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Meditatie 
Hoe gaat het (met je)? 
Dat klinkt simpel. En vaak is het er uit 
voordat je er erg in hebt. Maar toen ik in een 
tijd van groot verdriet en eenzaamheid was 
kwam deze onschuldige vraag vaak binnen 
als een bom. Het gaat helemaal niet goed, 
maar zeg ik dat tegen jou? Wil ik dat jij dat 
weet? Want ben je wel echt geïnteresseerd? 
Dus in die tijd vroeg ik altijd terug “wil je het 
echt weten?”. Er waren best veel mensen die 
daar van schrokken, waarvan je zag dat ze 
het niet echt wilden weten.  
 
Maar ook mensen die daardoor even stil 
stonden, me echt gingen aankijken en 
oprecht “ja” zeiden. En het deed goed om 
dan mijn verhaal te vertellen, even de tijd 
van de ander te krijgen, even gezien te 
worden. Ik had geen behoefte aan raad of 
adviezen, alleen maar even een luisterend 

 heen maar juist dat gezien worden bij het 
koffiedrinken na de dienst, al was het maar een 
paar minuten en dan snel weer verder praten 
over de lichtere dingen in de wereld hebben me 
veel steun gegeven. En er waren goede dagen 
en minder goede dagen. 
 
Veel steun had ik aan een gedichtje uit een 
dagboekje: 
Twijfel drukt je neer, je struikelt telkens weer 
Maar vat weer moed. Want God is goed. 
Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht. 
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. 
 
En telkens als ik dacht “waarom overkomt mij 
dit?” Kwam ik 1 Johannes 2 De band der liefde 
tegen. Telkens weer de oproep om lief te 
hebben, om te leven en dat alleen zo de liefde 
van God in mij kan komen. Zonder liefde naar 
elkaar, zonder omzien naar elkaar missen we 

 

oor en misschien 
wel gewoon 
mezelf horen 
praten. Want 
het was zo stil 
thuis. 
En natuurlijk 
had ik buiten de 
kerk ook veel 
mensen om me  

 Gods liefde. Ik heb het een poosje zelf mogen 
ervaren toen de nood hoog was. 
 
Misschien heb jij/u een zelfde ervaring en is er 
schroom om er over te praten of om te luisteren 
omdat je niet weet wat te doen. Denk gerust 
“Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht” en 
vertel of luister. Het helpt! Het troost. Daar zijn 
wij voor. 
Corina Kroezen (Ouderling) 

 
 
Zending  
De Zendingscommissie GZB/ZWO 
Scheveningen organiseert op zondag 
5 februari a.s. een speciale zendingsdienst in 
de Bethelkerk aan de Jurriaan Kokstraat te 
Scheveningen. 

Ds. Bas Plaisier hebben wij bereid gevonden 
ons te vertellen over zijn ervaringen 
als uitgezonden zendingspredikant naar 
China. Regelmatig komt hij daar terug om te 
helpen en ondersteunen waar dit mogelijk is. 
Belangrijk is te horen waar uitgezonden 
zendingswerkers mee te maken krijgen en 
wat zij zoal meemaken in het zendingsveld.  

 gaven die u van harte 
geeft aan het 
zendingswerk. Mooi 
voor een 
zendingspredikant is 
dat hij zich 
ondersteund voelt door 
mensen die met 
belangstelling naar dit 
werk uitzien. 
 
Ds. Bas Plaisier was 
vanaf 2008 nauw 
betrokken bij de 
opmerkelijke opkomst  

 
ds. Bas Plaisier 

Boeiend kan ds. Plaisier daarover vertellen 
(wij mochten al een klein deel horen) en zal 
ook zeker u interesseren. Temeer is het 
belangrijk te weten wat er gebeurt met uw  

 van het christendom in China. Nadat hij de 
Protestantse Kerk in Nederland 11 jaar lang als 
secretaris generaal/scriba had gediend, bezocht 
hij veelvuldig de kerken in China en verhuisde 
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hij samen met zijn vrouw in 2010 naar Hong 
Kong waar hij tot 2013 als hoogleraar 
missiologie aan het Luthers Theologisch 
Seminarie werkte.  
Ook was hij voormalig zendingspredikant in 
Indonesië en China. Nu is hij emeritus 
predikant. Hij is nog via Kerk in Actie 
betrokken bij de kerken in China. 
 
De kerken op Scheveningen hebben zondag 
5 februari a.s gewoon hun eigen diensten, 
toch wordt deze dienst van harte aanbevolen  

  
en ondersteund door de kerken. Volgend jaar 
hopen wij een middagdienst te kunnen houden 
zodat allen de mogelijkheid hebben zo'n speciale 
zendingsdienst bij te wonen. 
De Zendingscommissie verwelkomt u graag op 
5 februari a.s. in de Bethelkerk! 
 
Namens de Zendingscommissie GZB 
(Gereformeerde Zendingsbond) en de ZWO 
(Zending/Werelddiaconaat/Ontwikkelings-
samenwerking) 
Truus Toxopeus 

 
 
Ontmoetingen rond de Bijbel 
De eerstvolgende bijeenkomst van 
‘Ontmoetingen rond de Bijbel’ vindt plaats op 
woensdagochtend 1 februari 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. 

 Iedere bijeenkomst staat op zichzelf, u kunt dus 
aanhaken 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 kun u 
met ons contact opnemen. Wij ontmoeten u 
graag op woensdagmorgen 1 februari a.s.! 
Charlotte v.d. Leest en Mark v.d. Laan 

 
 
Groetenactie 2016 Amnesty International 
Wij kunnen weer terugzien op een geslaagde 
Groetenactie. In totaal werden er 
828 kaarten verstuurd, waarvan 118 vanuit 
de Nieuwe Badkapel/ Zorgvlietkerk. Een 
geweldig resultaat, waarvoor we iedereen 
die hieraan heeft bijgedragen, van harte 
willen bedanken. 
 

 Fantastisch dat zij het werk van Amnesty 
International op deze wijze willen steunen. 
 
In 2017 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 en 
petitielijsten aan regeringsleiders en andere 
autoriteiten voert Amnesty International 
wereldwijd actie voor naleving van de 
mensenrechten, voor vrijheid, gelijkheid en 
rechtvaardigheid. 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.  

De Groetenkaarten gaan naar medemensen 
in moeilijke, soms levensbedreigende 
omstandigheden. Hopelijk voelen zij zich 
met deze lawine van kaarten gesteund en 
niet vergeten. 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 Groetenactie mee, evenals de Haagse 
Quakers en een groot aantal individuele 
Amnesty-leden. Bijzonder dit jaar was dat 
jonge Haagse kunstenaars belangeloos fraaie 
ontwerpen voor de kaarten hebben gemaakt. 

  
Meestal zijn er iedere maand 3 verschillende 
brieven. De kosten zijn €1,15 per brief. U kunt 
de schrijfacties extra ondersteunen met het 
tekenen van petitielijsten, die met een kopie van 
de brief naar de desbetreffende ambassades 
worden gestuurd.  
 
In 2016 werden ruim 300 brieven verstuurd 
vanuit de Nieuwe Badkapel/ Zorgvlietkerk. 
Ook hiervoor: iedereen hartelijk dank! Wij hopen 
dat ook in 2017 velen het werk van Amnesty 
International actief zullen blijven steunen. 
 
Namens Amnesty International Den Haag, 
Anneke van der Does-van den Berg, 
Cornelis Schouten. 
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Het goede doel van de jeugdkerk in 2017 
Zoals elk jaar heeft de jeugdkerk weer een 
goed doel gekozen. Dit jaar is het de 
Stichting Miss IQ. Om een indruk te geven 
wat deze stichting precies tot doelstelling 
heeft een stukje uit de omschrijving op hun 
website: stichtingmissiq.nl. 

 Dit heeft geresulteerd in het ondersteunen van 
basisscholen in achterstandswijken wijken op 
Curaçao. Uitgebreide informatie hierover is te 
vinden bij Projecten – a. Ondersteuning 
basisscholen Curaçao. 
 

 
“De stichting Miss IQ heeft als ultieme doel 
kinderen en jongeren in het Koninkrijk der 
Nederlanden een kans te bieden op een 
betere toekomst”. Miss IQ staat voor 
‘Intelligentie Quotiënt’, waarmee de 
Stichting wil aangeven dat zij staat voor 
intellectuele ontwikkeling. Intelligentie is 
voor de Stichting belangrijker dan uiterlijk. 

 

 
Verder rekent de Stichting het ook tot haar taken 
om Jonge Moeders in Nederland te helpen uit 
hun isolement te geraken. Dit tweede doel hangt 
nauw samen met het hoofddoel, aangezien het 

 
Het woord ‘Miss’ is een knipoog naar de vele 
Miss-verkiezingen waarbij het wél om het 
uiterlijk gaat. Stichting Miss IQ zet zich in 
om middelen bijeen te brengen waarmee de 
kinderen en de jongeren, die het betreft, 
hun innerlijke kracht kunnen ontwikkelen. 
Het hoofddoel van Stichting Miss IQ in de 
meeste brede zin is, zoals hierboven 
aangegeven, bijdragen aan een beter lot 
voor kansarme schoolkinderen in het 
Koninkrijk der Nederlanden. Tevens, indien 
mogelijk, elders in de wereld. 

 ook hier gaat om het bieden van mogelijkheden 
en middelen die kunnen leiden tot een betere, 
meer gelukkige toekomst voor kinderen en 
jongeren.” 
 
In de loop van het jaar zult u meer horen over 
de activiteiten die geld moeten opleveren voor 
dit doel. Zoals gebruikelijk in ieder geval 
activiteiten rond de Populierdienst, de 
WereldMuziekDienst van zondag 26 maart. 
U hoort van ons!! 
Namens de jeugdkerk: 
Jack de Graaf en Bart Verbaan 

 
 
Theemiddagen Nieuwe Badkapel 
Leest u nog een krant? En welke lazen ze 
vroeger bij u thuis? Net als kerken, bonden 
en partijen fungeerden dagbladen jarenlang 
als richtingwijzers voor en in het leven van 
mensen. Journalist Klaas Salverda, eerder 
woonachtig op Scheveningen en destijds 
ouderling in de Nieuwe Badkapel, komt 
hierover vertellen op de theemiddag van 
8 februari a.s. 
Want de oplages van papieren kranten lopen 
heel hard terug. In de afgelopen 15 jaar 
liefst 40 procent. De Telegraaf, bijvoorbeeld, 
ging van 800.000 naar nog geen 400.000 
abonnees. Een bijzondere ontwikkeling.  

 Leerzaam ook omdat we iets kunnen opsteken 
van onze eigen geschiedenis. 
Salverda vertelt deze middag ook wat we nog 
kunnen doen als er zoveel om ons heen wegvalt 
en we denken het allemaal wel alleen te kunnen. 
Daarvoor legt hij in het bijzonder verbindingen 
met het vergeten geloof en met woorden die 
meer dan ooit actuele betekenis hebben. Ook als 
er straks geen papieren kranten meer zijn. 
 
Zonder te pretenderen volledig te zijn, duikt 
Karel M. de Bruin op de theemiddag van 
22 februari a.s. in de geschiedenis, de 
gebruiken en tradities van de joodse  

 

Om te weten 
waar we nu 
staan schreef 
Salverda een 
testament: Het 
testament van 
de pers.  
Hij was zelf 
jarenlang 
dagbladjournalist 
en maakte het 
allemaal van 
dichtbij mee. Het 
wordt een 
middag vol 
herkenning. Een 
aha-Erlebnis.  

 

 
gemeenschap onder de titel: ‘Puzzelstukjes van 
het Jodendom’. Waarom besnijdenis joden, wat 
is bar mitswa en bat mitswa, hoe wordt een 
huwelijk gesloten, wat zijn de gebruiken bij  
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overlijden en begrafenis? Ditjes, datjes, 
weetjes en feiten wisselen elkaar af en aan 
de hand van foto’s krijgen we een blik in het 
rijke joodse leven en de impact die dat heeft 
gehad en heeft op onze samenleving. 
Hoeveel woorden in onze taal komen er 
bijvoorbeeld uit het Jiddisch? We sluiten af 
met een oud joods verhaal uit de Afghaans-
joodse traditie ‘De koning en de arme 
violist’. 
 
Een ’oude’ bekende is onze gast op de 
theemiddag van woensdag 8 maart. Al 
eerder was de oud-rector van het VCL, 
drs. Paul Gerretsen in ons midden. En ook 
nu zal hij ons verrassen met een bijzonder 
onderwerp: ‘Flaneren in het legendarische 
Haagse Bos’. 
Al wandelend, aan de hand van kaarten, 
tekeningen en foto’s komt het ooit zo 
fameuze Haagse Bos – ooit het jachtterrein 
van de graven van Holland – weer tot leven. 
Ook de plek, waar we Huis ten Bosch vinden, 
het vroegere woonpaleis van Koningin 
Beatrix, nu onder reconstructie en  

 

 
restauratie voor Koning Willem-Alexander en zijn 
gezin. Tijdens onze wandeling zullen we getuige 
zijn van twee tragische gebeurtenissen uit vorige 
eeuwen, die ons niet koud zullen laten..... We 
kunnen bijna niet wachten, maar we houden de 
spanning erin. 
 
Belangstellend, nieuwsgierig? U bent van harte 
welkom op de aangegeven data in de Kapelzaal. 
We beginnen om 14.00 uur en vanaf 13.45 uur 
is de deur voor iedereen open. 
Wil van der Star en Irene Stafleu 

 
 
 
Badkapelconcerten 
Ook in 2017 worden er weer maandelijks 
Badkapelconcerten georganiseerd. Het 
eerste concert heeft plaatsgevonden op 
zaterdagmiddag 28 januari. Het stond geheel 
in het teken van de geïmproviseerde muziek. 
Het publiek werd uitgenodigd om thema’s 
aan te dragen, die vervolgens ter plekke 
door ‘gastheer’ Bert Mooiman werden 
gebruikt voor improvisaties in diverse 
(klassieke) muziekstijlen. Hij bespeelde 
daarbij de verschillende toetsinstrumenten 
die de Badkapel rijk is en vertelde iets over 
hoe hij te werk gaat. Dit werd dus een 
werkelijk interactief concert!  

 De volgende concerten zullen plaatsvinden op 25 
februari, 18 maart (dit concert vindt een week 
vroeger plaats dan gebruikelijk), 29 april, 27 mei 
en 24 juni. 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).  
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 

 
 
 
Boetseren 

 

Er is weer een 
cursus 
‘Boetseren’ gestart 
in de Nieuwe 
Badkapel, onder 
leiding van onze 
professionele 
lerares Anneke 
Roeleveld. De 
cursus is gestart 
op 
donderdagmorgen 
26 januari van 
10.00 - 12.30 uur  

 in de Kapelzaal van de Nieuw Badkapel. 
 
De cursus gaat verder iedere week, gedurende 
8 weken met een tussenstop op 2 maart wegens 
voorjaarsvakantie en eindigt op 23 maart 2017. 
De kosten bedragen 45,00 euro. 
 
Bij opgave en/of informatie over de cursus kunt 
u terecht bij de organisatie: 
truustoxopeus@live.nl en lerares 
anneke.roeleveld.taal@ziggo.nl 
Locatie: achterzijde van de Nieuwe Badkapel, 
ingang Kapelplein naast nummer 10. 
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.  

 
 

http://www.facebook.com/badkapelconcerten
http://www.facebook.com/badkapelconcerten
mailto:truustoxopeus@live.nl
mailto:anneke.roeleveld.taal@ziggo.nl
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                             Zaterdag 18 maart: reis mee naar Brielle! 

 

 Na ons gezellige uitstapje vorig jaar, naar 
Alphen aan de Rijn, staat er nu een nieuwe 
busreis op het programma: een middagbezoek 
aan de Catharijnekerk in Brielle. Onze oud-
predikant ds. De Leeuw ging jarenlang voor in 
deze monumentale kerk. Ds. De Leeuw wil ons 
rondleiden door het prachtige gebouw met 
interieur uit de 17e en 18e eeuw en bijzondere 
gebrandschilderde ramen. 

 
Na het bezoek aan de kerk en naar keuze een 
korte wandeling door het centrum van Brielle 
nuttigen we met elkaar een lichte maaltijd, 
waarna we de terugreis aanvaarden. Gaat u ook 
mee? Noteert u alvast de datum: zaterdag 
18 maart. Meer informatie en mogelijkheid tot 
aanmelden volgt via de mededelingen in de 
liturgie. 
Karina Baarda 

 
 
 
 
Liefdewerk – Oud papier 2016 
Het feestelijke bloemstuk dat op Eerste 
Kerstdag de kerkzaal opluisterde werd 
geschonken aan ‘het engelenteam’, zoals de 
ouderling van dienst bekend maakte. 

 kerk en na de kerkdiensten in december. 
Er was zelfs een verkooppunt buiten onze kerk: 
de eigenaren van delicatessenwinkel ‘Vers uit de 
Gers’ aan de Kanaalweg, die de Nieuwe  

 
Een mooi gebaar uit waardering voor de 
groep ‘vouwers’ die met enthousiasme 
hebben gewerkt om oude liedboeken om te 
toveren tot engelen, prachtige kransen, 
waxinelichtjes, kerstboomhangers e.d. 
Aangezien een bloemstuk niet verdeeld kan 
worden is het bezorgd bij Arie en Fenny van 
Dongen. Gezien het succes in 2014 en 2015 
vreesden we eigenlijk dat ‘de markt’ wel 
verzadigd zou zijn. Niets bleek minder waar! 
Alles is weg en we hebben zelfs “Nee” 
moeten verkopen. 
Er werd weer verkocht tijdens de 
openstelling van ons kerkgebouw deze 
zomer, op de bazaar, bij activiteiten in de  

 Badkapel een warm 
hart toedragen, boden 
spontaan aan om 
onze engelen aan hun 
veelal buitenlandse 
clientèle te verkopen. 
Ook dat was een 
groot succes! 
De totale opbrengst 
heeft de stoutste 
verwachtingen 
overtroffen: € 1835,- 
bestemd voor de 
verdere restauratie 
van ons kerkgebouw. 
Jenny de Leeuw 
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  Rooster Kerkdiensten  
 

Datum (tijd) Predikant Bijzonderheden 
5 februari 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Dienst van Schrift en Tafel 

m.m.v. de Cantorij 
12 februari 2017, 10.00 uur Ds. L.J. de Leeuw uit 

Scheveningen 
Cantatedienst 

19 februari 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Bevestiging nieuwe 
ambtsdragers en 
bezoekmedewerkers 

26 februari 2017, 10.00 uur Ds. S. de Vries  - 
5 maart 2017, 10.00 uur Ds. W. van Beek - 
12 maart 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest m.m.v. de Cantorij 
19 maart 2017, 10.00 uur Ds. G. Bosma - 
26 maart 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Wereldmuziekdienst, 

m.m.v. de Populier 
2 april 2017, 10.00 uur Ds. P. Masmeijer - 

  Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand. 
 
  De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 2 april 2017 
  Heeft u kopij? Of wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van Kerk en Kapel?  
  Stuur dat dan per e-mail, voor 22 maart, naar heinzkuiper@kpnmail.nl  

mailto:heinzkuiper@kpnmail.nl
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