
 

 

 

 
 

Protestantse Gemeente te Scheveningen 
 

11e Nieuwsbrief 
 

‘De Lofzang zal blijven klinken…’ 
 
 
Wanneer komen we weer bij elkaar als gemeente en hoe gaat dat eruitzien? In de afgelopen 
nieuwsbrief stond daar al iets over. In de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te 
Scheveningen wordt hard gewerkt aan een plan op welke wijze wij verantwoord en zo veilig 
mogelijk weer met elkaar de eredienst kunnen vieren.  Hierin trekken de vier wijkgemeenten 
gezamenlijk op. Na de samenwerking in de diensten de afgelopen periode, willen wij elkaar 
als wijkgemeenten nu helpen bij het vanaf 1 juli weer opstarten van de eigen diensten. Ook 
worden de mogelijkheden onderzocht om de online-uitzendingen van de diensten voort te 
zetten, aangezien de kans groot is dat straks als het kerkgebouw weer open is lang niet ie-
dereen naar de kerk kan of wil komen. In de komende nieuwsbrieven zullen wij u van alle 
ontwikkelingen op de hoogte houden.  
 
Komende zondag vieren wij het Hoogfeest van Pinksteren; het feest waarop wij stilstaan bij 
de uitstorting van de Heilige Geest. Ook dit feest zullen wij op afstand met elkaar moeten 
vieren. Maar dat zal het vuur van de Heilige Geest niet tegenhouden. Het Heilig vuur gaat 
immers door alle muren heen om mensen aan te raken, op te beuren, te verbinden en één 
te maken. Dat die Geest ook ons mag aanvuren in ons leven, om in ons doen en laten de 
lofzang te blijven zingen! 
 

Vieringen in de komende week 
 

Zondag 31 mei – Pinksterdienst – 10.00 uur 
Vanuit de Bethelkerk, Nieuwe Badkapel en Prinses Julianakerk gaan op Pinksteren drie voor-
gangers voor, waarbij ds. Gerco Lock en ds. Dirk-Jan Thijs liturg zijn en ds. Charlotte van der 
Leest de prediking verzorgt. Kerkradioluisteraars, stem uw kerkradio af op de Bethelkerk. 
 
Zondag 31 mei – Pinksterdienst – 10.30 uur 
Vanuit de Oude Kerk gaat ds. Barend Weegink voor. 
 
Dinsdag 2 juni – Kinder4ing, 18.00 uur 
Op dinsdagavond is er weer een kindermoment. In ongeveer 15 minuten komt een Bijbel-
verhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes en creatieve uitdagingen. Deze week komt 
de Kinder4ing vanuit de Oude Kerk. 
 

Donderdag 4 juni – Dagsluiting – 21.00 uur 
De dagsluiting is vanuit de Bethelkerk. Ds. Gerco Lock zal de dagsluiting verzorgen. 
 
Zondag 7 juni – 10.00 uur 



Vanuit de Prinses Julianakerk gaat ds. Dirk-Jan Thijs voor. 
 
Zondag 7 juni – 10.30 uur 
Vanuit de Oude Kerk gaat ds. A. van Vuuren 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 ver-
schillende 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 wijk-
gemeente 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 – Vakantietasjes voor kinderen op Scheveningen 
Op deze Pinksterzondag 31 mei is de diaconale collecte bestemd voor Vakantietasjes voor 
kinderen die bij de Voedselbank op Scheveningen komen. Ook al zou het mogen volgens de 
regels - 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.  
 

Digitale Lenteschool: geen nieuwe aflevering, wel terugkijken 
Volgende week hopen we u weer een nieuwe aflevering van de Digitale Lenteschool aan te 
bieden over de Expositie ‘Medemens’. Wil u de vorige afleveringen nog terugkijken? Dat kan 
via het YouTube-kanaal van de Nieuwe Badkapel onder de titel Digitale Lenteschool:  
(https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g) 

http://kerkomroep.nl/
http://media.streampartner.nl/player.php?url=5cf6bc2a8a2e1bd88947
https://ssl.streampartner.nl/player.php?url=926f7a7eb86c8856f262
https://www.youtube.com/channel/UC3DsBN0a5vx8BNze1UmGDow
http://www.bethelkerkscheveningen.nl/
http://www.nieuwebadkapel.nl/
http://www.oudekerkscheveningen.nl/
http://www.prinsesjulianakerk.nl/
http://www.kerkopscheveningen.nl/collecte/
https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g


 
En 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 - 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, Kerkom-
roep en kerkradio. 
 

Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect 
Vrijdag 29 mei: Hanny van der Stelt 
Vrijdag 5 juni: Ds. Jan Maasland 
Vanaf 14.25 uur is er inleidend orgelspel. Om 14.30 uur vangt de weeksluiting aan. De week-
sluitingen 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 volgen-
de uitzendingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN): 
- 'Met hart en ziel': Pinksterviering – Een KRO-NCRV-programma in samenwerking met de 
PKN. Het Pinksterfeest wordt vanuit verschillende delen van Nederland gevierd. Met muzika-
le bijdragen van Stef Bos, Elbert Smelt, Brainpower en Francis van Broekhuizen. Voorganger: 
René de Reuver.  
Zaterdag – 18.00 uur op NPO 2. Herhaling: Zondag – 07.50 uur op NPO 2. 
- Kerkdienst vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland. 
Aanleiding is de situatie rond het coronavirus in Nederland, waardoor veel plaatselijke kerk-
diensten niet door zullen gaan.  
Zondagochtend – 9.20 uur op NPO2. 
 

Tot slot 
Tot slot geven wij graag de tekst van het volgende Pinksterlied aan u mee: 
 

Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 
Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

https://youtu.be/G4_g-pSWVCY
https://youtu.be/H5sIH8hUVhM
https://youtu.be/ny11d7DQ0pE


 
Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

 
 

(tekst: John L. Bell en Graham Maule – ‘She sits like a bird’, vert. Joke Ribbers, Lied 701 in 
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, 2013) 

 
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  
 

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 
(stem uw kerk-
radio af op de 
Bethelkerk) 

Zondag 31 mei 10.30 uur Oude Kerk Ds. Barend 
Weegink 

Pinksterdienst 

Dinsdag 2 juni 18.00 uur Oude Kerk Leiding kinderne-
vendienst 

Kinder4ing 

Donderdag 4 juni 21.00 uur Bethelkerk Ds. Gerco Lock Dagsluiting 

Zondag  7 juni 10.00 uur Prinses Julianakerk Ds. Dirk-Jan Thijs Kerkdienst 

Zondag 7 juni 10.30 uur Oude Kerk Ds. A. van Vuuren Kerkdienst 

 


