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 Van de redactie 

 

 Beste gemeente, 

Zo, het zit er weer op. Meteriologen zeggen dat per 1 

september de herfst is begonnen; dat is dus vandaag. 

En voor de gelukkigen onder is in Spanje de grootste 

 hitte voorbij en gaat het aangenamere weer zijn 

intrede doen. 

Zoals u het misschien van mij gewend bent voeg ik aan het einde van de 

Nieuwsbrief altijd iets extra’s toe. Dat was een paar maanden lang een puzzel 

en de laatste tijd was het een doordenkertje. Ik heb nog een heel mooi verhaal 

liggen waar ik u graag deelgenoot van wil maken. Ik hak het verhaal in drieën 

en begin in oktober met het eerste gedeelte en in de Nieuwsbrief van 

december wordt het slot gepubliceerd. Het kan tevens dienen als mooi 

kerstverhaal voor bijvoorbeeld uzelf, kinderen of kleinkinderen. Ik eindig nu 

met een gedicht dat ik las in de Elisabethbode. Misschien nuttig om hier eens 

bij stil te staan. 

Gebed om rust 

God, schenk mij de rust om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, 

de moed om te veranderen wat ik wél kan veranderen 

en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien. 
Om één dag tegelijkertijd te leven, van één moment te gelijkertijd te genieten; 

om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede. Om deze zondige wereld, 

net zoals Hij deed, te aanvaarden zoals die is en niet zoals ik wil dat hij moet zijn. 
Om erop te vertrouwen dat Hij alle dingen zal 

rechtzetten als ik me aan Zijn wil overgeef; om 

in dit leven gelukkig te zijn en om met Hem 
voor altijd óvergelukkig te zijn in het volgende 

leven.  

 

Amen. 
 

(Bron: Serenity Prayer, Reinhold Niebuhr)  

 

Met vriendelijke groet,   

Anneke Nijhof        Rust   
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  In memoriam Selia Albrecht 

Op maandag 17 juni 2019 overleed ons gemeentelid Selia Erika Albrecht op de 

leeftijd van 69 jaar.  

Boven haar rouwkaart staan de woorden die Selia zelf heeft gekozen “Mijn 

laatste groet is voor hen, die mij in mijn onvolmaaktheid kenden en mij toch 

liefhadden.  

Het gezin waarin Selia opgroeide verhuisde toen zij nog jong was vanuit 

Amsterdam naar de Betuwe. Selia ging een opleiding volgen tot 

apothekersassistente en werkte in een apotheek in Rhenen. 

Na het overlijden van haar eerste man vond ze later het geluk bij een 

Fransman en verhuisde ze vervolgens naar Frankrijk. Helaas 

hield dit huwelijk geen stand.  

Selia was moeder van twee zonen en was ook erg blij met 

haar schoondochter.  

Ook in moeilijke tijden bleef Selia positief en standvastig in 

haar geloof. 

Selia was reislustig en ging regelmatig met de caravan op 

stap en belandde zo in Javea en bezocht regelmatig de kerk 

in Benidorm. 

Later verhuisde ze naar Orihuela Costa en vanaf die tijd leefde ze trouw mee 

mét en in onze gemeente. Zo is ze lid geweest van de kerkenraad, zong ze van 

harte mee met de Cantorij en bezocht ze trouw de bijbelstudies. Ook was ze lid 

ze van het koor Crescendo in Torrevieja. Verder was ze actief op de markten 

tijdens de kerst en de koningsmarkt.  

Vorig jaar bleek Selia ernstig ziek te zijn. Ze hoopte dat haar ziekte zou 

stabiliseren, maar zag zelf de laatste maanden wel dat er geen beterschap 

meer inzat. De tijd van afscheid nemen brak aan. 

“Maar”, zei ze nog: “Ik weet waar ik naar toe ga.” 

 

Als je de voet op de andere oever zet 

     en het blijkt de hemel te zijn. 

     Als je dan door een hand wordt 

     aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn. 
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     Als je dan muziek hoort 

     en het blijken engelen te zijn 

     dan ben je niet heengegaan, 

     maar naar huis gegaan.  

Henny van der Heijde, 

scriba 

 

Van de kerkenraad 

Predikantenrooster t/m april 

2021 

 
 

2019  2020 2021 

Januari  ds. Rob Quispel  ds. Jan Hoek 

Februari  ds. Gerry de Vries  ds. Henk 

Blankespoor 

Maart  ds. Gerry de Vries  ds. Henk 
Blankespoor 

April  ds. Gerry de Vries  ds. Henk 

Blankespoor 

Mei  ds. Gerry de Vries   

Juni  ds. Gerry de Vries   

Juli  ds. Bert Bosveld   

Augustus  ds. Henk 

van den Born 

ds. Bert Bosveld/ds. Jan 

Brussaard * 

 

September  ds. Henk van 

den Born  

ds. Jan  Brussaard  

Oktober  ds. Henk van 
den Born  

ds. Hans 
de Groot 

 

November ds. Rob Quispel  ds. Hans de Groot  

December ds. Rob Quispel  ds. Jan Hoek  

 

* ds. Bosveld van 1 juli tot 10 augustus 2020 

* ds. Brussaard van 13 augustus tot 30 september 2020 
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Namens de kerkenraad, 

Henny van der Heide 

 
Beste gemeenteleden, 

 

Uit het leven van uw voorzitter.  
En wat voor leven: zon, zee, mooi weer, soms misschien iets te warm. 

 
Ook ik ben terug van een fantastische 

safarivakantie en heb inderdaad het wildlife 

mogen aanschouwen en heb gezien hoe onder 

andere de olifanten, giraffen, nijlpaarden, apen 
e.d. leven. 

Zuid-Afrika is een land vol mooie natuur en 

gastvrije mensen. 

Het was overigens 
winter, dus veel kouder 

dan in Spanje; op de dag 

zo’n 22 graden, maar in de ochtend en avond lange 

broek, trui en jas aan. 

Dat is een dik verschil met de temperatuur hier in 
Spanje. 

 

Inmiddels is voor velen de vakantie alweer voorbij, maar dat is aan de Costa 

Blanca nog niet te merken. Het is nog behoorlijk druk en parkeerplaatsen zijn 
moeilijk te vinden.  
Vooral de plaatselijke horeca en de stranden zijn goed gevuld. 

Een mooie opsteker voor de plaatselijke middenstand. 

 
Henk van den Born, onze nieuwe predikant, is inmiddels met zijn echtgenote 

Carla in Rojales aangekomen en zij verheugen zich erop u allen te ontmoeten. 

Van Gerry de Vries hebben we uitgebreid afscheid genomen en hebben haar 

uitvoerig bedankt voor haar inzet ten behoeve van onze gemeente in de 

afgelopen drie maanden. 
 

Het bezoekersaantal aan onze kerk was de afgelopen maanden nogal 

wisselend, maar dat is te begrijpen omdat veel van onze leden in Nederland of 

Belgie verbleven. 
Ik hoop dat we medio september weer velen van u mogen ontvangen. 

 

Tot slot verheug ik mij vooral op het laatste kwartaal met veel mooie 

momenten en samenzang richting een nieuw jaar. 
 

Fred van den Heuvel,  
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voorzitter 

 

 

Van de  huidige predikant 

 

Even voorstellen: Henk van den Born 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Voor drie maanden hoop ik uw pastor te zijn. Tevens hoop 

ik dat wij in deze drie maanden een goede tijd met elkaar 

mogen hebben. Voor mij is het “weer” hier in Spanje, want als 

predikant ben ik ook verschillende periodes in de Kerk van Benidorm geweest, 

totdat ik een beroep kreeg vanuit de kerk van Maasbracht (PKN) waar een 

noodsituatie was ontstaan. 

Nu ben ik, samen met mijn vrouw Carla, hier in het nu 

nog erg warme Spanje. Carla was de beste vriendin van 

mijn eerste vrouw Greta, die vier jaar geleden overleden 

is. We kennen elkaar al vijfentwintig jaar en samen 

hebben we ook de laatste jaren van Greta’s ziekbed met 

elkaar voor haar gezorgd en haar verzorgd. Voordat zij 

stierf deelde ze ons haar grootste wens mee: dat wij 

samen in de toekomst met elkaar verder zouden gaan en 

die wens heeft ze ook gedeeld met de kinderen. Dat 

waren wel liefdevolle en bijzondere momenten. In die wetenschap is ook onze 

liefde voor elkaar gegroeid en hebben we haar wens drie jaar geleden in 

vervulling laten gaan. Opeens wordt je dan een vader van niet alleen twee 

kinderen, maar van vier en dat geldt ook voor Carla. En het allermooiste wat 

er bestaat is opa en oma te mogen zijn van twee kleindochters en nog één op 

komst! 

Mijn taak als predikant heeft vooral plaats gevonden in de Krijgsmacht, waar ik 

als Geestelijk verzorger het langst gediend heb bij het Korps Mariniers. Zelf 

heb ik ook nog gediend als oud-marinier o.a. in het voormalige Nieuw-Guinea. 

Het is heel bijzonder, dat het Veteranen Instituut mij nu gevraagd heeft om 

een groep oud-militairen te begeleiden op een terugkeer reis naar het 

voormalige Nieuw-Guinea in januari 2020. 
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Als geestelijk verzorger bij de Krijgsmacht heb ik ook verschillende VN-missies 

meegemaakt en daar heb ik me eigenlijk als predikant het beste op mijn plaats 

gevoeld. Pastoraat in spanningsgebieden is gewoon bijzonder. Daar komt het 

in de kern van het Evangelie op aan. 

 

Mijn ervaring met de Nederlandse Kerkelijke gemeentes over de grenzen heen 

is dat ze meestal zeer divers en warm zijn. Samen in de naam van Jezus je 

één voelen staat dan meestal centraal en zo moet het ook; aan kerkmuren en 

leerstellingen heb je hier niet zo veel. 

We hopen graag met u in deze periode nader kennis te maken en dat wij voor 

de gemeente en voor u dienstbaar mogen zijn.  

Hartelijke groet,  

Henk 

 

Van de reeds vertrokken predikant 

  

“Looft de Heer want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet”.  

Zo luiden de eerste twee regels van Psalm 136 uit het “Liedboek voor de 

kerken”. Een terugblik op een waardevolle 

periode in uw midden, doet me deze 

versregels neerschrijven. Wat is God goed 

en nabij geweest, Zijn trouw bewezen door 

alle zaken heen die zich voordeden in deze 

periode in de gemeente. Zijn trouw aan ons 

mensen is zó groot, Zijn goedheid gaat ons ver te boven. Daar kun je je als 

mens steeds weer opnieuw over verblijden, over verwonderen. Je dankbaar en 

gezegend weten.  

De periode in de gemeente in Guardamar is te benoemen als een periode met 

veel hectiek daarin. Er gebeurde veel tijdens deze drie maanden. Als 

kerkenraad en predikant kwamen we vooral de eerste maand vaak samen 

omdat diverse zaken om aandacht vroegen. Wat was het fijn dat de 

kerkenraad bereid was om met mensen persoonlijk gesprekken aan te gaan. 

Wat een zegen ervoeren we als predikant, kerkenraad en gemeenteleden toen 

in de meeste gesprekken vergeving en verzoening plaatsvonden. Ontroerend 
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en fijn als mensen weer met elkaar in vrede en harmonie mogen en kunnen 

optrekken in de gemeente. Het raakte me diep dat God dit zo leidde.  

Ik ben een dankbaar mens om God en de gemeente in Guardamar te hebben 

mogen dienen met mijn gaven en talenten. Dankbaar voor de vele contacten 

die ontstonden, voor de gesprekken die er plaatsvonden in de privésfeer.  

Dankbaar voor het vertrouwen dat u in me stelde. Dankbaar voor de 

gastvrijheid die zo uitermate groot aanwezig was.  Dankbaar voor al die 

zondagen dat ik bij u voor mocht gaan: wat een vreugde! Bovenal dankbaar 

naar onze Heer Die goed en trouw is in alles wat Hij doet door o.a. mensen 

heen. Soli Deo Gloria! We hopen elkaar volgend jaar D.V opnieuw te treffen bij 

leven en gezondheid. Wees gezegend en wees een zegen. Tot ziens! 

Ds. Gerry de Vries 

 

Pastoraat 

Op dit moment zijn er geen bijzondere 

mededelingen te doen. 

Voor degenen waarvan we weten dat ze 

ziek zijn of het moeilijk hebben, blijft bidden 

natuurlijk altijd belangrijk. 

 

 

Verjaardagen 

In september vieren de volgende leden hun verjaardag: 

 8 september: Ria van der Linde 

28 september: Petra Kortenoeven 

28 september: Henk Nijhof 

29 september: Jacob van der Linde 

Allen een gezegend en gezond nieuw jaar 

toegewenst onder de hoede de Heer. 
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Wist u dat…….. 

er in onze kerk, naast de cantorij en de bijbelstudie 

op woensdagochtend, ook een wandelgroep 

bestaat? 

Nu, voor mij was dat nieuw. Maar van Bert en Ria 

Bosveld heb ik vernomen dat er elke 

donderdagochtend een groep wandelaars de 

kuierlatten neemt door zich om 9.00 uur te 

verzamelen in Rojales bij de supermarkt Consum 

achter het B.P. benzinestation en daarna op stap 

gaat om ca. 8 kilometer met elkaar te wandelen en 

gezellig te kletsen. En dan is 8 kilometer een peuleschil. Er zijn er zelfs die het 

een uitdaging vinden om een tocht van 12 kilometer voor hun rekening te 

nemen.  

Er wordt gelopen onder leiding van Albert Ferwerda. 

De wandeltocht is gratis en je kunt je gewoon aansluiten. Iedereen is 

welkom….. zelfs uw trouwe viervoeter! 

Anneke Nijhof 

 

De cantorij 
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De cantorij gaat het komende jaar weer zijn bijdrage leveren aan de zondagse 

erediensten. Bekende en niet-bekende liederen zullen weer worden 

ingestudeerd.  

Zoals ieder jaar roep ik u dan ook op hieraan deel te gaan nemen. Iedere 

woensdag van 11.00 – 12.00 uur repeteren we in onze kerkzaal.  

Op woensdag 11 september zullen wij hiermee van start gaan.  

Kun je nog zingen, zing dan mee!   

Bram de Smidt, cantor 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

En nog een uitdaging… 

 

Beste gemeente in Guardamar, 

   

Mijn naam is Henk Juffer (53 jaar) en de meeste winters proberen we twee 

weken de zon op te zoeken in Spanje of Portugal. Mijn vrouw en ik wonen dan 

ook altijd de Nederlandstalige kerkdiensten bij. Door het voorgangersechtpaar 

Herinnert u zich 

deze bundels 

nog? (noot van 

de redactie) 
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Quispel zijn we in de winter "Spanjeganger" geworden. We werken allebei nog 

parttime, dus een hele lange periode overwinteren zit er nu nog niet in. 

 

Nu heb ik het plan opgevat in de tweede helft van november 2019 solo de GR 

92 te gaan wandelen; of in ieder geval een deel daarvan. Dit is het kustpad 

van de provincie Murcia; afstand ca 180 kilometer. Overnachten zal 

plaatsvinden in hotels en/of pensions. Voor alle 

duidelijkheid: het is dus geen georganiseerde reis. 

Afgelopen april heb ik in mijn eentje het deel van de GR 

92 in Girona gelopen, van Blanes tot iets voorbij de 

Spaans/Franse grens. Prachtige tocht; ook wel The Costa 

Brava Way genoemd. Nooit gedacht dat de Spaanse kust 

zo mooi en stil kon zijn. 

 

Ik dacht: misschien is er wel interesse in uw gemeente om in november mee 

te wandelen in Murcia? Ik ben me bewust dat zeker niet iedereen de fysieke 

conditie meer daarvoor heeft, maar wellicht zijn er enkele mensen die wel mee 

willen lopen. Een mail is per slot van rekening zo gestuurd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henk Juffer 

Hof van Groenen 8 
1083 JR Amsterdam 

0031-621139001 

e-mail: henkjuffer@icloud.com 

 

Zo komt boontje om zijn loontje 

Een vermaarde rabbijn zat in een trein. Drie ondernemende jongens wilden 

hem wel eens testen, dus begonnen ze een 

beetje de gek met hem te steken: 

“Goedemorgen, vader Abraham!” 

“Goede morgen, vader Isaak!”  

“Goede morgen, vader Jakob!” 

Tot hun verbazing antwoordde de rabbijn: 
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“Ik ben geen van drieën. Ik ben Saul, de zoon van Kis, die al drie dagen zoekt 

naar de drie ezels die weggelopen zijn en ik ben blij dat ik ze eindelijk 

gevonden heb!”  

Bedenker onbekend 

 

Binnentuin over God

 

U denkt misschien: wat een rare titel staat er boven dit 

stukje. Maar het is echt een realiteit. De Barneveldse 

krant noemde het een “verborgen schat” in de bossen 

bij Voorthuizen. Deze overdekte “Binnentuin over God”  

is nu ruim twee jaar open en al heel wat mensen hebben 

de weg ernaar toe al weten te vinden. Toch lijkt deze 

bijzondere tuin voor het grote publiek inderdaad nog een 

verborgen schat te zijn.  

Henk en ik zijn er zelf geweest en we waren erg onder 

de indruk van dat wat er te zien en te beluisteren was.  

De “Binnentuin over God” beeldt gedurende een 

wandeling de kern van het christelijk geloof uit. Hier is ruim twee jaar lang aan 

gewerkt en in de arbeid (en materialen) zit een forse investering. De ruimte 

waarin de tuin een plaats kreeg is het oude zwembad van Landgoed 

Pauwenhof, een voormalig buiten van De Nederlandse Bank. Initiatiefnemer 

van deze tuin is Erik Willemsen uit Moerkapelle. In deze plaats had hij eerder 

een kleine uitvoering van zo’n tuin gemaakt. Het idee vatte echter post om tot 

een grotere versie te komen. Daarmee zou het christelijk getuigenis ook een 

veel groter bereik krijgen. Landgoed Pauwenhof bleek daarvoor een prachtige 

plek te bieden. Bij de totstandkoming kreeg Willemsen hulp van verschillende 
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kunstenaars van over de hele wereld. Sommigen zijn professionels in het 

bouwen van rotspartijen in dierentuinen. 

Het resultaat is een plaats van verwondering. In de 

eerste plaats vanwege het verhaal wat er verteld 

wordt, maar zeker ook vanwege de daaraan 

gekoppelde schoonheid van het ontwerp. Het decor 

verwijst naar het land Israël in vroeger dagen. 

Bezoekers zijn veelal verrast en onder de indruk. 

Het verhaal over het 

Evangelie in deze 

“Binnentuin over 

God” laat mensen 

niet onberoerd. Dat 

leidde er zelf toe dat 

sommigen na de 

rondleiding een keuze voor God maakten. Dat is 

iets wat Willemsen ook graag wil zien gebeuren. 

Hij benadrukt mede daarom dat in “De Binnentuin 

over God” alle mensen welkom zijn. 

De tuin is voluit te bezoeken. De toegang is vrij. 

Donaties worden echter wel op prijs gesteld. 

Hiermee kan de Stichting “Binnentuin over God” de kosten dekken en nog veel 

mensen blijven bereiken met het Evangelie. Met de aanleg waren forse 

investeringen gemoeid die voor een belangrijk deel nog dienen te worden 

(terug)betaald. 

Samen met 7 andere vrijwilligers staat 

Willemsen klaar om rondleidingen te geven 

in blokken van 2 uur voor maxinmaal 15 

personen. De “Binnentuin over God” is 

overdekt en rolstoel toegankelijk. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om met 

vakantie te gaan en blijft u in Nederland, 

dan kunt u zich gedurende twee uur toch 

even in het land Israël wanen. Het Landgoed 

ligt midden in de bossen.   Het is echt 

schitterend om daar te zijn. 

Om een idee te krijgen heb ik wat foto`s 

bijgevoegd. 
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U kunt zich via de website aanmelden www.binnentuinovergod.nl    

Anneke Nijhof 

Overgenomen uit cip.nl 

 

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: 

Jos Vanhoutte, tel. +34 693 382 961 

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com 

 

 

 

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 

http://www.binnentuinovergod.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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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 

 

 

INTERNET 

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

