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Het Avondmaal
Bezinning op de Maaltijd van de Heer
De beleving van het avondmaal is voor
iedereen anders: zo heeft de één warme
herinneringen aan de tafeldiensten van
vroeger, terwijl een ander liever het
avondmaal in een kring of 'gaand en staand’
viert. En waar de viering van het avondmaal
voor sommigen een extra reden is om naar
de kerk te gaan, mijden anderen juist het
avondmaal om uiteenlopende – al dan niet
theologische – redenen.
De komende maanden willen wij ons als
gemeente op verschillende manieren
verdiepen in en bezinnen op de Maaltijd van
de Heer: om ons meer bewust te worden
van waar het avondmaal voor staat (wat we
met elkaar gedenken en vieren in diensten
van Schrift en Tafel), om uit te wisselen hoe
wij het avondmaal ervaren en om te komen
tot een nieuwe Avondmaalsliturgie.

Het avondmaal zal onder andere centraal staan:
 in verschillende groepen of kringen (zoals
‘Ontmoeting rond de Bijbel’, de
Inspiratiehuiskamer, het BID-café en het
Leerhuis);
 op een thema-avond over de Maaltijd van de
Heer;
 op een thema-avond voor Jonge Ouders (en
eventueel hun kinderen) over kinderen aan het
avondmaal;
 bij verkenningen van andere vormen van de
avondmaalsviering buiten de zondagse
eredienst.
Tegelijk is begonnen met een ‘liturgische
verkenning’ van de diensten van Schrift en Tafel,
waarin de Maaltijd van de Heer op een enigszins
andere manier is gevierd. De eerste liturgische
verkenning heeft plaatsgevonden op zondag
8 oktober jl. Op basis van de evaluatie van deze
dienst, zal de volgende ‘liturgische verkenning’
van de diensten van Schrift en Tafel worden
vormgegeven.
In Kerk & Kapel en de Scheveningse Kerkbode,
op de website en de liturgie zullen alle
bijeenkomsten in het kader van dit project
worden aangekondigd. Op deze manier hopen wij
met elkaar te komen tot een Avondmaal dat voor
ons allen leeft!
Namens de kerkenraad:
ds. Charlotte van der Leest, Martin Buis,
Maike Lolkema en Niels Rijke

Muzikale weeksluiting in de Thuishaven op 20 oktober
We zetten de traditie van muzikale
weeksluitingen in de Thuishaven voort op
vrijdag 20 oktober, om 16.15 uur.
Zo proberen we de band tussen onze
wijkkerk en de bewoners van de Thuishaven
te verstevigen. Deze weeksluitingen
bestaan uit veel samenzang van bekende
liederen en deze keer werkt een deel van de
Cantorij Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk
o.l.v. Christie van der Hauw mee en
natuurlijk 'huisorganist' Kees Spaans.
In deze dienst staan we ook stil bij het
20-jarig jubileum van de Theemiddagen en
o.a. Wil van der Star, die deze middagen

met anderen draagt en
gedragen heeft, zal als
lector meewerken.
Thema van de dienst is
'Wie niet lief heeft kent
God niet' naar
aanleiding van 1 Johannes 4.
Voorganger is Karel M. de Bruin.
Van harte nodigen we bewoners, theemiddagbezoekers en gemeenteleden uit om deze viering
mee te maken. Na afloop is er koffie met wat
erbij en kunnen we nog gezellig napraten.
Welkom dus!
Karel de Bruin
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Theologie doceren in Hong Kong (Kerk in Actie)
Het Luthers Theologisch Seminarie in Hong
Kong leidt studenten op tot predikant of
theologisch docent. Daarnaast biedt het
seminarie ook theologische toerusting voor
leken.

Uitgezonden medewerker Tjeerd de Boer en zijn
vrouw Kathleen Ferrier geven les aan het Luthers
Theologisch Seminarie (LTS).
In totaal volgen ruim 560 studenten een
opleiding aan het LTS.
Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere
Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar,
Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen en
Indonesië.
In augustus 2013 vertrokken Tjeerd de Boer en
zijn vrouw Kathleen Ferrier als uitgezonden
medewerkers van Kerk in Actie naar Hong Kong
(China). Tjeerd is docent missiologie en
interculturele theologie aan het LTS.
Tjeerd geeft niet alleen les, maar onderhoudt
ook contacten met kerken, kerkelijke
organisaties en christenen in China. Op die
manier bouwt de Protestantse Kerk in Nederland
een band op met kerken in China.
Commissie Zending/ZWO

Twintig jaar theemiddagen

Eind oktober, om precies te zijn de 22ste, is
het 20 jaar geleden dat de theemiddagen in
de achterzaal – nu Kapelzaal – van de
Nieuwe Badkapel van start gingen. En nu,
na zoveel jaren, met veel verschillende en
interessante onderwerpen is het tijd de
theemiddagen, georganiseerd door
ondergetekenden, af te sluiten. De laatste
theemiddag ‘oude stijl ‘ is op woensdag
25 oktober om 14.00 uur.
Dat jubileum en het afsluiten van dit
hoofdstuk in de historie van onze
wijkgemeente, zal op gepaste wijze ‘gevierd’
worden met een High Tea, waarbij we ook
samen terugblikken. De animo voor deze
middag is zo groot dat we het maximale

aantal
deelnemers
inmiddels
hebben
bereikt.
Zonder
aanmelding
is er helaas
geen
mogelijkheid
deze middag mee te maken. Op 25 oktober
‘vieren’ we, misschien wat weemoedig, 20 mooie
Theemiddag-jaren. Toch kijken wij er naar uit!
Over het voortzetten van de theemiddagen leest
u in de volgende Kerk en Kapel meer.
Wil van der Star en Irene Stafleu

Bazaar Nieuwe Badkapel: Een prachtige dag!
Op zaterdag 9 september was de bazaar in
en om de Nieuwe Badkapel.
Aan het begin van de dag was het nog

spannend of we het droog zouden houden, maar
het werd uiteindelijk een droge en zelfs zonnige
dag.
Vanaf de opening tot het einde zijn er constant
bezoekers geweest die op zoek naar iets moois
of lekkers langs de kramen liepen of even op het
terras gingen zitten.
Ook in de kerk liepen de mensen voor de
rondleiding door het kerkgebouw of om gewoon
even een rondje te lopen en te kijken.
Na afloop van de bazaar werden de uitslagen van
de kleine verlotingen en grote verloting bekend
gemaakt en werd de voorlopige opbrengst
bekend gemaakt.
De voorlopige opbrengst van de bazaar en het
sponsordiner is € 16.600. Op de volgende
bladzijde staat de uitslag van de grote verloting.
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Prijs
Samsung Galaxy Tab A 10”
Bon Centerparcs
Diner voor twee bij ‘Zarautz’
Inventum hete-lucht friteuse
Dinerbon bij ‘La Chacrita’
Philips Senseo Viva Café
Nespresso Pure Receptglazen
5 Boeken
Gevulde huishoudmand
Design Quicheschaal Björk-Forth

Winnaar
Karel de Bruin
Irene Stafleu
Coby van der Toorn
Wil Heinz
Wijnand van der Zwan
Nelly Jongkind
Ali Groen
Annie de Roode
Nelleke de Jong
Fam. Kentie

Medewerkersetentje Bazaar 2017
We willen graag alle medewerkers bedanken
voor hun inzet tijdens de bazaar. Zonder de
inzet van alle medewerkers was de bazaar
niet mogelijk geweest. Daarom zal op
zaterdag 11 november een gezellige avond
met maaltijd worden verzorgd.

U bent allen vanaf 18:00 uur welkom in de
Kapelzaal.
Aanmelden kan tot 6 november bij Martin Buis
(06-15575710 / martin.0072@hotmail.com) of
Lenny Pronk (06-14965355 /
lennypronk@msn.com).

Zomeropenstelling Nieuwe Badkapel
Het is alweer een paar weken geleden dat
we voor de laatste keer op zaterdag de
deuren openden voor bezoekers, om ons
mooie kerkgebouw open te stellen voor
belangstellenden. Gedurende de zomer van
2017 gebeurde dat 10 keer. Gemiddeld
kwamen er op zaterdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur zo’n 30 bezoekers en op de Open
Monumentendag nog eens ruim 150.
Zo vonden ongeveer 450 mensen, van heel
verschillende kanten, van allerlei culturele en
religieuze achtergronden, uit Den Haag en
ver daarbuiten, de weg naar de Nieuwe
Badkapel.
De bezoekers toonden zonder uitzondering
veel interesse voor ons kerkgebouw, maar
zeker ook voor de wijze waarop wij met
elkaar 'kerk' vormen.

Met dank aan alle vrijwilligers die meehielpen dit
initiatief te laten slagen: echt geweldig dat het
weer gelukt is iedere week in de zomermaanden
een groep mensen te ontvangen!
Karina Baarda
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Actie Kindernevendienst
Hallo allemaal,
Vorig seizoen hebben we met z’n allen
gespaard voor Watoto. Jullie hebben met
elkaar € 209,- gespaard en hiervoor kunnen
ze nieuwe boeken voor de bibliotheek
aanschaffen.
En ons nieuwe spaardoel is Manneka.org.
Manneka is een organisatie die ontstaan is
uit twee personen, Mambu en Anneke,
beiden wonen ze in Liberia. Twee mensen
met een compleet verschillende achtergrond

en cultuur bleken dezelfde visie te hebben; Jezus
volgen, door de liefde en het licht van Jezus in
de levens van de allerarmsten te brengen.
Samen hebben ze allerlei projecten opgezet in
Liberia: Water en sanitair (herstelwerkzaamheden, training in onderhoud, nieuwe
waterputten, uitdelen van waterfilters).
Scholing, voor € 200,- kan een kind al een jaar
lang naar school. Kinderclubs en
voetbalteams waar de kinderen kunnen sporten
en een gezonde maaltijd krijgen.
En zo zijn er nog een aantal projecten. Meer
informatie op www.manneka.org.
Dus we gaan weer met z’n allen door met sparen
om de mensen in Liberia te kunnen helpen in
hun dagelijkse levensbehoeften. En om zo het
dagelijks leven van de kinderen daar wat
gemakkelijker te maken. En door te sparen
kunnen wij bijdragen om kinderen te laten leren,
gezonde voeding te krijgen en vooral om het
woord van God te horen.
De kindernevendienst
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Hagacantare 18 november, 20.00 uur, Nieuwe Badkapel
Ariel Ramirez (1921-2010) is een
Argentijnse componist, pianist en dirigent.
De Misa Criolla is de bekendste mis in de
westerse wereld. Hij gebruikt ritmes van de
indianen en creolen, nakomelingen van
diverse immigranten. Voor Ramirez was het
belangrijk dat zijn muziek de Argentijnse
ritmes en instrumentatie bevat.

Antonin Dvorák (1841-1904) geboren in
Bohemen, maakte een schets van de Stabat
Mater (lijdenshymne) in 1876 in de schaduw van
de dood van zijn dochter. De Stabat Mater is één
van zijn belangrijkste werken. Het werk bestaat
uit 10 delen, het koor “Hagacantare” voert 7
delen uit.
Cees van Leuzen

Creatieve cursussen
Dit najaar start in de Nieuwe Badkapel weer
een cursus Boetseren.
- data: iedere donderdagmorgen vanaf
26 oktober t/m 14 december (8 keer);
- tijd: 09.45-12.15 uur;
- kosten: € 45,- (incl. koffie en thee;
exclusief materiaal- en bakkosten);
- plaats: koffiekamer Nieuwe Badkapel
(ingang achterzijde van de kerk aan
het Kapelplein/ linker ingang;
- docent: Anneke Roeleveld.

Inlichtingen
(benodigde
materialen e.d.):
anneke.roeleveld.taal
@ziggo.nl
Opgeven:
truustoxopeus@live.nl

Zingen met plezier
Voor iedereen die energie wil opdoen en het
weekend op een vrolijke manier wil beginnen!
Het is de vierde keer dat we deze zangochtend in
de Antonius Abt organiseren en er is al een vaste
ploeg mensen die hier graag aan meedoet. Zij
hebben ervaren hoe blij je wordt van die twee
uurtjes zingen. Je hoeft geen ervaring te hebben,
je hoeft zelfs niet te kunnen zingen, want ook
brommend, piepend of bassend komen we met
elkaar een heel eind.

o.l.v. Maria Voor‘T Hekke
Zaterdag 11 november van 10.30 – 12.00 op
de koorzolder van de pastorie

Opgave vooraf is nodig en kan bij het
secretariaat van de Antonius Abt:
tel. 070 3541742 of Email:
Antoniusabt@rkdenhaag.nl.

Tapasmaaltijd in de pastorie
Vrijdag 3 November van 17.30 – 20.30 uur
U/jij bent van harte welkom om mee te doen
aan de Tapas maaltijd in de pastorie. Het is
een goede gelegenheid om eens kennis te
maken met mensen die je nog niet kent en
onder het genot van verschillende hapjes,
goede gesprekken met elkaar te voeren. De
sfeer is losjes en informeel, kaarsjes
branden op de tafels, er is een zacht
muziekje op de achtergrond. Iedereen is
welkom, ongeacht je achtergrond.
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We vragen van iedereen die meedoet om
een lekker hapje en/of drankje voor
ongeveer 10 personen mee te nemen. Het is
wel nodig om tevoren even mee te delen of
je meedoet en wat je denkt mee te nemen.

Dat kan bij Greet Kappers, tel. 06 46266964 of
email g.kappers@planet.nl. Hartig en zoet: alles
is welkom! Opgave voor deelname graag vóór
28 oktober en kan ook bij Greet.
Kosten: vrijwillige bijdrage.

Rooster Kerkdiensten
Datum (tijd)
22 oktober 2017, 10.00 uur
29 oktober 2017, 10.30 uur

Predikant
Ds. Willemijn van Dijk
Nieuwe Badkapel gesloten

5 november 2017, 10.00 uur
12 november 2017, 10.00 uur
19 november 2017, 10.00 uur
26 november 2017, 10.00 uur

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

P. Masmeijer uit Breda
Ch. van der Leest
G. Bosma
Ch. van der Leest

3 december 2017, 10.00 uur
10 december 2017, 10.00 uur

Ds. Ch. van der Leest
Ds. L.J. de Leeuw uit
Scheveningen
Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand.

Bijzonderheden
Gezamenlijke dienst in
Oude Kerk
Cantatedienst
Laatste zondag kerkelijk
jaar, m.m.v. de Cantorij
Dienst van Schrift en Tafel
Cantatedienst

De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 10 december 2017
Heeft u kopij? Of wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van Kerk en Kapel?
Stuur dat dan per e-mail, voor 29 november, naar heinzkuiper@kpnmail.nl
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