
 

 

 

 

Protestantse Gemeente te Scheveningen 
 

10e Nieuwsbrief 
 

‘De Lofzang zal blijven klinken…’ 
 
Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie. De versoepeling van de maatregelen, 
die de regering een aantal weken geleden heeft aangekondigd, is daarin bevestigd. En 
daarmee ook het hoopvolle signaal dat vanaf 1 juli bijeenkomsten van maximaal 100 
personen zijn toegestaan. Uiteraard onder duidelijke voorwaarden. 
In de Protestantse Gemeente te Scheveningen wordt achter de schermen onderzocht hoe de 
kerkdiensten georganiseerd kunnen worden en wat hier allemaal bij komt kijken. De PKN 
heeft daarvoor een protocol opgesteld. Hierin staat onder meer dat we niet alleen rekening 
moeten houden met de anderhalve meter afstand, maar ook met zaken als een grondige 
reiniging van alle objecten, het opzetten van een reserveringssysteem en nog veel meer. Een 
punt dat ons diep raakt, is dat de PKN gemeentezang vooralsnog dringend afraadt, omdat 
dat mogelijk te grote risico’s met zich meebrengt. We willen in de diensten zeker muziek en 
zang laten klinken, maar we zullen voorlopig dus nog niet uit volle borst gezamenlijk de ons 
vertrouwde en dierbare liederen kunnen zingen. 
Het zijn grote uitdagingen waarbij verantwoorde keuzes moeten worden gemaakt. Dit alles 
kost tijd. De samenwerking in kerkdiensten, dagsluitingen en kinder4ingen met de andere 
Protestantse kerken op Scheveningen zal gedurende de maand juni dan ook doorgaan. Op 
die manier is er gelegenheid om dit alles goed uit te denken, vanuit de hoop en het 
vertrouwen dat wij ergens in juli de lofzang zullen horen klinken! 
 

Vieringen in de komende week 
 

Zondag 24 mei – Kerkdienst – 10.00 uur 
Vanuit de Bethelkerk gaat ds. Gerco Lock voor. 
 
Zondag 24 mei – Kerkdienst – 10.30 uur 
Vanuit de Oude Kerk gaat ds. A. Christ voor. 
 
Dinsdag 26 mei – Kinder4ing, 18.00 uur 
Op dinsdagavond is er weer een kindermoment. In ongeveer 15 minuten komt een 
Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes, creatieve uitdagingen. Deze week 
komt de Kinder4ing vanuit de Bethelkerk. 
 

Donderdag 28 mei – Dagsluiting – 21.00 uur 
De dagsluiting is vanuit de Prinses Julianakerk. Ds. Dirk-Jan Thijs zal de dagsluiting verzorgen. 
 
 
 
 



Zondag 31 mei – Pinksterdienst – 10.00 uur 
Vanuit de Bethelkerk, Nieuwe Badkapel en Prinses Julianakerk gaan op Pinksteren drie 
voorgangers voor, waarbij ds. Gerco Lock en ds. Dirk-Jan Thijs liturg zijn en ds. Charlotte van 
der Leest de prediking verzorgt.  
 
Zondag 31 mei – Pinksterdienst – 10.30 uur 
Vanuit de Oude Kerk gaat ds. Barend Weegink 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. 
Beluisteren: via de kerkradio en via kerkomroep.nl. 
Live kijken: alle activiteiten zijn live te bekijken via de link: 
http://media.streampartner.nl/player.php?url=5cf6bc2a8a2e1bd88947 
Terugkijken: alle activiteiten zijn terug te kijken via de link: 
https://ssl.streampartner.nl/player.php?url=926f7a7eb86c8856f262 
‘Kinder4ing’: YouTube-kanaal ‘Kinder4ing’ is te vinden via de link: 
https://www.youtube.com/channel/UC3DsBN0a5vx8BNze1UmGDow 
Wij maken u erop attent dat Kinder4ing met name geschikt is om met beeld mee te maken. 
 
Deze en overige informatie is ook te vinden op de websites van de wijkgemeenten: 
Bethelkerk: www.bethelkerkscheveningen.nl 
Nieuwe Badkapel: www.nieuwebadkapel.nl 
Oude Kerk: www.oudekerkscheveningen.nl 
Prinses Julianakerk: www.prinsesjulianakerk.nl 
 

Collecte 

We hopen dat u ook nu uw gaven wilt 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 ‘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. 

 
Diaconale collecte zondag 31 mei – voedselbank: vakantietasjes kinderen 
Op zondag 31 mei is de diaconale collecte bestemd voor Vakantietasje voor kinderen die bij 
de Voedselbank komen. Ook al zou het mogen van de regering - deze kinderen kunnen niet 
op vakantie omdat daar het geld niet voor is. De diaconie wil hen een tasje geven met iets 
om mee te spelen, om een ijsje te eten of om iets leuks te gaan doen.  
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Digitale Lenteschool: deel 2 - Indonesische kunst 
Vorige week is het tweede deel van de digitale lenteschool van start gegaan over de 
expositie ‘Medemens’, die momenteel in de Nieuwe Badkapel hangt. Vanaf vrijdag 10.00 uur 
is er een nieuwe digitale les, waarin ds. Charlotte van der Leest met u zal kijken naar een 
ander kunstwerk van de Balinese kunstenaar I Nyoman Darsane, getiteld ‘Dialoog tussen 
Jezus en de Hindoe god van de dood’.  
Deze aflevering is te bekijken via het YouTube-kanaal van de Nieuwe Badkapel onder de titel 
Digitale Lenteschool: (https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g) 
 

Wilt u de vorige afleveringen van de digitale lenteschool over (kerk)muziek terugkijken? Klik 
dan hier: 1e) https://youtu.be/G4_g-pSWVCY. 

2e) https://youtu.be/H5sIH8hUVhM 
3e) https://youtu.be/ny11d7DQ0pE 

 

 Oude Kerk - Zomerzangavond in herhaling Deel 2 
Op dinsdag 26 mei om 19.30 uur kunt u via kerkradio, kerkomroep of de website van de 
Oude Kerk een zomerzangavond terugkijken waarin de voorganger ds. P. Visser was en de 
muzikale medewerking werd verleend door het Nieuw Veluws Vocaal onder leiding van 
Maria den Hertog. Het orgel werd bespeeld door Kees Spaans en Gerrit Hoek bespeelde de 
trompet.  
 

Oude Kerk - Orgelconcert Martin Mans 
Op zaterdagavond 30 mei om 21.00 uur zal de organist Martin Mans een orgelconcert geven 
in de Oude Kerk. Hij zal zich laten vergezellen door enkele solisten en musici. Dit concert is 
niet voor publiek toegankelijk en alleen te volgen via de website van de Oude Kerk, 
Kerkomroep en kerkradio. 
 

Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect 
Vrijdag 22 mei: Hanny van der Stelt – Vrijdag 29 mei: 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.  
 

Diensten van de PKN 
Mocht u niet in het bezit zijn van digitale middelen, dan verwijzen wij graag naar de 
volgende uitzendingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN): 
- Het KRO-NCRV programma 'Met hart en ziel': zesdelige serie in samenwerking met de PKN, 
waarin ds. René de Reuver in een aantal korte meditaties vooruitkijkt naar Pinksteren. 
Iedere uitzending sluit af met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. 
Zaterdag – 18.00 uur op NPO 2. Herhaling: Zondag – 07.50 uur op NPO 2. 
- Korte kerkdienst van de PKN in samenwerking met de EO, ter vervanging van de 
kerkdiensten die niet doorgaan. Zondagochtend – 9.20 uur op NPO2. 
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Tot slot 
Graag beëindigen wij deze nieuwsbrief met een Hemelvaartslied, Lied 663 uit ons Liedboek: 
 

Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 

zijn wij door Hem bemind. 
 

Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 
(Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt) 

 
Een goede week! 
 
Namens de wijkkerkenraden: 
Lia Knoester (Bethelkerk), Martin Buis (Nieuwe Badkapel - Zorgvlietkerk), Hans Dolleman 
(Oude Kerk) en Stieneke Stokman (Prinses Julianakerk) 
 

Namens de algemene kerkenraad: 
Rien de Jonge, Arjen Lakerveld en Charlotte van der Leest 
 

Agenda  
Zondag  24 mei 10.00 uur Bethelkerk Ds. Gerco Lock Kerkdienst 

Zondag 24 mei 10.30 uur Oude Kerk Ds. A. Christ Kerkdienst 

Dinsdag 26 mei 18.00 uur Bethelkerk Leiding 
kindernevendiens
t 

Kinder4ing 

Dinsdag 26 mei 19.30 uur Oude Kerk ds. P. Visser Zomerzang-
avond 

Donderdag 28 mei 21.00 uur Prinses Julianakerk Ds. Dirk-jan Thijs Dagsluiting 

Zaterdag 30 mei 21.00 uur Oude Kerk Martin Mans Orgelconcert 

Zondag  31 mei 10.00 uur Prinses Julianakerk 
Nieuwe Badkapel 
Bethelkerk 

Ds. Dirk-Jan Thijs 
Ds. Charlotte van 
der Leest 
Ds. Gerco Lock 

Pinksterdienst 
vanuit de drie 
kerken 

Zondag 31 mei 10.30 uur Oude Kerk Ds. Barend 
Weegink 

Pinksterdienst 

 


