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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 

De kerkdiensten zijn tot nadere berichtgeving uitgesteld 

Predikant: ds. Gerry de Vries 
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Van de redactie 

 

 

Beste gemeenteleden, 

Wat maken we veel mee de laatste tijd. De meesten 

van ons zitten in Nederland wegens het Coronavirus 

en ik vermoed dat we daar voorlopig nog niet van af 

zijn. De gemeente zit meer in Nederland verspreid dan in Spanje en ik 

denk dat we allemaal met heimwee terugdenken aan de tijd dat we elkaar 

regelmatig zagen. Ook het overlijden van Hans de Heer heeft op velen van 

ons grote inpact gehad. Zo zie je maar hoe snel het kan gaan. Op pagina 

4 vindt u een “In memoriam” over Hans, geschreven door Martha van der 

Zouwen. 

Ik weet niet in hoeverre uzelf of uw directe omgeving met het virus te 

maken heeft, maar ik hoop dat het aan ons allen voorbij zal gaan. Helaas 

kunnen we elkaar ook in Nederland niet ontmoeten. Het enige dat ons rest 

is goed op onszelf te passen en voor elkaar te zorgen!! 

Zoals u wellicht hebt gemerkt, ziet de Nieuwsbrief er iets anders uit. Dit is 

het eerste nummer van jaargang drie en het leek me wel aardig om eens 

wat anders te verzinnen. Veel is hetzelfde gebleven, andere dingen zijn 

gewijzigd. U zult het wel merken als u de Nieuwsbrief doorleest. 

Voor mijzelf is het ook een vreemde situatie. Je bent gekozen als 

ouderling-scriba, maar je kunt er geen invulling aan geven. Ik zou graag 

Jos willen ontlasten, want hij heeft toch wel een zware taak. Maar ja, het 

zal nog wel even duren voordat alles weer gaat zoals we dat gewend 

waren. 

Rest mij nog u eraan te herinneren dat de copy voor de Nieuwsbrief van 

juni, juli en augustus uiterlijk 20 mei bij mij binnen moet zijn. 

redactie@iggds.nl   

Hartelijke groeten, 

Anneke Nijhof 

 

 
 

mailto:redactie@iggds.nl
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In memoriam Johannes Gijsbert de Heer 

  Hans 

     

 03-10-1939    -  03-04-2020 

 

Op vrijdag 27 maart kreeg ik een Whats-app 
tekstberichtje van Hans: "Ik heb het Coronavirus 

en lig in het ziekenhuis.” 

Wat een schok! Alle indringende beelden die 

dagelijks via de televisie bij ons binnen kwamen 
schoten door mijn hoofd. Ik stelde me voor hoe 

hij daar zou liggen. 

Hans lag in eerste instantie apart op een kamer. "De koorts was iets 

gezakt", schreef hij in een tweede bericht. Dus dat klonk hoopvol. 
Ik heb hem dagelijks bemoedigende berichtjes gestuurd. Er kwam in mij 

op om te schrijven wat Ds. Rob Quispel had verteld over Kees van 

Dongen, die troost had geput uit de volgende woorden uit een preek 

van Rob Quispel : "Veilig in Jezus armen.” Dus ik schreef hem om die 

woorden te herhalen in zichzelf. Hij antwoordde: “Wat mooi…zo veilig. Wat 
de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heeren hand.” Dat vond ik zo 

fijn dat hij dit schreef. 

Dit was helaas de laatste keer dat hij heeft geantwoord op mijn berichten. 

Ik ben dagelijks blijven schrijven en zag dat hij mijn berichten uiteindelijk 
wel las, wellicht met hulp van een verpleger. 

Ik stelde me voor hoe vitaal hij was en sportief en dat hij een kans had 

om hier door te komen. 

Je zag op tv soms nog wel oudere mensen uit het ziekenhuis komen. 
Maar helaas is Hans op 3 April op 80-jarige leeftijd na een nacht op de 

Intensive Care toch overleden. 

Ik heb begrepen dat zijn kinderen, God zij dank, nog afscheid van Hans 

hebben kunnen nemen en daar was hij erg dankbaar voor. 
 

Ik zal me Hans blijven herinneren als een zeer spontane, vrolijke en vitale 

man. Hij had veel behoefte aan contact met mensen. Hij bracht altijd 

gezelligheid mee. 

Hij zat vol levenslust en had nog allerlei plannen. 
Hij had een warm hart en wilde heel graag mensen helpen. Dat heeft hij 

ook ruimhartig gedaan, in binnen- en buitenland. 

Hans was ook ook zeer betrokken bij “De Hoeksteen” en probeerde altijd 

op de vergaderingen aanwezig te zijn . 
Zijn energieke persoonlijkheid zal zeker gemist worden. 

 

ADIÓS Hans! 

Martha 
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Mededelingen van de kerkenraad 
Van de kerkrentmeester 

 

 

Beste gemeente, 

 

Nu het vanwege de Coronapandemie voorlopig 

niet meer mogelijk is om als kerkelijke gemeente 

bijeen te komen, missen we daarmee ook de 

collectebijdragen voor zowel de bekostiging van de 

uitgaven aan pastorie, kerkzaal en overige kosten, maar ook uw bijdragen 

aan de diaconie. 

Natuurlijk willen wij na enige tijd graag weer als kerkelijke gemeente 

bijeenkomen en ons ook blijvend inzetten voor degenen, die onze 

pastorale en financiële zorg nodig hebben. Ik wil dan ook een beroep op u 

doen om, indien mogelijk, maandelijks een extra bijdrage te storten op de 

bankrekening van onze gemeente ES 41 2100 6225 1602 0002 1905 

(t.a.v. Iglesia Holandesa Gardamar del Segura) voor bijdragen aan de 

kerk, en indien bestemd voor de diaconie, graag dit erbij vermelden, dan 

zorg ik ervoor, dat het op de juiste bankrekening komt. Alvast van harte 

bedankt! 

Overigens zijn we zeer dankbaar voor de maandelijkse bijdragen, die 

trouw gestort worden als vrijwillige bijdragen en recentelijk voor de reeds 

ontvangen extra bijdragen voor kerk en diaconie! Hartelijk dank daarvoor 

en blijft u dit vooral doen! 

Ik wens ons allen veel sterkte en Gods zegen toe in deze moeilijke en 

bizarre tijd. 

Bernhard de Vries 

Kerkrentmeester 
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Een enorme verrassing 

 

Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander 

behaagd om een Koninklijke onderscheiding toe te kennen in de 

graad: “Lid in de Orde van Oranje Nassau” aan: 

Leo en Ria De Bruijne-Snijders 

wonende in Torrevieja (Spanje).  

 

Leo en Ria hebben zich jarenlang met hart en 

ziel ingezet voor een aantal arme gezinnen in 

Spanje. Elke zaterdagmorgen was Leo om zes 

uur ’s morgens bezig met het verzamelen van 

de te verkopen spullen, het brengen naar de 

plek waar de markt gehouden werd, alles 

weer uit te laden en de kraam in te richten. 

Samen stonden zij dan op de tweedehands 

markt in Guardamar, daarbij geholpen door 

enkele trouwe gemeenteleden van de 

Nederlandse kerk “De Hoeksteen”, Residential 

BellaMare, Calle Austria 11, Urbanizatie 

Campomar, 03140 Guardamar del Segura. 

Zij namen niet alleen de verkoop van de spullen voor hun 

rekening, maar vooral door de week was Ria heel druk bezig met 

het uitzoeken van kleding, nakijken van wat geschikt was aan de 

dingen, die werden aangeboden door iedereen die er maar van af 

wilde. Leo haalde de spullen op en maakte huizen leeg, waarvan 

de inhoud hen was aangeboden. 

Ook is Ria jarenlang bezig geweest met het maken van diverse 

soorten kaarten, waarvan de opbrengst in zijn geheel ten goede 

kwam aan de goede doelen. Daar kwam nog bij dat ze een keur 

aan boeken hadden aan te bieden. 

Niet alleen op zaterdag stonden zij op deze tweedehands markt, 

maar ook bij evenementen, zoals Koningsdag, waren ze van de 

partij.  

Zoals gezegd hebben zij dit jaren volgehouden. Niet uit eigen 

belang, maar omdat ze, vanuit hun overtuiging, de Spanjaarden 

een warm hart toe droegen. De hele opbrengst ging daar naar  
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toe. Eind 2018 hebben zij, vanwege hun leeftijd en gezondheid, 

hiermee moeten stoppen. Daar hadden ze het niet makkelijk mee. 

Het liefst waren ze nog jaren doorgegaan.  

Leo en Ria, jullie koninklijke onderscheiding is terecht aan jullie 

uitgereikt.  

Jullie hebben het verdiend! 

Wilt u hen feliciteren met deze onderscheiding, dan kunt u hen 

mailen: 

leo.debruyne@gmail.com of/en snietsnijders@gmail.com 

 

 

 

Op 24 april schreef ambassadeur Jan Versteeg in zijn dagelijkse up-date 

het volgende stukje: 

 

Een van de vele Nederlandse echtparen die - ver van 

kinderen en kleinkinderen – aan de Middellandse 

Zeekust op betere tijden wachten, is het echtpaar De 

Bruijne in Torrevieja. Meneer en mevrouw De Bruijne 

hebben zich vele jaren in allerlei rollen ingezet voor 

de gemeenschap. Dat begon al tijdens hun werkende 

leven in Heemskerk, maar ze werden bijna nog 

actiever vanaf 1997 toen ze van hun pensioen gingen 

genieten in Spanje. Ze hielpen letterlijk en figuurlijk 

mee met het bouwen van hun kerk, ze bezochten 

zieken, ze namen het initiatief om zwakkeren te 

helpen met inzamelacties. Zegt de datum 24 april u 

iets? Iets met regen?  

Ik was graag vandaag naar het zonnige Torrevieja 

gereden om meneer en mevrouw De Bruijne te leren kennen en te 

bedanken voor al dat goede werk. En hen bovendien te vertellen dat het 

Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen beiden te benoemen tot lid in 

de Orde van Oranje-Nassau. Maar op deze heugelijke dag in april 2020 

waren we genoodzaakt ruim afstand te houden. Dus het werd een virtuele 

opspeldactie.    

mailto:leo.debruyne@gmail.com
mailto:snietsnijders@gmail.com
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Van de predikant 

   Het gesprek 
 

Hier ziet u een sfeervol schilderij van een zekere Von 

Uhde. De oorspronkelijke 

Duitse titel is Der Gang nach Emmaus. Een 

schilderij dat spreekt! Ik koos dit schilderij 

omdat aan alles is te zien is hoe 

aandachtig de mannen links en rechts 

luisteren naar de man die hen plots 

vergezelde op weg naar het gehucht 

Emmaüs. De hoofden zijn toegenegen naar 

elkaar. De lichaamstaal zegt ons dat er 

aandacht voor elkaar is. De kleine stappen 

die gezet worden geven aan dat ze tijd 

nemen om naar elkaar te luisteren naar wat er gezegd wordt.  

Ik raad u aan om eerst gedeelte uit Lucas 24: 13-35 te lezen voor u 

verder de gedachten over dit gedeelte leest. 

Twee leerlingen van Jezus zijn op weg naar het dorp Emmaus. Een zekere 

Kleopas en van de andere is niets bekend: misschien de vrouw van 

Kleopas? Dat is aannemelijk temeer omdat ze op weg zijn naar hetzelfde 

huis. Een overbekend verhaal voor velen van ons. Een blijkbaar heel 

aansprekend gebeuren gezien het feit dat vele bekende schilders dit 

verhaal hebben gepenseeld. En u kent waarschijnlijk ook wel de zgn. 

Emmauswandelingen, waarbij er geprobeerd wordt met aandacht naar 

elkaar te luisteren. En niet alleen luisteren, maar ook de juiste vragen aan 

elkaar te stellen. Dat alles in het bewustzijn dat de Heer, als derde 

ongeziene aanwezige, meewandelt.  

Deze mensen, volgelingen van Jezus, op weg naar Emmaus zijn somber 

gestemd. Dan komt er een andere wandelaar, een onbekende, Die Zich bij 

hen aansluit. Deze vraagt: “Waar loopt u toch over te praten?” Deze 

onbekende is Jezus. De leerlingen herkennen hem niet. Er staat 

geschreven dat hun blik vertroebeld was. De mannen zijn verbaasd dat 

deze onbekende blijkbaar niet weet wat er zich in Jeruzalem heeft 

afgespeeld. En ze beginnen te vertellen, ze kunnen hun verwarring, hun 

ontgoocheling, verdriet en pijn over wat er gebeurde met Jezus kwijt aan 

deze man. Ze luchten hun hart bij de Onbekende.  
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Jezus wist de juiste vragen te stellen die hen openbrak. Zo eenvoudig 

eigenlijk. De vragen: “Waar loopt u toch over te praten?” en “Wat dan?” 

deden de woorden over het gebeuren van Jezus gevangenneming tot 

kruisiging, tot het lege graf uit hun monden rollen. Zo mooi om te lezen 

dat Jezus op het juiste moment bij hen aansloot en de goede vragen wist 

te stellen.   

Dromen die in duigen zijn gevallen….de Onbekende hoort hen met 

aandacht aan. In deze ontmoeting met mensen leert Jezus ons hier hoe 

belangrijk het is om de goede vragen te stellen en hoe goed het doet om 

echte aandacht te hebben voor het verhaal van de ander. 

Er ontstaat een goed gesprek, zomaar met een Onbekende. En is het niet 

vaak zo dat we ons hart soms beter kunnen luchten bij een vreemde dan 

bij een bekende? Er wordt gepraat en geluisterd: het geheim van elke 

menselijke relatie. Praten en luisteren…. Jezus, nog onbekend voor ze, 

geeft ze alle ruimte om te spuien wat hun dwars zit. Ze kunnen hun 

teleurstelling, pijn, verdriet, ontgoocheling en verwarring bij Hem kwijt. 

Wonderlijk, Jezus hoort hen over zichzelf praten. Jezus luistert en stelt de 

goede vragen, maar geeft ook antwoorden die hun harten raken. De dan 

nog Onbekende voor deze mensen blijkt veel kennis van de Schriften te 

hebben en onderwijst hen daarin. Ze zijn blijkbaar enorm geboeid door 

wat hen vanuit de Schriften wordt aangereikt. Het lijden en sterven en het 

lege graf komen stapje voor stapje hierdoor in een ander licht te staan. En 

de Onbekende maakt hen geen enkel verwijt. Geen verwijt bijv. over dat 

ze de vrouwen niet geloofden, die spraken van een leeg graf en van 

engelen die gezegd hadden dat Jezus leeft. 

Een gesprek van hoor en wederhoor, die de harten raakt.  “Brandde ons 

hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons 

ontsloot?” (Lucas 24: 32) Het gesprek leidde naar een andere 

gemoedstoestand. Van somberheid, van zwaarte, naar een brandend hart.  

Een hart dat ernaar verlangt meer te horen uit de Schrift. In het gesprek 

met Jezus, in de ontmoeting met Jezus verandert het kleurenpalet hier 

van zwart naar licht. Hij legde hen uit aan de hand van wat de Profeten 

geschreven hadden dat de Messias moest lijden om zijn glorie te kunnen 

ingaan.  

Ze nodigen de Onbekende in hun huis. Ze willen blijkbaar graag meer van 

Hem horen. Een zeer interessante gesprekspartner. En dan thuis gebeurt 

er iets wonderlijks. Terwijl de maaltijd wordt bereid en op tafel gezet, 

neemt de Onbekende de tafelleiding. Misschien hebben ze het Hem 

gevraagd, we weten het niet. Als de Onbekende het brood breekt en de 

zegen uitspreekt, zien ze wie hun gast is. Het is de Heer zelf! De schellen 

vallen hen van de ogen, de vertroebelde blik is verdwenen. De opgestane 

Heer in hun midden. En meteen werd Jezus aan hun oog onttrokken.  
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Jezus liep met hen op, ze hadden er geen notie van. Jezus had oor en 

aandacht voor hun situatie. Jezus brak ze open. Al gaande en pratende 

werd de somberheid gekeerd naar het Licht. En achteraf begrepen deze 

mensen dat Jezus er Zelf bij aanwezig was. In de moeiten, in hun 

worstelende vragen, in hun verwarring enz. Jezus was incognito aanwezig. 

In onze levens kunnen periodes zijn dat we Jezus als metgezel niet 

herkennen. Soms hebben we, door vertroebeling van allerlei, niet in de 

gaten dat Hij met ons oploopt. We herkennen Hem niet omdat we alleen 

oog hebben voor datgene wat ons op dat moment bezighoudt. Ook wij 

mensen zijn soms ontgoocheld, verward, teleurgesteld door het leven… 

Wat een bemoediging zit er in dit verhaal. Bij Jezus kun je je hart 

uitstorten, Hij geeft er alle ruimte voor! Alle ruimte zonder te veroordelen. 

Zo vol liefde is Jezus’ hart voor mensen. Hij geeft ons alle aandacht en zal 

antwoorden geven door de Bijbel, door Zijn Geest. Zo loopt Jezus met ons 

op, zo laat Hij Zich kennen als de Heer. De Heer Die ons gidst door het 

leven van alledag. Soms incognito aanwezig. Degene die door Zijn Woord 

en Geest de juiste vragen aan ons weet te stellen. Hij Die onze harten 

raakt, onze harten doet verlangen naar woorden die ertoe doen. We 

moeten wel bereid zijn om Hem toe te laten op onze wandelingen door het 

leven. Bereid zijn ons leven te delen met Hem, dan delen wij in Hem. 

Gerry de Vries 

 

 Gebed om kalmte 

“God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan 

veranderen, 

de moed om te veranderen wat ik kan veranderen 

en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien. 

Om één dag tegelijkertijd te leven, 

om van één moment tegelijkertijd te genieten, 

om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar 

de vrede. 

Om deze zondige wereld, net zoals Hij deed, te aanvaarden zoals 

het is, niet zoals ik wil dat deze zou zijn. 

Om erop te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten als ik 

me aan Zijn wil overgeef. 

Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn en om met Hem 

overgelukkig te zijn: 

voor altijd in het volgende leven. Amen.” 
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(Reinhold Niebuhr) 

Dit gebed en vooral de eerste regels zijn zeer bekend. Het werd 

oorspronkelijk in 1943 in het Engels geschreven door Reinhold Niebuhr, 

met de titel "Serenity Prayer”. Karl Paul Reinhold Niebuhr, hij leefde van 

1892 -1971 en was een Amerikaans protestantse theoloog. 

Dit gebed dat ook juist nu kan aanspreken in deze verwarrende moeilijke 

tijden. Een gebed om te bidden als we worstelen met de huidige 

omstandigheden en misschien moeilijk kunnen accepteren het leven te 

leven dat we nu opgelegd hebben gekregen.  

De woorden uit het gebed vragen om acceptatie, moed en wijsheid. Daar 

hebben we kracht, Geestelijke kracht voor nodig vanuit de Hoge, van God. 

Ons daarvoor openstellen, God daarin vertrouwen dat Hij het ons wil 

geven waartoe we uit onszelf niet in staat of bij machte zijn. Vertrouwen 

op Hem! Leven bij de dag. U en ik begrijpen niet altijd waarom bepaalde 

zaken in het leven gebeuren. Hoe zouden we ook met ons kleine verstand 

tegenover de heilige God Zijn wegen met ons mensen, met de wereld 

kunnen bevatten: het gaat immers ons verstand te boven! Dit gebed dat 

spreekt van overgave aan God. Overgave betekent: jezelf uit handen 

geven aan de Heer. Erop vertrouwen dat Hij je de weg zal wijzen, dat Hij 

je rust en kalmte zal geven. Dat Hij je zult doen accepteren wat niet te 

veranderen is en je laten inzien wat wél te buigen valt. En zó het verschil 

maken.  Er viel me een lied te binnen terwijl ik dit typte: 

 

Dat we Hem laten besturen, waken. Het is immers wijsheid wat Hij doet! 

In onze Heer verbonden, 

Gerry de Vries 

 

 In liefde 
Met luchtigheid, die veel verzwijgt, 

met scherts, die naar bespotting neigt, 

kun je Gods weg niet lopen. 
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Wat wordt gefluisterd, steeds verhaald 

en onzorgvuldig wordt vertaald, 

breekt nergens wegen open. 

 

Maar wie in liefde hoedt en weidt 

en met verdrukten medelijdt 

en niet om eer zal vragen, 

 

die acht God zich als Gods knecht heel 

klein, 

die wil alleen maar dienstbaar zijn 

en groeit in kracht door dragen. 

(Co ’t Hart) uit: Een schuilplaats in de tijd   Gerry de Vries 

 

 

 
 

 

Heer, maak mij Uw wegen bekend. 
 

Psalm 25 vers 4a (een gebed van David) 

 

Wat leven wij op dit moment in een wereld 
waarvan wij dachten dat wij het allemaal 

wel wisten en konden, zeg maar van A naar 

Beter. 

 
We voorspellen de toekomst met 

economische modellen en we meten 

consumentenvertrouwen, klanttevredenheid 

etc. We drukken het uit in cijfers en zo zetten we de toekomstige 
economische verwachtingen neer in prachtige rekenmodellen. 

We voorspellen het weer, we kijken op buienradar. We zien dat het gaat 

stormen, sneeuwen of ijzelen en we drukken het uit in code oranje of 

rood. 

Wij willen zekerheid, controle in het hier en nu. We hebben ons verzekerd 
van de wieg tot het graf en soms zijn wij zelfs oververzekerd. 
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Eigenlijk is de mens van nature een controlefreak.  

Omgaan met verlies, verlieservaringen, pijn, verdriet of rouw vinden we 
erg moeilijk. Controle is erop gericht om elke onzekerheid in ons leven uit 

te sluiten. Maar we moeten concluderen dat wij vandaag de dag tot de 

harde werkelijkheid zijn gekomen en dat we er met zijn allen faliekant 

naast zitten. Alles onder controle krijgen, gaat ons niet lukken. Het leven 

is niet voorspelbaar, maar zelfs onvoorstelbaar. 
 

We voelen ons opeens machteloos, onmachtig, we raken in paniek of 

overstuur. Het geeft ons stress. 

 
Ook David heeft daar last van. En hij vraagt, of de Heer hem zijn wegen 

wijzen wil. Door Zijn Woord en Geest, zoals we het vroeger wel zongen. 

Een van de eerste psalmverzen die ik als kind op de “School met de 

Bijbel” moest leren. 
 

Bedoeld zijn de wegen van God. Van Zijn geboden en beloften. Kent David 

die dan niet? Jawel. Maar weten en weten is twee. 

Hij kent Gods geboden om zo te zeggen uit zijn hoofd. Maar dat wil nog 

niet zeggen, dat je altijd en in elke situatie weet wat God van je vraagt. 
 

Neem nu de omstandigheden van David. Een in het nauw gedreven mens. 

Opgejaagd door vijanden. Wat moet hij doen? Terugslaan? Dat 

zou een weg zijn. Maar is het ook Gods weg? Wij lopen altijd het gevaar 
om eigen wegen te kiezen. Door een verkeerde beslissing te nemen. Door 

verkeerde keuzes te maken. Juist mensen die Hem vrezen, moeten daar 

bang voor zijn. Omdat ónze wegen 

uiteindelijk doodlopen. Voor eeuwig zelfs. 
David bidt er tegen in. In een duits 

commentaar las ik, dat ieder ernstig gebed 

een bekering in het klein is. Zo is het. Bidden 

wil ons tot overgave, ja, tot inkeer, tot 
omkeer brengen. Steeds weer opnieuw.  

David stelt zich helemaal afhankelijk op. Hij 

is bereid om zich door de Heer te laten leren. 

De Heer onderwijst. “Zondaren”, staat er in 

vers 8. Dus geen mensen die altijd keurig in 
het gareel lopen. Maar juist mensen die 

moeten belijden, dat ze er dikwijls naast 

zitten. Bid het met de tekst mee.  

 
"Heer maak mij Uw weg bekend". 

Lees Ps. 25:1-5; Fil. 1:9-11  

 

Vaja Con Dios 
Emeritus Bram de Jong 
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Pastoraat 
 

 
Beste broeders en zusters, 

 

Zoals iedereen zijn ook wij hier in 

Spanje aan handen en voeten 

gebonden door de strenge 
Coronamaatregelen. 

Buiten een bemoedigend of ondersteunend telefoontje kunnen we weinig 

doen.  

Ik heb vernomen dat Jan Broere nog steeds hinder ondervindt van zijn 
geopereerde been. Gelukkig is hij in Nederland om te revalideren. We 

bidden voor Jan dat de Heer genezing mag brengen. Ook Frans en Carine 

Moonen hebben gezondheidsproblemen. Carine is opgenomen in het 

ziekenhuis voor een rugoperatie, wat voor Frans ernstige problemen met 
zich meebrengt omdat zij in Frankrijk een B&B runnen. Ook in Frankrijk 

zijn ernstige Coronamaatregelen en Frans kan haar dus niet bezoeken in 

het hospitaal. Bijkomend probleem is dat Frans de franse taal niet goed 

spreekt; hij is dus helemaal alleen. Als het mogelijk is geef Frans nu en 
dan een bemoedigend telefoontje. Hij kan dit zeker gebruiken en bid voor 

hen beiden. 

Denk ook aan Liny en Ton Vandongen en aan Gretha van de Kolk. Zij 

wachten nog steeds op respectievelijk een elleboog- of een heupoperatie. 

Mij is ter ore gekomen dat ds. Gerrit Solinger, die enkele jaren geleden 
ook onze kerk heeft gediend, is overleden. Hij had lymfeklierkanker. Wij 

wensen zijn vrouw en overige familie Gods troost toe in deze moeilijke 

periode. 

Voorlopig is dit alles wat ik jullie vanuit het pastoraat kan mededelen.  
 

Als je weet hebt van problemen bij broeders of zusters, gelieve het mij 

dan te melden, zodat we kunnen anticiperen. 

  
Gezien de Wet op de Privacy kan ik in de Nieuwsbrief geen 

telefoonnummers of adressen van gemeenteleden vermelden omdat de 

Nieuwsbrief ook op de website komt. Wilt u met bovenstaand genoemde 

personen een telefoontje plegen of wilt u een kaartje sturen, dan kunt u 

mij altijd bellen of mailen. Ik geef ze met liefde aan u door. 
 

Broederlijke groeten, 

Jos Vanhoutte 

email: jos.vanhoutte49@gmail.com   
tel: +34693382961  

mailto:jos.vanhoutte49@gmail.com
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Verjaardagen 
 

Deze maand zijn de volgende 

gemeenteleden jarig: 

 9 mei Ineke Sieders 

10 mei  Lilian Jansen 

27 mei Andre Verburg 

31 mei  Margaretha van Rijkevorsel 

Namens de gemeenteleden onze hartelijk gelukwensen. God zegen en 

nabijheid toegewenst voor het jaar dat voor jullie ligt. 

 

De pen is doorgegeven aan….. 
onze voorzitter 

 

Ik ben Fred van den Heuvel 

 

Ongeveer 4 jaar geleden ben ik lid geworden van 

“De Hoeksteen” en sinds 2 jaar lid van de 

kerkenraad. Ik was wel gelovig, maar bezocht de 

kerk niet meer. Maar door Bram en Elske en een 
overheerlijke maaltijd ben ik de kerk weer gaan 

bezoeken. 

Na de middelbare school wilde ik ondernemer worden, een eigen zaak, 

een delicatesse winkel, geen boter, kaas en eieren verkopen, maar luxe 

vleeswaren, kaas en hele mooie wijnen. Probleem was dat als je je eigen 

winkel wilde starten, je eigen kapitaal nodig had. Dat had ik niet. Ik kwam 
net van school, mijn ouders konden wel bijdragen, maar geloofden niet in 

mijn concept. Ik was nog niet meerderjarig, dus kon ook niet naar een 

bank voor een geldlening.  
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Dan maar wachten totdat ik de leeftijd 

van 21 jaar bereikt heb en na diverse 

baantjes heb ik gesolliciteerd bij een  
ziekenfonds in Den Haag. Ik dacht: “Het 

is toch maar voor even want straks, als 

ik 21 jaar oud ben, dan ga ik een eigen 

bedrijf beginnen.” 

Om een lang verhaal kort te maken: bij 
dat ziekenfonds ben ik blijven hangen en 

heb daar uiteindelijk 40 jaar gewerkt. 

De laatste 15 jaar als voorzitter van de 

raad van bestuur. Uiteindelijk heb ik hier 
geen spijt van gehad, maar ik moet wel bekennen dat als ik langs een 

heel mooie delicatesse winkel loop, dan begint er nog steeds wel iets te 

kriebelen. 

Ik ben op jonge leeftijd gehuwd, heb 2 zonen en 4 kleinkinderen.  
Uiteindelijk is het huwelijk geëindigd in een scheiding. Ik ben ontzettend 

trots op mijn familie, mijn zonen, schoondochters en kleinkinderen. 

Allebei mijn kinderen zijn ondernemer. Mijn oudste zoon woont met zijn 

familie in Madrid en mijn jongste zoon woont met zijn familie in Bleiswijk, 

bij Rotterdam. 
Kortom, dit was een korte impressie van mijn leven tot nu toe. 

 

Fred van den Heuvel. 

 

 

Samen bouwen aan de toekomst 
Nieuwsbrief Haïti april 2020 

Beste Vrienden,  

Wij hadden jullie graag beter en leuker nieuws gestuurd, maar ook in Haïti 

zijn noodmaatregelen afgekondigd in verband met het Coronavirus. De 

reis naar Haïti in mei 2020 is dan ook al een tijdje geleden geannuleerd .  

Door het vochtige klimaat en de hoge temperaturen in Haïti is de hoop dat 

het virus zich minder snel zal verspreiden dan in de Europese landen. 

Toch zijn er ook in Haïti al tientallen gevallen bevestigd, voornamelijk van 

binnenkomende reizigers (volgens de WHO). Ook in Haïti zijn ze druk 

bezig met voorlichting te geven en net als bij ons zijn alle scholen en 

kantoren gesloten.   

Op ons project is tot nu toe iedereen gezond en wij hopen dat dat zo mag 

blijven. We hebben regelmatig contact met Vialet om te horen hoe het 

gaat en wat er eventueel nodig is als er mensen ziek zouden worden. Op 

dit moment kunnen wij hiervandaan helaas niet veel doen.   

 
 Een grapje moet kunnen toch, Fred? 
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Er is ook goed nieuws. De laatste 4 huisjes in Vialet zijn klaar en 

bewoond. In totaal staan daar nu dankzij uw hulp 10 huisjes. Ook de 

waterpomp voor de bevloeiing van de gewassen werkt.   

Ondertussen gaan we door met de voorbereidingen van de lopende 

projecten. We hopen op uw financiële steun zodat, als het virus voorbij is, 

er verder gegaan kan worden met de uitbreiding van het kippen-, tuin- en 

schoolproject.   

Vergeet ons niet! Wij gaan graag door om samen met jullie een klein en 

toch heel groot verschil te maken.   

Voor iedereen heel veel sterkte in deze lastige Coronatijd. We gaan er 

samen voor en komen er samen uit.  

Ria van der Linde, namens het bestuur; Stichting Vrienden van Haïti 

Nederland Voor meer informatie: www.vriendenvanhaitinederland.nl   

Reknr: NL 89 RABO 0105 1897 15 

 

 

 

Hoe goed kent u 

Nederland nog? 
 

 

In deze Coronatijd is het mogelijk dat 

we door het aan thuisgebonden 

zitten, ons weleens vervelen. Daarom toch maar eens een puzzel deze 

maand. 

Maak de zin af door een Nederlandse plaatsnaam in te vullen op de 

puntjes. Elk puntje staat voor een letter. Er staat geen punt achter de zin. 

Print deze puzzel uit en ga er eens lekker voor zitten. Hij is pittig, maar 

we hebben er nu immers alle tijd voor? 

1.  Er zijn veel wegen die naar Rome …… 

2.  Het is gezellig met nonnen te schaken, maar het is

 spannender is als ik met ……….. 

3.   De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij 

 zijn ………. 

4.  Ik probeerde om de kromme haak terug te buigen en nu 

 breekt hij. Wat jammer, want ik had hem ………. 

http://www.vriendenvanhaitinederland.nl/
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5.  Er is een varken te water geraakt; ik denk dat de eigenaar nu 

 naar zijn ……….. 

6.  Hij bleef zonder tegenbericht weg; ik was er ook niet, 

 maar ik had een ……… 

7.  Mijn broer luistert graag naar het tjirpen van de krekels, maar 

 ik hoor liever ……….. 

8.  Zijn al die draden even lang? Ik weet het niet, ik heb er pas 

 ……….. 

9.  Ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei de parachutist, 

 want ik ben bang dat ik in ……….. 

10. Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar deze 

 keer scheelde het weinig, of hij …… 

11. Ze hadden El niet uitgenodigd, maar dacht je dat dat 

 …….? 

12. Toen in de herberg een heftige vechtpartij had plaats-

 gevonden, vond de waardin bij thuiskomst een ……… 

13. Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een tijd  met 

 ……… 

14. Een koekoek vroeg zich af: waar zal ik mijn ……..?  

15. Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik 

 daarvoor een heel ……. 

16. De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één 

 ………. 

17. Ik vind de sluis van Antwerpen mooier dan de  ………. 

18. Monniken bidden en ridders vechten. Ik zit dan ook  liever in 

 een kapel van een monnik dan in een ………. 

 

 

Tot zover deze puzzel. Grammaticaal klopt het niet altijd, maar als 

je het uitspreekt wel. Er komt nog een vervolg, maar die is voor de 

volgende maand. U krijgt dan tevens de oplossing van deze puzzel. 

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 

 

Pastoraat/Ouderling/scriba 

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 

 

Financiën 
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 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Nieuwsbrief “De Hoeksteen”, jaargang 3 no. 1 – mei 2020 
 

20 
 

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  

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

Copy inzenden: redactie@iggds.nl  

 

BEZOEK ONZE WEBSITE:  WWW.IGGDS.NL 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.iggds.nl/
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