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Toekomst zien in de kerk 
Op 23 augustus woonde ik een inspirerende 

lezing bij van monnik Anselm Grün en TV-

presentator Leo Fijen in de abdij van 

Egmond ter gelegenheid van de presentatie 

van hun boek ‘Toekomst zien in de kerk’. De 

inhoud van het boek raakt direct aan het 

nadenken over identiteit en 

gemeenteopbouw in de Badkapel in het 

kader van Kerk op Koers. Anselm Grün gaf 

aan dat het voor de kerk belangrijk is om te 

horen welke vragen in de samenleving leven. 

Welke zin zoeken mensen? Wat denken ze? 

Wat beweegt ze ten diepste? Hij ziet dat 

mensen op zoek zijn naar 7 dingen en 

verbindt dat met het christelijk geloof.  

 

 Overal in de samenleving is wantrouwen. Veel 

structuren zijn daarop georganiseerd. Mensen 

zijn op zoek naar vertrouwen en gemeenschap, 

mogen zijn wie je bent met al je zwakheden, en 

je inzetten voor elkaar. Ten zesde verlangen we 

naar schoonheid, die de wereld zal redden en 

helen. De schoonheid kan zitten in een 

kerkgebouw, liturgie, muziek en zingen. 

Genieten van God. Als je iets moois maakt ben je 

nooit alleen en kan je bevrijd worden van 

jezelf. Tenslotte ziet Grün een verlangen naar 

hoop. Hij benoemt dit als de hoop op Gods 

Koninkrijk. Vroege christenen waren net als nu in 

Nederland ook een minderheid in de 

samenleving. Een teken van hoop in deze 

wereld. Daarmee kunnen we tot zegen zijn voor  

Ten eerste zoeken mensen volgens Anselm 

Grün naar een nieuwe taal. Geen belerende, 

moraliserende taal, maar een taal van 

verbinding en heling. Ten tweede ziet hij een 

zoektocht naar wie God is. En hoe kan ik 

God ervaren? Veel mensen zoeken naar 

spiritualiteit. Tegenwoordig vaak in het 

boeddhisme. Daarnaast hebben we ook in 

het christendom een rijke spirituele traditie 

die aan deze behoefte tegemoet komt. Vaak 

is er geen directe zoektocht naar God, maar 

zit dit wel onder andere menselijke 

verlangens. Grün geeft daarbij wel aan dat 

we God niet als wondermiddel moeten 

noemen voor alle problemen, en 

behoedzaam over moeten God praten omdat 

hij altijd groter is dan we denken. Ten derde 

ziet Grün een zoektocht naar heling en 

gezondheid. Hij refereerde aan de vele 

stappenplannen om gezond te worden. Die 

gaan volgens hem uit van een agressieve 

benadering waarbij je eerst moet aangeven 

dat je zelf niet goed bent als mens en moet 

veranderen. Om dan vervolgens die stappen 

geforceerd en vaak zonder succes te  

  

 

proberen toe te passen. We kunnen in plaats 

daarvan ook op zoek gaan naar onze 

innerlijke schoonheid en via de verbinding 

met God tot heling komen.  

 

Het vierde verlangen is liefde. Deze liefde is 

volgens Grün te vinden in de eucharistie en 

de woorden van Jezus. Waarbij we dat in 

eerste instantie als een ervaring mogen 

opvatten in plaats van als gebod. Vanuit die 

ervaring kan de liefde zich verspreiden. Een 

vijfde zoektocht is die naar vertrouwen. 

 de maatschappij. Mensen verlangen er ook naar 

gezegend te worden. Dat kunnen we doen vanuit 

de kerk, voor iedereen.  

 

Na dit verhaal van Grün noemde Leo Fijen een 

aantal zaken, die volgens hem van belang zijn 

voor de toekomst van de kerk. Ruimte voor 

gebrokenheid. Luisteren naar verhalen van 

mensen. Zoeken naar het diepste verlangen in 

ieder mens. Niet te vroom of moraliserend zijn. 

Nabijheid op scharniermomenten in het leven en 

dan Gods liefde nabij brengen. Ander soort  
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vieringen organiseren. Daarbij noemde hij 

het voorbeeld van een Pinksterviering op het 

marktplein georganiseerd met alle kerken 

van het dorp en de burgemeester. Of een 

Paastocht waarbij er bij elke kerk een statie 

wordt gehouden. Daarnaast benadrukte hij 

het belang van het persoonlijke contact met 

mensen en ook woorden geven aan het 

geloof.  

 

Zoals u misschien gemerkt hebt, zijn we de 

afgelopen maanden als kerkenraad in het 

kader van de toekomstverkenning ‘Kerk op 

Koers’ intensief bezig geweest met het 

nadenken over en verder vormgeven aan 

identiteit en gemeenteopbouw van de 

Badkapel. Het verhaal van Anselm Grün en 

Leo Fijen biedt inspirerende 

aanknopingspunten die hierbij aansluiten.  

 Veel dingen die zij noemen zijn denk ik ook 

herkenbaar voor ons als gemeente. Het proces 

waarin we nu zitten helpt om dat ook meer 

concreet te benoemen en verder te ontwikkelen. 

Een voorbeeld daarvan was de afgelopen bazaar 

waar nog meer aandacht was in de kerk voor de 

identiteit van de gemeente en voor het delen van 

verhalen met mensen van buiten de kerk. In het 

afgelopen gemeenteberaad is hierover verteld en 

het is de bedoeling dat we hier de komende 

maanden in de gemeente op verschillende 

manieren aandacht aan zullen besteden.  

 

Mocht u of jij naar aanleiding van bovenstaande 

gedachten over identiteit en gemeenteopbouw 

willen delen met kerkenraadsleden dan houden 

wij ons uiteraard aanbevolen.  

Niels Rijke 

 

 
 

Netwerk voor ouderenwelzijn  
Binnen de Nieuwe Badkapel werken we aan 

een netwerk voor ouderenwelzijn. Met dit 

netwerk willen we bijdragen aan het 

verminderen van eenzaamheid onder 

ouderen. In het actieprogramma Eén tegen 

eenzaamheid van het ministerie van VWS las 

ik dat meer dan de helft van de 75-jarigen in 

Nederland zich eenzaam zegt te voelen. Als 

individu en als kerkgemeenschap kunnen we 

dé eenzaamheid onder ouderen niet 

oplossen, maar we kunnen wel íemands 

eenzaamheid doorbreken. 

 Deze gemeenteleden willen wij met vrijwilligers 

gaan bezoeken, om samen met hen te 

verkennen of wij hen opnieuw bij onze 

wijkgemeente kunnen betrekken door hen 

bijvoorbeeld in contact te brengen met andere 

gemeenteleden en/of hen bij onze activiteiten te 

betrekken. Van een tweetal fondsen hebben wij 

subsidie gekregen om dit netwerk op te zetten. 

Dat betekent onder meer dat wij de vrijwilligers 

die ouderen in onze wijk gaan bezoeken goed 

kunnen trainen en begeleiden in hun 

bezoekwerk. Helpt u mee? 

 

 

 Samen kunnen we dit netwerk tot een succes 

maken en als kerk bijdragen aan het doorbreken 

van eenzaamheid onder ouderen. Wilt u dat 

mede mogelijk maken? Meldt u dan aan als 

vrijwilliger. Komend jaar zoek ik minimaal 10 

vrijwilligers die bezoekwerk willen doen. Het 

bezoekwerk is naar draagkracht en flexibel in te 

delen. Het kan vooral ook mooie en verrassende 

ontmoetingen opleveren. Neemt u ook gerust 

contact met mij op wanneer u iemand anders 

weet die mogelijk vrijwilliger voor dit project zou  

Als Nieuwe Badkapel willen wij hierin onze 

verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben al 

veel contact met ouderen, maar er zijn ook 

gemeenteleden van 75 jaar en ouder 

waarmee wij momenteel geen of weinig 

contact hebben. 

 willen worden. Wij willen namelijk ook buiten de 

kring van onze wijkgemeente vrijwilligers 

werven. Neem voor meer informatie of opgave 

contact op met Mark van der Laan (tel: 06-

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

 

 

 
Van de kerkenraad 
Binnen de kerkenraad gaan we afscheid 

nemen van kerkenraadslid - diaken Lenny 

Pronk. Als gemeente zijn we haar zeer 

dankbaar voor haar jarenlange vervulling 

van haar ambt. Zij deed haar ambtelijk werk 

met grote trouw, inspanning en toewijding 

binnen de gemeente.  

 In de vergadering van 24 sept jl. is ingestemd 

dat kerkenraadsleden Nelly Jongkind als diaken 

en Marcus van Spronsen als ouderling-

kerkrentmeester hun ambtelijke termijn willen 

voortzetten. Hiermee zijn we als gemeente zeer 

verheugd en dankbaar. 

 

 

mailto:laan801@gmail.com
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Bericht van bestuur wijkvereniging 
De notulen van de afgelopen 

ledenvergadering van de wijkvereniging zijn 

opvraagbaar bij secretaris Niels Rijke 

via wijkvereniging.nbk@gmail.com. 

 

Naar aanleiding van deze vergadering zijn de  

 uitgangspunt dat leden van de Nieuwe Badkapel 

ook automatisch lid zijn van de wijkvereniging 

tenzij ze aangeven geen lid te willen zijn van de 

wijkvereniging. Wilt u geen lid zijn van de 

wijkvereniging dan kunt u dit aangeven bij de 

secretaris.  

statuten van de wijkvereniging gewijzigd. 

Ook de gewijzigde statuten zijn digitaal 

opvraagbaar bij de secretaris. 

Onderdeel van de statutenwijziging is het 

 

 

 

 
Bazaar en Open Monumentendag: Een mooie dag! 
Het was een gezellige drukte in en om de 

Nieuwe Badkapel op zaterdag 8 september. 

Vele bezoekers vonden weer hun weg naar 

de jaarlijkse bazaar en open 

monumentendag.  

 

In de voorafgaande week was hard gewerkt 

om alle ingezamelde spullen uit te zoeken en 

het kerkgebouw in gereedheid te brengen.  

 

In alle vroegte begonnen de eerste 

medewerkers met de opbouw van de bazaar. 

Ruim voor de opening melden zich de eerste 

bezoekers en ook een stralend zonnetje.  

Het Shantykoor Scheveningen luisterde de 

opening muzikaal op.  

 

Gedurende de dag vonden vele bezoekers 

iets moois in de kramen en genoot men op 

het terras van een hapje en een drankje en 

een goed gesprek. De kinderen konden hun 

lol op bij de kinderspelen en het 

luchtkussen.  

  

 

 

  

prachtige bedrag van ruim € 18.000,- 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de 

inzet van vele medewerkers voor en achter de 

schermen.  

Het is mooi om te zien hoe velen zich hier elk 

jaar voor inzetten en er telkens ook weer nieuwe 

vrijwilligers zich aansluiten. Heel veel dank 

hiervoor! 

 

Binnen in de kerk kon je deelnemen aan de 

rondleidingen of genieten van de diverse 

muzikale optredens.  

 

Ook kon men allerhande informatie krijgen 

over de gemeente en in gesprek gaan over 

wat men zou willen vinden in een kerkelijke 

gemeente anno 2018.  

 

Het was een succesvolle dag met mooie 

ontmoetingen en een mooi resultaat. De 

voorlopige opbrengst van de bazaar en het 

eerder gehouden sponsordiner is het  

 We zien iedereen dan 

ook graag terug op de 

vrijwilligersavond van 

vrijdag 2 november 

(zie bericht elders in 

deze Kerk & Kapel). 

 

Martin Buis 

(Voorzitter 

Bazaarcommissie) 

 

(de foto’s zijn 

gemaakt door 

Frouckje van der Wal) 

 
 

 

mailto:wijkvereniging.nbk@gmail.com
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Tekeningen 
Tijdens de Bazaar liep een man uit Canada rond 

die tekeningen maakte van de Bazaar en de kerk. 

  

 Hij heeft de tekeningen gefotografeerd en 

gemaild. We wilden die u niet onthouden! 

 

 

 

 

 
Vrijwilligersavond 
Vrijdag 2 november 2018 - Aanvang 

18:00 uur - Kapelzaal, Nieuwe Badkapel 

Als dank voor ieders inzet nodigt de kerkenraad 

alle vrijwilligers van de wijkgemeente Nieuwe 

Badkapel-Zorgvlietkerk uit voor een gezellige 

avond met o.a. een maaltijd. Dus of jij je nu 

wekelijks inzet of 1 keer per jaar en of je actief 

bent, wordt of was, weet dat je welkom bent! 

 Graag wel even aanmelden! Dat kan via 

mail, telefoon of op zondag bij een 

kerkenraadslid. En wil je iemand 

meenemen, dan kan dat. Geef bij het 

aanmelden je naam door en het aantal 

personen. 

 

Jaarlijks was er al een soortgelijke avond  

 

 voor de medewerkers van de bazaar. Deze 

vrijwilligersavond is nog steeds voor alle 

bazaarmedewerkers maar dit jaar dus ook 

voor alle andere vrijwilligers.  

 

Aanmelden en informatie:  

Mail: vrijwilliger.badkapel@gmail.com 

Telefoon: 06-15575710 (na 20:00 uur) 

Namens de Kerkenraad, Martin Buis 

 

 
Individueel begeleider 
Hulp om weer grip op het leven te krijgen: 

individuele begeleiding. 

 Mocht u hulp kunnen gebruiken of iemand 

kennen die dit soort hulp kan gebruiken, 

 

Vanuit de diaconie wijzen we u graag op een 

aanbod dat ons bereikte vanuit de christelijke 

ouderenzorgorganisatie Cardia (waar ook de 

Thuishaven onder valt). Zij hebben een 

individueel begeleider in dienst, Astrid Dekker (zie 

foto). Zij biedt praktische ondersteuning aan 

zelfstandig wonende ouderen. U kunt hierbij 

denken aan: de administratie/financiën, het 

huishouden ordenen, het uitbreiden van het 

sociale netwerk of contact onderhouden met 

instanties  

 

 

dan kunt u 

contact opnemen 

met Astrid 

Dekker, via 

adekker@cardia

.nl of 06 23 70 

45 11. U kunt 

ook meer 

informatie vragen 

aan de diakenen 

van de Nieuwe 

Badkapel. 

Astrid Dekker is beschikbaar voor heel 

Scheveningen. 

 Hanneke Kuipers, Job Blok, Dirk Rog, Nelly 

Jongkind, Maike Lolkema 
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Orgelrestauratie 
U hebt er waarschijnlijk al over gehoord: het 

orgel moet nodig gerestaureerd worden. 

Onze organist Bert Mooiman klaagt al jaren 

over de slechte staat van het orgel. Met veel 

kunst en vliegwerk weet hij er nog steeds 

prachtige muziek uit te persen, maar 

onderzoek heeft uitgewezen dat het zo echt 

niet veel langer kan. 

 Er is een adviseur in de arm genomen, er is een 

uitgebreid rapport opgemaakt, een plan van 

aanpak opgesteld en een begroting gemaakt.  

Dit alles is inmiddels goedgekeurd door de 

Kerkenraad en – wat nog belangrijker is – door 

het College van Kerkrentmeesters. Kortom, er is 

al heel veel voorbereidend werk verricht. 

 

 
 

 Er is echter nog één probleem: we hebben nog 

niet genoeg geld om daadwerkelijk te kunnen 

starten met de restauratie. De totale kosten 

bedragen € 300.000,-.  

Er is inmiddels dankzij fondsenwerving en 

bijdragen van individuele kerkgangers en 

particulieren al een bedrag van rond de 

€ 200.000,- beschikbaar. Daar zijn we natuurlijk 

heel dankbaar voor. Maar er ontbreekt nog 

€ 100.000,-. 

 

De fondsenwerving zal dus nog even door 

moeten gaan. Met ieders inspanning moet het 

lukken het totale bedrag te halen, zodat de 

restauratie op korte termijn kan beginnen.  

Doet u mee? 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 

NL66INGB 0000 300405,  

tnv Wijkvereniging Nieuwe Bakapel/Zorgvlietkerk 

ovv “orgelrestauratie”.  

De Wijkvereniging heeft de ANBI-status.  

 

Contactpersoon voor de orgelrestauratie is  

Arjen Lakerveld, arjenlakerveld@hotmail.com 

 
 
 

Kindernevendienst 
Hallo jongens en meisjes van de 

kindernevendienst. Zoals jullie allemaal wel 

weten hebben wij in de kindernevendienst 

ook een spaarpotje staan, hiermee sparen 

we een heel jaar voor een goed doel. 

 Hoe we het precies gaan doen gaan we de 

komende tijd bedenken, maar jullie en je ouders 

kunnen goed helpen door elke week wat mee te 

nemen om in onze spaarpot te doen, onze eigen 

collecte dus. 

 

Vorig jaar hebben we gespaard voor 

stichting Mannaka en hebben we € 140,- bij 

elkaar gespaard, 

Dit jaar gaan we sparen voor actie 

vakantietas, dit is een actie van Kerk in Actie  

Deze actie is bedoeld voor kinderen die het 

veel minder hebben dan wij en daardoor in 

de vakantie ook niet weg kunnen gaan, 

omdat daar gewoon geen geld voor is.  

  

 

 

Met deze tas die gevuld kan worden met 

leuke dingetjes (bv knutselspullen spelletjes, 

vrijkaartjes) hopen we dat we deze kinderen 

ook een leuke vakantie te kunnen geven. 

 Met z’n allen kunnen we daarmee kinderen toch 

een fijne vakantie geven en om ook om te zien 

naar mensen die het minder hebben. Als jullie 

ook nog een idee hebben om iets te doen horen 

we dat graag van jullie. 

Ria Toet 

 
 

 

mailto:arjenlakerveld@hotmail.com
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Sirkelslag KIDS! 
Dit jaar is Sirkelslag KIDS op vrijdag 16 

november. Houd die datum vrij, want dit wil 

je niet missen! Het thema is dit keer 

‘Vertrouw op God’. 

 In het hele land doen honderden kinderen 

tegelijk aan dit spel mee en gaan de strijd aan 

tegen onze groep. We weten niet welke 

opdrachten uitgevoerd moeten worden, maar dat 

 

 het leuk en gezellig wordt, staat vast.  

Neem dus gerust een vriendje of vriendinnetje 

mee als die ook van een gezellige avond houdt! 

De Sirkelslag KIDS-strijd barst om 19:30 uur los, 

maar daarvoor gaan we met elkaar eten. Om op 

tijd klaar te zijn, vragen we jullie om 18:00 uur  

Het verhaal gaat over Mozes. Het volk Israël 

is in een hopeloze situatie beland. Maar 

Mozes staat op, om samen met God, hoop te 

bieden en het volk te bevrijden van hun 

ellende. Wij gaan met Mozes mee en 

ontdekken door verschillende opdrachten, 

waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, 

samenwerken, puzzelvaardigheid en 

enthousiasme nodig zijn, hoe God hoop gaf 

in deze moeilijke tijd.  

Sirkelslag KIDS is een spel speciaal voor 

kinderen uit groep 5 t/m 8 van de 

basisschool. 

 aanwezig te zijn. Kun je vanwege sport pas later 

aansluiten, is dat niet erg. De avond duurt tot 

21:00 uur. 

 

Wij gaan winnen toch? Daar ben jij heel hard 

voor nodig. Dus meld je snel aan bij Janine Roest 

(telefoon of janineroest@hotmail.com). Tot dan!! 

 

Op vrijdagavond 1 februari 2019 is Sirkelslag 

YOUNG voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar. 

Zorg dat je dit niet mist en zet het alvast in je 

agenda. Meer info volgt tegen die tijd. 

Janine Roest 

 
 

Theemiddag in de Nieuwe Badkapel. 
Woensdag 31 oktober is het 

Hervormingsdag.  

Ds. Jacob Korf zal op deze middag de lezing 

verzorgen met als onderwerp: “de 95 

stellingen van Maarten Luther”.  

 

Een levendig gesprek over een levenslange 

verootmoediging en de zekerheid van het 

eeuwige leven.  

 

 

Op deze middag maken we ook onze eigen 

stellingen voor de kerk van Scheveningen. 

We zingen Lutherliederen. 

 Aanvang 14.00 uur en vanaf 13.45 staat de deur 

open. U bent van harte welkom! 

Barbara van der Toorn 

 

 
Openstelling Nieuwe Badkapel 
Ook afgelopen zomer ontvingen we weer 

veel bezoekers tijdens de zomeropenstelling 

van ons kerkgebouw. 

 Dat gold ook voor mensen van verder weg, uit 

allerlei landen van Europa en ook uit Amerika, 

China en Australië.  

 

 Naast het delen van informatie over het gebouw 

en haar geschiedenis, werden er ook mooie 

gesprekken gevoerd over wat mensen brengt 

naar een kerk te komen. 

De heer Piet Smit verzorgde een aantal keren de 

muzikale ondersteuning  op het orgel, wat door 

Mensen van heel dichtbij, die nog nooit de 

kerk van binnen hadden gezien, waren 

verrast over de prachtige architectuur en de 

warme sfeer. 

 bezoekers zeer gewaardeerd werd. 

Een mooie activiteit, de zomeropenstelling, met 

dank aan alle vrijwilligers! 

Volgende zomer weer! 

 

 
De Cantorij zoekt zangers!  
De Cantorij Nieuwe Badkapel o.l.v. Gilles 

Michels, is op zoek naar zangers, vooral 

tenoren! Uiteraard zijn andere stemsoorten 

ook welkom. 

 Wij repeteren op dinsdagavond van 18.00 tot 

19.30 uur in de kapelzaal en zingen 9 of 10 keer 

per jaar in de eredienst.  

mailto:janineroest@hotmail.com
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Het is daarnaast ook mogelijk op 

projectbasis mee te doen: dit betekent 3 á 4 

keer repetitie, een generale repetitie op 

zaterdag en een uitvoering op zondag. 

Heb je mogelijk interesse, neem dan contact  

 op met Kees van Lent, tel 06 2297 1146, 

keesvanlent@hotmail.com of met Margo van der 

Toorn, tel 06 2066 6062, 

margovdtoorn@ziggo.nl 

 
 
Bezoek aan het klooster van de broeders van Sint Jan in Den Haag 
Het Oecumenisch Beraad Scheveningen 

organiseert op woensdag 14 november 

een gezamenlijk bezoek aan het klooster van 

de Broeders van Sint Jan. Een klooster 

midden in het oude centrum van Den Haag. 

Wat doen de broeders daar? Hoe ziet het 

klooster eruit? Wat houdt hun kloosterleven 

in? Allemaal vragen waarop een antwoord 

gegeven zal worden tijdens de lezing en bij 

de rondleiding.  

 voor mensen met een rollator. De kosten zijn € 

12,50 p.p., contant en gepast te voldoen, liefst 

vooraf bij een van de contactpersonen na 

bevestiging van de aanmelding. 

Aanmelden 

Bij Emilie Griffioen : emvanderlugt@ziggo.nl) of 

070-352 45 86  

Inlichtingen en meer informatie 

Corina Kroezen en Carla Verbaan, Nieuwe 

Badkapel  

 

Indeling van de middag 

14.00 uur: ontvangst met koffie en thee 

14.15 uur: lezing door Pater Thomas Kremer 

en gelegenheid tot vragen  

15.00 uur: rondleiding door het klooster en 

bezichtiging van de brouwerij 16.00 uur: 

afronding 

16.30 uur: mogelijkheid tot bijwonen van de 

vesperviering in de kapel   

17.00 uur: mogelijkheid tot stil gebed  

 

Praktische informatie 

Minimum aantal deelnemers: 30; maximum 

aantal deelnemers: 50. Deelnemers dienen  

 

 

op eigen gelegenheid naar het klooster te 

gaan. Adres: Oude Molstraat 35. Het 

klooster is een oud gebouw met veel op– en 

afstapjes en daardoor helaas ongeschikt  

 Rien de Jonge en Toos Maasland, Bethelkerk 

Fons de Rouw en Emilie Griffioen, Antonius 

Abtgemeenschap 

 
 

Liefdewerk - Oud Papier voor het Orgelfonds! Creatief met oude liedboeken! 
 

 

 liedboeken om te toveren tot engelen en 

andersoortige kerstcadeautjes.  

De opbrengst is voor de restauratie van het 

orgel! Wilt u ook meedoen? Meld u aan of kom 

gewoon een kijkje nemen. 

Plaats: Kapelzaal Nieuwe Badkapel 

Tijd: oktober en november; donderdagmiddag 

14.00 – 16.00 uur 

Hartelijk welkom! 

 

Voor meer informatie en aanmelding: Jenny de 

Inmiddels is er een groepje gemeenteleden 

creatief aan de slag gegaan om oude  

 Leeuw, tel. 06 40941357; 

jennytdeleeuw@gmail.com 

 

 

Stemcoaching 
Vanaf 27 november 2018 begint weer een 

cursus "Stemcoaching" onder de bezielende 

leiding van Petra Slagman. Petra studeerde 

piano, zang en koordirectie in Den Haag, 

Rotterdam en Lichtenberg. Al 20 jaar geeft 

zij cursussen in binnen- en buitenland en 

dirigeert zij verschillende koren. 

 De cursus bevat dit keer 4 lessen op 

dinsdagmiddag 27 november, 4, 11 en 18 

december vanaf 15.30 - 17.00 uur. De kosten 

bedragen € 30,00 per persoon, inclusief het 

serveren van thee.  

De cursus vindt plaats aan de achterzijde van 

de Nieuwe Badkapel, in de Kapelzaal. Ingang 

Kapelplein, naast nummer 10. 

mailto:keesvanlent@hotmail.com
mailto:margovdtoorn@ziggo.nl
mailto:emvanderlugt@ziggo.nl
mailto:jennytdeleeuw@gmail.com
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U kunt zich opgeven bij Truus Toxopeus,  

tel. 0613920075 of via haar mailadres: 

truustoxopeus@live.nl. 

 

Wilt u meer weten over de inhoud van deze 

cursus dan kunt u klikken op 

www.Lichtenberger-Institut.de. of Petra 

persoonlijk benaderen via  

Petra Slagman<info@klankcoaching.nl. 

 

Hartelijk welkom, 

Truus Toxopeus 

 

 
 

 
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië (Kerk in Actie) 
Brazilië telt meer dan 230 verschillende 

inheemse volken. Elke dag hebben zij te 

maken met vooroordelen en discriminatie en 

wordt hun manier van leven bedreigd. 

 COMIN, partner van Kerk in Actie, vindt het van 

groot belang dat kerken, toekomstige 

predikanten en leraren bekend zijn met de 

waarden en opvattingen, de geschiedenis én de 

 

 

 huidige situatie, cultuur en levensbeschouwing 

van inheemse bevolkingsgroepen. 

 

Samen met vertegenwoordigers van inheemse 

groepen organiseert COMIN cursussen en maakt 

voorlichtingsmateriaal dat in kerken en op 

scholen gebruikt kan worden.  

 

COMIN wil de dialoog tussen inheemse en niet-

inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, 

zodat wederzijds respect wordt bevorderd.  

 

Daarnaast ondersteunt ze inheemse volken in 

hun streven naar betere toegang tot onderwijs 

en gezondheidszorg en het verkrijgen en 

behouden van hun landrechten. 

 

In 2018 wil COMIN o.a. 6 cursussen geven aan 

leerkrachten van basisscholen (35 deelnemers 

per keer), een meerdaagse cursus voor 

kerkelijke groepen en 4 cursussen organiseren 

met 50 jonge studenten. 

Commissie Zending/ZWO 

 

 

  Rooster Kerkdiensten  

 
Datum (tijd) Predikant Bijzonderheden 

28 oktober 2018, 10.00 uur Ds. Roel de Meij Mecima  

uit Den Helder 

- 

4 november 2018, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Dienst van Schrift en Tafel 

11 november 2018, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Cantatedienst 

18 november 2018, 10.00 uur Ds. Dick Schinkelshoek - 

25 november 2018, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Einde Kerkelijk jaar,  

m.m.v. de Cantorij 

2 december 2018, 10.00 uur Ds. David Schiethart 1e advent 

9 december 2018, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest 2e advent 

16 december 2018, 10.00 uur Ds. Leo de Leeuw 3e advent, Cantatedienst 

  Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand. 

 

  De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 16 december 2018 

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

  Stuur dat dan per e-mail, voor 5 december, naar heinzkuiper@kpnmail.nl  

mailto:truustoxopeus@live.nl
http://www.lichtenberger-institut.de/
mailto:heinzkuiper@kpnmail.nl

