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In Memoriam. 

Ds. Hans Eschbach,   

7 april 1948 – 26 maart 2019. 

In deze periode, de maanden februari, maart en 

april, zou eigenlijk niet ds. Bosveld, maar ds. Hans 

Eschbach onze gemeente dienen. Helaas, in 

augustus 2018 heeft hij zich al af moeten melden, 

omdat er bij hem een niet-behandelbare 

alvleesklier-kanker geconstateerd was. 

Op dinsdag 26 maart j.l. heeft de Heer Zijn dienstknecht naar huis geroepen.  

Ook in zijn ziekteperiode bleef hij – bijvoorbeeld door bijdragen op zijn eigen 

facebook-site – een blij en krachtig getuigenis afleggen van zijn  Heer, die 

sterker is dan de dood.  

De dank- en afscheidsdienst is op maandag 1 april (vandaag dus) in 

Amersfoort. Onze gemeente is daar vertegenwoordigd door Gijs v.d.Kolk. 

Ds. Eschbach heeft deze gemeente tweemaal een periode van drie maanden 

mogen dienen. De eerste periode was in de maanden november en december 

van 2011 en januari 2012, de tweede periode was dezelfde maanden in resp. 

2014 en 2015.             

Hij was een vriendelijke, spontane man, maar vooral iemand die vol was van 

het Evangelie van Jezus Christus, die de boodschap van verlossing en 

vergeving door Zijn kruiswerk altijd op een frisse en originele wijze wilde 

uitdragen. Illustraties daarvan in onze gemeente waren de acties  “Er is meer” 

en de unieke Kerstavonddienst, die we in november 2014 op het strand van 

Guardamar mochten houden. Maar ook de Alphacursus in onze gemeente was 

vrucht van zijn creativiteit en bevlogenheid. 

De rouwkaart vermeldt twee dingen: 

A. Met vreugde mocht Hans werkzaam zijn in het Koninkrijk van God. Zo 

hebben wij hem ook in onze gemeente mogen meemaken, zeggen we tot 

eer van God. 

B. In de aanhef van de rouwkaart staat: Een fantastisch leven gehad, 

een heerlijk Evangelie verkondigd: 

Jezus Christus geeft kracht voor vandaag  

en blijde hoop voor de toekomst. 
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Die laatste twee regels zijn een citaat uit het tweede couplet van het lied: 

“Groot is Uw trouw o Heer”. Dat lied hebben we in de ochtenddienst van 31 

maart na het moment van gedachtenis samen gezongen. 

Namens de kerkenraad van “De Hoeksteen”, Guardamar del Segura, 

Bert Bosveld 

 

 

 

 

Hans’ vrouw Kea schreef bij de toezending van de rouwkaart de volgende 

woorden: 

Lieve mensen, 

Dan is het opeens zover dat Hans er niet meer is. Hij is nu bij zijn Heer. 

Hierbij de kaart met de uitnodiging voor de dank- en herdenkingsdienst. 

Een hartelijke groet, 

Kea Eschbach    

 

Gelieve tweemaal op de link te klikken om de kaart te kunnen openen. 

  
Kaart Hans 

Eschbach-digitaal.pdf 
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Van de redactie 

 

Beste gemeente, 

 En dan nu iets heel anders en dat is een hele 

overgang. 

Met spanning heb ik uitgekeken naar de oplossingen 

van de de puzzel in de Nieuwsbrief van maart. Zegge 

en schrijve één enthousiastelinge heeft de moeite 

genomen om de de uitslag van de puzzel naar mij toe te sturen. Het kan 

natuurlijk zo zijn dat er helemaal geen interesse voor bestaat om zo iets in de 

Nieuwsbrief te plaatsen, laat staan de moeite te nemen om te proberen die op 

te lossen en me die vervolgens toe te sturen, maar dan hoor ik dat graag van 

jullie, want het is best een hele klus om elke maand weer met iets origineels te 

komen. 

Ook kopij, stukjes of iets dergelijks vanuit de gemeente blijven weg en dat is 

heel jammer. Het zou leuk zijn als we betrokken op elkaar zijn en er samen 

iets moois van willen maken.  

Laten we het er maar op houden dat jullie er nog aan moeten wennen om de 

hersens even te laten kraken. 

Wie wil er meedenken om deze gemeenschappelijke rubriek (redactie en 

gemeenteleden) te voorzien van een leuke, toepasselijke naam? Alle 

suggesties zullen in de Nieuwsbrief worden vermeld en daaruit zal door de 

redactie een definitieve naam gekozen worden. Doet u mee?????? 

 

Ik wens jullie een hele gezegende, stille week toe, die zijn afronding mag 

vinden in het Opstandingsfeest van onze Redder, Jezus Christus.   

 

Denk om de kopij: vóór 20 april moet die bij mij worden ingeleverd 

redactie@iggds.nl. Kopij die na die datum binnenkomt, wordt doorgeschoven 

naar de volgende maand. 

Anneke Nijhof 

 

mailto:redactie@iggds.nl
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Mededelingen van de 

kerkenraad 

 

 

Beste Gemeente, 

 

Ik begin maar direct met wat me zwaar valt: het vertrek van Rina van der 

Laan-De Munck uit de kerkenraad. Via de mail hebt u daar al officiëel bericht  

over ontvangen. Ik betreur het enorm dat, ondanks alle inspanningen van de 

kerkenraad, wij dit niet hebben kunnen voorkomen. 

Verderop in de nieuwsbrief leest u over de procedure, die wordt opgestart 

voor de verkiezing van een nieuwe ambtsdrager. 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het prachtig weer en worden er niet 

alleen wat temperatuur betreft records gebroken, maar ook wat betreft het 

aantal bezoekers in onze kerk. Op 24 februari j.l. waren er 102 bezoekers, 

geweldig! 

In deze periode worden er ook veel activiteiten georganiseerd, waarvan we de  

verhalenavond van Otto de Bruyne inmiddels hebben gehad. 

Wat een boeiende avond was het. Otto, nogmaals heel hartelijk bedankt. 

We kijken uit naar de Bach-avonden en de Vespers en hopen daar ook veel 

mensen te mogen begroeten. 

U heeft vast al opgemerkt dat het restaurant bij de kerk weer is geopend. Het 

is een Italiaans restaurant. Er waren de eerste zondagen wat 

opstartproblemen, waardoor we best lang op onze koffie moesten wachten, 

maar we hopen dat één en ander nu is opgelost. 

Natuurlijk denken we in deze periode ook aan onze zieken. We wensen hen 

allen heel veel sterkte en bovenal Gods nabijheid. 

 

Fred van den Heuvel, 

Voorzitter van de kerkenraad 
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Verkiezingen nieuwe ambtsdrager 

Door het vroegtijdig aftreden van Rina van der Laan-De Munck is er een 

vacature ontstaan voor het ambt van ouderling. De kerkenraad roept de leden 

op om vóór 05-04-2019 namen in te leveren van leden die zij geschikt achten 

voor dit ambt. U kunt dit schriftelijk doen bij bij de scriba: scriba@iggds.nl   

De gemeentevergadering, waarin de nieuwe ouderling zal worden verkozen, zal 

plaatsvinden op D.V. zondag 05-05-2019 na de dienst.  

 

Namens de kerkenraad, 

Henny van der Heide-Schuurman 

Scriba IGGDS 

 

 

Collecte-opbrengsten van zondag 24 februari tot en 

met zondag 17 maart 2019 

De eerste collecte is voor de kerk (kosten pastorie, auto, kerkzaal etc.). 

De tweede collecte is voor de diaconie (ondersteuning enkele Spaanse 

gezinnen en diverse charitatieve doelen en projecten). 

 

24 februari:   aanwezigen 102               1e collecte €  221,13                

             2e collecte €  178,58 

3  maart:      aanwezigen 59                1e collecte €   97,19                   

             2e collecte €   69,55 

10 maart:     aanwezigen 69            1e collecte €  136,75                 

             2e collecte €   91,00 

17 maart:     aanwezigen 42                 1e collecte €   87,23                   

             2e collecte €   51,07 

Bernhard de Vries,  

Kerkrentmeester 
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Van de predikant 

 

Opgewekt…zoals in de Schriften 

staat….( 1 Cor. 15:3 en 4) 

Als de christelijke kerk in deze dagen het lijden van haar 

Heer gedenkt en Zijn opstanding uit de dood viert, doet ze 

dat omdat dat geloof het hart van haar belijdenis en 

bestaansrecht uitmaakt. Niet voor niets staat er op of in 

iedere Christelijke kerk een kruis. Het hart van de verkondiging is: Jezus 

Christus, de gekruisigde is de Messias, de Zoon van de levende God! 

Daarom kon Hij onze Redder zijn. 

Dat was Petrus belijdenis, toen de Here Jezus aan zijn discipelen vroeg: “En 

jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?”                                                                                       

Petrus zal toen mede namens de andere discipelen gesproken hebben en 

anders zullen ze vast hun instemming betuigd hebben.                                                                                         

En belangrijker nog dan de instemming van die anderen zegt de Heer: “Op 

deze rots (d.i.: deze geloofsbelijdenis) zal Ik mijn kerk bouwen.” 

Wie is Jezus van Nazareth? Wie is Hij voor jou? Daar gaat het om!!                                                                

Is Hij echt de door God Beloofde Messias, waar heel het Oude Testament naar  

verwijst en die de profeten hebben aangekondigd? Zowel de evangelisten als 

de apostel Paulus maken hun lezers duidelijk: dit is niet alleen een kwestie van 

feitelijke wonderen en tekenen, dit is ook niet slechts bepaald door de 

gekleurde waarneming en interpretatie van de apostelen, maar dit is nu 

precies wat God beloofd heeft en wat Hij heeft laten voorzeggen door 

Zijn profeten. Gods Geest heeft het al eeuwen tevoren - en de eeuwen door - 

laten aankondigen. 

In 1 Korintiërs 15 benadrukt Paulus twee dingen:                                                                                                                        

In vs. 3 “Dat de Messias (Christus) voor onze zonden gestorven is”, 

zoals in de Schriften staat.                                                                                                                                 

En in vs. 4: “Dat Hij is begraven en op de 3e dag is opgewekt” , zoals in 

de Schriften staat. 

Het eerste heeft er alles mee te maken dat er een middel is om de relatie met 

God te herstellen, maar dat het grote probleem van zonde en kwaad dat 



 Nieuwsbrief “De Hoeksteen” jaargang 1 no. 10 – april 2019  

9 

 

verhindert. Zonder de vergeving van onze schuld, is er geen contact met 

God mogelijk.                                                                                                        

Zonder het geloof in het offer van Golgotha, zou ieder geloof (ook het 

christelijke) vaag gefilosofeer en religieus geleuter zijn.                                                            

Gezwam dat afketst op de keiharde realiteit van dood!                                                                                                         

Maar nu is door Godzelf door middel van Zijn Messias, volkomen reiniging, 

vergeving en herstel van een levend contact voorzien.                                                                                

En dat was in de profetische beloften al lang tevoren voorzegd.                                               

Heel de Schrift spreekt ervan. Verbaas u!! Aanbid Hem!!                               

Want met wat een onpeilbare hoge prijs heeft Hij onze verlossing tot stand 

willen brengen! 

En het tweede: Hij, Die stierf om onze schulden te kunnen betalen, leek wel 

helemaal “de weg van alle vlees” te gaan……dus: sterven, begraven worden en 

ontbinden…. maar zo was het niet!                                                                                      

Hijzelf had het voorzegd, dat Hij op de 3e dag weer op zou staan.                                          

En de profeten hadden voorzegd dat het onmogelijk zou zijn, dat de Heilige 

van God ontbinding zou zien.                                                                                                             

“En”, zegt Paulus hier: “God de Vader zou nooit gedogen dat Zijn Zoon door 

duivel en dood verslagen zou worden; dat het onrecht zou zegevieren en dat 

de Zondeloze, door het loon voor zondaars zou ondergaan.”                                                                                                                                         

Eens kreeg Abraham zijn zoon Izak terug, a.h.w. door de dood heen.                                   

En Job getuigde: “Ik weet dat mijn Verlosser leeft!”                                                         

En de Heer Zelf had het Zijn leerlingen en Zijn tegenstanders duidelijk 

voorzegd: “Breek deze tempel af en Ik zal hem in 3 dagen weder 

opbouwen.”  Ja,  heerlijker dan mensen zich kunnen voorstellen, heeft de 

Vader het woord van Zijn profeten vervuld.                                                                                 

Natuurlijk is Gods kracht oneindig veel sterker dan de dood!                                                 

Hij is opgewekt door de kracht van Zijn Hemelse Vader!                                                                                   

De Heer is waarlijk opgestaan! Jezus leeft. 

Staat uw verstand daar bij stil? Geen wonder. Maar daar moet je het 

uiteindelijk ook niet van hebben! Dat verstand is zeer beperkt en verduisterd 

door de zonde en de vorst der duisternis. Akkoord, wat je hebt, moet je zeker 

gebruiken. Maar uiteindelijk moet je het daar evenmin van hebben als van je 

fysieke kracht of van je gevoel voor schoonheid of iets dergelijks. Dat is 

allemaal beperkt, tijdelijk en aangetast door de zonde.                                                                                        

Nee, geloof het woord van Zijn profeten en apostelen maar.                                           

Geloof de Here God en Zijn grote daden maar.                                                                           

En vooral: Vertrouw je toch toe aan de Heer, Die de Christus der 

Schriften is.  
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Daar moeten we het van hebben. Wie het doet, zal ’t ervaren dat niets of 

niemand die blijde hoop en die diepe vreugde ooit kan verstoren.       

Paasvreugde tot in eeuwigheid. 

Bert Bosveld                                               

 

Wees niet bevreesd!  

Wees niet bevreesd! Ik kèn toch al je angsten!                                                                             

Ik wéét hoe donker vaak je weg kan zijn.                                                                                      

Ik heb je lief... voor jou ben Ik gestorven,                                                                                          

voor jou wil Ik het Licht der wereld zijn!  

Wees niet bevreesd! Maar ga je weg vertrouwend,                                                       

en weet, al moet het soms door diepten gaan....                                                                          

de dood is dood, je mag voor eeuwig leven!                                                                                    

Omdat Ik uit de dood ben opgestaan!  

Uit: Vruchtbaar leven Van: Joke van Sliedregt  

 

We hebben er nog steeds zin in! 

Als u dit leest zijn we al weer over de helft van onze arbeidsperiode in de 

Interkerkelijke Gemeente te Guardamar. Het begin werd een poosje afgeremd 

door een zware griep met lichte bronchitis bij mijn vrouw.                                                                                 

De handigheid om zelf liturgieën te produceren moest ook nog ontwikkeld 

worden. En, ook al kom je dan voor de 5e keer, toch moet je je weg weer 

opnieuw vinden.                                                                                                                                

De bezoekersaantallen waren ook bemoedigend.                                                             

We haalden zelfs een absoluut record op de 4e zondag. Maar liefst 102 

aanwezigen. Dat zingt even lekker! Dat vinden we trouwens ook van de 

cantorij. Nee, er zullen wel geen hoge muzikale toppen bereikt worden. 

Wellicht zal een enkeling er zelfs meesmuilend over doen.                                                                                  

Maar wat is de inzet groot! Met name van onze coach en dirigent Bram de 

Smidt, die een keer op woensdag en op zondag spontaan vervangen werd door 

Jan Klene. Maar ook de meestal muzikaal ongeschoolde leden hebben 

eenvoudig het verlangen voor God te leven, de gemeente te dienen en hun 

geloof uit te zingen. En dat voel je gewoon!                                                                       

We hebben ook met genoegen een aantal pastorale bezoeken afgelegd.                         

Soms bij oude bekenden, soms bij (voor ons) nieuwe bezoekers of leden van 

de kerk.                                                                                                                                                         
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De inhoud van en de opkomst voor de avond waarin Otto de Bruijne vertelde 

(en wat kan ie dat!) stelden ook bepaald niet teleur.                                                                   

Hoe zal dat gaan op de avonden waarin we mogen luisteren naar een ruime 

selectie uit de Matthäus Passion en een toelichting van dit meesterwerk en 

zijn componist Joh. Sebastiaan Bach, gepresenteerd door Bram de Smidt en 

Paul van der Laan.                                        

En bent u al op de hoogte van de Vesperdiensten, die we in de Stille Week 

op 16, 17 en 18 april om 17.00 uur en op Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur 

hebben gepland? Die diensten worden overwegend door eigen leden en 

bezoekers ingevuld!                                                                                                                        

Op (witte) donderdag 18 april mogen we dan het Heilig Avondmaal vieren op 

hetzelfde tijdstip dat de Here Jezus dat met Zijn discipelen deed.                                                  

Het algemeen thema van deze diensten is een Bijbelwoord: “Het bloed van 

Jezus Christus reinigt ons van alle zonden”.                                                  

Achtereenvolgens denken we na over de facetten: Vergeving, Genezing, 

Reiniging en Vrije Toegang.                                       

Waar ik ook bijzonder naar uitzie is de Kruisweg, die we samen willen 

bewandelen op de morgen van de Goede Vrijdag. Vertrekpunt: Diferente, 

Benimar.                                                                                                                                   

Samen met broeder Paul van der Laan  mag ik dit voorbereiden en we 

verwachten, dat er velen uit onze gemeente en uit de brede Nederlandstalige 

gemeenschap in deze regio zich bij ons zullen voegen. Want wat wordt je zo 

goed bepaald bij de gebeurtenissen en de inhoud van de Goede Vrijdag!                                                          

En nu heb ik nog niet eens wat vermeld over de wellicht belangrijkste 

christelijke feestdag: het Paasfeest.              

Ja, we hebben er echt zin in, want we hebben zo´n geweldige boodschap 

van Goed Nieuws die we mogen delen.                            

Zijn er dan alleen maar juichpunten? Ach, u weet wel beter.       

We weten maar al te goed, dat we allemaal nog dagelijks met de zonde te 

kampen hebben. Dat merkt u toch ook?                                                                                   

Misschien geen grove (zgn. uitbrekende) zonden, maar dan misschien wel des 

te meer met die in de ogen van veel mensen ”kleine” zonden.                                       

Klein zei u? Maar zij zijn het wel, die rivaliteit, verdeeldheid, liefdeloosheid 

etc. teweegbrengen en die struikelblokken op het geloofspad van anderen 

leggen. En de eenheid in de gemeente, ja het voortbestaan zelf bedreigen.                     

En ´t grote probleem is, dat - tenzij Gods Geest je er de ogen voor opent - je 

het bij anderen meteen signaleert, maar het van jezelf vaak niet eens  
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doorhebt.                                                                                                       

We hebben niet alleen verlossing nodig door onze Verlosser, maar ook de 

heiliging van ons/mijn karakter, om echte volgelingen van Jezus te blijken en 

in een voortgaand proces, steeds meer op Hem te gaan lijken.                                                                                                                                              

Heb ik daar dan altijd zin in?                                                                                                                

Nee. Sterker nog: niet zelden vind ik dat het – met mij - nog wel mee valt.   

Maar dat is even zelfbedrog!                                                                                                     

Want zodra ik me echt met de Heiland ga vergelijken, weet ik wel beter!                      

Er moet nog veel aan me gebeuren!                                                                                         

Sommigen noemen dat bekering, maar ze moeten er niets van hebben.                                               

Anderen noemen het heiligmaking en ook dat is een belangrijke Bijbelse 

term. In ieder geval, zowel de dominee als de ouderlingen, de diakenen, de 

kosters, de organist en alle kerkbezoekers… we hebben het allemaal brood- en 

broodnodig dat Christus zijn vernieuwend werk in ons doet.                                                

Alleen dan kan en zal het wat worden.                                                                                              

Wil Hij dat? Jazeker!                                                                                                                  

Want Hij heeft goede plannen met de gemeente Guardamar en met u.                                  

Mag Hij het?                                                                                                                                    

Hoe vollediger je Hem Zijn werk in je laat doen, des te meer krijg je er zin 

in! 

Bert Bosveld 

 

 

 

 

 

 



 Nieuwsbrief “De Hoeksteen” jaargang 1 no. 10 – april 2019  

13 

 

 

Gedicht voor de lijdenstijd 

Hij, Die droeg mijn zonden, 

Die mij redde van de dood. 

Die mijn pijn droeg in Zijn wonden, 

zonder klacht, 

Hij was een Jood. 

 

Hij, Die wist van al mijn zorgen, 

Die mij tilde uit de nood 

en Die in een nieuwe morgen, 

stralend schijnt, 

Hij was een Jood. 

 

Hij, Die spoedig zal regeren, 

Die mij licht en leven bood. 

Hem, Die ieder zal vereren, 

als de Koning, 

was een Jood. 

 

Hem, voor Wie men zich zal buigen, 

klein en groot. 

Die Gods liefde kwam getuigen, 

werd geboren 

als een Jood. 

 

Hij, Die alles heeft verdragen, 

en óns in Zijn armen sloot. 

Hij zal zeker van ons vragen 

wat wij deden  

met De Jood. 

 

   Dichter(es) onbekend 
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PASTORAAT 
 

 

Helaas moeten ook wij beginnen 

met de mededeling dat onze 

voorzitster, Rina van der Laan-De 

Munck, niet verder kan werken in 

ons team. We betreuren dat heel 

erg en zullen haar missen!!!  

Het blijde nieuws is de kracht 

van Pasen: dat Jezus is 

opgestaan uit de dood. Toch lijkt er nog niets veranderd te zijn in de wereld 

waarin wij leven. Nog steeds moeten we hard werken, moeilijke beslissingen 

nemen en offers brengen. Maar juist Pasen geeft geeft ons de geestelijke 

kracht om het werk te doen, de beslissingen te nemen en offers te brengen.. 

Dus als pastoraal team gaan we met frisse moed verder, met de wetenschap 

dat niet wij, maar Hij ons leidt. Wij vragen u dan ook niet alleen voor óns te 

bidden, maar óók voor de zieken in ons midden: 

André Verburg 

Selia Albrecht 

ds. Nico Schipper 

ds. Hans Esbach 

Ria van der Linde 

Namens het pastoraal team, 

 

Elske Haveman, 0031623365365, (neemt Rina zolang waar), Jan Kwint, 

966785877 en ds. Bert Bosveld, 0034 865 770841 
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OP WEG NAAR PASEN 

Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” nodigt u uit. 

De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” organiseert op weg naar Pasen 

diverse activiteiten voor Nederlandstaligen, waarvoor u van harte bent 

uitgenodigd. Alle bijeenkomsten met uitzondering van de meditatieve 

wandeling op Goede Vrijdag 19 april vinden plaats in de tuinzaal van het 

gebouw Residencia Bella Mare/Restaurante San Basilio aan de Calle Austria 11 

in Guardamar del Segura. De toegang voor alle 

activiteiten is gratis. In chronologische volgorde gaat het 

om: 

 

Nog één informatie- en luisteravond 

over de Matthäus Passion  

Op donderdag 4 april a.s. aanvang 19:30 uur wordt de 

tweede opeenvolgende informatie- en luisteravond 

gehouden over de Matthäus-Passion van de componist Johann Sebastian Bach. 

Dit oratorium is in Nederland erg geliefd. Bram de Smidt en Paul van der Laan 

zullen tijdens deze tweede avond dieper ingaan op de achtergronden en inhoud 

van deze bekende compositie. Bram de Smidt heeft vele jaren als tenor 

meegezongen in het Bachkoor Holland. Paul van der Laan is kerkhistoricus. De 

muzikale en historische kennis van beide presentatoren staan garant voor een 

verdiepende ervaring voor allen die meer willen weten over dit vermaarde 

passieoratorium. Deze tweede avond (4 april) komt deel twee aan bod.   

Vesperdiensten 
In de stille week – in Spanje Semana Santa genoemd – zijn er vier 

opeenvolgende vesperdiensten. Iedere dienst staat stil bij een passend thema 

in het licht van de vastentijd en Pasen. Het zijn korte diensten van ongeveer 

45 minuten, waarin tijd is voor bezinning, gebed en samenzang.  Verschillende 

sprekers verzorgen een korte meditatie en er is een variatie aan muzikale 

bijdragen. De diensten vinden plaats op: 

Dinsdag 16 april: aanvang 17:00 uur - Meditatie Anneke Nijhof 

Woensdag 17 april: aanvang 17:00 uur - Meditatie Ria Bosveld 

Donderdag 18 april: aanvang 17:00 uur  - Meditatie ds. Bert Bosveld (met  

         Heilig Avondmaal) 

Vrijdag 19 april: aanvang 15:00 uur - Meditatie ds. Bram de Jong 
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Meditatieve wandeling 

Evenals vorig jaar wordt er voor belangstellenden op Goede Vrijdag 19 april 

van 10.00 tot 11.15 uur een meditatieve wandeling gehouden in Rojales. 

Startpunt is het bekende thee- en koffiehuis Plaza Diferente aan de Calle 

Ramon y Cajal 13 te Benimar. Om stipt 10.00 uur zal hier vandaan de 

wandeltocht beginnen. Men kan ook om 10.15 uur aansluiten aan het eind van 

de Calle San Isidro in Rojales, bij het begin van de trappen. Van daaruit zal de 

kruisweg gelopen worden naar de top van de heuvel, waar voor omwonenden 

de bekende drie kruizen staan. Bij iedere statie zal kort worden stilgestaan. 

Paul van der Laan, historicus en theoloog, zal bij iedere statie een historische 

en Bijbelse toelichting geven, waarna een kort moment van stilte in acht zal 

worden genomen. Ds. Bert Bosveld verzorgt de lezing van de bijbehorende 

Schriftgedeelten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de vele trappen is de wandeling niet geschikt voor rolstoelgebruikers. 

 

Meer informatie is te vinden op de  website http://www.iggds.nl/ of bel met de 

dienstdoende predikant  ds. Bert Bosveld - tel. (00 34) 865770841.  

 

 

http://www.iggds.nl/
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Verjaardagen 

Voordat ik de verjaardagen van april aan u doorgeef, wil ik even iets duidelijk 

maken. Er zijn nog steeds mensen waarvan de geboortedatum niet 

voorkomt/voorkwam op de lijst met namen in een bepaalde maand. Dat heeft 

als oorzaak dat recent door de scriba aan iedereen is gevraagd hun gegevens 

aan haar door te geven. Er is een nieuwe inventarisatie gemaakt, maar toch 

blijkt dat er nog steeds gegevens ontbreken. Dat ligt niet aan onze 

administratie, maar op het verzoek van de scriba wordt door bepaalde mensen 

niet gereageerd en dan komt het voor dat uw naam ontbreekt. Sinds twee 

weken heb ik een nieuwe verjaardagslijst en ik hoop, voor zover mij die 

gegevens bekend zijn, niemand meer te vergeten. 

Mocht uw naam er toch weer niet bijstaan, geef dit dan even aan mij 

redactie@iggds.nl  of aan de scriba scriba@iggds.nl door. 

Deze maand mogen de volgende leden hun verjaardag vieren: 

11 april Maria Schoonenberg 

13 april Arie Kapinga 

15 april Elske Haveman 

17 april Norine van Frederikslust 

20 april Ria de Bruijne 

24 april Maurits Kortenoeven 

25 april Abram de Haan 

26 april Rina van der Laan 

28 april José Lindhout 

29 april Ben Zuidhof 

 

We wensen jullie Gods zegen toe voor het komende jaar en een gezellige dag. 

 

 

 

 

mailto:redactie@iggds.nl
mailto:scriba@iggds.nl
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De cantorij 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Meezingen in onze cantorij is deelnemen aan het geheel van de liturgie. Een 

cantorij is een kerkkoor, dat geleid wordt door een cantor. Een cantorij 

onderscheidt zich van andere koren, treedt niet op in een kerkdienst, maar 

neemt deel aan het geheel van de liturgie. De cantorij maakt dus deel uit van 

de gemeente en bestaat dus ook uit gemeenteleden. 

Inherent aan het grote verloop van onze leden (dan weer in Spanje en dan 

weer in Nederland) is de samenstelling van onze cantorij zeer wisselend. Dat is 

dan ook de reden waarom ik vaak een beroep doe op u als kerkganger om mee 

te zingen. Iedere woensdag van 11.00 tot 12.00 uur houden wij onze repetitie 

en zoals u weet is onze leus: kun je nog zingen, zing dan mee.  

Uw cantor Bram de Smidt. 

 

Tot slot nog wat ontspanning…………. 

Oplossing puzzel maart 

 

Ik heb zegge en schrijve één reactie 

gekregen, die voor 99,9 % goed is en 
wel van Maria Hop. Maria, je bent een 

kanjer en je hebt dus de goede 

oplossing gevonden.  
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Het was allemaal een kwestie van de KLEMTOON en van de PUNT. De oude 

versie was:  

 

Een boer had een varken. En de moeder van de boer was ook de vader 

van het varken. 

Dan wordt het dus zo: 

Een boer had en varken en de moeder. Van de boer was ook de vader 

van het varken. 

Als je het weet is het een makkie. 

Een nieuwe puzzel ligt klaar. 

Deze keer misschien wat makkelijker. Het hangt er maar vanaf of u de 
Nederlandse spreekwoorden of gezegdes nog een beetje kent. De tekening is 

heel oud maar, denk ik, nog wel goed te onderscheiden. 

Ik zou het heel leuk vinden als u de antwoorden naar mij toe zendt via de 

mail: redactie@iggds.nl. De antwoorden krijgt u in de volgende Nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redactie@iggds.nl
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Het on-logische van onze Nederlandse taal 
Om te laten zien hoe onlogisch onze Nederlandse taal is, het volgende stukje. 

 

Voor het meervoud van “slot”  schrijven we “sloten”, 

maar toch is het meervoud van “pot” niet “poten”. 

Zo zegt men ook “één vat” en twee “vaten” 

maar waarom dan niet “één kat” en “twee katen”? 

Wie gisteren ging vliegen zegt vandaag “ik vloog” 

maar wie een baby ging wiegen zegt niet “ik woog”. 

Want dan zit ik fout; “woog” is van “wegen”, 

maar zeg ik “voog”, komt dat dan van “vegen”? 

Het werkwoord “zoeken” is in de verleden tijd “ik zocht” 

en dus hoort bij “vloeken” ook logisch “ik vlocht”. 

Maar dat is weer mis, want “ik vlocht” komt van “vlechten” 

en ook is “ik hocht” geen verbuiging van “hechten”. 

Bij “roepen” hoort “riep”, maar bij snoepen geen “sniep”. 

Bij “lopen” hoort “liep”, maar bij “slopen” geen “sliep”. 

Want weet u, “sliep” hoort weer bij “slapen”, 

maar waarom dan ook niet “ik riep” bij het “rapen”? 

Nee, dat komt weer van “roepen”. U ziet het terstond 

we draaien als een malle molen in een kringetje rond. 

Van “bieden” komt “bood”, maar van wieden geen “wood”. 

Helaas, de problemen zijn akelig groot. 

Nog heel wat voorbeelden kan ik u geven 

want “gaf” hoort bij “geven”, maar “laf” niet bij “leven”. 

Men spreekt van “wij drinken en hebben gedronken” 

maar nooit van “wij hinken en hebben gehonken”. 

Het volgende verhaal maakt het bijna te bont, 
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bij slaan hoort “ik sloeg”, maar niet “ik slong of ik slond”. 

En noemt men een mannetjes rat soms een “rater”? 

Welnee, maar een mannetjes kat wel een “kater”. 

Zo ziet u, het is maar een weet, beste mensen 

en…. we zouden het toch niet eens anders wensen? 

Dus rommelen we maar door en begrijpen elkaar. 

Maar voor buitenlanders is het soms wel wat raar. 

Eerlijk gezegd, ook wij verstaan geen Chinees of Maleis, 

dus onze conclusie is: “Elk vogeltje zingt nu eenmaal zijn eigen wijs.” 

 

Tot de volgende keer maar weer. Ik zie uw reacties vol vertrouwen  

en met plezier  tegemoet.          

redactie@iggds.nl  Anneke Nijhof 

Wie, Wat, Waar?  

KERKENRAAD 

Praeses/Ouderling: 

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10 

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl 

 

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling: 

Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227 

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL 

 

Scriba/Ouderling:  

Henny van de Heide-Schuurman, tel. +31 6 522 76 330 

E-mail: scriba@iggds.nl  of  Hennyvdheide@hotmail.com 

 

Diaconie/Diaken: 

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 95 894 

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl 

 

mailto:redactie@iggds.nl
mailto:praeses@iggds.nl
mailto:fred@vandenheuvelmail.nl
mailto:kerkvoogd@iggds.nl
mailto:devriesorange@LIVE.NL
mailto:scriba@iggds.nl
mailto:Hennyvdheide@hotmail.com
mailto:diaconie@iggds.nl
mailto:gijsvdkolk@ringelbosch.nl
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FINANCIEN 

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB 

t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar. Onze kerk is ingeschreven 
in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te 

Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze 

kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland. 

Adressen 

PASTORIE 

Urbanizacion Benimar ll  

Calle Conjunto Gema ll no. 4, Vivienda 231 

03170-Rojales (Alicante) 

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841 

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com  

 

KERKZAAL 

Residential BellaMare,  

Calle Austria 11,  
Urbanizatie Campomar 

03140 Guardamar del Segura 

 

 

mailto:predikant@iggds.nl
mailto:predikant.iggds@gmail.com
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INTERNET 

Website:  www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl 

E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl 

Copy inzenden: redactie@iggds.nl  

 

BEZOEK ONZE WEBSITE:  WWW.IGGDS.NL 

 

 

http://www.iggds.nl/
http://www.kerkinspanje.nl/
mailto:info@iggds.nl
mailto:scriba@iggds.nl
mailto:redactie@iggds.nl
http://www.iggds.nl/

