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Zoeken naar de Geest  
Onlangs kregen wij op de Protestants 

Theologische Universiteit (PThU) in 

Amsterdam bezoek van studenten en 

docenten van het Moluks Theologisch 

Seminarie in Houten. Ook zij zijn predikanten 

in opleiding, maar dan voor de Moluks 

Evangelische Kerk in Nederland (De ‘Geredja 

Indjili Maluku’). Als traktatie bij de koffie 

namen zij een tafel vol Molukse lekkernijen 

mee, waardoor de 'Nederlandse lunch' na 

afloop van de ontmoeting wat karig oogde. 

In het kort schetste een docent van dit 

seminarie de complexe geschiedenis van de 

Molukse gemeenschap in Nederland. Van 

soldaten in het Koninklijk Nederlands Indisch 

Leger (KNIL) en het dienstbevel om in 1951 

naar Nederland te verschepen, tot de 

verwachte terugkeer die nooit kwam en 

vervolgens de gewelddadige acties in de 

jaren 60 en 70 die zowel voor de 

Nederlandse als Molukse bevolking een grote 

schok waren.  

 aan het begin en aan het einde van de dag aan 

te roepen en dank te zeggen. Het is een symbool 

met een grote emotionele waarde en het speelt 

ook een belangrijke rol bij mijlpalen in het leven 

zoals verjaardagen en huwelijken.        

 

Met een dergelijk symbool zijn wij in onze 

context niet vertrouwd. Een verhelderend inzicht 

wat ik echter het afgelopen jaar in mijn studie 

heb opgedaan, is dat God in Christus mensen in 

hun eigen taal en belevingswereld tegemoet 

komt. Juist hierdoor is door de Heilige Geest 

voor iedereen een persoonlijke relatie met Jezus 

Christus mogelijk. Om een variant op Hebreeën 

13: 8 te gebruiken: contexten kunnen 

veranderen, maar Christus blijft dezelfde. 

Mensen hoeven de symboliek die zij vanuit hun 

geschiedenis met zich meedragen niet achter 

zich te laten. Juist in die diep in hun eigen 

cultuur gewortelde symbolen blijkt men namelijk 

God in Christus te kunnen ontmoeten. Dat 

maakt de veelkleurigheid van het  

 

 wereldchristendom zo inspirerend en zorgt 

ervoor dat deelnemers aan conferenties van de 

Wereldraad van Kerken diep geroerd kunnen 

raken. Te midden van de diversiteit herkent men 

namelijk de eenheid in Christus. 

 

Wat betekent dit alles voor ons in 

Scheveningen? Als het gaat om het missionair 

werk in de kerk moet ik hierbij denken aan een 

uitspraak van Rowan Williams, de oud 

aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk: 

'Missionair werk is zoeken naar waar de Geest 

werkt en daarbij aansluiten’ (‘Mission is finding 

out where the Spirit is at work and joining in’). 

Dat kan ontspanning geven; de Geest werkt al  

Die ochtend kregen wij ook een inleiding in 

de Molukse theologie. Het was een oefening 

in wat 'contextuele theologie' wordt 

genoemd. Hierbij maak je kennis met 

theologische opvattingen binnen andere 

culturen of gemeenschappen, die mogelijk 

nieuwe gezichtspunten en inzichten 

opleveren. Dat kan overigens best even 

vervreemdend zijn. Zo heeft in de Molukse 

theologie een zogenoemde Piring Natzar een 

centrale plek (zie de afbeelding hierboven). 

Dat is een offerschaal die mensen thuis 

hebben staan en waarin in papier gewikkelde 

munten liggen. Het is het geestelijk 

middelpunt van veel Molukse gezinnen; het 

is een plaats om God te ontmoeten en Hem  

 om ons heen, misschien soms op voor ons 

verrassende wijze. Het komt er vooral op aan 

om te ontdekken waar Hij werkt, kortom om de 

geesten te onderscheiden (1 Korintiërs 12: 10). 

De vraag is dan: waar zien wij in Scheveningen 

iets van de Geest? En hoe kunnen wij als kerk 

daar dienstbaar aan zijn? Een eenvoudig 

voorbeeld hiervan is misschien de collecte 

tijdens de oecumenische kerkdienst voor 

stichting TRIX, die jongeren perspectief op een 

baan biedt en hen daarmee tot hun recht laat 

komen. Misschien is dit wel een belangrijke 

uitdaging voor de kerk in deze tijd: oog hebben 

voor waar de Geest waait en vervolgens helpen 

om de vlieger op te laten.  

Mark van der Laan 
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Pastoraal netwerk 
Graag breng ik het pastoraal netwerk nog 

even onder uw aandacht. Er hebben zich 

nog onvoldoende vrijwilligers gemeld om te 

kunnen starten met het opbouwen van dit 

netwerk in de wijk. Dus vindt u het 

belangrijk dat de kerk de wijk ingaat en dat 

wij werken aan de onderlinge verbinding in 

onze wijkgemeente? Vindt u het belangrijk 

dat wij juist in deze tijd mensen opnieuw bij 

onze wijkgemeente proberen te betrekken? 

Dan is dit het moment om hier uw bijdrage 

aan te leveren. Als vrijwilliger bezoekt u 

persoonlijk gemeenteleden met wie wij 

momenteel weinig of geen contact hebben 

en vraagt u hen of zij aan dit netwerk willen 

deelnemen. Wij zorgen ervoor dat u als 

vrijwilliger hierbij goed getraind en begeleid 

wordt. Wij werken stapsgewijs (straat voor 

straat, wijk voor wijk), zodat het 

bezoekwerk goed behapbaar zal zijn.  

 

 

Zo bouwen wij aan een 

netwerk waarin 

mensen regelmatig 

ergens in de wijk 

samenkomen. Voor 

gemeenteleden die wat 

op afstand van de kerk 

zijn komen te staan, 

kan dit netwerk een 

laagdrempelige manier 

zijn om toch weer bij 

onze wijkgemeente 

aan te haken. Met dit 

pastoraal netwerk 

versterken wij binnen onze wijkgemeente het 

omzien naar elkaar en kunnen gemeenteleden in 

de wijk nieuwe contacten opdoen. 

 

Helpt u mee? 

Waar mensen niet naar de kerk komen, willen wij 

Ontmoeting in de wijk 

In een pastoraal netwerk worden 

gemeenteleden in de wijk individueel of als 

groep samengebracht, om elkaar te 

ontmoeten of ergens mee te helpen.  

 als kerk graag naar de mensen toegaan. Wilt u 

dat mede mogelijk maken? Neem voor meer 

informatie of opgave contact op met  

Mark van der Laan  

(tel: 06-20821982, e-mail: laan801@gmail.com).  

 
 

Zaterdag 26 augustus: Sponsordiner in Spaanse sferen 
Zaterdag 26 augustus a.s. vindt in onze kerk 

een Sponsordiner in Spaanse sferen plaats. 

Dit mag u niet missen: met de zomer nog in 

uw hoofd geniet u van 3 a 4 gangen 

heerlijke tapas, vrolijke muzikale 

performances, een smakelijk Spaans wijntje  

 of ander lekker drankje en leuke verassingen en 

natuurlijk het rad van fortuin. De opbrengst 

komt natuurlijk geheel ten goede aan de 

wijkgemeente. De prijs voor de tapasmaaltijd, 

inclusief één drankje, is €20,00 euro. We starten 

om 18.00 uur.  

 

 U kunt zich opgeven door u aan te melden bij 

Dirk Rog, Huub Plugge of Karina Baarda of door 

een mail te sturen naar kbaarda@xs4all.nl. U 

bent heel hartelijk welkom! 

 

We kunnen maximaal 60 deelnemers aan, maar 

die hebben we nu nog niet. Mocht u zich al 

hebben opgegeven dan hoeft u niet te reageren. 

Met hartelijke groet, 

Karina Baarda, Huub Plugge en Dirk Rog 

 
 
Bazaar en Open Monumentendag 2017 
De Bazaar van de wijkgemeente Nieuwe 

Badkapel-Zorgvlietkerk is op zaterdag 

9 september vanaf 10:00 uur. In en rondom 

de Nieuwe Badkapel worden verschillende 

activiteiten georganiseerd. 

In de kramen vindt u onder meer curiosa, 

boeken, kleding en kinderspeelgoed. Verder 

is er een foodplaza met terras waar 

verschillende (zelfgemaakte) lekkernijen 

worden verkocht voor op het terras of thuis. 

Voor de kinderen zijn er spelletjes en staat 

een springkussen. Er zijn deze dag ook 

enkele kleine verlotingen en een Rad van 

Fortuin. Het kerkgebouw is in het kader van 

Open Monumentendag opengesteld voor een  

 

 

 

mailto:kbaarda@xs4all.nl
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bezichtiging of rondleiding. De 

tentoonstelling ‘Een eeuw Nieuwe Badkapel’ 

is weer te bewonderen. De Bazaar en Open 

Monumentendag duren tot 16:00 uur. 

 

Wil je meewerken? 

Wil je jouw medewerking verlenen tijdens de 

bazaar of in de voorbereiding? Laat het aan 

Lenny Pronk weten (070-3547098,  

 

 lennypronk@msn.com). De medewerkersavond 

voor alle bazaarmedewerkers is op dinsdag 

22 augustus om 20.00 uur in de Kapelzaal. 

 

Sponsoren gezocht 

U kunt de ondernemers van Scheveningen en 

omgeving vragen om hun bijdrage te leveren aan 

de bazaar door een kraam te sponsoren (€ 35,-) 

of door prijzen aan te bieden voor de 

verlotingen. Hiervoor kunt u contact opnemen 

met Martin Buis (06-15575710, 

martin.0072@hotmail.com).  

 

DE en Pickwickpunten inleveren 

Waardepunten kunt u aan huis of per post 

inleveren bij Tiny den Heijer op Soetenstraat 23, 

2586XR te Scheveningen, telefoon: 070-

3501587. Of in de inzameldoos achterin de kerk. 

 

Thuisbakkers gezocht 

Thuisbakkers worden uitgenodigd om lekkere 

taart, cake of koek te maken die tijdens de 

bazaar verkocht kan worden in de home-made 

bar. Hiervoor kan contact worden opgenomen 

met Janine Roest (janineroest@hotmail.com). 

Laatste lootjes… 

De hoofdprijzen van de grote verloting zijn 

dit jaar een Samsung tablet, cadeaubon 

Center Parcs, een diner voor twee, een 

Inventum Hetelucht Friteuse en vele andere 

prijzen. Je kunt meedoen aan de grote 

verloting door lotenboekjes (€10,-) te kopen 

na afloop van kerkdiensten of bij Edward de 

Roode (070-3520823 /06 4074 3718 , 

e.de.roode@ziggo.nl). 

  

Inleveren verkoopbare spullen 

Heb je bruikbare spullen die op de bazaar 

verkocht kunnen worden dan kun je deze 

spullen inleveren op zaterdag 2 september van 

10:00 tot 13:00 uur en op maandag 4 september 

van 17:00 tot 20:00 uur in de Kapelzaal. 

 

Namens de bazaarcommissie, 

Martin Buis 

 

 
 
Culturele muziektour met een optreden in Scheveningen!!  
Vrijdagavond 25 augustus om 20.00 uur in 

de Nieuwe Badkapel  

 

Voor de 3e keer kiest een University College 

Band op tournee door Europa de Nieuwe 

Badkapel voor een uitvoering. 

In voorgaande perioden kwamen  groepen 

studenten uit Reading en Exeter; ditmaal 

komt een groot gezelschap jonge studenten 

uit het prachtige Peakdistrict (midden 

Engeland) naar Scheveningen om daar hun 

muzikale vaardigheden te tonen. 

 

Een 40-tal talentvolle jongeren in de leeftijd  

 

 

van 12 t/m 18 jaar musiceert in een 

gevarieerd concert van klassieke en 

moderne werken in wisselende samenstelling 

van koper- blaas- en snaarinstrumenten. 

 

 

 Een unieke gelegenheid om vrijdagavond 

25 augustus ruim een uur lang te komen 

luisteren en te  genieten van de prestaties van 

deze jonge mensen. Het is verbazingwekkend om  

mailto:lennypronk@msn.com
mailto:martin.0072@hotmail.com
mailto:janineroest@hotmail.com
mailto:e.de.roode@ziggo.nl
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 te ervaren hoezeer de muzikaliteit bij jonge 

mensen in Engeland wordt gevormd, 

gestimuleerd en ontwikkeld. Voor leeftijdgenoten 

en ouders beslist interessant om dit van henzelf 

te vernemen, want na afloop krijg  je de 

gelegenheid om met henzelf in contact te 

komen! 

De toegangsprijs bedraagt slechts € 5,00 en 

komt ten goede aan het orgelfonds van de 

Nieuwe Badkapel. 

Cees van Leuzen 

 
 

 
Theemiddagen Nieuwe Badkapel 
We gaan weer van start, na een 

onderbreking, gedurende de zomer, en 

beginnen met een theemiddag op woensdag 

13 september. Onze gast is ds. Jacob Korf, 

die geruime tijd predikant was in de 

Abdijkerk in Loosduinen en ook regelmatig in 

onze wijkkerk voorgaat.  

Het thema van deze middag is: Als stenen 

konden spreken! De stenen van de Nieuwe 

Badkapel bijvoorbeeld. Wat zouden ze ons 

dan te vertellen hebben over de mensen die 

in dit huis van God hebben gekerkt? Een 

geschiedenis van 101 jaar. Maar wat dacht u 

van de oudste zuster van de Badkapel, de 

Loosduinse Abdijkerk? Haar geschiedenis 

gaat terug tot het jaar 1238 toen de Abdij 

van Maria werd gesticht. 

 

 

Op de 

theemiddag van 

27 september 

komt drs. N.H. 

Koers, voormalig 

medewerker van 

het Museum 

Catharijneconvent 

in Utrecht, een 

lezing houden 

over de invloed 

van de 

Reformatie op 

Bijbelse 

voorstellingen. 

In de 

Middeleeuwen  

 

 lazen priesters en monniken de bijbel in het 

Latijn. De meeste gelovigen waren deze taal niet 

machtig. Daarom was voor hen de 

heilsgeschiedenis uitgebeeld in geboorte- en 

passietaferelen op geschilderde altaarluiken en in 

beeldengroepen. Dergelijke voorstellingen vinden 

we ook op miniaturen in de gebedenboeken. De 

reformatoren uit de 16de eeuw leverden kritiek op 

gebruiken in de kerk van Rome die in hun ogen 

niet bijbels gefundeerd waren. Zij benadrukten de 

betekenis van de gehele bijbel als het Woord van 

God. Na de uitvinding van de boekdrukkunst 

verschijnen er veel bijbels in druk, sommige rijk  

Sedert dat jaar zijn de stenen van de kerk 

getuige geweest van oorlog en vrede, van 

vernieling en wederopbouw. Generaties 

mensen hebben in die kerk geloof, hoop en 

liefde gezocht en gevonden. Als de stenen 

konden spreken! We diepen uit de 

geschiedenis van de Abdijkerk enkele 

wonderlijke verhalen op: - Over een vrouw 

die evenveel kinderen kreeg als dagen van 

het jaar. – En een priester die tijdens het 

opdragen van de mis een wonderlijke 

ontmoeting had. – Over een steen op de 

maag van een van de abdissen. – En de 

erfenis van een monnik die de eerste 

predikant werd van Loosduinen. We kunnen 

ons hart ophalen aan deze verhalen. 

 

 voorzien van illustrerende houtsneden en 

gravures. Vooral de Statenvertaling uit 1637 

heeft grote invloed gehad op het Nederlandse 

geloofsleven. De getoonde voorwerpen maken 

deel uit  van de collectie van het Museum 

Catharijneconvent. 

 

Vervolgens de theemiddag van 11 oktober, waar 

dr. J. M. Heslinga uit Wassenaar een lezing zal 

geven over ‘Hoe David Goliath kon verslaan’. De 

overwinning van David op de reus Goliath wordt 

beschreven in het Oude Testament in 1 Samuel 

17. Van deze geschiedenis zijn veel afbeeldingen 

gemaakt o.a. door Rembrandt en Caravaggio en 

bij een bezoek aan het Amsterdam Museum kun 

je haast niet om het 5 meter hoge beeld van  
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Goliath heen. De tweestrijd tussen David en 

Goliath kan behalve tactisch ook met een 

medische tint bekeken worden en dan is er  

 bij Goliath van alles mis! Dr. Heslinga zal zijn 

verhaal illustreren met tal van kleurrijke 

afbeeldingen... 

 

  

De theemiddagen vinden plaats in de Kapelzaal 

en we beginnen om 14.00 uur met een heerlijk 

kopje thee. De deur van de Kapelzaal is open 

vanaf 13.45 uur. De middagen eindigen om 

16.00  uur. Van harte welkom! 

 

Eind oktober om precies te zijn de 22ste is het 20 

jaar geleden dat de theemiddagen van start 

gingen. En nu, na zoveel jaren, met veel 

verschillende en interessante onderwerpen is het 

tijd de theemiddagen georganiseerd door 

ondergetekenden af te sluiten en het ‘stokje’ over 

te geven aan anderen. Er volgen dus nog vier 

theemiddagen in het nieuwe seizoen, de laatste is 

op woensdag 25 oktober. Dat jubileum en het 

afsluiten van dit hoofdstuk in de historie van onze 

wijkgemeente, zal op gepaste wijze 

‘gevierd’worden. Over deze middag hoort u later 

meer en ook over hoe het nu verder gaat. 

Wil van der Star en Irene Stafleu 

 
 

Badkapelconcerten: start nieuwe seizoen op 17 september 
Ook tijdens het seizoen 2017 – 2018 kunt u 

weer genieten van een serie 

Badkapelconcerten. Net als vorig jaar 

vormen improvisatie en vrijheid de rode 

draad. Klassieke muziek is niet iets uit een 

museum - het is een levende 

muziekpraktijk! Bert Mooiman is de gastheer 

bij deze bijzondere concerten, die de 

luisteraar actief willen betrekken bij de taal 

van klassieke muziek. Door woord en klank 

wordt het publiek binnengeleid in de  

 

 
composities die op het programma staan, en 

bij de improvisaties bent u getuige van het 

ter plekke ontstaan van muziek. 

 

Ontdek hoe ontspannen klassieke 

kamermuziek kan zijn, hoe afwisselend het 

repertoire is, hoe u als luisteraar direct 

 georganiseerd. Wat wel is gebleven is de gratis 

toegang, met na afloop een deurcollecte om de 

concerten mogelijk te maken. Het programma 

wordt steeds kort van tevoren gepubliceerd via 

Facebook 

(www.facebook.com/badkapelconcerten).  

 

betrokken bent bij deze concertvorm – 

bijvoorbeeld wanneer het publiek wordt 

gevraagd een thema voor een improvisatie 

op te geven! 

Niet alles is als vorig jaar: dit jaar zullen de 

concerten niet meer uitsluitend op zaterdag, 

maar ook op zondagmiddagen worden 

 Het eerste concert van dit seizoen staat gepland 

op zondagmiddag 17 september.  

De concerten duren maximaal een uur.  

Locatie: Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, 

Scheveningen. 

Toegang gratis (collecte na afloop). 

Bert Mooiman 

 

 
Ledenvergadering Wijkvereniging Nieuwe Badkapel 
Op 8 juni jl. vond in de Kapelzaal de 

ledenvergadering van de wijkvereniging 

Nieuwe Badkapel plaats. 

 In goede sfeer werd een aantal zaken besproken. 

Zo werd  het bestuur decharge verleend voor het 

gevoerde beleid. Ook werd de  

 

 begroting van 2017 goedgekeurd.  

Door de aanwezigen werd ingestemd met 

aanpassingen van de statuten. Vanaf nu is ieder 

gemeentelid automatisch lid van de 

wijkvereniging. 

http://www.facebook.com/badkapelconcerten


  6 

Het complete verslag van de vergadering 

vindt u op de leesplank. U kunt ook een 

exemplaar ontvangen via de secretaris van 

de wijkvereniging,  

wijkvereniging.nbk@gmail.com. 

 Heeft u vragen over de wijkvereniging?  

Neem dan gerust contact op met één van de 

bestuursleden:  

Huub Plugge, Niels Rijke, Dirk Rog,  

Cees van Leuzen en Karina Baarda. 

 
 
Lezing: 'De mooiste verhalen over de profeet Daniel'. 

Donderdag 21 september om 20.00 uur in 

de pastorie van de Antonius Abt kerk, 

Scheveningseweg 233 

Inleider: em. pastor John Batist 

In de Bijbel staan prachtige verhalen over de 

profeet Daniël, zoals de wijze waarop hij de 

leeuwenkuil overleeft waarin de koning hem 

heeft laten werpen, zijn visioen over de 

hemel waaraan wij het beeld van God als 

‘Hoogbejaarde op een troon’ te danken 

hebben, of het ontcijferen van het ‘teken aan 

de wand’ bij koning Nebukadnezar. Maar ook  

 

 

het dramatische verhaal over de mooie 

Suzanna, die door twee rechters dreigt te 

worden aangerand als zij aan het baden is in 

haar tuin. Met hun macht en hun valse 

getuigenissen, denken zij vrijuit te kunnen 

gaan. Maar dan blijkt er nog een andere  

 rechter te zijn, Daniel. Bij hem komt alles  

aan het licht. Omdat hij zich laat leiden door het 

Licht van God. Een inspiratiebron voor heel wat 

schilders, en ook voor ons. We gaan deze 

verhalen lezen en bespreken, mede aan de hand 

van uitingen in de kunst. 

 
 
Aandacht voor mensen die langdurig ziek zijn 
Ben u langdurig ziek, arbeidsongeschikt of 

kent u mensen die langdurig ziek zijn? 

Dan kan het fijn zijn om deel te nemen 

aan een retraite. In de retraite komen 

onderwerpen aan de orde die helpen om 

inspiratie op te doen, die een steuntje in 

de rug geven en levenskracht en -plezier 

helpen te versterken. Dat gebeurt door 

gesprekken, met muziek, teksten en meer 

creatieve uitingsvormen. Ook is er ruimte 

om wat te wandelen, een boek te lezen of 

je even terug te trekken.  

 gaan naar fondsen die geld beschikbaar willen 

stellen voor deze doelgroep. De Katholieke 

Stichting ter bevordering van Welzijnswerk heeft 

nu voor 2017 en 2018 subsidie toegekend om 

retraites voor deze doelgroep te organiseren.  

De eerste retraite vindt plaats van dinsdag 

17 t/m donderdag 19 oktober bij Onze Lieve 

Vrouwe ter Nood in Heiloo.  

 

Iedereen is welkom, je hoeft niet katholiek of 

protestant te zijn om deel te nemen. Ook wordt 

er in de retraite rekening gehouden met 

In een samenleving die prestatiegericht is, is 

het voor mensen die niet meer deel kunnen 

nemen aan het arbeidsproces soms moeilijk 

om te leven met het gevoel  buitengesloten  

te zijn. Dit is aanleiding geweest voor de 

parochie Maria Sterre der Zee om op zoek te  

 mogelijke beperkingen van deelnemers.  

Van de deelnemers wordt een kleine eigen 

bijdrage gevraagd, maar dit mag deelname aan 

de retraite niet verhinderen.  

Voor meer informatie en opgave: Greet Kappers, 

06 46266964 of per email: g.kappers@planet.nl. 

   

 

  Rooster Kerkdiensten  
Datum (tijd) Predikant Bijzonderheden 

27 augustus 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Dienst van Schrift en Tafel  

3 september 2017, 10.00 uur Ds. D. Schinkelshoek - 

10 september 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest - 

17 september 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Cantatedienst met Cantorij 

24 september 2017, 10.00 uur Nog onbekend - 

1 oktober 2017, 10.00 uur Ds. A. van Houwelingen - 

8 oktober 2017, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Dienst van Schrift en Tafel  

15 oktober 2017, 10.00 uur Nog onbekend - 

  Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand. 

  De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 15 oktober 2017 

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

  Stuur dat dan per e-mail, voor 4 oktober, naar heinzkuiper@kpnmail.nl  

mailto:wijkvereniging.nbk@gmail.com
mailto:heinzkuiper@kpnmail.nl

