
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘De Lofzang zal blijven klinken…’  
 

Een nieuw seizoen begint 

Nu de kinderen weer naar school gaan, zit de zomervakantie er officieel op. Afgelopen 

week zijn veel mensen weer aan het werk gegaan. Het is goed om af en toe tijd te maken 

voor ontspanning en even los te komen van je werk, zodat je daarna weer met een frisse 

blik naar het werk kan kijken. Zo is het ook met het werk in de kerk. We staan nu aan het 

begin van een nieuw seizoen: 2020/2021. Normaal gesproken zijn we in de Nieuwe 

Badkapel met heel veel mensen heel erg druk bezig met de voorbereidingen van de 

bazaar. Elk jaar een evenement om naar uit te kijken. Maar dit jaar moet het anders, zoals 

we heel veel dingen anders moeten invullen dit jaar. Dat vergt veel energie en creativiteit. 

Als kerkenraad denken we na over de wijze waarop bijeenkomsten en activiteiten komend 

seizoen kunnen doorgaan of opgezet kunnen worden.  Zo hopen we samen een mooi 

nieuw seizoen tegemoet te gaan! 

 

Verschijning nieuwsbrief 

Toen de kerk in maart noodgedwongen moest sluiten vanwege het coronavirus is direct 

besloten een wekelijkse nieuwsbrief uit te brengen om zo met elkaar verbonden te blijven. 

In het nieuwe seizoen zal de nieuwsbrief blijven verschijnen! In afwachting van een nog te 

vormen redactie (momenteel wordt de brief nog verzorgd door het moderamen), zal de 

nieuwsbrief echter de komende tijd tweewekelijks verschijnen. Zodra een nieuwe redactie 

is gevormd, zal besloten worden met welke frequentie de nieuwsbrief uiteindelijk zal 

verschijnen. Wij hopen u spoedig verder hierover verder te informeren! Heeft u interesse in 

een rol in deze redactie? Laat het ons vooral weten via info@nieuwebadkapel.nl! 

 

Donderdag 3 sep, #21   

 



 

Wij nodigen u van harte uit voor de diensten in de Nieuwe Badkapel 

Als u naar de kerk wilt komen, is het wel van belang om u van tevoren aan te melden. U 

kunt ons hiervoor mailen of bellen van maandagmorgen tot en met donderdagavond 21.00 

uur. 

    - Per mail: aanmelden.nbk.zvk@gmail.com 

Stuur een e-mail met daarin de namen van uzelf en de personen waarmee u naar de kerk 

wilt komen en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent voor eventuele vragen. 

 - Per telefoon: 06-27244279   

Spreek de voicemail in met de volgende gegevens: de namen van uzelf en de personen 

waarmee u naar de kerk wilt komen en het telefoonnummer waar wij u terug kunnen bellen. 

 

Uiterlijk zaterdag ontvangt u bericht met daarin de benodigde informatie voor uw kerkbe-

zoek. Let op: voor elke dienst apart aanmelden in de week voor de betreffende kerkdienst. 

 

 

 

 

 

‘Kerkplein’ is een rubriek waarvoor u zelf stukjes tekst en foto’s kunt aanleveren. Over iets 

van uw eigen wel en wee, dat u graag met de gemeenteleden wilt delen. Deze rubriek  

wordt dus, mede om privacy-redenen, niet vanuit bijvoorbeeld het pastoraat gevuld, maar 

u levert hier zelf de tekst voor aan. 

 

Gezocht: bezorgers liturgie en nieuwsbrief  

Het aantal gemeenteleden dat elke weer de liturgie en de nieuwsbrief thuisbezorgd krijgt, 

is de afgelopen maanden flink gegroeid. Deze gemeenteleden die we dit bezorgen zijn 

bijvoorbeeld luisteraars via de kerktelefoon, gemeenteleden die de diensten niet kunnen 

bezoeken of gemeenteleden die de diensten niet digitaal kunnen beluisteren of bekijken. 

Op deze manier blijven zij toch op de hoogte van wat er gaande is in onze gemeente. 

 

Zou u mee willen helpen om de liturgie en nieuwsbrief te bezorgen bij deze mensen? We 

willen de groep wat groter maken, zodat iedereen ongeveer één keer per maand op stap 

moet. Voor aanmelden of vragen kunt u contact opnemen met Nelleke Verbaan, 06-

10307600 of Dirk Rog, 06-40479003. 

 

Alvast bedankt voor uw aanmelding en hulp! 

 

Nelleke Verbaan en Dirk Rog 

 

Enquête ‘Kerk-zijn in coronatijd’ 

De afgelopen maanden verliep als gevolg van de coronacrisis het kerkelijk leven anders 

dan anders. Nieuwe vormen van gemeente-zijn ontstonden, bijvoorbeeld door het online 

uitzenden van de kerkdiensten.  

De algemene kerkenraad is benieuwd naar hoe u deze tijd ervaren heeft en vraagt uw 

mening door het invullen van een enquête.     

Deze enquête staat op de homepage van de Nieuwe Badkapel: www.nieuwebadkapel.nl 

en kunt u met de aanwijzingen op het scherm invullen. De vragenlijst is anoniem en is 

alleen op internet in te vullen. Wij danken u voor uw medewerking! 

 

http://www.nieuwebadkapel.nl/


Pastoraal spreekuur ds. Charlotte van der Leest weer van start 

Sinds deze week is het pastorale team weer op volle sterkte aanwezig. Het pastoraal 

spreekuur – elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur – is dus ook weer van start gegaan. U 

kunt op dat uur bellen met ds. Charlotte van der Leest, bereikbaar op: 070-3927432. 

 

Expositie Medemens beëindigd 

Zoals sommigen afgelopen zondag hebben 

kunnen zien, hangt de Expositie Medemens niet 

meer in de Nieuwe Badkapel. De kunstwerken 

van ds. Khristian Aris Widodo en I Nyoman 

Darsane hebben vanaf begin maart in de kerk 

gehangen na een feestelijke opening van de 

expositie op 7 maart.  

 

Hoewel veel activiteiten rond de expositie 

vervielen vanwege het coronavirus, hebben er in 

de week na de opening toch nog verschillende 

groepen de expositie kunnen bezoeken. Dit 

waren mooie bijeenkomsten waarin we met 

elkaar naar aanleiding van de kunstwerken in 

gesprek zijn gegaan. Daarnaast is er een viertal 

korte filmpjes gemaakt bij een aantal 

kunstwerken in het kader van de zogenaamde 

‘digitale lenteschool’. Deze zijn nog steeds 

terug te kijken op het YouTube-kanaal van de nieuwe Badkapel: 

https://www.youtube.com/watch?v=yZV02KkxdtM&list=PLpNJwVxxpPZma-

9esOg3nb42R2BNJfxBj.  

Er zijn ook nog boekjes beschikbaar met daarin een afbeelding van en alle kunstwerken 

met een toelichting daarop.  

 

Via deze weg willen wij allen binnen en buiten de gemeente die hebben bijgedragen aan 

de totstandkoming van de expositie, het boekje erbij en de filmpjes ervan zeer hartelijk 

danken. Onze speciale dank gaat uit naar de Commissie voor Zending, Werelddiaconaat 

en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) – naar aanleiding van de ZWO-dienst in februari is 

immers het idee van de expositie ontstaan – naar Corrie van der Ven, Kor Grit en Inge 

Landman van Kerk in Actie en naar Huub Lems en alle vrijwilligers van Stichting 

Zendingserfgoed. 

 

De expositie is inmiddels verder getrokken en hangt vanaf 1 september in de 

Regenboogkerk te Oegstgeest. 

 

Wilt u in de komende nieuwsbrief iets van uw wel en wee delen? Stuur een tekstje of 

informatie naar nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com of neem contact op met dominee 

Charlotte van der Leest (dsvanderleest@gmail.com) of pastoraal werker Mark van der 

Laan (laan801@gmail.com). 

 

 

 

 

  

Jezus aan het kruis - ds. Khristian Aris Widodo 

mailto:nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com
mailto:dsvanderleest@gmail.com
mailto:laan801@gmail.com


 

 
  
 
 
 
 

Vieringen in de komende week  

Zondag 6 september – 14e zondag na Pinksteren, 10.00 uur 

Voorganger: Ds. Charlotte van der Leest. 

Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verzorgd door Bert Mooiman (harmonium, 

kistorgel en piano) en een ensemble bestaande uit: Janneke Stoute (sopraan), Inga 

Schneider (alt), Jasper Dijkstra (tenor), Patrick Pranger (bas) en Gilles Michels (muzikale 

leiding). 

Aanmelden voor de dienst kan van ma. 31 augustus tot do. 3 september 21.00 uur. 

 

Zondag 13 september – 15e zondag na Pinksteren, 10.00 uur 

Voorganger: ds. Erwin de Fouw 

Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verzorgd door Bert Mooiman (harmonium, 

kistorgel en piano) en Pauline Doolaard (cantor). 

Aanmelden voor de dienst kan van maandag 7 tot donderdag 10 september 21.00 uur. 

 

Zondag 20 september – 16e zondag na Pinksteren, 10.00 uur 

Cantatedienst 

Voorganger: ds. Charlotte van der Leest 

Wij zijn verheugd dat er op zondag 20 september voor het eerst sinds maanden weer een 

cantatedienst zal plaatsvinden! Op deze zondag wordt de solocantate Jauchzet Gott in 

allen Landen, BWV 51 van J.S. Bach, uitgevoerd door een kleine bezetting van het orkest 

van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels. Lauren Arminshaw (sopraan) is 

soliste. Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verder verzorgd door Bert Mooiman 

(harmonium, kistorgel en piano) 

Aanmelden voor de dienst kan van maandag 14 tot donderdag 17 september 21.00 uur. 

 

Digitaal intentieboek 

In plaats van het opschrijven van uw intenties in het intentieboek in de kerk, kunt u uw 

gebedsintenties online of via de telefoon doorgeven. Dit kan via 

aanmelden.nbk.zvk@gmail.com of 06-27244279. Vrijdagavond worden alle intenties 

doorgegeven aan de voorganger van die zondag, zodat deze de intenties mee kan nemen 

in de voorbeden. 

 

Crèche – ook de kinderen aanmelden 

Wilt u naar de kerk komen en heeft u een kind/kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar? Dan 

kunt u gebruik maken van de crèche. Wilt u bij het aanmelden voor de kerkdienst (zie 

hierboven) duidelijk aangeven dat u gebruik wilt maken van de crèche en voor hoeveel 

kinderen? U ontvangt vervolgens uiterlijk zaterdag bericht met daarin de benodigde 

informatie voor het crèchebezoek. 

 

Kindernevendienst – ook de kinderen aanmelden 

De kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom in de kindernevendienst. De 

kinderen zullen de gehele dienst in de kindernevendienstruimte of (bij mooi weer) buiten 

zijn. Wilt u bij het aanmelen voor de kerkdienst (zie hierboven) duidelijk aangeven dat u 

gebruik wilt maken van de kindernevendienst en voor hoeveel kinderen? U ontvangt 



vervolgens uiterlijk zaterdag bericht met daarin de benodigde informatie voor de 

kindernevendienst. 

 

Kijken & Luisteren 

De diensten vanuit de Nieuwe Badkapel zijn live of op een later moment te beluisteren via 

de kerkradio en via www.kerkomroep.nl. En via beeld en geluid mee te vieren via 

www.kerkdienstgemist.nl. Zoek naar ‘Nieuwe Badkapel’. 

 

Collecte  
Collectedoelen zondag 6 september 

1. Diaconie: Versterk de kerk in het Midden-Oosten 

2. Pastoraat en eredienst 

3. Wijkkas 

 

Collectedoelen zondag 13 september 

1. Diaconie: Versterk de kerk in het Midden-Oosten 

2. Pastoraat en eredienst 

3. Wijkkas 

 

Zendingsbussen in september: Evangelisatie en hulp voor doven  

 

U kunt uw gaven geven via de digitale collectezakken. Dit kan op verschillende manieren:  

1. www.kerkopscheveningen.nl/collecte/. U kunt daar zelf kiezen aan welke wijkgemeente 

u uw collecte geeft en wat de verschillende doelen zijn.  

2. De collecte-app; zie onderstaande informatie.  

3. Door uw gift over te maken via de bank. Via rekeningnummer NL 36 RABO 037 372 86 

70 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Scheveningen. Vermeld er alstublieft duidelijk bij 

voor welk doel én welke wijkgemeente de collecte of de gift bedoeld is. 

 

Collecte-app: Kerkgeld app wordt ‘Appostel’ 

 

 

 

 

 

 

Download de nieuwe app en koppel aan ‘Protestantse Gemeente Scheveningen’ 

 

Binnen de Protestantse Gemeente Scheveningen wordt de Kerkgeld app gebruikt voor o.a. 

het collecteren. Deze Kerkgeld app gaat per heden verder onder de naam Appostel.  

De app Appostel is een doorontwikkeling van de Kerkgeld app. Met Appostel kunt u op een 

makkelijke manier meedoen met de collecten en ook andere giften doen. De nieuwe app 

Appostel heeft een meer eigentijdse vormgeving en een verbeterde gebruiksomgeving. 

 

Wat moet u doen? 

Bestaande gebruikers dienen de nieuwe app Appostel te downloaden via de App Store 

(Apple) of Google Play (Android). Zij kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is 

niet nodig een nieuw account aan te maken.  

Nieuwe gebruikers dienen de app te downloaden en een account aan te maken. 

Indien u een koppeling moet maken met een gemeente, zoek dan naar én koppel u aan: 

http://www.kerkopscheveningen.nl/collecte/


Protestantse Gemeente Scheveningen 

Met Appostel is de privacygevoelige informatie gewaarborgd, de app Appostel voldoet aan 

de AVG.  

 

Appostel biedt ook mogelijkheden om een agenda te tonen, contactlijsten te maken en 

nieuwsberichten te versturen. De Protestantse Gemeente Scheveningen maakt hier 

vooralsnog geen of nauwelijks gebruik van. Mochten we gebruik willen gaan maken van 

bijvoorbeeld contactlijsten dan worden alleen gegevens gedeeld na uw toestemming. 

 

 

 

 

 
Omzien naar elkaar  

In de afgelopen maanden hebben we u via de nieuwsbrief laten weten dat we er als 

gemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk voor u willen zijn. Dat aanbod blijven wij doen. 

Heeft u hulp nodig met een praktische klus of hebt u juist behoefte aan een gesprek? 

Laat dit ons dan weten via info@nieuwebadkapel.nl of 06-27244279. Mocht u iemand 

anders kennen die hulp nodig heeft, dan horen wij dat uiteraard ook graag! 

 

Pastorale bezoeken 

Vanwege het minimaliseren van fysiek contact wordt momenteel nog veelal telefonisch 

contact onderhouden. In sommige gevallen kan echter wel gekozen worden voor een 

afspraak op afstand in de buitenlucht of, wanneer buiten niet mogelijk is, thuis. Per situatie 

wordt bekeken wat mogelijk en verstandig is. 

Uiteraard is (fysiek) pastoraat in crisissituaties nog steeds gewoon beschikbaar. U kunt 

daarvoor contact opnemen met ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van 

der Laan via bovenstaand contactnummer of per e-mail: dsvanderleest@gmail.com en 

laan801@gmail.com.  

 

Daarnaast houdt ds. Charlotte van der Leest op dinsdag haar wekelijkse telefonisch 

pastoraal spreekuur van 10.00 - 11.00 uur (070-3927432). 

 

 

 

 

 

 
Diensten van de PKN  

Mocht u niet in het bezit zijn van digitale middelen? Op NPO2 zendt de EO op 

zondagochtend om 11.05 uur ‘Nederland Zingt’ uit. 

 

Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect  
Vrijdag 4 september: voorganger is ds. Jan Maasland. 

Vrijdag 11 september: voorganger is ds. Jan Maasland. 

Vanaf 14.25 uur is er inleidend orgelspel. Om 14.30 uur vangt de weeksluiting aan. De 

weeksluitingen zijn te volgen via de kerkradio en via het kanaal van de Bethelkerk. 

 

 

 

mailto:dsvanderleest@gmail.com
mailto:laan801@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Graag sluiten wij deze nieuwsbrief af met het volgende gedicht van Marijke de Bruijne, 

getiteld ‘Het zout der aarde’: 

 

Als het zout der aarde zijn,  

is liefdevol, bescheiden zijn, 

en wijs van hart, aandachtig zijn,  

is luisterend aanwezig zijn 

en ruimtescheppend bezig zijn, 

is trouwe vriend en troost te zijn 

en sterkte voor een ander zijn, 

is door heel weinig veel te zijn, 

zo spiegel van elkaar  

en van het Andere te zijn. 

(uit: ‘Medemens5’, Kerk in Actie 2017; zie ook: marijkedebruijne.nl) 

 

Een goede week gewenst, mede namens de kerkenraad, in verbondenheid, 

 

 het moderamen van de kerkenraad: Martin Buis, Peter Griffioen, Hanneke     

 Kuipers, ds. Charlotte van der Leest en Dirk Rog. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Protestantse Gemeente Scheveningen  
Wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk  

Het laatste nieuws en andere informatie kunt u vinden op www.nieuwebadkapel.nl 

Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen? Dat kan via info@nieuwebadkapel.nl  

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in 

de activiteiten van De Nieuwe Badkapel- Zorgvlietkerk. 

 
Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk Nieuwe Parklaan 90 Den Haag, 2587 BV Nederland 

 

  Zondag 6 september 10.00 uur • Kerkdienst 

  Nieuwe Badkapel •  Ds.  Charlotte van der Leest 

 

  Zondag 13 september 10.00 uur • Kerkdienst 

  Nieuwe Badkapel • Ds. Erwin de Fouw 

 

  Dinsdag 20 september 10.00 uur • Cantatedienst 

  Nieuwe Badkapel • Ds.  Charlotte van der Leest 

 

http://www.nieuwebadkapel.nl/
mailto:info@nieuwebadkapel.nl

