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Kerk en Kapel 
Jaargang 12, nummer 3 

13 mei 2018 

 
 

 
Heer, raak mij aan met uw adem 
Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 

Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

 
Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

  

(Sytze de Vries, uit: Liedboek. Zingen en bidden 

in huis en kerk, Lied 695) 

 

'Met de tekst van dit lied willen wij u en jullie 

gezegende Pinksterdagen toewensen!'  

Charlotte van der Leest en  

Mark van der Laan 

 

 
 

Avondmaal op Pinksteren:  
Collectebussen en manden voedselbank 
Op 20 mei vieren we als gemeente het 

hoogfeest van Pinksteren. We zullen dit feest 

vieren met een dienst van Schrift en Tafel. 

 U kunt deze bijdrage in de collectebussen doen. 

De inhoud hiervan is bestemd voor het 

ouderenpastoraat.  

 

  

Daarnaast is het – net als tijdens de vorige 

avondmaalsviering – mogelijk om in plaats van 

een geldelijke bijdrage een concrete bijdrage 

mee te nemen voor de Voedselbank. Denk 

bijvoorbeeld aan groenten in pot of blik, rijst of 

macaroni, potten pindakaas of pastasaus en 

soep in blik. Manden en collectebussen zullen bij 

de ingang van de kerkzaal staan. Voorafgaand  

Omdat de diaconale dienst aan de wereld 

aan de avondmaalstafel ontspringt, is het 

mogelijk om voorafgaand aan de dienst of op 

de looproute naar het avondmaal een 

geldelijke bijdrage te geven. 

 aan de viering van het avondmaal zullen alle 

gaven naar voren worden gedragen. De 

diakenen zullen ervoor zorgen dat alle donaties 

op de plek van bestemming terecht komen. 

Charlotte van der Leest 

 

 
Zendingscollecte - Pinksteren 2018 
Versterk de kleine kerken in Bangladesh 

(Kerk in Actie) 

In het overwegend islamitische Bangladesh 

groeit de christelijke kerk, maar de gelovi- 

 gen op het platteland van het Mymensingh dis-

trict behoren tot de allerarmsten van de samen-

leving. Ze verdienen minder dan één euro per 

dag. De meesten kunnen niet lezen of schrijven. 
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Het Mymensingh church care program 

(MCCP) van de Mymensingh Baptist Church, 

partner van Kerk in Actie, biedt hulp in 

allerlei vormen.  

Er zijn leiderschapstrainingen voor 

voorgangers en alfabetiseringscursussen 

voor volwassenen. Op de zondagsschool 

krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs. 

Door de week is er huiswerkbegeleiding voor 

schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen 

niet lezen of schrijven, dus hun kinderen 

geen hulp bij hun huiswerk geven.  

 

Omdat veel gemeenteleden het hoofd  

 

 

Bij MCCP krijgen 

vrouwen speciale 

aandacht. Want 

zij zijn in 

Bangladesh 

ernstig 

achtergesteld. 

MCCP geeft 

christenen op 

het platteland in 

Bangladesh 

nieuwe kansen.  

 

In 2018 wil  

nauwelijks boven water kunnen houden, 

helpt de kerk ook met microkredieten en 

beroepstrainingen. 

 MCCP twintig lokale kerken ondersteunen om 

bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn. 

Commissie Zending/ZWO 

 
 

Ontmoetingen rond de Bijbel: 23 mei 
Woensdagochtend 23 mei a.s. vindt de 

volgende bijeenkomst van ‘Ontmoetingen 

rond de Bijbel’ plaats.  

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. Inloop vanaf 10.00 uur, aanvang om 

10.30 uur in de Kapelzaal. Voor meer informatie 

kunt u met ons contact opnemen. 

ds. Charlotte van der Leest en  

Mark van der Laan.  

 
 

Sponsordiner 
Op zaterdag 26 mei is er weer het 

sponsordiner! Het wordt een buffet met 

Mediterrane lekkernijen. 

 De inloop in de Kapelzaal is vanaf 17:30 uur en 

dan laten we ons verrassen door de 2 koks 

Azzouz en Andre, die vorig jaar de Tapas hebben 

verzorgd. 

 

 De kosten zijn €20,-- per persoon,   

voor kinderen onder 14 zijn de kosten €10,-- per 

persoon. 

De opbrengst van het diner is voor de 

wijkvereniging Nieuwe Badkapel die 

verschillende activiteiten in en rond de Nieuwe 

Badkapel mogelijk maakt. 

Heb je je nog niet opgegeven?  

Het kan nog steeds bij: 

Karina Baarda: 06-20434602 of 

kbaarda@xs4all.nl  

Huub Plugge: t310685@telfort.nl  

Dirk Rog: 06-40479003 of 

18rog8d61@gmail.com 

 
 

Theemiddag op woensdag 30 mei 2018 
Deze middag staat in het teken van 

“Scheveningen 200 jaar Badplaats.  

Justa van den Bulk, verbonden aan Muzee 

Scheveningen, neemt ons mee naar het 

verleden en heden van onze badplaats.  

Precies 200 jaar geleden bouwde Jacob 

Pronk het eerste badhuis op Scheveningen, 

een klein houten huisje met vier badkuipen 

met zeewater. Hieruit ontstond de eerste 

badplaats van Nederland. In nog geen 

zeventig jaar bloeide Scheveningen-Bad op 

tot een mondain centrum van vermaak en 

vertier met chique hotels en concerten. 

 

 
Deze ontwikkeling was voor de mensen uit het 

vissersdorp wel even wennen. Dorp en badplaats 

leven beide van de zee. 

 

mailto:kbaarda@xs4all.nl
mailto:t310685@telfort.nl
mailto:18rog8d61@gmail.com
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De gebruiken, de kleding en het leven in 

dorp en bad liepen echter sterk uiteen. 

Scheveningse gezinnen profiteerden ook van 

het groeiend aantal badbezoekers. Zozeer 

zelfs, dat Johan Gram in 1893 opmerkte: ‘De 

bevolking van Scheveningen leeft van het 

visschen in de zee en in de beurzen der 

badgasten’. Hoe beleefden de Scheveningers 

uit het dorp het leven in de badplaats en hoe 

 verdiende de gewone man zijn brood aan de 

badgasten? 

De deur van de Kapelzaal staat vanaf 13.45 voor 

u open. Aanvang 14.00 uur. 

We zien u graag op 30 mei! 

 

Met vriendelijke groet, 

Mark van der Laan (06 20 82 19 82) 

Barbara van der Toorn (06 51 19 14 26) 

 

 

 

 

 

 
 

Badkapel Cultureel: Zin aan Zee! 
Voor 15 juni a.s. staat weer een nieuwe 

activiteit gepland in het kader van ‘Badkapel 

Cultureel: Zin aan Zee!’. Dit keer willen we 

met elkaar naar Museum Gouda toe, waar 

een tentoonstelling is over de schilders Pieter 

Pourbus (1523-1584) en Henk Helmantel 

(1945-). Twee totaal verschillende schilders, 

die als verbindende schakel het geloof 

hebben. Pourbus, in Nederland nog 

nauwelijks bekend, verwierf faam met zijn 

altaarstukken, die nog steeds te vinden zijn 

in veel Vlaamse kerken. De diep gelovige 

Helmantel maakt geen religieus werk, maar 

verzamelt religieuze beelden. 

 Dat er nog meer raakvlakken zijn tussen beide 

kunstenaars dan geloof alleen, zal blijken tijdens 

het bezoek.  

 

Datum: vrijdag 15 juni a.s.  

(tijd nog nader te bepalen) 

Locatie: Museum Gouda, Achter de Kerk 14, 

Gouda – het idee is om met de trein te gaan, 

tenzij voldoende deelnemers met de auto 

kunnen gaan. 

Opgave: graag z.s.m. bij Bettie Yougman 

(bettie.youngman@gmail.com) 

Bettie Youngman en  

ds. Charlotte van der Leest.  

 

 
Bezoek aan de Grote Kerk in Dordrecht 
Op zaterdag 14 april maakten we met ruim 

40 gemeenteleden een reisje met de bus 

naar Dordrecht, een prachtige oude kerk 

met een rijk verleden, waarvan de oorsprong 

ligt in de 11e eeuw. 

 We werden ontvangen met koffie met een 

Schapekop (iedereen die mee was kan vertellen 

waarom dit koekje zo heet :-) en daarna 

maakten we, verdeeld over drie groepen met elk 

 

mailto:bettie.youngman@gmail.com
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een eigen gids, een grote ronde door de 

kerk. Iedereen weet nu allerlei 

wetenswaardigheden over het prachtige 

gebouw én de herkomst van de 

uitdrukkingen 'aan de kouwe kant' en 

'stinkend rijk'. Na de rondleiding was er tijd 

om het oude centrum te bekijken en 

vervolgens ontmoetten we elkaar in een 

prima restaurant, waar men lekkere hapjes 

serveerde, aan lange tafels in de tuin. Wat 

boften we met het weer! Vroeg in de avond 

kwamen we voldaan weer thuis.  

 Volgend jaar maken we weer zo'n leuk tripje! 

Karina Baarda 

 
 

 
Zomeropenstelling Nieuwe Badkapel 

 

 Ook deze zomer stellen we ons kerkgebouw op 

zaterdagmiddag open voor bezoekers. Afgelopen 

jaren toonden veel mensen, die van heinde en 

verre naar Scheveningen kwamen, interesse in 

de geschiedenis en de architectuur van het 

mooie gebouw. 

Wilt u dit jaar ook 1 of 2 zaterdagmiddagen 

helpen bij deze zomeropenstelling? Heel graag!  

U bent hartelijk welkom hierover contact op te 

nemen met Karina Baarda, kbaarda@xs4all.nl, 

06-20434602. 

 

Save the date: BAZAAR 2018!!! 
Ieder jaar vindt in en om de Nieuwe 

Badkapel de bazaar van de wijkgemeente 

Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk plaats. Dit 

jaar is de bazaar op 

 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER  

VANAF 10:00 UUR 

 

 Meer informatie over bijvoorbeeld vrijwilligers en 

programma volgt. Voor nu… 

 houd deze datum alvast vrij. 

 verkoopbare spullen kunnen in de week voor 

de bazaar worden ingeleverd. 

 loten voor de grote verloting kunnen nu al 

worden gekocht.  

(zie info hieronder in deze Kerk & Kapel). 

De bazaar is een grote happening met o.a. 

verkoop van kleding, boeken, curiosa, 

zelfgebakken cakes en taarten en vis.  

Maar er zijn ook kinderspelen en diverse 

verlotingen. Op het terras kan onder het 

genot van een goed gesprek iets lekkers 

worden genuttigd.  

Het kerkgebouw zal geopend zijn voor Open 

Monumentendag. 

 

Kortom; een dag met veel gezelligheid voor 

medewerkers en bezoekers en een goede 

gelegenheid om elkaar en de wijkgemeente 

beter te leren kennen. 

 

 

 

 
Grote verloting 
De loten voor de jaarlijkse Grote Verloting 

zijn weer verkrijgbaar! 

De trekking vindt plaats tijdens de Bazaar op 

zaterdag 8 september.  

De opbrengst van de verloting is bestemd 

voor het wijkwerk van de wijkgemeente 

Nieuwe Badkapel/ Zorgvlietkerk.   

De loten zijn € 1,- per stuk. En de volgende 

mooie prijzen zijn te winnen: 

 1e prijs: Samsung Galaxy Tab A 10,1"  

2e prijs: JBL bluetooth koptelefoon  

3e prijs: Diner voor 2  

4e prijs: Theaterbonnen t.w.v.€75,00           

…en vele, vele andere prijzen. 

De loten zijn verkrijgbaar na de kerkdienst of bij 

Edward de Roode  

(e.de.roode@ziggo.nl of 06-40743718).  

Leuk voor u zelf of om cadeau te doen! 

 
 

mailto:kbaarda@xs4all.nl
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Tapas maaltijd in de pastorie van de H. Antonius Abt kerk 
25 mei 17.30  -  19.30 uur, 

Scheveningseweg 233 

 

In Groot Brittannië noemen ze dit ‘a dutch 

meal’ omdat alle deelnemers een smakelijk 

hapje voor 10 a 12 mensen meenemen.  

Dat kan van alles zijn: van gevulde 

pannenkoekjes tot een salade, van 

gehaktballetjes tot gerookte zalm op toast,  

 van Italiaans tot Spaans tot Hollands.  

Hoe meer variatie er is, hoe leuker!  

De meegebrachte hapjes worden op tafel gezet 

en ieder neemt waar hij of zij zin in heeft. 

 

Tijdens de maaltijd is er gelegenheid om met 

elkaar van gedachten te wisselen over allerlei 

onderwerpen die worden aangedragen door de 

organisatie. Iedereen is hartelijk welkom om 

mee te doen: Abt bewoners, leden van andere  

 

 kerken, maar ook als je niet bij enige kerk bent 

aangesloten: hartelijk welkom! 

 

Opgave vooraf is noodzakelijk:  

dat kan bij Greet Kappers,  

per mail: g.kappers@planet.nl of  

per telefoon: 06 46266964.   

 

Ook is het handig als je Greet tevoren even 

meldt wat je denkt mee te nemen aan hapjes. 

Toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage 

wordt op prijs gesteld. 

 
 

 
Zingen met plezier o.l.v. Maria voor ’t Hekke 
Zaterdag 9 juni 10.30 – 12.00.  

Ingang via de pastorie van de H. Antonius 

Abt kerk, Scheveningseweg 233 

 

Voor de 6e keer wordt er een vrolijke 

zangochtend georganiseerd o.l.v. één van de 

dirigenten van de Antonius Abt.  

Bedoeling van de ochtend is in de eerste 

plaats om te ervaren hoe plezierig het is om 

met elkaar te kunnen zingen. Je hoeft geen 

ervaring te hebben om mee te doen, Maria 

neemt ons vanzelf mee in een ‘reis’ door 

 verschillende liederen en manieren van 

samenzang.  

Iedereen is welkom en ook mensen uit andere 

Scheveningse kerken worden van harte 

uitgenodigd om mee te zingen. Voor koffie en 

thee wordt gezorgd. Een vrijwillige bijdrage 

wordt op prijs gesteld. 

 

Opgave vooraf is noodzakelijk:  

dat kan bij het secretariaat van de Antonius Abt: 

070 - 3541742, of per mail: 

antoniusabt@rkdenhaag.nl 

 
 

 
Kent u de theologische zomerschool? 
Voor de tweede maal gaat in juni deze 

zomerschool van start, in de week van 11 

t/m 15 juni 2018. 

Wilt u meer weten over de Bijbel met het 

oude en nieuwe testament? Of over 

de geschiedenis van de kerk met haar 

dogma’s, spiritualiteit, gebruiken en culturele 

betrokkenheid? Welke vragen kom je tegen 

bij ethiek en filosofie? Waarin kunnen andere 

religies ons iets leren?   

 

Tijdens de vierdaagse zomerschool komen 

verschillende onderwerpen op een 

inspirerende en verrassende manier aan de 

orde. De lessen worden gegeven door 

docenten van de 3 jarige cursus Theologische 

Vorming voor Geïnteresseerden. Bij elk 

thema wordt lesmateriaal aangereikt en biedt 

een leestafel mogelijkheid voor verdere  

oriëntatie. 

 Iedere cursusdag (maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag) is verdeeld in twee 

dagdelen van 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur. 

Vooraf en tussendoor is er koffie of thee en (bij 

uw zelf meegebrachte lunch) iets lekkers. 

 

De kosten voor deze week zijn € 60 pp. 

De cursus wordt gegeven in de Nieuwe 

Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, Den Haag-

Scheveningen.  

De kerk is bereikbaar met tram lijn 9 (halte 

Nieuwe Duinweg), bus 21 (halte Nieuwe 

Parklaan) en bus 23 (halte Gentsestraat). 

Interesse? Geeft u zich dan voor 1 juni op bij de 

secr. Annemarie van Duijn, e-mail 

w.van.duyn1@kpnplanet.nl, tel. 070-4073566. 

Daar is ook het complete programma 

verkrijgbaar. De ervaring van 2017 leert dat er 

veel belangstelling is, dus wacht niet te lang met 

uw opgave.  

mailto:g.kappers@planet.nl
mailto:w.van.duyn1@kpnplanet.nl
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  Rooster Kerkdiensten  

 
Datum (tijd) Predikant Bijzonderheden 

20 mei 2018, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Pinksteren, Dienst van 

Schrift en Tafel m.m.v.  

de Cantorij 

27 mei 2018, 10.00 uur Dr. G. Bosma uit Tilburg - 

3 juni 2018, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Doopdienst 

10 juni 2018, 10.00 uur Ds. F.J. van Harten  - 

17 juni 2018, 10.00 uur Ds. H. Mudde uit Rijswijk Cantatedienst 

24 juni 2018, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Wereldmuziekdienst 

1 juli 2018, 10.00 uur Ds. R. den Dekker uit 

Dordrecht 

- 

  Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand. 

 

  De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 1 juli 2018 

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

  Stuur dat dan per e-mail, voor 20 juni, naar heinzkuiper@kpnmail.nl  

mailto:heinzkuiper@kpnmail.nl

