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Van de redactie 

 

 

Beste gemeente, 

Wat betreft de digitale Nieuwsbrief zitten we deze 

maand alweer in de tweede jaargang. Vorig jaar mei 

ontving u het eerste exemplaar en dat was voor een 

aantal mensen best even wennen. Het grote voordeel van 

de digitale versie is dat iedereen, die zijn of haar  e-mailadres aan ons heeft 

doorgegeven - of je nu in Nederland, Spanje of waar ook ter wereld verblijft - 

op de eerste van de maand het nieuws uit de interkerkelijke gemeente “De 

Hoeksteen” in Guardamar del Sugura ontvangt en van het wel en wee op de 

hoogte blijft.  

En als u eigenlijk liever een papieren versie in handen zou willen hebben, dan 

bent u daar natuurlijk vrij in; u print hem gewoon uit. Het bespaart onze kerk 

in ieder geval veel geld aan het printen, de inkt en aan het papier. 

Nu nog even iets persoonlijks. Ik heb sterk de indruk dat er in de gemeente 

geen behoefte is aan een puzzel. De reacties zijn nihiel en zoals ik in de vorige 

Nieuwsbrief al schreef, het bespaart mij veel werk. Wel ga ik nog even door 

met wat luchtigs aan het einde van de Nieuwsbrief. Zolang de voorraad strekt 

zult u een bijdrage van mij ontvangen. 

 

Nog even en het hete seizoen staat weer voor de deur. Velen zijn al vertrokken 

en er zullen nog een aardig aantal kerkgangers richting Nederland vertrekken. 

De volgende Nieuwsbrief zal er een zijn voor de maanden juni, juli en 

augustus. Ook de redactie krijgt dan even rust. 

 

Denk om het inzenden van de kopij. Die kan t/m 20 mei worden ingezonden. 

Daarna schuift alles door naar september. 

Met vriendelijke groet, 

Anneke Nijhof (redactie@iggds.nl)   

 

 

mailto:redactie@iggds.nl


 Nieuwsbrief “De Hoeksteen” jaargang 2 no. 1 –  mei 2019  

4 

 

Mededelingen van de kerkenraad 

 

De kerkenraad is de afgelopen weken druk geweest 

met de talstelling voor de nieuwe ambtsdrager. 

Uit de ingeleverde namen zijn verschillende 

mensen benaderd, maar de meesten daarvan zijn 

op dit moment niet in de gelegenheid om 

ambtsdrager te worden. Het is ons dan ook niet 

gelukt om een dubbeltal samen te stellen. Daarom heeft 

de kerkenraad besloten over te gaan tot de voordracht van br. Jozef Vanhoutte 

als ouderling zoals beschreven in art. 7.3 van de gemeenteorde: 

Ingeval de kerkenraad er niet in mocht slagen een voordracht samen te stellen 

waarop meer namen voorkomen dan het aantal vacatures bedraagt, kan een 

voordracht worden opgesteld en aangeboden met enkelvoudige kandidaat 

stelling.  

Indien er voor 11 mei geen wettige bezwaren worden ingebracht tegen de 

voordracht van br. Jozef Vanhoutte als ouderling, zal de benoeming een feit 

worden op een gemeentevergadering die wordt gehouden op D.V. zondag 12 

mei na de dienst.  

Namens de kerkenraad, 
Henny van der Heide, 

scriba 
 

 

Collecteopbrengsten van zondag  24 maart tot en 

met zondag 21 april 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 maart:   aanwezigen 51      1e collecte €  83,51             

       2e collecte € 187,25 

31  maart:  aanwezigen 58   1e collecte € 131,81                

       2e collecte €  78,30 
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7 april:       aanwezigen 55      1e collecte € 147,59                

       2e collecte €  79,09 

14 april:     aanwezigen 41      1e collecte €  99,03                 

       2e collecte €  62,02 

Avondmaalscollecte voor “Red de Kinderen”   € 107,85 

21 april:     aanwezigen 42      1e collecte € 99,53                  

       2e collecte € 91,87 

Bernhard de Vries 

Kerkrentmeester 

  

 

 

Van de reeds vertrokken predikant 

 

En nu dan?? 

Vreemd te bedenken, dat als u deze bijdrage leest, Ria en ik 

ons al weer in Nederland bevinden. De bijdragen in de 

maanden februari en maart hadden als kop: “Hebt u d’r zin 

in” en “We hebben d’r nog steeds zin in”                                           

Maar dat zijn natuurlijk uitspraken, die gerelateerd waren op 

de tijdsfase waarin je je als dienstdoende predikant in de IGGDS bevindt.                                                                                      

De eerste bij het begin van je werkperiode en de 2e halfweg.                                                         

Hetzelfde kun je moeilijk nog schrijven als het einde van je arbeidsperiode in 

zicht komt. Want die arbeidstijd in Guardamar is bijna voorbij en de opvolger, 

(opvolgster in ons geval) loopt zich al warm. 

Maar ik vroeg me ook af: “Is dat eigenlijk wel de goede vraag: Heb je d’r zin 

in?”  Want natuurlijk heeft leven in Spanje tal van aantrekkelijkheden, en daar 

hebben we weer volop van genoten.                                                                                                                                                            

En natuurlijk is de gemeente Guardamar een bijzondere gemeente met 

bijzondere mogelijkheden en ook daar hebben we van genoten (denk alleen al 

aan de gezellige etentjes en de potjes doggen met gemeenteleden en de 

plezierige uitstapjes en…..)                                                                                              

Want we zijn niet gekomen om vakantie te houden of te genieten, maar:                                  

a. om de Here God te dienen en te gehoorzamen;                                                                                  
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b. om ds. Hans Esbach op een waardige wijze te vervangen;                                                           

c. en om mee te werken aan de opbouw van Christus’ gemeente. 

Ik hoor nog tot die voorgangers, die de preek meestal begint met de woorden: 

“Gemeente van onze Here Jezus Christus”.                                                                                                   

Die uitspraak en overtuiging helpt je om niet alleen de prediking, maar ook het 

predikantswerk in het juiste perspectief te blijven zien.                                                                                 

Hoeveel gezelligs en informeels er (gelukkig!) ook moge zijn, wij zijn  geen 

christelijke gezelligheidsvereniging, maar gemeente van Christus.                                     

Hij is de Heer. En Hij moet werkelijk Heer zijn. En dat moet blijken!                                                                                                                               

Dus gaat het niet om mijn zin of de uwe, maar om de vraag: “Ben je trouw 

geweest aan je roeping?” Kan de Meester tevreden over je zijn?                                       

Rust Zijn glimlach op je werk en streven?                                                                                                                                             

Dat is dus niet hetzelfde als de vraag of je voldoende populair bent geweest en 

of je wel terug zou mogen komen…..                                                                                        

In facebooktaal gezegd: “Eén like van de Here God is veel belangrijker dan de 

likes van honderden mensen”. En dat geldt dan niet alleen in Spanje, maar ook 

in Nederland.                                                                                                                               

En niet alleen voor mij, maar ook voor iedereen die deze regels leest. 

Nee, twijfel nu niet: we zijn erg dankbaar als we terugzien op deze periode. 

Bijvoorbeeld denkend aan de goede avond waarin Otto de Bruijne vertelde 

voor een kleine veertig mensen.                                                                                                                                                                  

En de twee mooie avonden over Bach en de Mattheuspassion. De eerste avond 

sprak wellicht wat meer het hoofd aan (met allerlei waardevolle informatie), en 

de tweede avond nam het hart – nog meer – mee in de prachtige muziek van 

Bach. En wat een rijke boodschap!                                                                                                                

De Vespersdiensten in de Goede Week zijn, als ik deze woorden neertik, nog 

gaande. Maar ik zie er met vertrouwen naar uit, omdat ik merk dat allerlei 

medewerkers dat echt met hun hart doen en ’t verlangen hebben de 

Gekruisigde te eren. Ook de Meditatieve Kruisweg-wandeling moet nog komen. 

Maar ook hier merk je een zorgvuldige voorbereiding en een tere verwachting.                                                                                   

Moge het tot zegen van velen zijn en tot eer van Jezus, Heiland. 

En nu dan?..... Als u dit leest zijn Ria en ik dus al weer in Nederland.                                                 

Wees gerust: ook daar kruipen we niet achter de geraniums.(Wat is er toch 

mis met die bloemen(☺?)                                                                                                                     

We willen werken zolang als we kunnen en niet teveel achteromkijken, maar 

Jezus Die de Christus is, aanprijzen met alle middelen en mogelijkheden, die 

God ons ter beschikking stelt.                                                                                            

En we hopen en bidden, dat u aan de Costa Blanca of in de Veja Baja datzelfde 

verlangt.                                                        
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Vanzelf hopen we dat de vacature in de raad snel vervuld zal worden door de 

man of vrouw die de gemeente - en vooral de Heer der gemeente - verkiest. 

Want voorgangers wisselen, maar de roeping en de taak blijven onverminderd 

van kracht.                                                                                                              

Vanaf de rand van Amersfoort zullen we u graag blijven volgen.                                                         

We zouden het fijn vinden volgend jaar – als we D.V. in Benidorm hopen te 

dienen – u een keertje op te zoeken en versterkt te worden door ons 

gezamenlijk geloof en gevoed te worden door de onderlinge gezelligheid.                                                                                                         

En nu dan? Meebouwen dus mensen! Aan de slag! Waar je dat doet is 

bijkomstig.  Christus samen volgen, daar gaat het om!                                                                        

Bedankt voor uw hartelijkheid! En uw steun! En medewerking! En geduld!                            

Allen van harte de Meester bevolen.                    

Ria en Bert Bosveld 

 

Als terugkijken pijn doet en vooruit kijken je bang 

maakt, kijk dan naast je: Jezus is daar! 

 

“Telkens als ik Uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij” (Jer. 15:16) 

(NBV). 
Voed je dagelijks met Gods Woord. 

Een vrouw kocht een papegaai, nam hem mee naar huis, maar ging er de 
volgende weer mee terug naar de dierenwinkel. “Deze vogel praat niet,” zei ze 

tegen de eigenaar.  
“Heeft hij een spiegel?” vroeg de man. “Papegaaien zijn gek op spiegels. Dan 

zien ze zichzelf en beginnen een gesprek.” Dus kocht de vrouw een spiegeltje.  
De dag erna stond ze weer op de stoep. Het beest zei nog steeds niks. “Een 

laddertje dan misschien? Papegaaien lopen graag een laddertje op en neer. En 
een tevreden vogel zal eerder praten.” De vrouw kocht een laddertje. 

Natuurlijk was ze de volgende dag terug. De vogel zei nog steeds niets.  
“Heeft uw papegaai een schommel? Zo niet, dan kan dat het probleem zijn. 

Dan ontspant hij zich en praat als de beste.” Tegen haar zin kocht de vrouw 
een schommeltje en ging weer naar huis. Toen ze de volgende dag de winkel 

kwam binnenlopen, stond 

haar gezicht anders. “De papegaai is doodgegaan,” zei ze. De eigenaar van de 
dierenwinkel was geschokt. “Oh, wat spijt me dat. En heeft hij werkelijk geen 

woord gezegd?” 
“Ja, net voordat hij doodging,” antwoordde de vrouw. “Hij zei: “Verkopen ze 

helemaal geen voer in die dierenwinkel?”  
De moraal van dit verhaal: Je kunt je leven besteden aan spiegeltjes - je 

richten op je uiterlijk; aan ladders - je richten op je carrière; aan schommels - 
je richten op ontspanning - maar intussen geestelijk doodhongeren. 
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Moeder Teresa heeft gezegd dat de moeilijkste gevallen waar ze in Calcutta 
mee te maken had, de mensen waren die helemaal geen trek meer hadden of 

zo ziek waren dat ze niet meer zelfstandig konden eten of geen voedsel meer 
konden verdragen.  

Je sterft geestelijk als je je niet dagelijks voedt met Gods Woord!                              
Jeremia zei: : “Telkens als ik Uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot 

mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde.” 
Tips: Een mooie app installeren, die dagelijks een Bijbeltekst stuurt: My 

Version van Life Church of: Mijn Bijbel  van het Ned. Bijbelgenootschap. 
 

Bert Bosveld 
 
 

VAN DE HUIDIGE PREDIKANT 

 

 

 

 

Je even voorstellen begint meestal met het 

noemen van je naam. Dat is het eerste waar je je 

mee introduceert aan mensen die je niet bekend 

zijn. Wat is jouw naam?  In de Bijbel zeiden gegeven namen veel.  Neem bijv. 

de naam Ruth. Ruth betekent “vriendschap” of “vriendin”.  Een naam om het 

leven mee in te gaan, inhoud aan je naam te geven. Prachtig! Mij werd een 

hele gewone naam uit de familietraditie meegegeven. Ik werd vernoemd naar 

mijn opa Gerrit: Mijn naam werd Gerry. Nieuwsgierig als ik ben, googelde ik op 

de naam Gerrit en dat betekent: “speer, dapper”. Tja…. 

De meesten van u hebben me leren kennen toen ik in 2017 een tijdje in uw 

midden was. Ongelukkigerwijs vertrok ik toen, op de helft van mijn periode, 

door ziekte gedwongen naar Nederland.  Nu hoop ik de volle drie maanden als 

kwartaalpredikant bij u te zijn. 

Wat zal ik vertellen, u bekend maken over mezelf? Ten eerste: ik kom uit het 

mooie Drenthe en wel uit Emmen, waar ik al meer dan 50 jaar met plezier 
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woon. Al enige jaren geniet ik van “niets meer moeten, maar veel mag”. 

Vervolgens kan ik een hele opsomming geven van mijn werkzaamheden in het 

verleden en nu geven. Natuurlijk zegt dat iets van mij zelf, maar zeker niet 

alles, daarom houd ik dat maar kort. Wilt u meer van me weten, vraag gerust 

tijdens een kop koffie of drankje. 

Vele jaren werkte ik als docent en beklom ik, als afgestudeerd theoloog, veelal 

op zondagen de kansel. Daarnaast was ik interim-voorganger in dienst van de 

Baptisten Unie Nederland. Deze functie heb ik vorig jaar neergelegd. Nog 

steeds, met vreugde, breng ik ’s zondags het goede nieuws in verschillende 

gemeenten binnen de veelkleurigheid van de denominaties. Daarnaast mag ik 

sinds zes jaar met blijdschap de gemeenten in Spanje dienen en 

dientengevolge vertoef ik elk jaar drie maanden in het mooie Spanje. Het 

komende kwartaal is de zevende keer dat ik naar Spanje en nu naar de 

gemeente in Guadamar afreis met een missie. Mijn missie is om dienstbaar te 

zijn aan de roep om het evangelie, het goede nieuws te brengen via prediking, 

in pastorale contacten en in wat verder op mijn weg zal komen. Ik hoop dat ik 

met de aan mij gegeven gaven en talenten in de eerste plaats God en u allen 

van harte zal mogen dienen, in afhankelijkheid van onze Heer. Ik wil 

beschikbaar zijn. 

In hoopvolle verwachting op een goede gezegende tijd, groet ik u allen 

hartelijk. Shalom! 

Ds. Gerry de Vries 

 

 

Terugblik op de stille week; op weg naar Pasen 

Al een aantal jaren zijn wij met veel plezier te gast bij Henk en Anneke Nijhof 

om bij hen onze vakantie te vieren. Ook gaan wij dan met hen mee naar de 

kerk. Wie zijn wij?: Wij zijn Bert en Geerlanda van de Ree uit Putten.  

Sinds mei vorig jaar verzorgt Anneke als redacteur de Nieuwsbrief, waar wij 

ook wel eens een (digitaal) exemplaar van ontvangen. Zo ook begin maart. Wij 

lazen in de Nieuwsbrief over de geplande vespers rond Pasen, waarop ik een 

spontane kreet sloeg “prachtig, ik wou dat ik daar bij kon zijn”. En zo gastvrij 

als Henk en Anneke zijn, werden wij uitgenodigd om naar Spanje te komen. 

(Mijn tweede kreet was, oeps…, wat heb ik gezegd). We voelen ons enorme 

boffers en voelen ons steeds meer thuis in de gemeente “De Hoeksteen”. 

De thema’s van “We bereiden ons voor op het Paasfeest” waren: Door het 

bloed van Christus is er : 
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- Vergeving 

-  Genezing 

-   Reiniging 

- Vrije toegang 

Dinsdag Aan het eind van de middag was het eerste thema, “Vergeving”.  

Anneke Nijhof had een prachtige meditatie over dit 

thema. Hoe zou je een ander kunnen vergeven als je zelf 

in je hart nog zoveel hebt op te ruimen.  

Blokkeert het je weg niet om tot God te gaan? Eerst zelf 

overgaan tot vergeving geeft ruimte in je hart en dan kun 

je clean tot God gaan. De schriftlezing (gelezen door Martha Wever) ging over 

Lukas 10: 25 – 28 waar Jezus zei: “…U zult de Heere, uw God, liefhebben met 

heel uw hart, met heel uw ziel met heel uw kracht en met heel uw verstand, 

en uw naaste als uzelf”. Dat is een opdracht die wij van Hem krijgen, maar dat 

kunnen we niet als er in ons hart nog iets is op te ruimen en zonder Zijn hulp 

al helemaal niet. 

Deze vesperdienst was ook bedoeld ter voorbereiding van het Heilig 

Avondmaal. De laatste, voordat we gedenken dat Jezus aan het kruis is 

gestorven. Alleen met een goed geweten en ruimte in je hart kun je op de 

juiste manier deelnemen aan Zijn tafel. Een moment van stilte en een prachtig 

intermezzo van de organist Bert Heetvelt, die alle vespers ons de zo mooi 

gekozen liederen muzikaal heeft begeleidt. In stilte en met eigen gedachten 

verlieten wij de zaal, terug naar het “gewone” leven. 

 

Woensdag kwamen we weer bij elkaar. Dit maal was het 

thema “Genezing”.  

De Schriftlezing (gelezen door Martha van der Zouwen) 

was Jesaja 53: “…Wij hielden Hem echter voor een 

geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om 

onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt,   was op Hem en door Zijn 

striemen is er voor ons genezing gekomen.” Ria Bosveld hield hierover de 

meditatie. 

Wat een rijkdom, dat we na vergeving, genezing mogen krijgen, doordat Hij 

echt mens is geweest en weet wat wij doormaken. Alleen Hij kon zuiver leven, 

wij zijn steeds opnieuw geneigd tot het kwaad. Bij Hem kunnen wij genezing 

krijgen, omdat Hij ons schuldoffer en ongerechtigheden heeft gedragen.  
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De cantorij o.l.v. Bram de Smidt, zongen heel mooi: “ ‘t Is middernacht…”  

en Elske droeg een treffend gedicht voor (de eerste en laatste zin, zegt heel 

veel over dit gedicht):  

“Waarom? Wil je aan Jezus vragen, maar zou je wat Hij zegt verstaan? 

… geloof vóór alles in Zijn liefde die al het leed gedragen heeft”. Dát is Pasen. 

“Jezus leeft en ik met Hem!” zongen we als laatste lied en weer in stilte 

verlieten wij de zaal.  

Donderdag, met als derde thema “Reiniging”. Zalig zijn de reinen van hart, 

want zij zullen God zien (Matth. 5: 8), was het votum en de groet die wij 

kregen. Daarna de schuldbelijdenis uit Joh. 1: 8 e.v. “Als we zeggen dat we de 

zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons”. We 

zouden Hem tot een leugenaar maken en daarmee is Zijn woord niet in ons, 

als wij onze zonden niet belijden. Minstens zo belangrijk is dan de 

genadeverkondiging 1 Joh. 2 : 1-2. Wat mogen wij dankbaar zijn dat Jezus 

onze pleitbezorger is bij de Vader. Door Zijn offer is er 

verzoening voor de mensen die Hem aannemen als 

Verlosser van al onze zonden. De schriftlezing (gelezen 

door Ria de Bruijne) was Joh. 13 : 1 -17, de voetwassing… 

Dát komt dichtbij, je voeten laten wassen door Jezus. Dat 

zou voor ons ook wel “een dingetje” geweest zijn, toch? 

Niet alleen voor Petrus, “als Ik u niet was, hebt u geen 

deel met Mij” (Joh. 13: 8b, thema van de meditatie).  

Niet alleen onze voeten zijn gewassen maar we zijn gehéél gewassen door het 

bloed van Christus, onze Heer en Meester! Daarmee voel ik mij heel klein 

worden. Zijn opdracht is, dat wij elkaars voeten moeten wassen (zonder 

mokken) en daarmee de minste willen zijn, zoals Hij het ons heeft voorgedaan. 

“Om deze reden buig ik mijn knieën Vader van onze Heere Jezus Christus,” 

Efeze 3 : 14 e.v. Met bovenstaande belijdenis mochten wij deelnemen aan het 

laatste Avondmaal vóór het gedenken van Jezus sterven aan het kruis van 

Golgotha. Tot slot zongen we Psalm 103 : 2 

“Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil 

vergeven”. En in stilte met onze eigen 

gedachten, verlieten wij de zaal.  

Die avond, op witte donderdag vóór het 

sterven van Jezus, zagen wij een 

prachtige, dubbele regenboog. Denkend 

aan Gods belofte bewonderden wij deze 
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aan een regenachtige donkere lucht in Spanje. 

Goede Vrijdag Om 10.00 uur begon de meditatieve wandeling met de 

historische uitleg van Dr. Paul van der Laan en de schriftlezingen door ds. Bert 

Bosveld. De cantorij zorgde voor de muzikale omlijsting o.l.v. Bram de Smidt. 

Voor Spaanse begrippen, kwam de regen met bakken de lucht uit. Maar wat 

woog dat op tegen wat Jezus voor ons gedaan had?! Er was een groep van een 

kleine dertig man/vrouw die stond onder aan de trappen van Calle San Isidro 

in Rojales. Het verslag van deze tocht zal elders in de nieuwsbrief gegeven 

worden. Wij, Bert en Geerlanda, waren diep onder de indruk met wat voor ’n 

passie en inlevingsvermogen Paul van der Laan kroop in de huid van Rufus. 

Paul had mensen gevraagd om in deze wandeling ook een rolletje te “spelen”, 

om het meer tot leven te laten komen. Geweldig Paul, wat heb je daar een 

bijzondere invulling aan gegeven! Wij vonden het onderscheid zo mooi, wat 

Paul uitlegde als historicus en wat Bert las uit de Bijbel als schriftlezing. Zo 

blijven we dicht bij Gods Woord, wat toch de bedoeling is?! Nadat wij thuis wat 

opgewarmd waren en droge kleding hadden aangetrokken mochten we om 

15.00 uur weer bij elkaar komen in de zaal van de kerk met als vierde thema 

“Vrije toegang”. De organist Bert Heetvelt speelde Koraal nr. 63 “O haupt 

voll Blut und Wunden, Voll Schmerz und voller Hohn”. 

Heel toepasselijk, zo ook het lied “Als ik in gedachten sta, bij het kruis van 

Golgotha”. Die ochtend hadden wij, Bert en Geerlanda, samen gestaan en 

omhoog gekeken bij de drie kruizen op de heuvel Calle San Isidro. Opnieuw 

voel je je dan heel klein en eigenlijk zó schuldig dat Hij dat moest doormaken 

voor onze zonden.  

De schriftlezing (gelezen door Wil Costerus) was Matt. 27: 33 – 56: “Jezus riep 

met luide stem en gaf de geest. Het voorhangsel van de tempel scheurde in 

tweeën van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden”. Wij 

hadden van de week nog een wandeling gemaakt, lopend over rotsen. Het idee 

dat die scheurden! De graven die open gingen, de aardbeving, hoe bang 

zouden wij zijn geweest? Wat moest er veel gebeuren om Zijn plan uit te 

voeren. 

Werkelijk, Dit was Gods Zoon! We zongen Gezang 49 o.l.v. het orgelspel van 

een andere Bert (van de Ree): “Jezus leven van mijn leven”.  

Na de zegen werden de Bijbel, het kruis met doornenkroon, het avondsmaals- 

gerei en de uitgeblazen paaskaars de zaal uitgedragen. Opnieuw verlieten wij 

de zaal in stilte. 

 

 



 Nieuwsbrief “De Hoeksteen” jaargang 2 no. 1 –  mei 2019  

13 

 

 

 

Stille zaterdag, geen vesperdienst. Een (terecht) trieste, regenachtige, kille 

dag.  

 

Paasmorgen Na vijf dagen waarin we, verdrietig over wat de mensheid onze 

Heiland heeft aangedaan, maar ook dankbaar dat Hij deze lijdensweg heeft 

volbracht, waren we in “De Hoeksteen” om naar de Paasdienst te luisteren. 

Nadat de nieuwe paaskaars, de Bijbel, het avondmaalsgerei en het kruis waren 

binnengebracht, werden we in drie talen door dominee Bert Bosveld begroet 

met: “De Heer is WAARLIJK opgestaan”, waarop de gemeente antwoordde: 

“Halleluja”. 

Er werden mooie paasliederen gezongen en Anneke Nijhof las een gedicht 

voor: “Goede Vrijdag wordt Paasfeest”. 

Ook de cantorij droeg haar steentje bij door het prachtige 4-stemmige paaslied 

te zingen: “Ik weet dat mijn Verlosser leeft.” 

Bert Bosveld hield een inspirerende paaspreek met als thema “Levend en 

opgestaan”, waarin troost, blijdschap, hoop, dankbaarheid en verwachting 

hand in hand gingen. De dienst werd afgesloten met het lied “U zij de glorie, 

opgestane Heer”, wat uit volle borst werd gezongen. Geweldig! 

 

Na een gezamenlijk kopje koffie en nog wat napraten gingen we weer 

huiswaarts. Met een koffer vol herrinneringen, ontmoetingen met oude en 

nieuwe vrienden, dankbaarheid over wat we deze dagen hebben beleefd en 

grote dankbaarheid naar onze God en Heiland die dit alles mogelijk heeft 

gemaakt. 

 

Een hartelijke groet van Bert en Geerlanda van de Ree 
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Goede Vrijdag 2019. 

Om 10.00 uur vertrokken een kleine 30 personen, gewapend met paraplu, 

vanaf Differente naar de trappen van het begin van de te lopen kruisweg in 

Rojales. Evenals vorig jaar heeft Paul van der Laan hiervoor de organisatie 

samen met onze predikant Bert Bosveld op zich genomen. 
Na uitleg door Paul van de te lopen weg, trok hij een pij aan en stelde zich 

voor als Rufus, één van de omstanders bij 

de kruisiging van Jezus. Op zeer 

voortreffelijke wijze gaf hij een lezing van 

hetgeen zich bijna 2000 jaar geleden had 

afgespeeld. 

Voordat wij begonnen met het beklimmen 

van de kruisweg kregen wij een witte steen, 

die iedere deelnemer met zich mee moest 

dragen. 

Bij iedere statie (14 in totaal) werd stilgestaan en uitgelegd hetgeen er 

uitgebeeld werd door Rufus, waarna onze predikant het 

gedeelte uit de Bijbel las wat daarbij hoorde. De eerste 

statie liet ons zien dat Jezus ter dood werd veroordeeld. 

Statie II vertelde ons dat de gegeselde Jezus het kruis 

op zijn schouders neemt, schitterend uitgebeeld door 

een van onze gasten, Bert van de Ree. Bij statie III valt 

Jezus voor de eerste maal onder de last van het kruis 

en zingt de cantorij de Nederlandse versie van “O haupt 

voll blut und wunden” uit de Mattheus Passion van J.S. 

Bach, het eerste couplet: “Is dat, is dat mijn Koning?” 

Na iedere bijbellezing werd enige tijd stil gestaan om 

het gelezen gedeelte te overdenken. Daarna bij statie 

IV ontmoet Jezus Zijn moeder. Daarna zakt Jezus door Zijn knieen en bij statie 

V helpt Simon van Cyrene, de vader van Rufus, Jezus’ kruis te dragen.  

Bij statie VI droogt Veronica het aangezicht van Jezus af, waarna Zijn gezicht 

wonderbaarlijk op dit doek verschijnt. Hoewel dit verhaal niet in de Bijbel 

staat, wordt deze doek volgens de overlevering, bewaard in de Sint 

Pietersbasiliek in Rome.  
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Statie VII laat ons zien dat Jezus voor de tweede maal valt onder het kruis en 

zingt de cantorij het 2e couplet van: “Is dat, is dat mijn Koning”? Bij statie VIII 

staat Jezus stil en troost de wenende vrouwen.  

Statie IX laat ons zien dat Jezus voor de derde maal valt onder Zijn eigen kruis 

en zingt de cantorij het 3e couplet. Bij statie X wordt er om de kleren van 

Jezus gedobbeld en daarna verdeeld, met uitzondering van het onderkleed dat 

uit één stuk geweven was.  

Statie XI laat ons het beeld zien dat Jezus aan het kruis gehangen wordt. 

Rufus, oftewel Paul laat ons zien hoe zo'n 

nagel eruit ziet. Bij statie XII aangekomen 

sterft Jezus aan het kruis en laat de 

cantorij het lied “Aan dat ruw houten 

kruis” horen. Bij statie XIII Jezus 

wordt van het kruis afgenomen en bij statie XIV wordt Jezus in Zijn graf 

gelegd. 

Daarna krijgen de deelnemers van deze wandeling de mogelijkheid hun 

meegenomen steen bij het kruis van Jezus te leggen, symboliserend de last 

welke zij moeten dragen in dit leven bij Jezus te laten, opdat ook wij verlost 

zullen worden van alle last, verdriet en moeiten. 

Hierna nam Bert Bosveld ons mee naar de rand van het plein waar wij naar 

beneden kijkend een grot konden zien en vertelde Bert ons dat de steen 

gewenteld zou worden en wij na de opstanding, 

welke wij over twee dagen mogen vieren, mogen 

gedenken dat wij ons verlost mogen weten door 

het bloed van Gods Zoon, Jezus Christus. 

Met veel respect en dank aan onze Paul van der 

Laan, die op een voortreffelijke wijze, geheel 

anders dan vorig jaar, het verhaal heeft verteld en 

uitgebeeld over het lijden van Jezus. 

Een van de deelnemers. 
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GOEDE VRIJDAG WORDT PAASFEEST! 

 

Zoveel uren van verschrikking                                                                                                         

en van grenzeloze pijn,                                                                                                                    

zoveel onverdiende slagen                                                                                                                             

als er nergens redders zijn.                                                                                                       

Zoveel zwaar te dragen lasten                                                                                                                  

bij een onvoorstelbaar leed.                                                                                                      

Zoveel kwelling, hoon, verneed’ring,                                                                                                   

dat nú Goede Vrijdag heet! 

Als je in je eigen leven                                                                                                                      

ook zo’n nacht van lijden kent.                                                                                   

Door het noodlot murw geslagen                                                                                                           

en totaal ontredderd bent,                                                                                                           

denk dan hoe je Heer en Heiland                                                                                                          

al die smarten dragen kon.                                                                                                             

Maar zie ook de blijde morgen                                                                                                 

waarop Hij de dood verwon! 

’t Is het wonder van het Paasfeest                                                                                              

dat ons veel te zeggen heeft.                                                                                                      

Na drie dagen van verschrikking                                                                                                  

klinkt de roepstem: “Jezus leeft!”                                                                                                       

Laat dit woord een rijke troost zijn                                                                                                     

als je wankelt van verdriet.                                                                                                                 

Na een nacht van bitter lijden,                                                                                                   

weer de morgen uitkomst biedt. 
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Het liturgische bloemstuk 

gemaakt door Rina Dohmen en Bert Verbist. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg: De doornen rechts symboliseren het lijden en sterven van onze Heiland. 

Het jonge groen links en de bloemen laten zien dat de Heer de dood heeft 

overwonnen. Hij heeft de deur naar de eeuwigheid voor ons geopend en ons 

met God verzoend. 

 

Op de achtergrond de nieuwe paaskaars. 
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Pastoraat 

Graag zou ik de gemeenteleden willen vragen om privé-initiatieven 

(bijvoorbeeld een kaartje sturen naar een zieke namens de gemeente) vooraf 

even te overleggen met het pastoraalteamlid Jan Kwint. Zo hebben wij 

overzicht en kan het bijna niet gebeuren dat wij iemand vergeten.  

Vervolgens willen wij - als er behoefte is aan een gesprek of gewoon een 

bezoekje – aan u vragen dit kenbaar te maken bij onderstaande personen. Dit 

geldt natuurlijk ook voor de zieken onder ons. Zo hopen wij u allen van dienst 

te kunnen zijn onder Gods leiding. 

Wij danken Bert Bosveld hartelijk voor zijn wijze raad en steun aan ons team. 

Het ga jullie goed, Bert en Ria. 

De zieken in ons midden zijn:  

Cees van Dongen 
Selia Albrecht 

Ria de Bruijne 
Ria van der Linde 

Martha Wever 

André Verburg 

 

Denk aan hen in uw gebeden. Wij wensen hen allen Gods nabijheid toe! 

Elske Haveman 0031623365365 

Jan Kwint 966785877 
 

 
Verjaardagen 

In mei zijn er vijf verjaardagen te vieren en 

wel van: 

 2 mei Fiet Brokking 

 9 mei Ineke Sieders 

10 mei Lilian Jansen 

27 mei André Verburg 

31 mei Margaretha van Rijkevorsel 

 

 

Allen een gezond nieuw levensjaar toegewenst onder de hoede van onze Heer. 
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De cantorij 

 

 

 

Vanaf 1 mei wordt er niet meer geoefend door de cantorij. De eerste woensdag 

in september gaan we er weer met volle overgave tegenaan. Een goede zomer 

toegewenst. 

 

Bram de Smidt 
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Het duurt nog bijna een hele maand voor het Hemelsvaartsdag is, 

maar 30 mei valt in deze maand. Daarom reeds nu een prachtig 

gedicht. 

HEMELVAART 

 

      Op de aarde:                   Wij zijn Hem liever rijk dan kwijt, 

maar troost u, na een korte tijd 

is Jezus´ weer in ´t land  

Hij geeft Zijn Geest als onderpand.  

 

      In de hemel:                          De rode loper uitgelegd,  

in groot tenue de erewacht. 

Een uitgestoken hand. Dan zacht: 

Welkom, M’n Jongen! Het is volbracht! 

 

 Anton Chardon 



 Nieuwsbrief “De Hoeksteen” jaargang 2 no. 1 –  mei 2019  

21 

 

 

 

 

WAAR HOORT U BIJ? 

VAN WELKE KERK BENT U? 
Die vragen krijg ik nog wel eens te horen. 

Dan antwoord ik: 
Ik ben hervormd geboren 

Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan? 
Met hervormd kun je alle kanten op gaan! 

En dus vul ik aan: rechtzinnig, daarenboven,  
dat is een vrijzinnige manier van geloven. 

Maar, toen ik jong was, is mij al geleerd:  

een goed woord voor hervormd  
is gereformeerd. 

Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk 
en doe gereformeerd gemeentewerk. 

En de kerk is oud! Dat is zonder meer waar, 
dus ben ik ook oud-gereformeerd. 

Ik ben christelijk, zo is me geleerd, 
dus ben ik ook christelijk-gereformeerd. 

Ik kan ook zeggen, dat kan er mee door, 
dat ik tot een christengemeente behoor. 

Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop,  
dus, vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook. 

Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet, 
past baptistengemeente me ook wel goed. 

In mijn kerk komt ook jaarlijks het Pinksterfeest voor, 

dus is het dat ik tot de pinkstergemeente behoor.  
En omdat het steeds om het evangelie gaat 

kan evangeliegemeente ook geen kwaad. 
Ik vaar op het Bijbels apostolisch gezag 

dat is de reden dat ik me apostolisch noemen mag. 
Tenslotte is het gewoon een klein publiek 

de kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek. 
U weet nu bij welke kerk/gemeente ik hoor, 

of komt mijn antwoord u verwarrend voor? 
U hebt gelijk! Die namen! Wat een gedoe! 

Daarom wens ik u van harte toe 
dat op de vraag: Waar hoort u bij? 

Van wie bent u? 
Uw antwoord zij: Van Christus ben ik! 

Straks en …..Nu! 

  Bron onbekend. 
  Anneke Nijhof 
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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 der Heide-Schuurman, tel. +31 6 522 76 330 

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

 

Pastoraat/Ouderling: 

vacant 

 

Diaconie/Diaken: 

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

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

 

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. 

 

 

 

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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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 

 

 

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 

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