
   

 

   

 

NIEUWSBERICHT 9 augustus 2020 

 

De zomer is alweer halverwege. Juli is afgesloten met een paar erg warme dagen en op het moment van 

schrijven bouwt zich een heuse landelijke hittegolf op! 

We bidden en hopen dat we deze hittegolf allemaal goed mogen doorkomen en vooral bidden we dat 

het Coronavirus ons niet zal raken. 

Het virus is nog lang niet weg, dus blijf alert en voorzichtig! 

De kerkenraad is dankbaar dat Wim Buis zijn benoeming tot ouderling heeft aanvaard. Er is geen 

bezwaar tegen zijn benoeming bij de kerkenraad ingebracht, zodat ds. Weegink een datum voor de 

bevestiging van Wim Buis met hem kan afspreken. 

Samen met Wim hopen we weer veel werk in onze gemeente te kunnen doen, waarbij we natuurlijk nog 

meer ambtsdragers kunnen gebruiken. We zijn blij met de vele vrijwilligers in onze gemeente en die 

hebben we ook hard nodig, maar er zijn nog vacatures voor de kerkenraad, vooral voor ouderlingen. 

We feliciteren mevrouw de P.A. Ruiter – Bruin uit de Wantstraat 5, die nu vrijdag 7 augustus haar 90e 

verjaardag viert. Deze verjaardag kan vanwege de Coronacrisis niet heel uitgebreid gevierd worden, 

maar we hopen op een fijne dag voor haar! 

Maar er zijn natuurlijk veel meer jarigen in deze coronatijd! We noemen er nog een paar met een 

kroonjaar, maar dat aantal is vast niet volledig: 

Zuster Barbera M. van der Meer-Hendrikse werd al op 28 april van dit jaar 90 jaar en broeder Willem den 

Dulk werd op 5 juli 90 jaar oud. Zuster J.A. Blok-Spaans (Annie) van de Hoge Prins Willemstraat viert op 1 

september haar 80e verjaardag. Op de zondag van uitkomst van dit nieuwsbericht viert zuster Chieltje 

den Heijer-van der Zwan uit de Vissershavenstraat 175 haar 87e verjaardag. 

Allen van harte gefeliciteerd en we bidden hen en ons allen een goede gezondheid toe. 

We zijn ook blij met het initiatief van het Multimediateam (Mmt). 

Zij verzorgen met goedkeuring van de kerkenraad, maar verder helemaal zelfstandig, 5 alternatieve 

zomerzangavonden. Vier avonden met de vier predikanten van Protestants Scheveningen en één avond 

in september, die zij geheel zelf zullen verzorgen. 

Inmiddels hebben we kunnen zien dat het mooie avonden zijn. Op dinsdag 14 juli beet ds. Barend 

Weegink het spits af en op dinsdag 28 juli was er een avond met ds. Dirk-Jan Thijs. 

De avonden zijn zonder publiek, de predikanten verzorgen het onderwerp van de avond en de liederen 

en praten deze aan elkaar net als bij gewone zomerzangavonden. De liederen worden door het Mmt op 

internet opgezocht en ingepast in het programma. Het is een mooi geheel en we kunnen deze avonden 

van harte bij u aanbevelen! De avonden zijn te bekijken en ook terug te zien via kerkomroep.nl en via de 

website van de Oude Kerk www.oudekerkscheveningen.nl 

De volgende avonden zijn op dinsdag 11 augustus om 20.00 uur met ds. Gerco Lock en op dinsdag 25 

augustus 2020 om 20.00 uur met ds. Charlotte van der Leest. 

De datum in september houdt u nog even tegoed. 

Van harte aanbevolen dus! 



De kerkenraad heeft besloten om ook in augustus niet te zingen in de kerk. Het aantal besmettingen 
loopt momenteel weer op, dus het lijkt verstandig om daarmee te wachten. Wellicht komt de overheid 
of de PKN met nieuwe regels. 
De adviezen van de overheid, het RIVM en van de PKN zijn op dit moment niet heel duidelijk. Men laat 
wel of niet zingen in de kerk met een aantal regels aan de verantwoordelijkheid van de kerkbesturen 
over. In principe kunnen en mogen we in de Oude Kerk zingen bij de kerkdiensten volgens de uitgebreide 
rekenmodellen. Er moet voldoende plafondhoogte zijn en er moet per aanwezige 30 kubieke meter 
inhoud in het gebouw zijn. Zelfs met 100 aanwezigen voldoet de Oude Kerk aan de regels en mogen we 
zingen! Wist u dat we met de 1,5 meter afstand regel in de Oude Kerk 70 personen kunnen ontvangen en 
30 in de Koorkerk? 
 
Buitendienst? 

Op allerlei plaatsen in het land worden openluchtdiensten gehouden. De reden is duidelijk. Wij hebben 

een mooie kerktuin. Wat zou u ervan denken dat we dit, als het weer het toelaat, ook eens in de tuin van 

de Oude Kerk op Scheveningen gaan doen? Dan moeten we dus niet het seizoen laten voorbijgaan. En 

kunnen we tenminste zingen. Een keer ’s morgens of een keer ’s middags. Wie weet! (W) 

 

Op zondag 16 augustus 2020 is weer de driemaandelijkse zendingscollecte. De Commissie Zending/ZWO 

zal op die dag enveloppes bij de ingang van de kerken aan de kerkgangers uitdelen, maar u kunt uw 

bijdrage ook overmaken via de bankrekening, die onder dit stukje vermeld staat. 

In de Oude Kerk (en ook in de PJK) wordt gecollecteerd voor het werk van de GZB, zie hieronder.  

Slowakije 
Hart voor de Roma (Gereformeerde Zendingsbond) 
Met de zomercollecte wil GZB samen met u en de Hongaarse Hervormde Kerk van Slowakije graag 
helpen bij de volgende projecten: 
Een groep getalenteerde Roma-muzikanten wil nieuwe liederen maken en zo mensen in Slowakije 
bereiken en bemoedigen met het Evangelie. 
De kerk wil graag speciale bijbelcursussen opzetten, waarbij Roma en leden van de Hongaarse Kerk het 
geloof delen en werken aan onderlinge verzoening. 
Er is een gebouw aangekocht om een ontmoetingscentrum voor Roma te starten: een plek waar zij 
gezien en geholpen worden. Dit gebouw moet worden gerenoveerd. 
Uw gift is welkom via de collecte of op NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. Zomercollecte. 
Van harte bij u aanbevolen! 
Het volgende linkje vertelt het verhaal van de Kerk in Slowakije : https://www.gzb.nl/projecten-
werkvelden/project/?id=439 
Wilt u liever het werk van Kerk in Actie voor Rwanda ondersteunen, kijk dan voor het doel en voor de 
bankrekening in de kerkbode van jongstleden 17 juli. 
 
Een boek over de familie Van der Harst 

Over een hardwerkend maar ook reislustig en kunstzinnig Schevenings/Zeeuws geslacht. 

Op zaterdag 4 juli jl. zou in de Anglicaanse Kerk aan de Arie van der Spuyweg een voor de Scheveningse 

geschiedschrijving belangrijk boek worden gepresenteerd. Door de coronamaatregelen kon deze 

bijeenkomst helaas niet doorgaan. 

Diverse Scheveningse families werden al beschreven. Daaraan ontbrak tot heden een gedegen werk over 

de familie Van der Harst. Daarin is nu voorzien door de 615 pagina’s tellende publicatie van de hand van 

de bekende Haagse genealoog Frans van Min. 

Deze laat de familielijn beginnen bij Jacob Lenertszoon en Maritje Cornelis[dochter]. Rond 1600 woonde 

het jonge echtpaar in de Keizerstraat. Het einde van de lijn Van der Harst komt na veertien geslachten 

tenslotte uit bij de huidige generatie waarvan in het boek wordt aangegeven dat de jongste werd 

geboren 12 maart 2018. 

https://www.gzb.nl/projecten-werkvelden/project/?id=439
https://www.gzb.nl/projecten-werkvelden/project/?id=439


‘De kerk aan de Keizerstraat’ neemt bij deze families eeuwenlang een belangrijke plaats in: 

gebeurtenissen als dopen, trouwen, begraven (in de kerk of buiten op het kerkhof) en de zondagse 

kerkgang zijn onlosmakelijk ook met de Van der Harsten verbonden. Bastiaen van der Harst was er in de 

achttiende eeuw kerkmeester en hing zijn wapen aan het in 1765 nieuw gebouwde orgel. Enkele 

grafstenen van Van der Harsten zijn nog steeds in het koor aanwezig. 

Maar niet alleen ‘droge’ feiten en jaartallen worden opgesomd. Naast honderden foto’s werd indien 

mogelijk interessante achtergrondinformatie toegevoegd. Door het gedegen speurwerk van de auteur en 

met medewerking van talrijke betrokkenen kunnen door deze publicatie thans vele Van der Harsten zicht 

krijgen op hun afstamming en op de familieverbanden van hun (verre) voorvaderen tot heden. 

Gegevens: Frans van Min, De familie van der Harst Scheveningen – Zeeland. Gebonden, 615 pagina’s. 

Geïllustreerd met enkele honderden (portret)foto’s. Prijs €  50. Meer informatie: vanmin@ziggo.nl 

Kerkegoed 

Via ds. Weegink werd € 30, € 10 en € 100 voor de wijkgemeente Oude Kerk ontvangen. De twee 

eerstgenoemde bedragen gingen naar de kas van wijkvereniging Rehoboth, die in een deel van de 

bekostiging van het gemeenteleven voorziet. Het laatste bedrag is voor de Oude Kerk (deelbegroting 

2020). Hartelijk dank voor de giften! 

 

Wat is rijkdom? 

Het is een vreemd jaar, met teruglopende economie en oplopende tekorten. Kan een christen dit alleen 

maar financieel uitmeten? Is rijkdom, zoals de Schrift ons leert, niet vooral een geestelijk begrip? 

Onderstaand gedichtje, een broodkruimel van  Anne Lies Mossel-de Kievit, vond ik in een blad. 

Eenvoudig van toon zegt het genoeg. (W) 

 

Als ik rijk ben in de Here tel ik geld en goed niet mee.  

Maar Hem dienen en Hem eren maakt me rijk en geeft me vree. 

Rijk omdat Hij mij leert delen in die grote erfenis,  

die bestemd is voor zovelen van wie Jezus Redder is. 

Rijk omdat ik troost mag kennen, wetend dat een prijs klaarstaat. 

Rijk omdat ik mag vertrouwen dat ik nooit alleen hoef gaan.  

Dat ik steeds op God mag bouwen, Hij gaat altijd voor mij aan. 

Rijk omdat er diepe vrede neerdaalt die mijn angsten sust. 

Iemand hoort naar mijn gebeden, iemand brengt mij ware rust. 

Rijk zijn kun je zonder centen, ogen dicht en handen saam,  

biddend om een nieuwe lente in Zijn glorierijke Naam! 

 

Tenslotte 

Weer een nieuwsbrief vandaag. Zo blijven we van elkaar op de hoogte. Hartelijke zomergroet, oud. Hans 

Dolleman en ds. Barend Weegink 
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