
 

 

 

Protestantse Gemeente te Scheveningen 
 

13e Nieuwsbrief 
 

‘De Lofzang zal blijven klinken…’ 
 
 
Naast het corona-virus wordt het nieuws deze week ook bepaald door de demonstraties 

tegen racisme. Een wereld in beweging tegen de ongelijke behandeling van mensen op basis 

van huidskleur, afkomst of omdat men als ‘anders’ wordt beschouwd. Helaas ervaren ook 

velen in onze samenleving deze ongelijkheid. Het is goed dat mensen daartegen opstaan en 

een geluid laten horen tegen alles dat mensen uit elkaar dreigt te drijven. 

In de kerk belijden wij dat wij állen door de Eeuwige geliefd en bemind zijn, en horen wij dat 

wij geschapen zijn naar Zijn beeld. Zo divers als wij zijn, zo zijn wij dus geschapen, ieder als 

elkaars gelijken. We hebben nog maar net gehoord dat met Pinksteren Gods Geest op ons is 

neergedaald, op mensen uit allerlei windstreken. Laten wij vanuit die Geest naar elkaar luis-

teren, elkaar omarmen en ruimte geven! 

 

De lofzang gaat door. In de maand juni zullen de Bethelkerk, de Nieuwe Badkapel-

Zorgvlietkerk, de Prinses Julianakerk en de Oude Kerk nog, al dan niet gezamenlijk, kerkdien-

sten uitzenden in beeld en geluid. Tegelijk wordt er hard gewerkt, dat alle kerken vanaf 5 juli 

de deuren kunnen openen voor bezoekers, zodat we weer kunnen samenkomen voor de 

eredienst. Een bijzonder moment om naar uit te kijken! 

Deze diensten zullen wel anders zijn dan dat we gewend waren. Zo kan er nog geen gemeen-

tezang zijn en zijn er een beperkt aantal zitplaatsen. Het is vanaf juli weliswaar weer toege-

staan om 100 bezoekers toe te laten, maar vanuit het oogpunt van veiligheid zullen we met 

een kleiner aantal bezoekers beginnen. De uitzendingen in beeld en geluid zullen doorgaan, 

ook na 1 juli. Dit geeft iedereen de mogelijkheid om de diensten te blijven volgen, ook als 

men nog niet naar de kerk kan of wil komen. Houdt u nieuwsbrieven en websites in de gaten 

voor de laatste informatie. Er zijn kerken die tijdens een dienst in juni met een aantal geno-

digden alvast oefenen hoe de maatregelen in juli moeten worden toegepast.  

Bij alle te nemen maatregelen en te maken keuzes staat één ding voorop: veiligheid! We 

willen op een veilige en verantwoorde manier bij elkaar komen. En aangezien samenkomen 

nog steeds een risico met zich meebrengt, zullen we ons moeten aanpassen en vraagt dit 

discipline van een ieder. Dat zal dus best wennen zijn. Maar wat zal het fijn zijn om straks 

met elkaar, live en digitaal, weer de lofzang te horen klinken! 

 
 
 
  
 



Vieringen in de komende week 
 

Zondag 14 juni – 10.00 uur 
Vanuit de Bethelkerk gaat ds. Gerco Lock voor. 
 
Zondag 14 juni – 10.30 uur 
Vanuit de Oude Kerk gaat ds. Barend Weegink voor. 
 
Dinsdag 16 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 Prinses Julianakerk. 
 

Donderdag 18 juni – Dagsluiting, 21.00 uur 
De dagsluiting is vanuit de Prinses Julianakerk. Ds. Dirk-Jan Thijs zal de dagsluiting verzorgen. 
 
Zondag 21 juni – 10.00 uur 
Vanuit de Nieuwe Badkapel gaat ds. Charlotte van der Leest voor. 
 
Zondag 21 juni – 10.30 uur 
Vanuit de Oude Kerk gaat ds. E. van Rooijen 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.  

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/


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. 

 
Collectedoelen zondag 14 juni 

1. Hulpgoederen Oost-Europa 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Wijkkas 

 

Digitale Lenteschool: nog even geduld 
Tot onze spijt is het niet mogelijke gebleken nieuwe opnamen te maken over de Expositie 
‘Medemens’ voor de digitale lenteschool. Wij hopen in de komende nieuwsbrief wel weer 
nieuwe afleveringen te kunnen aankondigen!  
Vorige afleveringen zijn nog wel terug te kijken. Dat kan via het YouTube-kanaal van de 
Nieuwe Badkapel onder de titel Digitale Lenteschool:  
(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 
  

Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect 
Vrijdag 12 juni: Ds. Hanny van der Stelt 
Vrijdag 19 juni: Ds. Dirk-Jan Thijs 
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.  

 
Muziek vanuit de Prinses Julianakerk 
Op woensdag 17 juni wordt er vanuit de Prinses Julianakerk een muzikale avond uitgezon-
den. Vanaf 19.15 uur spelen Frans van Riessen op orgel en Gerrit Hoek op trompet. 
Voor informatie en de link: www.prinsesjulianakerk.nl. 
 

Diensten van de PKN 
Mocht u niet in het bezit zijn van digitale middelen, dan verwijzen wij graag naar de Kerk-
dienst vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland. 
Zondagochtend – 9.20 uur op NPO2. 
 

Slotwoord 
Graag sluiten wij deze nieuwsbrief af met dit avondgebed (uit: Liedboek. Zingen en bidden in 

huis en kerk, p. 584): 
Heer, onze God, 

Geef ons een rustige nacht, 

https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g
https://youtu.be/G4_g-pSWVCY
https://youtu.be/H5sIH8hUVhM
https://youtu.be/ny11d7DQ0pE
http://www.prinsesjulianakerk.nl/


veilig onder uw bescherming. 

Wij denken aan hen 

die vannacht moeten werken, 

aan de mensen die ziek zijn, 

aan wie niet kunnen slapen van de zorgen of het gemis. 

Wees voor hen allen een bron van troost, 

van kracht en bemoediging. 

Blijf met uw zegen bij onze wereld 

en waak over uw schepping, 

deze nacht en tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 
Een goede week gewenst! 
 
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  14 juni 10.00 uur Bethelkerk Ds. Gerco Lock Kerkdienst 

Zondag 14 juni 10.00 uur Oude Kerk Ds. Barend Wee-
gink 

Kerkdienst 

Dinsdag 16 juni 18.00 uur Prinses Julianakerk Leiding kinderne-
vendienst 

Kinder4ing 

Woensdag  17 juni 20.00 uur Nieuwe Badkapel Wijkvereniging 
Nieuwe Badka-
pel-Zorgvlietkerk 

Algemene Le-
denvergade-
ring 

Woensdag 17 juni 19.15 uur Prinses Julianakerk Frans van Riessen 
& Gerrit Hoek 

Muzikale 
avond 

Donderdag 18 juni 21.00 uur Prinses Julianakerk Ds. Dirk-Jan Thijs Dagsluiting 

Zondag  21 juni 10.00 uur Nieuwe Badkapel Ds. Charlotte van 
der Leest 

Kerkdienst 

Zondag  21 juni 10.00 uur Oude Kerk ds. E. van Rooijen Kerkdienst 

 


