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Als een ster in lichte luister 
Als een ster in lichte luister, 

als een vurig verschiet 

straalt Gij ons tegen. 

Terwijl de nacht nog huivert 

daagt Gij op als ons nieuw lied! 

 Als een woord dat, eens gegeven, 

nóg de morgen ontbiedt, 

zegt Gij ons aan 

de nacht niet meer te vrezen, 

want uw ster verlaat ons niet. 

 

Als een morgen aangebroken, 

als het licht zonneklaar, 

roos in de winter, 

in de woestijn ontloken, 

als belofte bloeit Gij daar. 

 

Als een kind tot ons gekomen, 

zijt Gij ons ongedacht 

nader, nabijer 

dan wij ooit durven dromen. 

Liefde heet uw overmacht. 

 

 
‘Heilige Nacht’ van Carlo Maratta (1625-1713) 

 

(Sytze de Vries, Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, Lied 501) 

Gezegende kerstdagen! 

Ds. Charlotte van der Leest (predikant) Mark van der Laan (pastoraal werker) 

 

 
Hallo jongens en meisjes  
Ook dit jaar hebben we met de 

kindernevendienst weer een mooi project, en 

het heet: Geef licht.  

 Deze advent lezen we uit het boek Micha. Deze 

profeet leefde ongeveer 700 jaar voor de 

geboorte van Jezus.  

 

 Hij vertelde de mensen in Jeruzalem dat het niet 

goed ging in hun stad, het was een donkere 

stad, maar dat hoefde niet zo te blijven. 

Micha vertelde ook dat in Bethlehem een 

bijzondere koning geboren zou worden. Iemand 

die voor de mensen zou zorgen en vrede zou 

brengen; een kind van God. 

Er zijn ramen die twee dingen tegelijk laten 

zien: een schilderij dat erop staat en het 

licht dat erdoorheen schijnt. 

Zo is het met de Bijbel ook, ze vertellen over 

mensen en gebeurtenissen. Maar wie goed 

kijkt, ziet nog iets anders: door de verhalen 

schijnt een licht. Het licht van Gods liefde 

voor de mensen. 

  

Aan de hand van Micha gaan we samen op weg 

naar het feest van het licht, de geboorte van 

Jezus. 

Gaan jullie met ons mee op weg? 

De eerste zondag was op 1 december. We hopen 

jullie allemaal te zien.  

De leiding van de kindernevendienst 

 

Lectio Divina 
Ook dit jaar vinden in de adventsperiode 

bijeenkomsten met Lectio Divina plaats. 

Tijdens deze bijeenkomsten lezen we op een 

meditatieve manier met elkaar de 

Bijbelteksten die in de periode van advent en 

met kerst centraal staan. Te midden van de 

hectiek van de weken voor kerst creëren wij 

 zo momenten van rust en bezinning om 

gezamenlijk toe te leven naar het kerstfeest.  

De laatste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 

17 december a.s. om 19.30 uur in de kerkzaal.  

Voor meer informatie kun u contact opnemen 

met ds. Charlotte van der Leest of Mark van 

der Laan.  
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Kerst-theemiddag met kerstliederen en kunst 
Op woensdag 18 december vindt er weer 

een theemiddag plaats in de Kapelzaal van 

de Nieuwe Badkapel. Deze middag zal 

geheel in het teken staan van Advent en 

Kerst. We zullen met elkaar kerstliederen 

zingen en ook een aantal kunstwerken 

bekijken.  

De middag wordt verzorgd door pastoraal 

werker Mark van der Laan en  

ds. Charlotte van der Leest,  

m.m.v. Kees Spaans.  

De aanvangstijd is 14.00 uur (vanaf 13.45 is 

de deur open). Van harte welkom! 

 

 
 

 
 
Het KinderKerstfeest op Kerstavond 2019 

 

 Maar hoe ver terug in de tijd kan je eigenlijk 

reizen met deze tijdmachine?  

Misschien wel tot het jaar 0…?! 

 

Het kinderkerstfeest begint om 18:30 uur en 

duurt ongeveer 45 minuten. De deuren van de 

kerk gaan om 18.00 uur open. Na afloop is er 

gelegenheid om rondom de vuurkorven nog wat 

na te praten en te zingen. Dit alles onder het 

genot van kerstkransjes, warme chocolademelk 

en limonade en voor de volwassenen glühwein.  

Het kerstfeest wordt gezamenlijk georganiseerd 

door een aantal vrijwilligers uit de 

Het Kinderkerstfeest 2019 belooft weer een 

mooi feest te worden! Al ruim 15 jaar 

vinden kinderen, ouders, grootouders en 

andere belangstellenden op kerstavond hun 

weg naar een feestelijk versierde Badkapel. 

Het programma is gericht op de jongste 

kinderen terwijl het ook voor oudere 

kinderen en volwassenen toegankelijk is.  

Er wordt samen gezongen en gespeeld en 

geluisterd naar het kerstverhaal.  

 

 

 

Dit jaar zijn we te gast in de klokkenwinkel 

van meneer Karel Lok. Hij heeft vele 

bijzondere klokken in zijn winkeltje, maar 

eentje daarvan is wel heel speciaal. Met die 

klok kan je namelijk door de tijd heen 

reizen. We komen zo langs verschillende 

momenten in de geschiedenis. 

 Scheveningse Bethelkerk en de Nieuwe Badkapel-

Zorgvlietkerk.  

 

Meer informatie over het kinderkerstfeest is te 

vinden op www.hetkinderkerstfeest.nl. 

Datum 24 december om 18:30 uur in de Nieuwe 

Badkapel. 

 
 

 
Dienst Zending/ZWO in de Nieuwe Badkapel 
De Commissie Zending/ZWO van de 

Protestantse Gemeente Scheveningen 

organiseert op zondag 2 februari 2020  

een dienst ten behoeve van Zending, 

Werelddiaconaat 

en Ontwikkelingssamenwerking. 

 Dit jaar staat de dienst in het teken van 

Indonesië. 

In deze dienst is Corrie van der Ven bij ons te 

gast. Zij heeft voor Kerk in Actie (KiA) in 

Indonesië gewerkt en is nog steeds vanuit de 

organisatie bij dit land betrokken. Tijdens de 

dienst zal Corrie hierover vertellen. 
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 Maar ook: wat speelt er in de samenleving en 

hebben wij daar als gelovige of kerk een rol in? 

Vanuit die vragen wordt de Bijbel bestudeerd. 

 

In de dienst zullen Corrie van der Ven en  

ds. Charlotte van der Leest op het betreffende 

Bijbelverhaal ingaan en vertellen hoe dit verhaal 

in deze uiteenlopende culturen en vanuit 

verschillende achtergronden is gelezen. 

Ter voorbereiding op deze dienst zullen 

zowel in Indonesië als hier op 

Scheveningen – binnen de verschillende 

Scheveningse PGS-kerken – kringen en 

groepen hetzelfde Bijbelverhaal lezen. Dit 

zal gebeuren via de methode van 

‘Contextueel Bijbellezen’, een manier van 

Bijbellezen die niet begint bij de Bijbel, 

maar bij levens van mensen: Wat houdt 

hen bezig?  

 Predikant: ds. Ch. van der Leest. 

Namens KiA: Corrie van der Ven. 

Organist: Bert Mooiman, 

met medewerking van de Cantorij Nieuwe 

Badkapel. 

Locatie: Nieuwe Badkapel, aanvang:  

10.00 uur. 

Van harte welkom! 

Commissie Zending/ZWO 

 
 

Ambassadeurs gezocht 
Binnenkort gaan we starten met het 

ambassadeursnetwerk van de Nieuwe 

Badkapel – Zorgvlietkerk. Dit netwerk 

bestaat uit bezoekvrijwilligers die als 

ambassadeur van onze wijkgemeente 

nieuwe gemeenteleden in de wijk gaan 

bezoeken. Het gaat hier om gemeenteleden 

die jonger zijn dan 75 jaar en die onlangs 

nieuw in de wijk zijn komen wonen. Nieuwe 

gemeenteleden die ouder zijn, worden door 

de bezoekgroep 75+ bezocht.  

 leeftijdscategorie verdelen, wat betekent dat je 

voornamelijk leeftijdsgenoten zult bezoeken.  

Vele handen maken licht werk en bij voldoende 

vrijwilligers zal het bezoekwerk te overzien zijn. 

Het bezoekwerk is bovendien altijd naar 

draagkracht en het kan vooral ook leuke 

ontmoetingen met generatiegenoten opleveren. 

Begin volgend jaar zal er een startbijeenkomst 

worden gehouden, waarin je als ambassadeur 

goed op het bezoekwerk en de gesprekken met 

nieuwe gemeenteleden wordt voorbereid.  

 

Het werk van dit ambassadeursnetwerk is 

zeer belangrijk voor onze wijkgemeente. 

Het ambassadeursnetwerk zorgt namelijk 

voor persoonlijk contact met nieuwe 

gemeenteleden en voorkomt dat zij in 

eerste instantie alleen maar post van de 

kerk krijgen. Als je nieuw in de wijk komt 

wonen, maakt het een groot verschil 

wanneer je persoonlijk door een 

gemeentelid welkom wordt geheten in onze 

gemeenschap. Die  

 

 

taak gaan deze ambassadeurs op zich 

nemen. 

 

Wij zoeken momenteel nog dringend 

vrijwilligers voor dit ambassadeursnetwerk. 

We gaan het bezoekwerk per  

 Zou jij ambassadeur van de Nieuwe Badkapel – 

Zorgvlietkerk willen zijn? Je bent meer dan 

welkom. Neem voor aanmelding of vragen gerust 

contact op met Hanneke Kuipers 

(hanneke.kuipers@gmail.com) of Mark van der 

Laan (laan801@gmail.com of 06-20821982).  

 
 

De Cantorij zoekt zangers! 

 

 De Cantorij Nieuwe Badkapel o.l.v. Gilles 

Michels, is op zoek naar zangers, in alle 

stemsoorten. 

 

We repeteren sinds kort op de maandagavond 

i.p.v. de dinsdagavond!  

Tijdstip: van 18.00 tot 19.30 uur.  

We zingen 9 of 10 keer per jaar in de eredienst 

op zondag.  

mailto:laan801@gmail.com
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Het is 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 interesse, twijfel niet, maar kom 

gerust een keer met ons meedoen.  

 Je kunt contact opnemen met 

Kees van Lent, tel 06 2297 1146 

(keesvanlent@hotmail.com) of met  

Margo van der Toorn, tel 06 2066 6062 

(margovdtoorn@ziggo.nl) 

 
 

Kerkvrijwilligers Eshoeve en Residentie gezocht 
Voor De Eshoeve en de Residentie zijn wij op 

dit moment op zoek naar kerkvrijwilligers.  

Is dat misschien iets voor u? Het zou ook de 

al bestaande band tussen ons verpleeghuis 

en de Protestantse gemeente Scheveningen 

- in het bijzonder met de wijkgemeente 

Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk- kunnen 

verstevigen.  

 belangstellenden informeren en hun eigen 

ervaring met hen delen.  

 

Wanneer worden deze kerkdiensten 

gehouden? 

Over het algemeen op de eerste dinsdag van de 

maand, van 10.30 tot 11.30 uur. 

 

 

Wat wordt van u gevraagd? 

Als kerkvrijwilliger zorgt u ervoor dat de 

bewoners van het verpleeghuis elke maand 

hun geloof kunnen beleven in een 

oecumenische kerkdienst die bedoeld is voor 

mensen van allerlei christelijke gezindten. 

Als vrijwilliger helpt u mee om de 

voorwaarden van een dienst te realiseren:  

u helpt mee de ruimte in orde maken en 

haalt bewoners op van hun woonafdeling en 

brengt ze na afloop weer terug. We vragen 

van u respect te hebben voor ieders  

 

 

persoonlijke geloofsbeleving en het 

vermogen hierop aan te sluiten in de manier 

waarop u met hen omgaat. De vrijwilligers 

en de geestelijk verzorger willen als een 

team samenwerken, ten behoeve van de 

bewoners. Daarom is het belangrijk om met 

elkaar een kennismakingsgesprek te voeren, 

waarin reeds actieve vrijwilligers  

 Heeft u belangstelling of wilt u meer 

informatie? 

Neemt u dan gerust contact op met Ds. Erwin de 

Fouw, geestelijk verzorger in De Eshoeve en de 

Residentie via e.defouw@hwwzorg.nl of 

telefoonnummer 070-3064742 en 06-20775145 

(op maandag, dinsdag en donderdag). 

Erwin de Fouw 

 

 
Breien voor daklozen! Doe je mee? 
Samen breien of haken is gezellig. Een 

mooie sjaal voor jezelf, of… voor een ander! 

In Den Haag is er namelijk een stichting, 

Wool for Warmth, die als doel heeft nieuwe 

mutsen en sjaals te breien voor alle 31.500 

daklozen in Nederland. Een ambitieus 

project, maar hoe mooi zou het zijn als 

alleen al de daklozen van Den Haag deze 

winter een warme muts op kunnen zetten 

die gebreid is door iemand uit dezelfde stad! 

Daarom aan jou de vraag: brei je mee? En 

als je dat niet kunt, doneren kan ook! 

 Hoe werkt dat dan? 

Wij zorgen ervoor dat er wol is. Maar je mag ook 

eigen wol meenemen. Er zijn verschillende 

opties: 

1. Je komt op de dinsdagochtenden in 

januari gezellig koffie- of theedrinken en dan 

als extraatje ter plekke breien, haken of 

punniken. Neem wel zelf brei- of haaknaalden 

mee. Er zijn verschillende soorten wol, dus 

neem ook naalden van verschillende dikte 

mee. Locatie volgt! 

2. Je kunt thuis breien, haken of punniken op de  

 

   breiring en het dan in de kerk tot en met   

  zondag 2 februari inleveren in een daartoe  

  bestemde mand achterin de kerk.  

 

Wol, mutsen en sjaals doneren 

Daarnaast bieden we - voor degene die 

misschien niet graag handwerkt - ook de 

mogelijkheid om te doneren. Wol die je niet 

meer gebruikt of mutsen en sjaals (al dan niet 

zelfgemaakt) die je over hebt kun je inleveren in 

de mand achter in de kerk.  

mailto:keesvanlent@hotmail.com
mailto:margovdtoorn@ziggo.nl
mailto:e.defouw@hwwzorg.nl
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Ook kindermaatjes zijn welkom.  

Iedereen mag meedoen en neem gerust 

iemand mee. Zodra de exacte locatie bekend 

 is zullen we die communiceren via de kerkbode 

en liturgie. 

Nelly Jongkind & Hanneke Kuipers 

 
 

Groene Kerkendag 2019 
Op zaterdag 5 oktober jl. togen wij naar het 

Dominicaner klooster in Zwolle voor de 

Groene Kerkendag. 

Een uitverkochte kerk met ongeveer 

600 mensen. Er heerste een gevoel van 

saamhorigheid wat best bijzonder was met 

zoveel mensen van velerlei kerken en 

gezindten. 

 Daarna kon je weer een workshop naar keuze 

volgen. 

 

De dag werd gezamenlijk afgesloten met reacties 

uit de zaal en een lied dat de groep van L. van 

Maurik had ingestudeerd, waarbij het refrein 

door allen werd meegezongen. 

De locatie was prachtig en het is nog steeds 

in gebruik als klooster. 

Het ochtendprogramma werd geopend door 

Dom B. Peeters met een gebed en een 

welkomstwoord dat werd begeleid door een 

cellist. 

 

Daarna sprak Trees van Montfoort, theoloog 

en auteur van “Groene Theologie”. Zij 

vertelde wat de Bijbel zegt over onze zorg 

en omgang met de schepping. 

Toen nam Reinier van den Berg [bekend van 

het weer op tv] het woord. Hij deelde zijn 

passie en kennis over klimaat, milieu en 

duurzaamheid met ons. “Het is geen vijf 

voor, maar vijf over twaalf.” Wat moet er 

volgens hem gebeuren: meer bomen 

planten, net zoals in Ethiopië waar 

duizenden bomen worden geplant tegen de 

co2 uitstoot. 

Nicky Kroon vertelde daarna over het Zero 

Waste Project dat ze samen met haar zus 

heeft opgestart om verspilling van plastic 

tegen te gaan. 

Zorg dat het plastic je huis niet binnen komt, 

schaf bv. een broodzak aan van katoen en 

haal daarin je brood, of koop bij de 

supermarkt herbruikbare zakjes aan waarin 

je fruit of groenten kan doen.  

Tenslotte aan het woord L. van Maurik, 

zanger, muzikant en songwriter, zij heeft 

een biologische melkgeiten-houderij waar de 

bokjes niet worden geslacht maar een 

bokwaardig bestaan lijden. 

 

 

 
Daarna waren er 25 workshops waaruit je 

kon kiezen. O.a. God in de supermarkt, 

energiezuinig wonen en rijden, creatief met 

afval en leuker leven zonder plastic. 

 

In de pauze was er een biologische lunch en 

kon je bij verschillende standjes je laten 

informeren over van alles en nog wat op het 

gebied van duurzaamheid. 

 Na het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 

was de dag afgelopen. 

Na een biologisch sapje keerden we huiswaarts 

met veel ideeën. 

In de afgelopen kerkenraad hebben we verslag 

uitgebracht en wat ideeën voorgelegd aan de 

kerkrentmeesters. 

Dit krijgt zeker een vervolg. 

Truus Toxopeus en Nelly Jongkind.  

 
 
Inspiratiemiddag: ‘Augustinus en zijn passie voor het leven’ 
Donderdag 16 januari, om 14.30 uur.! 

Plaats: de pastorie van de Antonius Abt. 

Augustinus van Hippo (354 – 430) was een  

 man die zeer openhartig over zijn passies in zijn 

leven schreef. Tot zijn 25ste jaar betrof dit vooral 

wereldse zaken. Later zocht (en vond) hij de  
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vervulling van zijn verlangens vooral in de 

spiritualiteit. 

 

Hij groeide op in Thagaste, (Noord Afrika, 

toen behorend bij het Romeinse Rijk). Hij 

was bepaald geen modelzoon en leidde een 

nogal vrijgevochten leven. Het is de periode 

die hij later in zijn beroemde boek 

‘Belijdenissen’, 'een tijd vol verdorvenheid' 

noemt.  

Toch begon in die tijd ook zijn zoektocht 

naar wat nu echt de zin, de waarheid is in 

het leven. Hij las daarom klassieke filosofen 

en zocht zijn heil bij de Manicheeërs (een 

afwijkende christelijke beweging). Maar dat 

gaf niet wat hij zocht. 

 Na veel omzwervingen kwam hij terecht in 

Milaan waar toen de beroemde Ambrosius 

bisschop was. Diens preken brachten een omslag 

bij hem teweeg. 

 

Uiteindelijk kwam er een doorbraak toen hij 

kinderen hoorde zingen: ‘Tolle lege’ ('Neem en 

lees'). Hij interpreteerde die woorden als de stem 

van God. Er volgde een tijd van uitzuivering, 

waarin hij enkele mystieke ervaringen kreeg. Hij 

keerde naar Afrika terug, waar hij bij verrassing 

door het kerkvolk tot bisschop gekozen werd. Hij 

ontpopte zich als een zeer begaafd pastor die 

uitstekend kon preken. Uit de vele teksten die 

van hem bewaard zijn gebleven, zullen we er een 

aantal lezen en bespreken.  

 
                               Nieuwjaarsconcert in de Nieuwe Badkapel 

CANTATEDIENST 

NIEUWE BADKAPEL 
 

 

 Nog voor de Kerstdagen attenderen we u 

alvast op de voortzetting van een feestelijke 

traditie in januari: het jaarlijkse 

Nieuwjaarsconcert door het salonorkest 

Grandisono. Laat u meevoeren naar de 

zorgeloze sfeer van ‘luxe, calme et volupté’ in 

een wervelende mengeling van licht-klassieke 

meesterwerken en luchtige dansmuziek. 100 

jaar geleden, toen de Nieuwe Badkapel werd 

gebouwd, klonk deze muziek veelvuldig in de 

luisterrijke omgeving van de Scheveningse 

grand-hotels, maar ook in onze tijd is er geen 

mooiere manier om het nieuwe jaar in stijl te 

beginnen!  

Grandisono is een bekend gezelschap van 

vijf veelzijdige musici die alle genres 

beheersen. ‘Hoforkest’ Grandisono treedt 

regelmatig op voor het Koninklijk Huis. Het 

ensemble verrast de toehoorder met een 

breed repertoire van bekende en minder 

bekende meesterwerken, arrangementen en 

eigen composities. De bezetting van 

Grandisono bestaat deze middag uit twee 

violen, altviool en cello, begeleid op de piano 

door Bert Mooiman.  

Het Nieuwjaarsconcert vindt plaats op 

zaterdagmiddag 11 januari 2020 in de 

Nieuwe Badkapel. Aanvang: 16.00.  

Het programma duurt een uur; na afloop 

wordt u een drankje aangeboden. Toegang: 

€ 15,00; scholieren en studenten met 

studentenkaart: € 5,00. 

Adres: Nieuwe Parklaan 90, 2587 BV Den 

Haag. De Nieuwe Badkapel is gemakkelijk 

bereikbaar met tram 9 en bus 21.  

www.nieuwebadkapel.nl 

 
Mandala tekenen 
23 januari van 14.00 – 16.30 uur. 

Locatie pastorie van de RK Antonius Abt. 

De mandala staat symbool voor oneindigheid 

en veel mensen zeggen dat ze rustig worden 

van het maken van een mandala. 

Tegenwoordig kun je ook kleurboeken kopen 

waarin al mandala’s staan, maar deze 

middag maken we zelf onze eigen mandala. 

 Passers en kleurpotloden zijn aanwezig. Iedereen 

is hartelijk welkom! 

Leiding: Laura Ten Bokkel Huinink 

Kosten: € 1,-- materiaalkosten en versnapering 

Maximaal aantal deelnemers: 15 

Eventuele benodigdheden/bijzonderheden: 

eigen kleurpotloden meebrengen als men dat 

wenst. 

http://www.nieuwebadkapel.nl/
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 Rooster Kerkdiensten  
 

Datum (tijd) Predikant Bijzonderheden 

22 december 2019, 10.00 uur Ds. A. Sterrenburg uit 

Voorburg 

4e advent 

Di 24 december 2019, 22.00 uur Ds. Ch. van der Leest Kerstnachtdienst 

Wo 25 december 2019, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest 1e Kerstdag, m.m.v.  

de Cantorij 

29 december 2019, 10.00 uur Ds. E. de Fouw - 

1 december 2019, 10.00 uur Ds. W. Steenbergen uit Den 

Haag 

1e advent 

Di 31 december 2019, 17.00 uur Ds. Ch. van der Leest Oudjaar in de Bethelkerk 

Wo 1 januari 2020, 10.30 uur Ds. Ch. van der Leest en 

anderen 

PGS-breed in de  

Nieuwe Badkapel 

5 januari 2020, 10.00 uur Ds. R. den Dekker Epifanie 

12 januari 2020, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest Dienst van Schrift en Tafel 

19 januari 2020, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest, 

Pastor J. Eijcken &  

ds. J. Maasland  

Oec. Dienst in de Antonius 

Abt, m.m.v. de Cantorij 

26 januari 2020, 10.00 uur Ds. A. Sterrenburg - 

2 februari 2020, 10.00 uur Ds. Ch. van der Leest ZWO-dienst,  

m.m.v. de Cantorij 

9 februari 2020, 10.00 uur Mark van der Laan - 

 Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand. 

 

 De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 9 februari 2020 

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

 Stuur dat dan per e-mail, voor 29 januari 2020, naar heinzkuiper@kpnmail.nl  

mailto:heinzkuiper@kpnmail.nl

