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‘Jij bent hemels maatwerk’ 
Jesaja zegt ons dat God jou gemaakt heeft 

en al in de moederschoot heeft gevormd 

(Jes. 44:2). Of zoals de herziene 

Statenvertaling zegt ‘…. Uw Maker en uw 

Formeerder van de moederschoot af, die u 

helpt …’. Ik geef toe dat hier gesproken 

wordt tegen Israël. God heeft een plan met 

mensen. Ook Jeremia getuigt daarvan (Jer. 

1:5) ‘Voordat ik je vormde in de 

moederschoot, had ik je al uitgekozen, 

voordat je de moederschoot verliet, had ik je 

al aan mij gewijd …’ En het is zo gemakkelijk 

te denken dat dat inderdaad voor Israël is, 

of goed te weten als je een profeet bent. 

 

Het is zo moeilijk te accepteren dat God MIJ 

gemaakt heeft met al mijn unieke, soms 

onhebbelijke, eigenschappen en dat ik Hem 

gewijd ben (of zoals ik denk ‘zou moeten 

zijn’). Misschien herkent u de gedachte ook 

bij uzelf als u de passage in de Bijbel leest 

‘Zit God echt op mij te wachten? Heeft Hij 

me met een speciaal doel gemaakt?’ 

Natuurlijk onderschrijf ik dit. Je bent hier  

 En wat zo mooi is dat als we inderdaad uniek 

zijn, we dan ook andere dingen gemakkelijk 

vinden. Als ik doe wat ik goed kan en wat ik leuk 

vind, thuis, op het werk en ja ook in de kerk tot 

eer van God en een ander doet dat ook, dan 

werken we samen vanuit één Lichaam. Dan 

versterken we elkaar. 

 

Maar zowel thuis, als op mijn werk en ja ook in 

de kerk is het vaak ploeteren. Doe ik dingen die 

ik moeilijk vind, die ik zelfs zwaar vind. ‘Mijn last 

is licht’ zegt Jezus. En ik voel mijn schouders, 

pijnlijk, verkrampt en ik denk stilletjes ‘zo voelt 

het niet Heer’. Dan doe je niet waar Ik je voor 

gemaakt heb – plopt er in mijn gedachten. Je 

doet werk dat voor een ander bedoeld is. En dat 

is zo lastig, zo moeilijk. Dat te doen wat je 

gemakkelijk af gaat en dat te laten liggen wat 

voor een ander is. Want hoe bepaal je dat? En 

mijn schouders geven eigenlijk, in stilte, het 

antwoord.  

En Jeremia getuigde ‘Mijn plan met jullie staat 

vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor 

ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle  

om goed te doen, lief zijn voor elkaar, keer 

de andere wang toe, zorg voor elkaar en 

vooral je best te doen. Maar als ik heel 

eerlijk ben vertaal ik dit in mijn hoofd naar 

hard werken, veel doen en dan vooral die 

dingen waar ik van vind dat ze gedaan 

moeten worden ook al word ik er niet echt 

blij van. En nu lees ik het boek ‘als een vis in 

het water’ van Max Lucado en dat gaat over 

het vinden en benutten van je talenten. 

De titel trok me erg aan omdat er zo’n 

gevoel van gemak, eenvoud, 

  

 

toekomst geven’ 

Jeremia 29:11. 

 

Dan zijn we 

allemaal vissen 

in het water, in 

hun element. 

Een school 

vissen kan meer 

dan één visje op 

het droge.  

ontspannenheid van uitging.  

Iets waar ik de laatste tijd meer dan ooit 

naar verlang. Dingen doen met een gemak, 

eenvoud, zonder moeite en zonder druk 

 Corina Kroezen vanuit de kerkenraad. 

(bent u benieuwd hoe u uw unieke talenten en 

eigenschappen kunt inzetten in de kerk neem 

dan gerust contact op met een kerkenraadslid) 

 
 

Ontmoetingen rond de Bijbel  

 

Woensdag-

ochtend 

7 februari a.s. 

vindt de volgen- 

de bijeenkomst 

van 

‘Ontmoetingen 

rond de Bijbel’  

 plaats. Mark van der Laan zal dit keer de 

ochtend inleiden, waarna we met elkaar in 

gesprek zullen gaan. Wij lezen deze keer 

Johannes 11, over de opwekking van Lazarus en 

kijken daarbij naar het schilderij dat Van Gogh 

bij dit Bijbelverhaal heeft geschilderd. Een detail 

uit dit schilderij laat namelijk zien hoe dit 

Bijbelverhaal ons eigen leven in een bepaald 

licht kan zetten.  
De opwekking van Lazarus,  
Vincent van Gogh (1890) 
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Na afloop van de Bijbelstudie is er 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Inloop 

vanaf 10.00 uur, aanvang om 10.30 uur in 

de Kapelzaal.  

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met ds. Charlotte van der Leest of Mark van 

der Laan.  

 

 
Geloofsbelijdenis (Karel M. de Bruin) 
In geloof, hoop en liefde, spreken wij van 

ons twijfelend geloof. 

Gij zijt onze zekerheid, de voorspraak bij de 

Vader. 

U, die in Uw leven, de weg bent gegaan, ten 

einde toe. 

Door het donkere dal van beproevingen, 

door de uitzichtloosheid van lijden en dood. 

Maar de Heilige Geest deed U herleven. 

Er is hoop, door Uw verrijzenis. 

Gij leefde ons de liefde voor. 

In Uw voetstappen, volgen wij, 

 met vallen en opstaan. 

En wanneer we dan toch uit Uw handen dreigen 

te vallen, dan zijn er die doorboorde handen die 

ons omvatten 

Dan is er de toegang tot het eeuwige leven. 

Geen dood, geen pijn, geen tranen, geen moeite 

meer. 

Dan zijn we in Uw geest, samen met allen die 

ons voorgingen en met alle heiligen, in het vaste 

geloof dat ons samenbindt 

Daar zeggen wij Amen op 

 
 

Het goede doel van de jeugdkerk 
Elk jaar kiest de jeugdkerk van de Nieuwe 

Badkapel/Zorgvlietkerk een goed doel uit 

om, via verschillende acties, geld voor bij 

elkaar te brengen. Dit jaar is het goede doel 

de dak- en thuislozenzorg van het Leger des 

Heils. 

 andere acties zullen wij u melden. 

De bedoeling is dat er iemand van het Leger des 

Heils tijdens een bijeenkomst van de jeugdkerk 

iets over ons doel komt vertellen en dat wij een 

keer bij hen gaan kijken. We hopen weer op een 

goede opbrengst.  

Naast de opbrengst van de collectes tijdens 

de bijeenkomsten van de jeugdkerk zullen er 

ook andere acties worden georganiseerd. Zo 

is de diaconale collecte tijdens de 

WereldMuziekDienst die op 11 maart in 

samenwerking met de Populier wordt 

georganiseerd, bestemd voor dit doel. 

Net zoals overigens de “verkoop” van 

koekjes en cakejes na die dienst. Eventuele  

  

En als u vragen heeft: 

stel ze aan de leiding 

van de jeugdkerk, 

Jack de Graaf en 

Bart Verbaan, of 

natuurlijk aan één 

van de deelnemers 

van de jeugdkerk. 

 

 

 
Groetenactie 2017 Amnesty International 
Wij kunnen weer terugzien op een geslaagde 

Groetenactie. In totaal werden er ruim 700 

kaarten verstuurd, waarvan 120 vanuit de 

Nieuwe Badkapel/ Zorgvlietkerk. Alle 

deelnemers: hartelijk dank! 

 de Groetenactie mee, evenals de Haagse 

Quakers en een groot aantal individuele 

Amnesty-leden. 

Jonge Haagse kunstenaars hebben weer  

belangeloos fraaie ontwerpen voor de kaarten 

 

 gemaakt. Fantastisch dat zij het werk van 

Amnesty International op deze wijze willen 

steunen. 

In 2018 zijn er zoals gebruikelijk weer iedere 3e 

zondag van de maand, na afloop van de dienst, 

brieven verkrijgbaar en kunnen petitielijsten 

worden getekend aan de Amnesty tafel in de 

Kapelzaal. Met deze brieven aan regeringsleiders 

en andere autoriteiten voert Amnesty 

International wereldwijd actie voor naleving van 

Hopelijk voelen medemensen in moeilijke en 

soms gevaarlijke omstandigheden zich 

gesteund en niet vergeten door deze lawine 

van kaarten. De aandacht die zij met de vele 

kaarten ontvangen, kunnen ook een signaal 

zijn voor de autoriteiten van het land om 

strafvermindering of vrijlating te overwegen. 

Ook dit jaar deden verscheidene andere 

kerken uit Scheveningen en Den Haag aan 

 de mensenrechten, voor vrijheid, gelijkheid en 

rechtvaardigheid. De petitielijsten worden met 

een kopie van de brief naar de desbetreffende 

ambassades gestuurd. De brieven zijn 

voorgedrukt, voorzien van gefrankeerde 

enveloppen en adresstickers, en dienen alleen 

nog te worden voorzien van een handtekening en 

eventueel adres van de afzender. Meestal zijn er 

iedere maand 3 verschillende brieven. 
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De kosten zijn €1,15 per brief. In 2017 

werden ruim 350 brieven verstuurd vanuit 

de Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk. Ook 

hiervoor: iedereen hartelijk dank! Een woord 

van dank ook aan Arie van Dongen die 

iedere maand het kopieerwerk verzorgt! 

  

Wij hopen dat ook in 2018 velen het werk van 

Amnesty International actief zullen blijven 

steunen. 

Namens Amnesty International Den Haag, 

Anneke van der Does-van den Berg, 

Cornelis Schouten. 

 

 
Theemiddag Nieuwe Badkapel 
Na een korte winterstop zal er op woensdag 

31 januari 2018 weer een theemiddag 

plaatsvinden. 

 wekelijks ongeveer 2000 kratten met voedsel 

onder huishoudens. Hiermee zijn ongeveer 5000 

mensen geholpen, waaronder veel kinderen.  

 

Spreker deze middag is ons gemeentelid 

Johan van der Does, oud-voorzitter van de 

Algemene Kerkenraad van de Protestantse 

Gemeente Scheveningen. Hij is internist 

geweest in het Leyenburg ziekenhuis en 

directeur van de Bloedbank in Den Haag.  

 

 
Johan van der Does zal ons vertellen over 

het werk van de Stichting Voedselbank 

Haaglanden, waar hij na zijn pensionering 

bestuurslid is geworden. Met ongeveer 500 

vrijwilligers verdeelt deze voedselbank  

 De theemiddag begint om 14.00 uur, de deur 

van de Kapelzaal staat vanaf 13.45 uur voor u 

open. U bent wederom van harte uitgenodigd! 

Charlotte van der Leest en Mark van der 

Laan 

 

 
Zendingsdienst in de Prinses Julianakerk 
De Protestantse Gemeente Scheveningen 

organiseert op zondag 4 februari 2018 een 

dienst ten behoeve van Zending, 

Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking. Bovendien zal 

de Heilige Doop worden bediend. 

 hierover tijdens de dienst vertellen. Zij wil de 

liefde van God doorgeven. Bovendien zal de 

Heilige Doop worden bediend. Onze kinderen 

groeien op in een land waar vrijheid is. Maar dat 

is niet vanzelfsprekend! Maar… zowel als op 

Scheveningen als in Azië geldt: God gaat verder! 

 

Thema: God gaat 

verder! 

Deze ochtend is 

een 

zendingswerkster 

bij ons te gast: 

Mirjam. Zij werkt 

in een gesloten 

land in Z.O. Azië 

en zal ons  

 Predikant: ds. F.J. van Harten. 

Zendelinge namens de GZB (Gereformeerde 

Zendingsbond): Mirjam. 

Jacomine van der Plas uit Katwijk aan Zee zal 

een aantal liederen zingen. 

Organist: Frans van Riessen 

Cornet: Gerrit Hoek. 

Locatie: Pr. Julianakerk, aanvang 10.00 uur. 

Van harte welkom! 

Commissie Zending/ZWO 

 
 

Theologisch formuleren en mystiek verbeelden 
Eén van de manieren om iets over het 

spirituele in ons leven te zeggen, is de 

theologie. Je probeert dan met je 

verstandelijke vermogens te formuleren hoe 

je het Goddelijke ziet. Maar je kunt dit ook 

op een andere manier doen, namelijk via 

beelden, verhalen of gedichten. Dat wordt 

wel de mystieke traditie genoemd. Daarbij 

gaat het om ervaringen waarbij je als het 

ware even boven het alledaagse wordt 

uitgetild. En waarop je iets voelt van een 

‘liefdevolle aanwezigheid’, of een ‘totale 

verbondenheid met het al’. 
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In deze Lezing wordt die traditie 

geïllustreerd aan de hand van twee 

bijzondere mensen die vorig jaar gestorven 

zijn: Bisschop Huub Ernst en de priester-

beeldhouwer Omèr Gielliet. Zij spraken, elk 

op hun eigen wijze, op een mystieke manier 

over God.  

 

Bisschop Ernst deed dit bijvoorbeeld in het 

boekje: ‘Overwegingen over God zoeken en 

bidden’. We zetten ze naast het werk van 

Omèr Gielliet. Hij was pastoor in Zeeuws 

Vlaanderen. Maar ook was hij beeldhouwer 

en dichter. In zijn beelden drukte hij zijn 

eigenzinnige geloof in God uit. 
 

 

 

Het allereerste beeld dat hij ooit maakte, was 

toen hij een diepe geloofscrisis doormaakte. Je 

ziet Omer’s beelden overal in Zeeuws 

Vlaanderen, maar ook elders in Nederland en 

België. In deze Lezing worden er een aantal 

vertoond en lezen we enkele gedichten die hij er 

bij schreef. 
 

Middaglezing over ‘De houtsnijder, de Bisschop 

en hun mystiek’ 

Donderdag 8 februari 2018 om 14.30 uur 

Plaats: Pastorie Antonius Abtkerk. 

Inleider: em. pastor John Batist.   

Aanmelden: antoniusabt@rkdenhaag of  

070-3541742 
 

  Rooster Kerkdiensten  

 
Datum (tijd) Predikant Bijzonderheden 

4 februari 2018, 10.00 uur Ds. Charlotte van der Leest Bevestiging 

Wereldmuziekdienst (Taizé) 

11 februari 2018, 10.00 uur Ds. Leo de Leeuw Cantatedienst 

18 februari 2018, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Dienst van Schrift en Tafel, 

m.m.v. de Cantorij 

25 februari 2018, 10.00 uur Ds. Dick Schinkelshoek - 

4 maart 2018, 10.00 uur Ds. Roel de Meij Mecima - 

11 maart 2018, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Wereldmuziekdienst 

Populierdienst 

18 maart 2018, 10.00 uur Ds. Mark van der Laan - 

25 maart 2018, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Palmzondag,  

m.m.v. de Cantorij 

  Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand. 

 

  De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 25 maart 2018 

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

  Stuur dat dan per e-mail, voor 14 maart, naar heinzkuiper@kpnmail.nl  

mailto:heinzkuiper@kpnmail.nl

