2016 vindt u, vanaf 14 mei, op de 

leesplank in de kerk. Op verzoek krijgt u het van 

de secretaris toegestuurd per mail. 

Graag tot 8 juni! 

Vriendelijke groet, namens het bestuur van de 

wijkvereniging Nieuwe Badkapel, 

Karina Baarda (voorzitter) 

 

 

 

 
Badkapelconcert op 27 mei met Philippa Davies en Bert Mooiman 
Het begint al aardig een traditie te worden: 

de Badkapelconcerten die iedere maand 

worden georganiseerd in de Nieuwe 

Badkapel. Een vaste kring liefhebbers heeft 

inmiddels de weg gevonden naar deze 

informele en toegankelijke bijeenkomsten. 

Klassieke muziek en improvisatie: de 

Badkapelconcerten kunnen misschien beter 

als een muzikale salon dan als een 

traditionele concertserie worden aangeduid; 

er klinkt immers niet alleen gecomponeerde 

muziek, maar er wordt ook geïmproviseerd, 

er wordt iets over de muziek verteld, en, 

niet onbelangrijk: het publiek wordt er actief 

bij betrokken. 

 zaterdagmiddag van de maand, en de toegang is 

gratis. 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). 

 

Op 27 mei deelt Bert Mooiman het podium met 

een bijzondere gast: de Engelse topfluitiste 

Philippa Davies. Zij geeft concerten over de hele 

wereld en trad op als soliste met vele belangrijke 

Europese orkesten in Groot-Brittannië, Europa en 

Noord- en Zuid-Amerika. Dit seizoen speelt zij in 

Groot-Brittannië, Finland, Frankrijk en de 

Verenigde Staten – en nu dus in  

 

 de Badkapel! Verder staan opnames gepland van 

het fluitconcert van Paul Reade en van een solo-

CD met composities die voor haar zijn 

geschreven. 

 

Op het programma van 27 mei staan de 

Sonatine van Antonín Dvořák in een 

arrangement voor fluit en piano van Jan Willem 

Nelleke, de betoverende fluitsonate van Francis 

Poulenc, een romantische Idylle van Benjamin 

Godard – en, zoals altijd, improvisaties!  

 

Zaterdag 27 mei 2017 om 16.00 uur.  

Pianist en organist Bert Mooiman, de vaste 

‘toetsenist’ van de kerk, treedt op als 

gastheer en neemt het publiek mee op een 

boeiende reis door de muziek. 

De concerten vinden plaats op iedere laatste  

 Het concert duurt maximaal een uur.  

Locatie: Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, 

Scheveningen 

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage na afloop) 

Bert Mooiman 

 
 

mailto:wijkvereniging.nbk@gmail.com
http://www.nieuwebadkapel.nl/
http://www.facebook.com/badkapelconcerten
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Nieuwe Badkapel 101 
Symposium ‘Geloof & Politiek’. 

Zaterdag 10 juni 2016 | 15:00-16:45 uur. 

Ook de 101ste verjaardag van de Nieuwe 

Badkapel zal niet ongemerkt voorbijgaan. 

 Het symposium vindt plaats op zaterdag 10 juni 

in de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90,  

Den Haag.  

Ontvangst met koffie en thee vanaf 14:30 uur. 

We nodigen u daarom van harte uit voor het 

symposium, met als thema 'Geloof en 

Politiek’! In hoeverre moet de kerk politiek 

bedrijven? Welke rol kan het christelijk 

geloof spelen in de politieke arena? 

 

Onder andere politicus Gert-Jan Segers - 

fractievoorzitter van de ChristenUnie in de 

Tweede Kamer - en dominee Karin van den 

Broeke - preses van de generale synode van 

de Protestantse Kerk in Nederland - gaan 

hierover met elkaar en u in gesprek. 

Het debat wordt gevoerd aan de hand van 

stellingen, en staat onder leiding van Jan 

Schinkelshoek. Dagvoorzitter van het 

symposium is dominee Charlotte van der 

Leest. 

 

 
Het programma begint om 15:00 uur en rond 

16:45 uur wordt het symposium afgesloten.  

Na afloop is er een borrel om met elkaar na te 

praten. 

Kees van Lent 
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‘Meneer en mevrouw Job en het waarom van het lijden’ 
Lezing door em. pastor John Batist 

Donderdag 8 juni 20.00 – 22.00 uur 

Pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233 

 getroffen door alle ellende: het is ook haar huis, 

het zijn ook haar kinderen, en ook haar 

bezittingen die ze kwijtraakt. Het zal je als  

 

 

Je zult het maar 

meemaken: Je 

probeert oprecht als 

gelovige te leven, en 

dan word je opeens 

getroffen door de 

ene jobstijding na de 

andere: je huis 

brandt af, al je 

kinderen komen 

daarbij om, al je 

bezit wordt geroofd, 

en je krijgt zelf een 

vreselijke huidziekte.  

 moeder maar overkomen! 

 

Professor Ellen van Wolde geeft – als één van de 

eersten - dit aspect uitdrukkelijk aandacht in 

haar boek ‘Meneer en mevrouw Job’. Of je nu 

man bent of vrouw, ieder van ons moet een 

plaats geven aan het lijden dat hemzelf of 

anderen overkomt. Wat is de reden ervan? Waar 

is God als leed ons treft? Het boek Job is een 

poging om daar antwoord op te geven. Na 

heftige aanklachten tegen God, komt hij 

plotseling tot een ommekeer en kan hij God zelfs 

weer prijzen. Wat maakt dat hij dit kan? En hoe 

helpt dit verhaal óns als wij ellende te dragen 

krijgen?  

Wie vraagt zich dan niet af: ‘Ik heb toch 

altijd goed geleefd? Waaraan heb ik dit dan 

verdiend?’ Dat is natuurlijk ook een vraag 

voor Jobs vrouw. Want zij wordt net zo hard  

 Opgave vooraf bij het secretariaat van de 

Antonius Abt: 0703541742 of 

Antoniusabt@rkdenhaag.nl 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

 
 
 

 
Stichting Vrienden Oude Kerk en Nieuwe Badkapel 
Wijziging samenstelling bestuur 
Onlangs hebben Agaath Schinkelshoek-

Reuchlin en Maarten van der Toorn op eigen 

verzoek het bestuur van de stichting 

verlaten. Zij hebben zich jarenlang met hart 

en ziel belangeloos ingezet voor het behoud 

van onze Scheveningse monumentale 

kerken. 

In het bijzonder denken we daarbij aan hun 

werk voor de in 2014 afgeronde restauratie 

van de Nieuwe Badkapel. Agaath en Maarten 

werden tijdens de feestelijke afsluiting 

 Henk Bakker (voorzitter), Maarten Rog 

(penningmeester), Rieke Vonk (secretaris), Carla 

Verbaan, Job Kleijn en Onno Bakker (leden). 

 

U kunt ons steunen door Vriend te worden van 

de stichting. Graag zien wij daartoe een berichtje 

tegemoet op info@vrienden-ok-nbk.nl  

Uw financiële bijdrage is welkom op  

NL17RABO 0126 6268 47  

Namens het bestuur, 

Rieke Vonk (secretaris) 

terecht beloond met de Haagse 

Stadspenning. Wij voelen ons bevoorrecht 

dat we zo langdurig gebruik mochten maken 

van hun expertise en gedrevenheid en 

danken hen van harte voor hun 

inspanningen.  

 

Het bestuur prijst zich gelukkig dat Carla 

Verbaan en Onno Bakker bereid waren de 

opengevallen plaatsen te vullen, zodat we 

ons voltallig kunnen blijven inzetten voor het 

in goede staat bewaren van de Oude Kerk en 

de Nieuwe Badkapel. De samenstelling van 

het bestuur is daarmee als volgt:  

 

 

 
 

 
 

mailto:info@vrienden-ok-nbk.nl
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Workshop ‘Bijbels culinair’ 
Vrijdag 28 april was het zo ver, om 15.00 uur 

stapte ‘kookdominee’ Han Wilmink (predikant 

en een gepassioneerd kok) en Jan 

Broekhuijzen (gepensioneerd chef-kok) de 

Nieuwe Badkapel binnen. Pannen, potten, 

allerlei groenten, noten, wijnen enz. werden 

uitgeladen. Alles werd voor de 

15 ‘workshoppers’ in de achterzaal 

klaargezet. De gemarineerde vechtdalhoen 

werd in de koelkast gezet, daar mochten de 

‘workshoppers’ niet aan werken. 

 

  

 

 Een en ander werd afgesloten met een dessert-

duo OT en NT 

 Crème brulée met amandel en adel 

 Romeins roodfruitsoepje met 

limoenmascarpone 

Tijdens het diner werden rode en witte wijnen en 

vechtdalappelsap geserveerd. 

 

Intussen hield Han Wilmink uitvoerige 

uiteenzettingen over de te genieten gerechten. 

Hij deed dit met kunde, passie en humor. 

 

Na de introductie werd iedereen voorzien van 

een schort en werd de hygiëne besproken. Er 

volgde informatie over de diverse 

ingrediënten van de gerechten en daarna 

werden de groepjes ingedeeld. Ieder groepje 

moest een eigen Bijbels gerecht maken. Bij 

het verhitten van de noten, het vijzelen en 

toevoegen van bijzondere oliën, het pellen 

van eieren tot aan het snijden van allerlei 

bekende en onbekende groenten werd 

gewezen op de voorwaarden om goed en 

kundig te kunnen werken. Er werd gekookt 

voor een heerlijk meer-gangen diner. 

 

De gasten druppelden rond 18.30 uur binnen 

terwijl de laatste hand werd gelegd aan de 

diverse gerechten. Het diner bestond uit de 

volgende gerechten: 

 Amuse en aperitief  

 Bio-breekbrood, oud Egyptische dip en 

gerookte humus 

 Romeins ei uit het jaar nul 

 Bijbelse salade met verse geitenkaas, rode 

ui, gerookte amandel en 

granaatappeldressing 

 Soep: crèma shorba met komijnkruid 

 Vechtdalhoen uit de oven met citroen en 

rozemarijn 

 Eigentijdse interpretatie van Oud-Joodse 

‘puls’ met groenten, peulvruchten, 

oergranen en Sefardische wortelsalade 

 

 

Jan Broekhuijzen 

zorgde dat alles op 

tijd op tafel kwam. 

Dagen na dit diner 

werden Nelly en ik 

nog aangesproken en 

bedankt voor de 

geslaagde avond, 

waarbij heerlijk was 

gegeten en 

‘samenbindend’ met 

elkaar was gesproken. 

Dat verdient meer, 

werd er gezegd. Het is 

aan de toekomst of dit 

ook gaat lukken!  

Truus Toxopeus en  

Nel Jongkind 

 

 

 

 
Bij de Belijdenis des Geloofs van mijn ouders....... 
Op de theemiddag in de stille week ging het 

over de belijdenis des geloofs, in heden en 

verleden. Over binnen- en buitenland, om 

oude, vertrouwde woorden en nieuwe 

formuleringen, om gebruiken hier en daar.  

 In de tijd van mijn jeugdouderlingschap (1972-

1982) werd er een gedichtenbundel van mijn 

hand uitgegeven onder de titel 'Jouw naam staat 

in mijn hand'.  

Bij de belijdenis van mijn ouders, op latere 
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leeftijd, aan het eind van de jaren '70, 

schreef ik het volgende gedicht.  

Op verzoek besloot ik er de theemiddag mee 

en laat het hier als bemoediging voor nieuwe 

lidmaten volgen. Als een opmaat ook voor 

de aanstaande belijdenisdienst. 

 Hij is op aarde voor iedereen verschenen en 

bleef ons trouw tot in de dood. 

 

Laat zijn liefde door niemand beperken, 

want God de Vader zelf, heeft je lief. 

Hij draagt jou, zal je steunen, sterken, Hij heeft 

je eindeloos, grenzeloos lief. 

 

  

Laat zijn gebod maar een steun voor je wezen 

waarin zijn woord tastbaar, vreugdevol wordt. 

En laat jezelf door zijn geest genezen 

deel ervan uit en doe niemand te kort. 

 

Laat nu je JA in die ruimte maar klinken, God is 

nabij, Hij zegt het je voor.... 

Hij zal je redden, als je dreigt weg te zinken Hij 

draagt jou zelf de diepte door. 

 

Laat nu de Heer van de paasmorgen binnen. 

Hij verwon immers ook voor jou de dood. 

Het oude is voorbij, je mag opnieuw beginnen  

Laat je door niemand het uitzicht benemen, 

op Jezus, de Zoon, de mensenbondgenoot. 

 

 omdat Hij daartoe de kansen bood. 

Karel M. de Bruin 

 
 

  Rooster Kerkdiensten  
 

Datum (tijd) Predikant Bijzonderheden 

Do 25 mei 2017, 10.00 uur Ds. J. Korf Hemelvaartsdag 

28 mei 2017, 10.00 uur Ds. Smits - 

4 juni 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Pinksteren, m.m.v.  

de Cantorij 

11 juni 2017, 10.00 uur Ds. R. de Meij Mecima uit 

Den Helder 

Dienst van Schrift en Tafel 

18 juni 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Cantatedienst 

25 juni 2017, 10.00 uur Nog onbekend - 

2 juli 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Wereld Muziek Dienst 

  Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand. 

 

  De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 2 juli 2017 

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

  Stuur dat dan per e-mail, vóór 21 juni, naar heinzkuiper@kpnmail.nl  

mailto:heinzkuiper@kpnmail.nl

