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'De Lofzang zal blijven klinken..'
Naast het coronavirus werd het nieuws afgelopen week ook bepaald door de
demonstraties tegen racisme. Een wereld in beweging tegen de ongelijke behandeling van
mensen op basis van huidskleur, afkomst of omdat men als ‘anders’ wordt beschouwd.
Helaas ervaren ook velen in onze samenleving deze ongelijkheid. Het is goed dat mensen
daartegen opstaan en een geluid laten horen tegen alles dat mensen uit elkaar dreigt te
drijven.
In de kerk belijden wij dat wij állen door de Eeuwige geliefd en bemind zijn, en horen wij
dat wij geschapen zijn naar Zijn beeld. Zo divers als wij zijn, zo zijn wij dus geschapen,
ieder als elkaars gelijken. We hebben nog maar net gehoord dat met Pinksteren Gods
Geest op ons is neergedaald, op mensen uit allerlei windstreken. Laten wij vanuit die
Geest naar elkaar luisteren, elkaar omarmen en ruimte geven!
 
De lofzang gaat door. In de maand juni zullen de Bethelkerk, de Nieuwe Badkapel-
Zorgvlietkerk, de Prinses Julianakerk en de Oude Kerk nog, al dan niet gezamenlijk,
kerkdiensten uitzenden in beeld en geluid. Tegelijk wordt er hard gewerkt, zodat alle
kerken vanaf 5 juli de deuren kunnen openen voor bezoekers en we weer kunnen
samenkomen voor de eredienst. Een bijzonder moment om naar uit te kijken!

Deze diensten zullen wel anders zijn dan dat we gewend waren. Zo kan er nog geen
gemeentezang zijn en zijn er een beperkt aantal zitplaatsen. Het is vanaf juli weliswaar
weer toegestaan om 100 bezoekers toe te laten, maar vanuit het oogpunt van veiligheid
zullen we met een kleiner aantal bezoekers beginnen. De uitzendingen in beeld en geluid
zullen doorgaan, ook na 1 juli. Dit geeft iedereen de mogelijkheid om de diensten te blijven
volgen, ook als men nog niet naar de kerk kan of wil komen. Houdt u de nieuwsbrief en
website in de gaten voor de laatste informatie. Er zijn kerken die tijdens een dienst in juni
met een aantal genodigden alvast oefenen hoe de maatregelen in juli moeten worden
toegepast. De Nieuwe Badkapel organiseert dit oefenen op een doordeweekse avond,
buiten een kerkdienst om.

Bij alle te nemen maatregelen en te maken keuzes staat één ding voorop: veiligheid! We
willen op een veilige en verantwoorde manier bij elkaar komen. En aangezien
samenkomen nog steeds een risico met zich meebrengt, zullen we ons moeten aanpassen
en vraagt dit discipline van een ieder. Dat zal dus best wennen zijn. Maar wat zal het fijn
zijn om straks met elkaar, live en digitaal, weer de lofzang te horen klinken!

https://mailchi.mp/dfa243e54646/nieuwsbrief-nieuwe-badkapel-zorgvlietkerk-4733842?e=b41a25b0c1
http://nieuwebadkapel.nl/


‘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. 
 
Wij wonen samen!
Deze week kregen we het mooie bericht dat Gerhard de Kok
en Janine Roest zijn gaan samenwonen! Extra mooi om dit hier
te vermelden, omdat ze elkaar binnen onze gemeente hebben
leren kennen. Vanaf 1 juni wonen zij aan de Elsstraat 15 in Den
Haag. Janine en Gerhard, gefeliciteerd met deze stap en veel
geluk en plezier samen aan de Elsstraat!

Vieringen in de komende week
Zondag 14 juni - Zondag Trinitatis - 10.00 uur 
Vanuit de Bethelkerk gaat ds. Gerco Lock voor.

DOWNLOAD HIER DE LITURGIE

Zondag 14 juni – 10.30 uur
Vanuit de Oude Kerk gaat ds. Barend Weegink voor.

Dinsdag 16 juni – Kinder4ing, 18.00 uur
Op dinsdagavond is er weer een kindermoment. In ongeveer 15 minuten komt een
Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes en creatieve uitdagingen. Deze week
komt de Kinder4ing vanuit de Prinses Julianakerk.
 
Donderdag 18 juni – Dagsluiting – 21.00 uur
De dagsluiting is vanuit de Prinses Julianakerk. Ds. Dirk-Jan Thijs zal de dagsluiting
verzorgen.
 
Zondag 21 juni – 10.00 uur
Vanuit de Nieuwe Badkapel gaat Ds. Charlotte van der Leest voor.
 
Zondag 21 juni – 10.30 uur
Vanuit de Oude Kerk gaat ds. E. van Rooijen voor.
 
Zie de ‘Agenda’ voor een overzicht van alle activiteiten.
Bij deze activiteiten zijn geen bezoekers aanwezig.
 
Kijken & Luisteren
Op afstand kunt u alle vieringen en dagsluitingen beluisteren of bekijken. U kunt alles
beluisteren via de kerkradio of via de kerkomroep.

Klik op de onderstaande zin om (terug) te kijken:
1. Live naar de dienst of dagsluiting kijken
2. Terugkijken van diensten en dagsluitingen
3. Kinder4ing kijken

https://kerkopscheveningen.nl/wp-content/uploads/2020/06/Zondag-14-6-2020-Scheveningen.pdf
https://www.kerkomroep.nl/#/
http://media.streampartner.nl/player.php?url=5cf6bc2a8a2e1bd88947
https://ssl.streampartner.nl/player.php?url=926f7a7eb86c8856f262
https://www.youtube.com/channel/UC3DsBN0a5vx8BNze1UmGDow


4. Voorgaande uitzendingen en dagsluitingen van de Nieuwe Badkapel terugkijken
 

Collecte

We hopen dat u ook nu uw gaven wilt geven, via de digitale collectezakken.

Zondag 14 juni zijn de collectedoelen de volgende:
1. Diaconaal doel: Hulpgoederen voor Oost-Europa
2. Pastoraat en eredienst
3. Wijkkas

Uw bijdrage kunt u op de volgende manieren geven: 
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 ‘Kerkgeld’. Deze kunt u downloaden via de App Store (Apple) of Google
play (Android). Zoek op Protestantse Gemeente Scheveningen om de collecte voor uw
wijkgemeente te vinden.
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.
 

Koffiedrinken na de kerkdienst van zondag 14 juni – 11.15 uur

Ook komende zondag drinken we weer digitaal koffie met elkaar. We beginnen om 11.15
uur. Degenen die er afgelopen zondagen bij waren krijgen vanzelf weer een mail met een
uitnodiging voor komende zondag.
 
Was je er niet bij en wil je komende zondag graag meedoen? Stuur dan voor zaterdag 13
juni, 21.00 uur een e-mail naar info@nieuwebadkapel.nl. Je ontvangt dan een mail met
uitleg en een link om via Zoom aan het koffiedrinken deel te kunnen nemen. Installeer
Zoom alvast op je telefoon, tablet of computer. Het koffiedrinken duurt 40 minuten.
 
Wil je wat hulp en uitleg over hoe het werkt met Zoom? Vermeld dit even in dezelfde e-mail
als waarin je je aanmeldt. Dan nemen we contact met je op.

Zet de koffie, thee, limonade en koekjes maar klaar! We zien en horen je graag!

Aanstaande woensdag 17 juni: Algemene ledenvergadering

Wijkvereniging Nieuwe Badkapel
Beste gemeenteleden,
Als lid van de wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk bent u automatisch ook lid van
de wijkvereniging Nieuwe Badkapel. De wijkvereniging maakt een reeks aan activiteiten in
en rond de Badkapel financieel mogelijk. Dit betreft o.a. muzikale medewerking aan
vieringen en diverse activiteiten voor kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen. Zo willen
we een verbindende rol spelen, in de wijkgemeente, maar ook in de buurt. 

Aanstaande woensdag 17 juni van 20.00-20.45 uur vindt de algemene ledenvergadering
(ALV) plaats van de wijkvereniging. Wij zullen op de ALV de resultaten van het afgelopen
jaar en de begroting en activiteiten voor het lopende jaar bespreken. Ditmaal vindt de
vergadering digitaal plaats via Zoom. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 
 
Wilt u zich voor de ALV aanmelden via wijkvereniging.nbk@gmail.com? Dan kunnen wij
u vervolgens de link toesturen om deel te nemen aan de vergadering. 
 
Alvast veel dank voor uw betrokkenheid. 

https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g
http://www.kerkopscheveningen.nl/collecte/
mailto:info@nieuwebadkapel.nl
mailto:wijkvereniging.nbk@gmail.com


 
Met vriendelijke groet van het bestuur van de wijkvereniging,
Karina Baarda (voorzitter), Huub Plugge (penningmeester), Niels Rijke (secretaris),
Edward de Roode en Nelly Jongkind.
 

Digitale Lenteschool: nog even geduld
Tot onze spijt is het niet mogelijk geweest een nieuwe opname te maken over de Expositie
‘Medemens’ voor de digitale lenteschool. Wij hopen in de komende nieuwsbrief wel weer
een nieuwe aflevering te kunnen aankondigen! Vorige afleveringen zijn nog wel terug te
kijken. Dat kan via het YouTube-kanaal van de Nieuwe Badkapel onder de titel Digitale
Lenteschool. Of klik hier.
 
En wilt u de vorige afleveringen van de digitale lenteschool over (kerk)muziek terugkijken?
Klik dan hier:
Eerste aflevering: Wat is een toonsoort?
Tweede aflevering: Meerstemmigheid
Derde aflevering: Kerktoonsoorten
 

Omzien naar elkaar
In deze tijd willen wij vanuit de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk er voor u zijn. Mocht u hulp
nodig hebben met bijvoorbeeld het boodschappen doen, het halen van medicijnen, het
koken van een maaltijd, of mocht u behoefte hebben aan dagelijks contact (denk aan een
telefooncirkel) of een pastoraal gesprek, dan horen wij dat graag. Ook als u misschien
zorgen hebt over de toekomst – bijvoorbeeld over uw baan of onderneming – dan kunt u
contact met ons opnemen.
 
Laat ons weten waar u behoefte aan heeft via info@nieuwebadkapel.nl of 06-27244279.
We zullen u dan helpen, te woord staan of in contact brengen met dienstverleners in de
buurt. Mocht u iemand anders kennen die hulp nodig heeft, dan horen wij dat uiteraard ook
graag!
 
Pastorale bezoeken
Vanwege het vermijden van fysiek contact kan momenteel geen standaard bezoekwerk
aan huis worden verricht. In plaats daarvan wordt telefonisch contact onderhouden. In
overleg kan wel gekozen worden voor een afspraak op afstand in de buitenlucht.

Uiteraard is (fysiek) pastoraat in crisissituaties gewoon beschikbaar. U kunt daarvoor
contact opnemen met ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan
via e-mail: dsvanderleest@gmail.com en laan801@gmail.com. Of u kunt het nummer
van de Nieuwe Badkapel bellen: 06-27244279.

Daarnaast houdt ds. Charlotte van der Leest op dinsdag haar wekelijkse telefonisch
pastoraal spreekuur van 10.00 - 11.00 uur. Zij is dan te bereiken op: 070-3927432.
 

Van het orgelfront
Op 9 juni waren orgeladviseur Jos Laus en ik weer
op bezoek bij Slooff Orgelbouw in Gouderak om
daar de voortgang van het werk te bekijken en te
overleggen over enkele details. Op de foto hiernaast
staan (van links naar rechts) directeur Jacques
Helling, adviseur Jos Laus en medewerker Nelis
Mourik rond de nieuwe windlade van het positief. Bij
restauratie wordt het oorspronkelijke hoofdwerk
weer in ere hersteld, wat betekent dat de voormalige
positieflade weer als een van de twee hoofdwerkladen dienst gaat doen, net als in 1926.
Voor het tweede klavier is nu dus een nieuwe positieflade nodig. Voor dat doel wordt
gebruikgemaakt van een historische lade, die echter nog wel eerst moest worden

https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g
https://youtu.be/G4_g-pSWVCY
https://youtu.be/H5sIH8hUVhM
https://youtu.be/ny11d7DQ0pE
mailto:info@nieuwebadkapel.nl
mailto:dsvanderleest@gmail.com
mailto:laan801@gmail.com


gereviseerd. Op de foto kijken we bovenop de lade, die gedeeltelijk open ligt. De lade
bestaat uit twee helften (de zogenaamde c- en cis-kant), de mannen op de foto staan rond
een van die kanten. De dikke planken met gaten waar zij naar kijken heten ‘pijpenstokken’.
Daar komen straks de pijpen op te staan.

Op de tweede foto is te zien hoe nauwkeurig er moet
worden gewerkt om eventuele luchtlekkage te voor-
komen. Als u goed kijkt ziet u aan een klein kleurverschil
dat er tegen de scheiding in het midden van de lade aan
extra gaten zijn geboord. De historische lade miste
namelijk de twee hoogste tonen (fis en g), maar er was
voldoende plaats om die toe te voegen. De kleine
verticale stangetjes zijn de geleiders voor de
kegelventielen onder de pijpen.
 

Op de derde foto wijst Nelis Mourik naar de gaten in de pijpenstok van de mixtu
vier pijpjes per toon komen te staan. Het oude eikenhout
is inmiddels geschuurd en ziet er weer als nieuw uit. Een
orgelmaker moet van vele markten thuis zijn: hij moet
een uitstekende timmerman zijn, maar ook met metaal
kunnen werken, inzicht hebben in klanktechnische
aspecten, verstand hebben van leerbewerking – en bij
het Badkapelorgel komt daar nog eens een flinke portie
elektra bij.

Op de vierde foto is een gedeelte van het printplatenrack te
zien dat alle schakelingen regelt. In 1926 gebeurde dat
pneumatisch, wat betekent dat er aan de achterkant van de
speeltafel een gigantische kluwen loden buizen te zien was.
In de jaren ’60 was dit systeem al geëlektrificeerd, en nu
wordt daarvoor een modernere versie geïnstalleerd.
Bert Mooiman

De groeten vanuit de Inspiratiehuiskamer
Zoals u op de foto kunt zien: wat waren we blij dat we elkaar weer zagen en spraken in de
Inspiratiehuiskamer. De digitale huiskamer deze keer, waar het net zo gezellig was als
anders met Arjen, Evelyn, Hanneke, Janine, Jannetje, Lenno, Krijn en onze aanvoerder
Charlotte. Waar we vaak een lichter of zwaarder theologisch thema bespreken, al dan niet
vergezeld van geplastificeerde associatiekaarten, hadden we deze keer genoeg aan de
vraag: hoe gaat het met je? Waarbij ieder de ruimte kreeg om te vertellen hoe hij of zij de
afgelopen maanden beleefd heeft.

De Inspiratiehuiskamer is voortgekomen uit de
groep die een aantal jaar geleden zich
voorbereidde op het doen van belijdenis in de
kerk. De band die toen is opgebouwd, door de
diepe en soms intieme gesprekken die we
voerden, groeit nog steeds. Een plek om 'thuis'
te zijn en gevoed en geïnspireerd te worden.

Wilt u in de komende nieuwsbrief iets van uw wel en wee delen dan kunt u een tekstje of
informatie sturen naar het e-mailadres van de nieuwsbrief
(nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com) of u kunt daarvoor contact opnemen met dominee
Charlotte van der Leest (dsvanderleest@gmail.com) of pastoraal werker Mark van der
Laan (laan801@gmail.com).

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


Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect
Vrijdag 12 juni: Ds. Hanny van der Stelt
Vrijdag 19 juni: Ds. Dirk-Jan Thijs
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.

Muziek vanuit de Prinses Julianakerk
Op woensdag 17 juni wordt er vanuit de Prinses Julianakerk een muzikale avond
uitgezonden. Vanaf 19.15 uur spelen Frans van Riessen op orgel en Gerrit Hoek op
trompet. Voor informatie en de link: www.prinsesjulianakerk.nl
 
Diensten van de PKN
Mocht u niet in het bezit zijn van digitale middelen, dan verwijzen wij graag naar de
kerkdienst vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland.
Zondagochtend – 9.20 uur op NPO2

Zondag 14 juni 10.00 uur  •  Kerkdienst
Bethelkerk   •  Ds. Gerco Lock

Zondag 14 juni 10.30 uur  •  Kerkdienst
Oude Kerk  •  Ds. Barend Weegink

Zondag 14 juni 11.15 uur  •  Digitaal Koffiedrinken
Nieuwe Badkapel  •  Zie item in de nieuwsbrief

Dinsdag 16 juni 18.00 uur  •  Kinder4ing
Prinses Julianakerk  •  Leiding Kindernevendienst

Woensdag 17 juni 19.15 uur  •  Muzikale avond
Prinses Julianakerk  •  Frans van Riessen & Gerrit Hoek

Woensdag 17 juni 20.00 uur  •  Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging
Nieuwe Badkapel  •  Zie uitnodiging in de nieuwsbrief

Donderdag 18 juni 21.00 uur  •  Dagsluiting
Prinses Julianaker  •  Ds. Dirk-Jan Thijs

Zondag 21 juni 10.00 uur  •  Kerkdienst
Nieuwe Badkapel  •  Ds. Charlotte van der Leest

Zondag 21 juni 10.30 uur  •  Kerkdienst
Oude Kerk  •  Ds. E. van Rooijen

Graag sluiten wij deze nieuwsbrief af met dit avondgebed:
 

Heer, onze God,
Geef ons een rustige nacht,

veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen

http://www.prinsesjulianakerk.nl/


die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,

aan wie niet kunnen slapen van de zorgen of het gemis.
Wees voor hen allen een bron van troost,

van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld

en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen.
 

uit: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, p. 584
 

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 Netherlands

abonneer op nieuwsbrief     update uw gegevens     schrijf u uit
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