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Nieuwsbrief
van de Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura “De Hoeksteen”
Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca
Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar - Guardamar del Segura

Kerkdiensten: elke zondag aanvang 11.00 uur
Predikant: Rob Quispel
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Van de redactie
Deze maand weer een feestelijke Nieuwsbrief. Voor
mij dé gelegenheid om me wat opmaak betreft
lekker uit te leven.
Inmiddels heeft de Adventstijd zijn intrede gedaan.
Als je naar de winkels kijkt zijn ze alweer volop
bezig met de Kerst. Ook verlaten diverse
gemeenteleden (ook wij) het nog heerlijke klimaat van
Spanje en trekken naar het koude noorden, om samen met familie en/of
bekenden het einde van 2019 te vieren.
Voor sommigen van ons valt er niets of weinig te vieren, integendeel, het
worden waarschijnlijk moeilijke dagen omdat er in het afgelopen jaar zoveel is
gebeurd.
Toch mogen we samen weten dat er Eén is, Die ons op het oog heeft, houdt en
weet wat er in ons hart leeft.
Ik wens u allen goede kerstdagen toe en een gezegend 2020.
Anneke Nijhof

De copy voor januari moet vóór 20 december bij mij binnen zijn:
redactie@iggds.nl
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Mededelingen van de kerkenraad

Collecte opbrengsten vanaf
20 oktober tot en met 17
november 2019

De eerste collecte is voor de kerk (kosten pastorie, auto, kerkzaal etc.).
De tweede collecte is voor de diaconie (ondersteuning van enkele Spaanse
gezinnen en diverse charitatieve doelen en projecten).
aanwezigen
20 oktober:
52
27 oktober:
46
3 november:
54
10 november:
59
17 november:
63

1e collecte
€ 96,20
€ 122,00
€ 132,11
€ 101,57
€ 119,55

2e collecte
€ 100,08
€ 96,22
€ 130,22
€ 130,33
€ 92,42

Bernhard de Vries
Kerkrentmeester
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Watersnoodramp 2019 (1)
Beste broeders en zusters,
Zondag zijn de laatste giften voor de slachtoffers van de Gota Fria uitgedeeld.
Zelf werd ik er een beetje moedeloos van want we konden geen twaalf
adressen vinden, zoals we ons hadden voorgenomen. Gemeentebesturen en
officiële instanties geven, gezien de wet op privacy, geen adressen. We hadden
reeds vier adressen kunnen bereiken, dus nog acht te gaan.
Uiteindelijk hebben we via Rina Dohmen acht slachtoffers kunnen bereiken,
mensen die nu nog altijd niet in hun woning kunnen.
Zoals gezegd zijn Rina en ik hen zondag gaan opzoeken. Allen waren samen
gekomen op één plaats. De meerderheid van hen is werkzaam in de landbouw,
maar daar kan nu nog maar één of twee dagen gewerkt worden, met als
gevolg dat er minder inkomsten zijn.
Het overhandigen van de giften was zeer emotievol. We werden omarmd en de
mensen waren ons zeer dankbaar.
Nadat alles geregeld was kregen we een dertiende adres. Er zijn dus geen
twaalf adressen geholpen, maar één extra.
Voor mij was dit een les in geduld en vertrouwen in de Heer. We hebben meer
gegeven dan we voorzien hadden. De kerkenraad wil jullie allen dus nogmaals
danken voor de gulle bijdragen die we mochten ontvangen.
Namens de kerkenraad,
Jos Vanhoutte.
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Watersnoodramp 2019 (2)
Na de watersnoodramp kregen we als diaconie de vraag vanuit de gemeente:
“Wat doet de diaconie voor de mensen die zo zwaar getroffen zijn”.
Ja, daar ga je dan over nadenken: hoe groot is de ramp en wie zijn er door
getroffen? En wat is er verloren gegaan?
Als buitenstander heb je daar niet zo gauw een antwoord op.
Ik ben toen in gebed gegaan: “Heere God, wat kunnen we doen en waar
moeten we beginnen?”
Toen kwam mijn ervaring vanuit Ethiopië bovendrijven om mensen
persoonlijk te bedanken.
God gaf mij in gedachten om voor mensen persoonlijk iets te doen en niet een
bedrag aan één of andere instantie te geven. Er kwam antwoord op de vraag
hoe en wat.
Jacob had twaalf zonen, later de twaalf stammen van Israël. Toen Jozua het
volk door de Schelfzee voerde, moest er uit ieder van de twaalf stammen één
man een steen van de zeebodem meenemen en er een monument ter
gedachtenis van maken. De Heere Jezus had twaalf dicipelen. Zo zijn er nog
mee aanwijzigingen naar het getal twaalf.
Zo groeide het idéé om twaalf gezinnen te helpen.
Toen er later nog een gezin werd opgegeven heeft de kerkenraad deze ook
ruimhartig hierin meegenomen. Hartelijk dank aan u als gemeente om dit
mogelijk te maken. Dank ook aan degenen die de adressen hebben opgezocht
en die de enveloppen mochten uitdelen.
Laten we het met het oog op het komende Kerstfeest hier niet bij laten en
deze gezinnen ook met de Kerst aandacht geven in de vorm van een pakket
levensmiddelen.
Wat van onze overvloed uitdelen vanuit de gedachte en de opdracht: hebt uw
naaste lief als uzelf.
Gijs van de Kolk, diaken
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Van de predikant
Het verschil als plus
Lang geleden (rond 1964) leerde ik voor onderwijzer. De
opleidingsschool heette toen “Kweekschool” en bestond uit
twee opleidingen. Eén voor de onderbouw en één voor de
bovenbouw, die elk twee jaar duurden. Daarnaast nog een
opleiding voor de zgn. hoofdacte, die ruim een jaar duurde.
Het onderwijs was in die tijd nog een echte “mannen aangelegenheid”. De
verhouding meisjes - jongens in onze klas was 4 om 20.
In de middagpauze stonden in wisselende samenstelling groepjes jongens bij
elkaar. Het niveau van de gesprekken zou zo in het programma “Voetbal
Inside” passen.
Totdat…. één van de vrouwelijk klasgenoten zich bij het groepje voegde. Het
niveau ging direct met sprongen omhoog.
De aanwezigheid van één vrouwspersoon bepaalde het verschil. Zij zorgde
voor de plus.
Zo zijn er talloze voorbeelden. Ik noem er een paar. Daar was dat jongetje
(Jantje) dat na een storm met zijn vader langs het strand liep. De kust lag
bezaaid met aangespoelde zeesterren. Ze waren ten dode opgeschreven. Het
jongetje pakte er één op, rende naar zee en wierp het zeesterretje in het
water. Maar hoe hard het jongetje ook liep, de “voorraad” leek niet kleiner te
worden. Het was onbegonnen werk. “Hou toch op”, zei de vader, terwijl hij
naar de massa zeesterren op het strand wees. “Wat maakt het uit?”
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“Voor alle zeesterren die er nog liggen niet, maar voor deze”, (zei hij, terwijl
hij het beestje in zee slingerde), “wel”.
We kennen allemaal Rosa Parks, een alleenstaande zwarte vrouw die door haar
standvastigheid de rassendiscriminatie deed kantelen of Florence Nightingale,
die door haar optreden als verpleegster tijdens de Krimoorlog (1853-1856) als
“lady with the lamp” gewonde soldaten ging verzorgen. In het verlengde
hiervan ontstond het door Henry Dunant gestichte Rode Kruis.
Een aantal vissertjes trok de wereld in met een blijde boodschap. Deze
laaggeschoolde mensen deden uiteindelijk het Romeinse Rijk op de
grondvesten trillen.
Alle mensen in dit verhaal geloofden in hun zaak (opdracht) en gingen er op uit
en gaven niet op.
Waar gaan wij voor?
De apostel Paulus was radicaal in zijn
uitspraken. In Romeinen 14 vers 7 en 8
lezen we: “Niemand van ons leeft voor
zichzelf, en niemand van ons sterft voor
zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor
de Heer; en wanneer wij sterven, sterven
we voor de Heer. Dus of we nu leven of
sterven, we zijn altijd van de Heer.”
In het nieuwe kerkelijk jaar beginnen we met de adventstijd. We gaan ons
voorbereiden op het komende kerstfeest, waarin we de geboorte van onze
Heer en Heiland vieren.
Daarbij mogen we onszelf de vraag stellen: wat betekent dat feest voor ons? Is
het levens veranderend zoals bij die vissers? Of om in de lijn van Paulus te
blijven: ben jij van de Heer????
Zo ja, dan kan jij het verschil maken!
Rob Quispel
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Heel Costa Blanca Zuid ZINGT kerstliederen.
Over enkele weken herdenken wij weer de geboorte van Jezus: het Kerstfeest.
De kerkenraad van onze Interkerkelijke gemeente “de Hoeksteen” te
Guardamar del Segura nodigt u allen van harte uit om op vrijdag 13 december
a.s. oude en bekende kerstliederen mee te komen zingen.
De muzikale leiding is in handen van Bram de Smidt, die voor de begeleiding
van de samenzang zorgt.
Uiteraard is de cantorij onder Brams leiding ook van de partij.
Kortom: het belooft een geweldige avond te worden die u niet mag missen.
Vrijdag, 13 december.
De avond begint om 19.30 uur.
De toegang is vrij.
Het adres is: Residencial BellaMare, Calle
Austria 11
Urbanisatie Campomar 03140 - Guardamar
del Segura
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de huidige voorganger, Ds. Rob
Quispel, telefoon +(00)34 865770841
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BEDANKT!
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Geloven
“Here zegen deze spijze amen”.
Als kind praatte ik deze woorden al gauw na.
Als tiener begon ik vragen te stellen bij die woorden. Het eten was toch niet
altijd heerlijk, moest ik dan liegen?
Als volwassen mens begon ik de betekenis te begrijpen!
Het kwartje viel.
Regelmatig spelen die woorden nu door mijn hoofd: de zegen van de Here.
Ook nu! Juist nu, terwijl het wassende water zich aandiende en bij heel veel
mensen hun leven op z´n kop stond in één nacht!
Here zegen!
Water, het is een wonder.
Het komt immers gewoon uit de kraan!
Wilt U veel drinken als het warmer wordt?
Maar ook hemelwater?
“Uw liefde raakt het hemelblauw, tot in de wolken reikt uw trouw, geen mens
kan U doorgronden”.
Die woorden van Psalm 36 schoten door mijn hoofd. Maar wat kan het water
bedreigend en verwoestend zijn.
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“Here zegen” schoot het weer door mijn hoofd, toen de ellende zich bij ons
persoonlijk voordeed.
Na heel veel zwoegen en lieve mensen om ons heen, ook uit ongelovige hoek;
- wat heet ongelovig - ?
Vaak denk je dat je het weet en voor je het weet is je mening waarheid
geworden!
En dan word je star.
Geloven zou je juist ontspanning moeten geven!
Jezus is niet voor niets geboren!
Onze goede vriend en predikant begint veel preken met de woorden:
“Maar toch”!!
Prachtig, leerzaam!! Met alle verscheidenheid in denken en geloven is er maar
één “Here zegen”.
En die kwam op het moment suprême!
Voor ons was dit zo bijzonder, dat ik het graag met u delen wil, zo vlak voor
Kerst.
Dat de Heer u allen zegen mag geven en dat het uw hart mag beroeren!
Dat is onze kerstboodschap.
Elske Haveman
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Pastoraat
Gelukkig zijn er (voor zover ik weet) deze maand geen
namen van ernstige zieken te melden. Wel kwam ons op
de valreep ter ore dat Liny Vandongen woensdagavond
20 november j.l. een heftige val heeft gemaakt en dat ze
met een gecompliceerde armbreuk werd opgenomen in
het ziekenhuis. Inmiddels is ze geopereerd en wordt er op
dit moment gezocht naar een plekje waar ze kan
revalideren. We wensen Liny veel sterkte toe en bidden dat ze de nabijheid
van haar Heer mag ervaren.
Jos Vanhoutte

Verjaardagen
3-12 Carmen Rosendaal
4-12 Peter van der Heide
20-12 Gerrit van Olderen
28-12 Jan Broere
Ondanks het feit dat sommigen het niet
leuk vinden om in december jarig te
zijn, hopen we toch dat jullie een
gezellige dag hebben en wensen we jullie de zegen van God toe voor het
nieuwe levensjaar.
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P.s.

Vorige maand en misschien al wel eerder zaten er foutjes in de namen en
data van de verjaardagen. Mijn excuses hiervoor. De verjaardagslijst lag
behoorlijk door elkaar en ik heb getracht hem weer op orde te krijgen.
Is uw naam nog niet voor gekomen in de maandelijkse lijst en zou u dit wel
graag willen, geef dit dan s.v.p. even aan mij door. Er mankeert namelijk nog
een aantal verjaardags data van mensen; dit zijn ca. 15 personen.
En mocht het toch voorkomen dat uw verjaardag weer verkeerd is vermeld,
geef ook dat dan even aan mij door. Alleen op deze manier kan ik er wat aan
doen.
U kunt dit mailen naar: redactie@iggds.nl
Anneke Nijhof

Activiteiten
Van de cantorij
De kerstdagen komen er aan. Wij
gaan ons als cantorij
voorbereiden op onze jaarlijks
terugkerende kerstzangavond.
Die zal dit jaar gehouden worden
op vrijdag 13 december a.s.
Woensdag 4 en woensdag 11
december zullen wij hiervoor
repeteren van 11.00 tot 12.00 uur. Vooral de bekende kerstklanken zullen
worden gehoord,
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maar ook kerstliederen geschreven door Louis van Dijk zullen worden
ingestudeerd. Ik hoop dat er veel mensen van buiten de kerk zullen komen. Zij
zullen al zingend worden ontvangen door de cantorij, welke een haag zal
vormen waardoor de bezoekers heen zullen lopen. Een ieder die hier graag aan
mee wil doen zie ik graag op 4 en 11 december.

Kun je nog zingen ? Zing dan mee
Uw cantor, Bram de Smidt

Inspiratie-bijeenkomsten
Elke woensdagochtend om 12.00 uur in de kerkzaal.
Onder leiding van de predikant worden er
verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld.
U bent van harte welkom om mee te denken en om
mee te praten!

Wandelen met elkaar
Elke donderdagochtend om 10.00 uur; verzamelen
bij de Consum in Rojales, achter de BP-pomp.
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Kerstdiner
Voor degenen die de Kerstdagen hier in Spanje verblijven hebben Nina
Barlagen en Ria v.d. Plas geregeld dat er bij Nan King in Benijofar op 25
december een kerstdiner kan worden genuttigd. Degenen die hier aan mee
willen doen kunnen een keuze maken tussen twee
verschillende diners.
De kosten zijn € 16,95 of € 18,95. Daar komen de
drankjes nog bij.
Opgeven bij één van bovengenoemde dames.

Cursus reanimatie
Wie heeft belangstelling om één of zonodig twee reanimatieles(sen) te volgen?
Voor degenen die dit al eens gedaan hebben, is het belangrijk om naar een
herhalingsles te gaan.
Er is tevens iets veranderd.
Ik zal tegen die tijd wat theorie via de mail naar de deelnemers sturen. De
kosten zijn € 5.--per persoon.
Ik probeer via de Hartstichting een bewijsje voor deelname aan de
reaniematieles(sen) te krijgen. Waarschijnlijk wordt het op een ochtend in de
laatste week van januari en in de eerste week van februari 2020 gehouden in
Rojales.
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Nadere berichten volgen nog zoals adres, data en tijdstip.
Graag voor 15 december opgeven bij Martha Wever, mwkok69@gmail.com
Martha Wever

Feest in huize De Smidt
Op 28 november j.l. mochten Bram en Elske
gedenken dat zij 50 jaar geleden in het
huwelijksbootje stapten. Zij hebben dit in
Nederland, samen met familie en vrienden,
mogen vieren. We feliciteren jullie namens de
kerk in Guardamar del Segura met dit heugelijk
feit en wensen jullie Gods zegen toe voor de
toekomst.

Laatste deel van :

“De schoenendoos”
Toen de avond van het kerstprogramma was aangebroken, was iedereen zo
opgewonden dat niemand merkte dat Timmy nog steeds de oude
schoenendoos bij zich had in plaats van het mooie juwelenkistje,
dat hij op het toneel bij zich zou moeten hebben.
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Toen hij van achter de coulissen de andere drie wijzen volgde en in het
volle licht kwam te staan, viel het de aanwezigen echter onmiddellijk op.
Eén voor een liepen de wijzen naar de kribbe toe en lieten hun geschenk
daar achter, maar het publiek dat in de grote kerkzaal zat, keek naar
Timmy. Mary, David en Timmy’s moeder waren natuurlijk aanwezig en ook
mevrouw Iverson, de maatschappelijk werkster was gekomen en mevrouw
King en de twee andere onderwijzeressen van Timmy’s school.
Ze hielden allemaal hun adem in toen het Timmy’s beurt was om zijn
koninklijke geschenk neer te zetten bij de kribbe, waarin het kindje
Jezus sliep. In zijn koninklijke mantel en met de tulband met de broche
op zijn hoofd leek hij net een kleine prins.
Hij droeg de oude, versleten schoenendoos met het rode deksel en de
woorden “Sportschoenen “ erop in beide handen en bood die het kind in de
kribbe aan met plechtige eerbied.
Toen ging Timmy weer rechtop staan, keerde zich om en glimlachte naar
zijn moeder, voordat hij zijn plaats innam tussen de andere wijzen aan de
kant van het toneel.
Ze haalden allemaal weer opgelucht adem, maar ze keken ook allemaal
verwonderd naar Timmy. Hij zong met het koor mee en leek zich geen
zorgen te maken over zijn kostbare schoenendoos, die hij bij de kribbe
op het toneel had achtergelaten. Hij keek er niet één keer naar. En ze
hadden hem nog nooit zo gelukkig zien kijken.
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Toen de cantate was afgelopen, nam zijn moeder Timmy bij de hand en
ging met hem naar de tafel met limonade en koekjes.
Mary en David, mevrouw King met de twee onderwijzeressen stonden er
al. Ze zeiden allemaal hoe trots ze op hem waren en dat hij het heel goed
had gedaan.
Toen het tijd werd om te gaan, vroeg Timmy’s moeder hem of hij zijn
schoenendoos niet wilde halen.
“O nee”, zei Timmy vastberaden, “Die heb ik aan Jezus gegeven”.
Ze waren allemaal nieuwsgierig naar wat er nu eigenlijk in die doos zat,
maar toen ze langs het toneel liepen, zagen ze dat de doos verdwenen
was.
Ook Timmy zag het, maar hij scheen er zich in het minst niet druk om te
maken. Hij glimlachte zelfs.
“Hier is de doos, Heer”, zei de engel die voor de troon van God
neerknielde. Hij hield een oude, versleten schoenendoos omhoog met het
woord “Sportschoenen” erop gedrukt en zette die aan Jezus’ voeten en
keek naar de grote menigte van duizenden engelen en serafs en heiligen.
Zelf zij waren nieuwsgierig naar de inhoud. Maar alleen Hij (Jezus) en
Timmy wisten het.
Petrus de apostel was er ook en hij was, moedig als altijd, de enige die
durfde te vragen: “Wat zit er in de doos, Heer? Wat heeft het kind U
gegeven?”
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“Alleen maar dingen”, zei Jezus glimlachend.
Hij had Timmy gadegeslagen vanaf het moment dat hij was geboren. Hij
had iedere haar op zijn hoofd geteld en Hij wist precies wat er in
Timmy’s hartje leefde. Hij had gewacht op de dag dat het kind naar Hem
toe zou komen met wat hij te bieden had.
Jezus nam de deksel van de doos en alle engelen, serafs en heiligen bogen
zich naar voren toen Hij de spullen één voor één uit de doos nam. En wat
zij zagen waren alleen maar dingen, heel simpele, gewone dingen:
✓ Het versleten en verbleekte zijden randje van zijn babydekentje1
✓ Een trouwfoto van zijn vader en moeder
De brieven van zijn moeder met een elastiekje erom
✓ Een tien dollar biljet
✓ De brief van zijn vader waarin hij hem schreef dat hij van hem hield
en waarin hij hem om vergeving vroeg
✓ Een bladzij met sommen en een glimlachend gezicht erop getekend
met een opmerking van zijn onderwijzeres
✓ Een mooi plakplaatje met een ster
✓ Het afgescheurde strookje van een kaartje voor de film met de
leeuw
✓ Gebruikte verjaardags kaarsjes met opgedroogd glazuur die in mooi
papier waren verpakt met een gekleurd lint eromheen

21

Nieuwsbrief “De Hoeksteen” jaargang 2
no. 6 - december 2019

✓ Een mooi blad van de esdoorn
✓ Een oude honkbal
✓ En zes chocoladekoekjes.
Er zaten ook dingen in die niet te zien waren. Verwachtingen, dromen,
gebeden en heel veel zorgen en angsten. Al die dingen zaten in de doos
die Timmy aan de Heer gaf.Jezus legde alles behoedzaam weer terug in
de schoenendoos. Hij deed het rode deksel weer op de doos, legde Zijn
handen erop en keek naar de menigte die voor Hem stond.
“Timmy heeft het kostbaarste gegeven van allemaal: het geloof van een
kind”.
Vanaf die dag werden er nog meer engelen uitgezonden om over Timmy te
waken. Ze weken nooit van zijn zijde.
Ze waren bij Timmy toen David en Mary zijn moeder uitnodigden om bij
hen te komen wonen. Ze kreeg een kamer recht tegenover die van Timmy.
De engelen waren bij hem toen Mary en David zelf een baby kregen.
Ze waren bij hem toen zijn vader uit de gevangenis kwam, juist op tijd om
de diploma-uitreiking op de middelbare school mee te maken. Ze
omringden Timmy toen hij opgroeide, trouwde en zelf kinderen kreeg.
De engelen omringen hem al de dagen van zijn leven tot op het moment
dat hij de hemel werd binnengeleid, rechtstreeks in de wachtende armen
van de Heer, Die hem liefhad.
Auteur: Franciene Rivers
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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
Pastoraat/Ouderling/Scriba
Jos Vanhoutte, tel. +34 693 382 961
E-mail: of scriba@iggds.nl of jos.vanhoutte@gmail.com
Diaconie/Diaken:
Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 95 894
E-mail: diaconie@iggds.nl of 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
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INTERNET
Website: www.iggds.nl
E-mail scriba: scriba@iggds.nl
Copy inzenden: redactie@iggds.nl

Bezoek onze web-site:

www.iggds.nl
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