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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  

 
 
 
Predikant: Henk van den Born  
Kerkdienst om 11.00 uur, Plaza los Halcones 27, Torrevieja  

 

  



Nieuwsbrief “De Hoeksteen”, jaargang 3  
no.5 – november 2020 

 

2 
 

Inhoud 

Van de redactie .............................................................................. 3 

Mededelingen kerkenraad .............................................................. 4 

Van de voorzitter ......................................................................... 4 

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op dinsdag 12 

oktober 2020 ............................................................................... 5 

Je moet het maar weten……. ....................................................... 6 

Collecte opbrengsten................................................................... 6 

Geïnteresseerd? ............................................................................. 8 

Het gebed dat verhoord werd ........................................................ 9 

Van de predikant ......................................................................... 10 

Bedankt ....................................................................................... 12 

Pastoraat ..................................................................................... 13 

Verjaardagen ............................................................................... 14 

Elk moment .................................................................................. 14 

Aktiviteiten .................................................................................. 16 

Inspiratie-bijeenkomsten .......................................................... 16 

De cantorij ................................................................................ 16 

Wandelen met elkaar ................................................................ 16 

De pen is doorgegeven aan…. ...................................................... 17 

Reinier van den Berg: .................................................................. 18 

‘Wist ik wie Jezus wás of wie Hij ís?' ........................................... 18 

Kerst 1964 ................................................................................... 23 

ALS PASEN EN PINKSTEREN OP ÉÉN DAG VALLEN ..................... 23 

Wie, Wat, Waar? .......................................................................... 29 

Kerkenraad ............................................................................... 29 

Financiën ................................................................................... 30 

Adressen ................................................................................... 30 

 
  



Nieuwsbrief “De Hoeksteen”, jaargang 3  
no.5 – november 2020 

 

3 
 

 

Van de redactie 

 
In deze Nieuwsbrief vinden jullie een aantal 

artikelen die mijzelf erg aanspraken. 
 

Onder andere een gedicht uit de ‘Schakel’, het 
kerkblad van de kerk in Benidorm, een artikel uit 

‘Kerkband’, het kerkblad van de kerk in Denia en 
een artikel uit ‘Het Zoeklicht’. 
 

Moet dat nu? zul je misschien zeggen, waarom 
houden we het niet alleen bij berichten uit de eigen 

gemeente? 
Natuurlijk kan dat, maar als ik onze Nieuwsbrief vergelijk met de 

kerkbladen uit andere gemeenten, dan komen wij er maar bekaaid vanaf. 
 

Dat komt mede door het feit dat er weinig respons komt uit de eigen 
gemeente, ondanks het feit dat ik hier verschillende keren om gevraagd 

heb. Let wel: dit is geen verwijt, maar een constatering. 
 

Dus als ik een interessant artikel lees in een ander tijdschrift - uiteraard 

met vermelding van de bron – neem ik de vrijheid dit te plaatsen. En 
dankzij deze artikelen komen we deze keer toch tot een mooie 

hoeveelheid van 31 bladzijden. 

Alvorens de definitieve Nieuwsbrief wordt verzonden, gaat het concept 
eerst ter beoordeling van de inhoud naar de kerkenraad en voor een 

allerlaatste taalkundige correctie naar mijn schoonzusje Ineke Bais-van 
der Heijden. Jullie kunnen er dus van overtuigd zijn dat er meerdere ogen 

mee kijken. 
 

Gelukkig hebben we nu de rubriek: ‘De pen is doorgegeven aan….’.  
Ook staat in dit nummer het eerste gedeelte van een kerstverhaal (net als 

vorig jaar), waarvan het tweede deel in het decembernummer verschijnt. 
 

Henk en ik zijn weer in Spanje, dus schiet mij zondags aan, voor of na de 
kerkdienst als je iets voor de Nieuwsbrief hebt. 

 
De kopij voor het decembernummer moet uiterlijk 20 november bij mij 

binnen zijn: redactie@iggds.nl  

 
Met hartelijke groet, 

Anneke Nijhof 
redactie 

mailto:redactie@iggds.nl
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Mededelingen kerkenraad 
 

Van de voorzitter  
 
 
Beste gemeenteleden, 

 
Het is vandaag 21 oktober en het is 27 graden. Het 

lijkt wel zomer! Wat zijn we toch gezegend met dit 
klimaat in Spanje, hoewel een flinke regenbui hier echt wel nodig is. 

Henk en Carla van den Born zijn alweer een paar weken in ons midden en 
voelen zich weer helemaal thuis in de pastorie en de gemeente. Alsof ze 

niet weggeweest zijn, ook voor ons is dit prettig en vertrouwd. 
Afgelopen zondag hebben we onze eerste kerkdienst gehouden in onze 

nieuwe locatie in Torrevieja. Tijdens deze dienst is Anneke Nijhof-Bais 
bevestigd in het ambt van ouderling. Ook vanaf deze plaats nogmaals van 

harte gefeliciteerd Anneke en Gods zegen en kracht toegewenst bij je 
werk voor en in onze gemeente.  

De werkzaamheden van Anneke zijn afgelopen maart al begonnen. Nadat 
ze op 14-02-2020 tijdens de ledenvergadering was gekozen is er, 

vanwege de Corona, geen eerdere gelegenheid geweest voor de 
bevestiging. Een bijzondere situatie, waarin we ook het bijzondere besluit 

hebben genomen dat Anneke haar taak al zou oppakken en de officiële 

bevestiging zou plaatsvinden zo gauw als dat mogelijk was. 
De eerste dienst in Torrevieja verliep niet geheel vlekkenloos. Er waren 

veel afleidingen door andere activiteiten in het gebouw en dat zorgde m.n. 
voor geluidsoverlast. We hebben daarover contact gehad met de 

beheerder en die gaf zelf ook aan dat het van hun kant niet goed was 
geregeld en dat ze daar veranderingen in gaan aanbrengen. Ook 

overwegen we dat er gordijnen worden opgehangen, zodat het zicht op de 
andere ruimtes weg is, waardoor er ook meer rust zal komen.  

Vanochtend hebben we voor de eerste keer onze Inspiratie-ochtend in de 
nieuwe locatie gehad en dat verliep zeer goed. We hopen en vertrouwen 

er op dat dit ook met de kerkdiensten gaat gebeuren en blijven deze 
proefperiode hier alert op. 

Het blijft rustig wat betreft de bezoekersaantallen; we zijn meestal met 
tussen de 20 en 25 mensen op zondag. Dat heeft alles te maken met de 

Corona en veel van onze leden blijven daarom voorlopig ook nog in 

Nederland. We weten dat dat voor veel mensen moeilijk is en van beide 
kanten missen we elkaar. Laten we elkaar niet vergeten en naar elkaar 

blijven omkijken. Gelukkig kan dat ook digitaal, een mailtje of whatsapp-
bericht kan al zoveel verschil maken in eenzame situaties. 

 
Fred van den Heuvel 

voorzitter 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op dinsdag 
12 oktober 2020 
 

Aanwezig: Fred van den Heuvel, Jos Vanhoutte, Bernhard de Vries, Henk 

van den Born en Anneke Nijhof. Gijs van de Kolk vergadert mee door 
middel van Watsapp. 

 
Nadat Fred de vergadering heeft geopend met gebed, heet hij allen 

welkom. 

 
Henk van den Born houdt een korte meditatie naar aanleiding van enkele 

verzen uit de Psalmen 121 en 123, waarin de vraag wordt gesteld: ‘Waar   
onze hulp vandaan komt.’ In deze moeilijke en onzekere tijd mogen we 

weten dat ‘Onze hulp van de Here komt.’  
 

Na de vaststelling van de agenda worden de notulen van 10/6, 4/7, 25/8 
en 1/9 na enkele kleine wijzigingen vastgesteld.  

 
In de kerkdienst van 18 oktober zal Anneke Nijhof worden bevestigd in 

het ambt van ouderling/scriba en zal tevens het Heilig Avondmaal worden 
bediend. Deze dienst hopen we te houden in de nieuwe locatie in 

Torrevieja. Er zal ook daar een protocol moeten worden gevolgd. De 
gemeente ontvangt hier nog bericht over via de mail. Na deze dienst zal 

worden besloten of deze locatie inderdaad als nieuw onderkomen voor 

onze kerk geschikt is. 
 

Bij de mededelingen van de desbetreffende ambtsdragers worden geen 
bijzonderheden aangedragen. Als enige merkt de penningmeester op dat 

het binnenkomen van de financiën volgens de verwachting verloopt. 
 

De uitreiking van het lintje aan Ria en Leo de Bruijne door de 
ambassadeur is opnieuw uitgesteld door de Corona. Een nieuwe datum 

kan nog niet worden vastgesteld.  
 

We evalueren de periode tijdens de Corona. De kerkenraad was zich 
terdege bewust van haar verantwoordelijkheid naar de gemeente toe, 

maar kan nu gelukkig de conclusie trekken dat alles zonder schokkende 
gebeurtenissen is verlopen. 

 

Bram en Elske de Smidt hebben hun auto geschonken aan de kerk t.b.v. 
de predikant. De auto die de predikant hiervoor gebruikte is opgeknapt en 

wordt aan Mercedes gegeven. Alle dank gaat uit naar Elske en Bram. 
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Vanuit de gemeente is een vraag gekomen om een groepsapp te maken 
vanuit de kerkenraad met de gemeente voor een snellere communicatie 

onderling. De kerkenraad is van mening dat de communicatie van de 
kerkenraad naar de gemeente toe ruimschoots aanwezig is door middel 

van de Nieuwsbrief, de mails van de scriba en de website. In geval van 
ziekte, hulp, of vervoer naar arts/ziekenhuis kan contact worden 

opgenomen met de ouderling van het pastoraat, Jos VanHoutte. Hij zal 
zeker helpen om een oplossing te vinden. Ook kunnen in een groepapp 

privacy gevoelige onderwerpen ter sprake komen wat de kerkenraad niet 
gewenst vindt.   

Alle contactadressen van de kerkenraad zijn de vinden op  
contactadressen kerkenraad  

Al het  andere nieuws kunt u lezen op de website  www.iggds.nl 
 

 

Bij de rondvraag blijken er geen punten meer aanwezig te zijn. 
 

Henk gaat voor in dankgebed, waarna Fred de vergadering sluit. 
 

Anneke Nijhof 
scriba 

 

 

 

 

Je moet het maar weten……. 
Elke eerste zondag van de maand blijft de kerkenraad na de kerkdienst 

achter voor vragen, suggesties, ect. 
Van harte aanbevolen!   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

about:blank
about:blank
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Collecte opbrengsten 
en aantal kerkgangers vanaf 16 februari tot en 
met 18 oktober 2020  
 

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). 

 

16/2:      aanwezigen 63   1e collecte € 158,83        2e collecte €  111,70 

23/2:      aanwezigen 55   1e collecte €   96,05        2e collecte €    62,90 

  1/3:      aanwezigen 62   1e collecte € 111,08        2e collecte €    53,19 

  8/3:      aanwezigen 63   1e collecte € 124,87        2e collecte €    85,39  

23/8:      aanwezigen 28   1e collecte € 171,70        2e collecte €    96,60 

30/8:      aanwezigen 26   1e collecte € 127,00        2e collecte €    80,02 

  6/9:      aanwezigen 22   1e collecte €   96,00        2e collecte €    88,43 

13/9:      aanwezigen 25   1e collecte €   70,10        2e collecte €    55,00 

20/9:      aanwezigen 23   1e collecte €  149,50       2e collecte €    55,73 

27/9:      aanwezigen 25   1e collecte €  112,67       2e collecte €    63,51 

4/10:      aanwezigen 25   1e collecte €    83,50       2e collecte €    48,00 

11/10:      aanwezigen 27   1e collecte €  101,50       2e collecte €    87,50 

18/10:      aanwezigen 27   1e collecte €    75,00       2e collecte €    58,50 

 

De kerkdiensten van 20 september tot en met 11 oktober hebben 
plaatsgevonden in de tuin van Bram en Elske de Smidt. Wij zijn erg 

dankbaar voor hun gastvrijheid, ook tijdens de inspiratiebijeenkomsten op 
woensdag. 

De dienst op 18 oktober vond voor de eerste keer plaats op onze nieuwe 
locatie (zie onze website) in Torrevieja. 

 
19 oktober 2020 

Bernhard de Vries 
kerkrentmeester 
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Geïnteresseerd? 

 

 
In de Nieuwsbrief van maart j.l. 

bracht ik de brochure van ds. 
Dick Langhenkel onder jullie 

aandacht, in de veronderstelling 
dat wij in maart 2020 naar 

Spanje zouden gaan.  
Ik zou de brochures dan hebben 

meegenomen. 
Echter, dit mocht niet zo zijn. 

Nu heb ik ze bij me en voor de 
geïnteresseerden kan ik melden 

dat het een zeer interessante  

brochure is, makkelijk te lezen  
en dat hij 27 bladzijden bevat. In 

deze brochure wil hij je mondig 
maken, motiveren en van 

duidelijke argumenten voorzien 
om achter Israël te staan (zie 

uitleg hiernaast). 
Ben je geïnteresseerd, dan kunt 

je deze aanstaande zondag bij 
mij aanschaffen. Kosten € 3,-- 

per stuk. 
 

Anneke Nijhof 
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Het gebed dat verhoord werd  

 

Ik vroeg om kracht,  

en God gaf me moeilijkheden om me sterk te 

maken.  

Ik vroeg om wijsheid, 

en God gaf me problemen om te leren oplossen. 

Ik vroeg om voorspoed,  

en God gaf me verstand en spierkracht  

om mee te werken.  

Ik vroeg om moed,  

en God gaf me gevaren om te overwinnen.  

Ik vroeg om liefde,  

en God gaf me mensen om te helpen.  

Ik vroeg om gunsten,  

en God gaf me kansen.  

Ik ontving niets van wat ik vroeg,  

maar ik ontving alles wat ik nodig had. 

 

Overgenomen uit ‘De Schakel’, oktober 2020 
kerkblad van Benidorm   
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Van de predikant 
 
 

 

Dit is de dag 
 

Enige tijd geleden waren er in het schone Limburg, waar we wonen, wat 
omleidingen in verband met wegwerkzaamheden. Ze waren een 

doorgaande weg in de buurt geheel aan het vernieuwen. Men had een 
forse route bedacht langs allerlei landelijke wegen, sommige zo smal dat 

je elkaar nauwelijks kon passeren.  

 
Nu was er wel een kortere weg bekend, namelijk langs de Abdij van 

Lilbosch Pey, maar deze was alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer 
en de dienaren der wet stonden daar met zeer grote regelmaat verdekt 

opgesteld om de overtreders te verbaliseren.  
En ze kenden reeds alle vrome smoezen van diegenen die perse deze 

route moesten kiezen. Je was er van overtuigd dat ze de smoes van een 
devote Protestant, die even een tijd van stilte, rust en bezinning nodig 

heeft in de Rooms Katholieke Abdij, nog niet kennen. Maar dan kan het 
ook niet anders, of met zo’n smoes ontkwam je niet aan een biecht. 

 
Je koos voor de ruime omleiding door het schone landelijke boerenland. 

Een tegemoetkomende zware vrachtwagen drukte je helemaal de berm in. 
Auto onder de blubber. Daarna hing je een tijdje achter een trekker met 

oplegger. Je kwam dus gewoon te laat.  

 
Nu is dat wel geen doodzonde hier in het zuiden, maar het gaf gewoon 

geweldige ergernis, tenminste bij mij, want ik ben gebeten door een soort 
‘tijd is tijd’ microbe. Deze variant is wel vrij zeldzaam hier in het zuiden.  

 
Ergernis, dat weten we, is niet goed, dus zette ik wat geestelijke muziek 

op, maar het landde niet erg, zeker niet het lied ‘dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft’.  
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Opletten dat ergernis je niet uiteindelijk piepende hartkleppen gaat 

bezorgen, wat ook wel eens tot omleidingen kan leiden en dat is deze 

omleiding door het schone landelijke Limburgse land zeker niet waard.  
 

Uiteindelijk belandde je dan op een provinciale weg. Hier kon je dus 
opschieten, maar dan gingen daar net voor je neus de spoorbomen dicht.  

 
Eerst een stoptrein en daarna nog  een sneltrein. Toen de spoorbomen 

weer open gingen, zaten ze ook nog voor je te suffen! Dan is het echter 
heel goed opletten dat je je rechtervoet, die het gas pedaal bedient, goed  

onder controle houdt. Het was bijna niet te geloven, maar ik kwam toch 
nog bijna op tijd op de plaats van bestemming.  

 
De mobiele telefoon ging, makkelijk zo’n ding. Hoe deden ze dat vroeger 

toch eigenlijk? Een opwekte stem zei, ‘Goedemorgen dominee, hoe is het 
met u, sorry hoor, maar ik ben door omstandigheden wat verlaat, tot 

straks’.  

Dan ontdek je weer: dat jezelf aftobben en soms gedreven worden door 
een  ‘tijd is tijd’ microbe, niets oplevert. Is dat ook niet het najagen van 

wind, zoals Prediker dat verwoordt? ‘Beter een handvol rust, dan beide 
handen vol zwoegen en najagen van 

wind’. (Prediker 4:6) 
 

Vlakbij zingt een klein vogeltje, een 
Fitus, het hoogste lied. Deze heeft ruim 

de tijd om Zijn Schepper te eren. 
 

 
Kun je dat vergelijken? Misschien niet 

helemaal, maar alweer op je horloge kijkend, zou je misschien best even 
een moment zijn plaats willen innemen? 

 

Waarom kunnen we zo slecht met stilte en rust omgaan? Even tijd voor 
Hem Die ons altijd Zijn rust wil geven? ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 

kwaad’ zei Jezus.   
 

Elke dag is een geschenk van God. Willen we het zien? 
 

Henk van den Born 
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Bedankt 
 
Beste gemeenteleden, 

 
Woorden schieten tekort na het plotselinge overlijden van onze zoon 

Robert.  
Ons leven stond op zijn kop, de tijd stond stil, een ondraaglijk verdriet 

nam bezit van ons.  

 
Gedragen door God de Vader mogen we inmiddels terugzien op een warm 

liefdevol afscheid op de IJsselhof in Gouda. Dankbaar zijn wij dat zijn 
leven er voor velen toe heeft gedaan. In het vertrouwen dat hij nu in 

Goede Handen is leeft hij voort in onze harten en in onze herinnering. 
 

Kort na de uitvaart raapte onze kleinzoon kastanjes, waarvan hij vol 
overgave een prachtig hart in elkaar puzzelde en op zijn vaders graf 

achterliet met de woorden: ‘ik ga hem missen, oop’. 
 

Uw warme betrokkenheid, uw gebed, mail en bemoedigende kaarten 
hebben ons geraakt en zijn ons tot grote steun geweest. Onderstaand 

gedicht van Vasalis is een pijnlijk precieze weergave van onze 
gemoedstoestand op dit moment. 

 

Veel soorten van verdriet,  
ik noem ze niet.  

 
Maar één: 

het afstand doen en scheiden.  
En niet het snijden doet zo'n pijn,  

maar het afgesneden zijn. 
 

Hartelijk dank voor uw en jullie medeleven, 
Paul en Wil Costerus 
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Pastoraat 
 

Beste broeders en zusters, 

   

We zijn alweer begonnen aan de 

voorlaatste maand van het jaar; 

wat gaat tijd toch snel. 

Als pastoraal medewerker kan ik 

jullie melden dat het redelijk goed 
gaat met Liny en Ton Vandongen. 

De operatie van de arm van Liny 
lijkt geslaagd en de nieuwe heup 

van Ton doet zijn werk naar behoren. 

Ton heeft ook heel veel last van beide knieën en ook hier dringt een 

operatie zich op. Ze verwachten dan ook dit jaar niet meer naar Spanje te 

komen. 

Elske Haverman is verlost van de pijnlijke divertikels en huppelt weer 

vrolijk rond. 

Droeviger nieuws is er van Carla en Henny Achterberg. Henny’s moeder is 

overleden. We condoleren Carla en Henny en wensen hen Gods sterkte 
toe. Henny stelde er prijs op dat we het hierna volgende gedichtje zouden 

plaatsen in de Nieuwsbrief. Het is door de grootmoeder van Henny 

geschreven en op verzoek van zijn moeder afgedrukt op de rouwkaart. 

De vogeltjes zingen tot eer van de Heer 

Prijst gij dan o kindlief uw Schepper nog meer 

Die vogels en bloemen verzorgt en verkwikt 

Weet ook wat het best voor Zijn kind is geschikt. 

 

Woensdag 21 oktober kregen we te horen dat er slecht nieuws was voor 
Lilian Jansen. Zij is thuis gevallen, met een gebroken knieschijf tot gevolg. 

Lilian is dezelfde dag nog geopereerd en haar been zit gedeeltelijk in gips. 

Zoals ook in Nederland en Belgie gebruikelijk is kon ze de dag nadien al 
naar huis. In Coronatijden is dit nog de beste oplossing. We wensen Lilian 

een spoedig herstel en veel sterkte. Het voordeel voor Lilian is wel dat zij 

haar privéarts heeft. 
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 Ik wil u nog even duidelijk wijzen op het volgende: 

Pastoraal werk houdt ook in: hulp bij maatschappelijke zaken, zoals hulp 

bij doktersbezoeken als je zelf geen vervoer hebt, of boodschappen doen 

bij ziekte etc. etc. Ook voor deze zaken sta ik ter jullie beschikking. 

Aarzel niet om mij in te schakelen! 

Broederlijke groeten, 

Jos Vanhoutte 
email: jos.vanhoutte49@gmail.com   

tel: +34693382961  

 

 

 
 

Verjaardagen 
 

Deze maand november zijn de volgende leden 
jarig: 

 4 november – Rosana Correa 
 5 november – Gerry de Vries 

 8 november – Jannie Verburg 
 9 november – Heleen van Dongen 

13 november – Paul van ’t Hoff 

19 november – Filip Ruitenberg 
30 november – Leo de Bruijne 

 
We wensen we jullie Gods zegen toe en 

ondanks de Coronatijd: toch een gezellige dag. 
Maak er wat van! 

 

Elk moment 
 

Hoe voelt u zich als u naar het journaal kijkt? Wordt u bezorgd? Ligt u er 
’s nachts wakker van? Laat me u vertellen: er is geen reden om wakker te 

liggen. Wij hebben een heerlijk en onvoorstelbaar vooruitzicht. Tenminste, 
als we zijn uitgekomen bij het kruis en de Heere Jezus belijden als onze 

Verlosser! 
 

‘Zie, hier is uw God’. Dit komt uit Jesaja 40. Hierin wordt een voorstelling 
gemaakt van Wie God is, hoe groot Hij is en hoe machtig Hij is. Dit zorgt  

 

about:blank
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er voor dat ik mij als mens klein en nietig voel. Maar de Bijbel leert mij die 

God kennen in Zijn Zoon Jezus Christus. Het is niet door eigen verdienste, 

maar door Zijn genade dat Hij naar ons zondige mensen omziet. 
 

Zijn plannen 
 

Door nieuwsberichten, artikelen in de krant of beelden op de tv kunnen we 
bezorgd raken. We kunnen vragen hebben als: ‘Waarom laat God dit toe? 

Ontbreekt het Hem aan kracht? Heeft Hij geen belangstelling voor ons?’  

Maar in dit alles mogen we weten en vertrouwen dat God niets uit de hand 
laat lopen. 

Jesaja gaat verder met: ‘Weet je het niet? Ben je doof voor de woorden 
van God, de woorden die Hij uitsprak voordat de geschiedenis van de 

wereld begon? Heb je het nooit gehoord en begrepen? God troont boven 
de aarde.’ 

Het geeft mij een enorme rust en troost om te weten dat Gods Zijn 
beloften nakomt. Hij wil dat wij Zijn plannen kennen. Zijn plannen voor de 

wereld, voor Israël, voor de gemeente en voor ons persoonlijk. 
  

Kijk omhoog  
 

Als je geïnteresseerd bent om de toekomst te kennen, dan moeten we bij 
God zijn Die de toekomst heeft bepaald. In de Bijbel staat geschreven wat 

er zal gebeuren. Wij hoeven het alleen maar te lezen. Alles wat om ons 
heen gebeurt is een bevestiging dat Gods Woord waarheid is. 

 
Het nieuws is deprimerend en de wereld bevindt zich in een neerwaartse 

spiraal. De Bijbel zegt dat als u deze dingen ziet gebeuren, ‘u het hoofd 
niet moet laten hangen’. Nee, kijk omhoog want ‘uw verlossing’ is nabij’. 

Daar moeten we we toch wel enthousiast van worden? Jezus komt terug 
en het kan elk moment zover zijn dat we Hem ontmoeten in de lucht.  

 

Overgenomen uit ‘Het Zoektlicht’ 

geschreven door Joël Oosterhage, 

eindredacteur 
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Aktiviteiten 
 

Inspiratie-bijeenkomsten 
 
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!  

Elke woensdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur in de kerkzaal, Plaza de Los 
Halcones 27, Torrevieja. 

 

 

De cantorij 
 

Beste zangvrienden, 
 

De Corona heeft ons er helaas 
toe gedwongen onze 

zangoefeningen niet te mogen 
laten doorgaan. 

Ook een aantal koorleden zijn 
daardoor in Nederland 

gebleven. Al met al moeten 
wij dus beslissen de 

koorrepetities stop te zetten 
tot nader orde. Zodra het 

verantwoord is weer te mogen 
zingen krijgt u hierover nader 

bericht. Helaas, het is niet 

anders.  
 

Jullie cantor Bram de Smidt 
 

 

Wandelen met elkaar  
 
 

Elke donderdagochtend om 9.30 uur;  

verzamelen bij de Consum in Rojales, achter de 
BP-pomp. 
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De pen is doorgegeven aan…. 
 

Nellie en Frank van Hoeflaken 
 

 
 

Er werd mij gevraagd iets over mijzelf te vertellen. Nu ben ik meestal 
degene die de zakelijke brieven moet schrijven: 

‘Hierbij deel ik u mede….’ 
Maar ik zal het proberen, alhoewel opstellen schrijven niet mijn sterkste 

kant is. 
Ik ben Frank van Hoeflaken, geboren 2 juni 1946 in Amsterdam. Tot mijn 

25ste  heb ik daar gewoond. Mijn Nellie, waar ik inmiddels 46 jaar mee 

getrouwd ben, heb ik ontmoet bij de Kambo (ontmoetingsplaats voor 
kamerbewoners). 

Ik kwam uit een Ned. Hervormd gezin en mijn vrouw was lid van het 
Leger des Heils. Na wat overleg (inmiddels waren we in Stedebroec gaan 

wonen) wilden wij onze kinderen toch wat over godsdienst meegeven en 
hebben we ons aangesloten bij de Baptistenkerk in Enkhuizen.  

Het is ons altijd voor de wind gegaan en als ik het leven een cijfer moet 
geven is het een 9. 

 
Frank 

 
 

 
 

Hallo allemaal, 

Ik ben Neeltje Bruinsma, roepnaam Nellie van 
Hoeflaken. Aan mijn naam merken jullie wel waar 

ik oorspronkelijk – en al veel generaties voor mij – 
uit Fryslân kom. Mijn eerste jaren ben ik 

opgegroeid op een woonark op het Sneekermeer 
bij Langweer, dat tussen Sneek en Joure ligt. 

Ik kom uit een groot gezin, totaal zeven meisjes en 
twee jongens. Ik heb  ook nog een jaar met mijn 

zusje in Oude Bildtzijl gewoond, vlak bij de 
Waddenkust. Onze moeder kreeg polio en daarom moesten wij het huis 

uit. Ook toen al had je besmettingsgevaar. 
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Toen ik 7 jaar was gingen wij verhuizen naar Amsterdam omdat mijn 

vader werk had gekregen bij het gemeentelijk vervoersbedrijf. 
Vanaf toen werd ik Nellie en geen Neeltje meer. Dat klonk voor 

Amsterdam veel te boers. En vanaf dat moment moest ik ook Nederlands 

leren spreken, want ik was altijd Friestalig opgegroeid. Heb later de INAS-
opleiding gedaan en ben ziekenverzorgster geworden. 

Als 19-jarige ben ik alleen teruggegaan naar Friesland, weer in de 
verpleging, maar nu in Joure. Toen ik daar twee jaar intern heb gewoond 

kwam ik een Amsterdammer tegen. 
 

En nu een stukje vooruit… 
 

Wij hebben maar twee jaar verkering gehad, verloofd, getrouwd en ons 
eerste huis gekocht. We hadden ons huis nog maar een week en toen 

kwamen de energiecrisis en de autoloze zondagen, zodat je nergens kon 
komen, want dan was je je bezinebonnetjes aan het verspillen. 

We zijn in 1974 getrouwd en in 1976 kwam onze eerste kind, een zoon. 
Een zeer verdrietige tijd. Hij was nog maar twee dagen oud toen mijn 

vader op 55-jarige leeftijd plotseling overleed. 

Naderhand kregen we nog een zoon in 1978 en in 1981 de derde zoon. 
Toen zijn we maar gestopt. Maar 8 jaar later weer zwanger en weer werd 

het een zoon. 
We hebben een huisje gekocht in La Zenia in 2001. We komen nu al 8 jaar 

in de kerk en hebben het daar naar onze zin. 
Willen jullie meer weten, dan kom je maar naar ons toe. 

 
Groeten van Nellie  

 

Reinier van den Berg: 

‘Wist ik wie Jezus wás of wie Hij ís?' 
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Wat kreeg Reinier mee over God en het geloof en waar staat hij nu?  

Weerman Reinier van den Berg groeide op in een christelijk gezin. Na zijn 

studie in Wageningen belandde het geloof echter op een zijspoor. Totdat 
God ingreep tijdens een tornadoreis in de Verenigde Staten. ‘Op Schiphol 

merkte mijn vrouw direct dat ik serieus veranderd was.’ 

Reinier van den Berg (1962) was tussen 1989 en 2018 vaste weerman bij 
RTL. Tegenwoordig is hij vooral duurzaam ondernemer en spreker, en 

richt hij zich met een startend bedrijf op het duurzaam verwerken van 

plastic afval. 

Hij groeide als jongste van drie jongens op in een gezin dat naar de 
plaatselijke christelijk-gereformeerde kerk ging. ‘Als klein knulletje ging ik 

met mijn ouders twee keer mee naar de kerk: om tien en vijf uur. Ik 

vroeg natuurlijk wel: ‘Moet dat nou echt? Is één keer niet genoeg?’ 

Mijn ouders gingen daar op een wijze en liefdevolle manier mee om. Ze 

luisterden naar ons en vooral toen we tiener waren, lieten ze de teugels 
een béétje vieren en hoefden we niet altijd ’s middags. We gingen soms 

ook wel naar kerken die qua liedkeuze en preek wat losser waren.  

Genieten van de blijdschap 
Reinier vertelt dat in zijn eigen gemeente het accent lag op het feit dat 

mensen zondaren zijn. ‘Nu is dat ook wel zo,’ zegt hij, ‘maar als je daar 
alle accent op legt, vergeet je te genieten van de blijdschap in het geloof 

die God je ook geeft.’ 

Toch kijkt hij allesbehalve met wrok terug op de kerk van zijn jonge jaren. 
‘De jeugdvereniging was leuk. Daar dronken we ook een cola, aten we 

pinda’s en luisterden naar moderne muziek, soms met dans. Verder 
zongen we bij de gitaar liedjes als “Go, tell it on the mountain”. Op de 

jeugdvereniging heb ik mijn vrouw leren kennen. We hebben ook samen 

catechisatie gehad.’ 
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Reinier van den Berg: ‘Wist ik wie Jezus wás of wie 

Hij ís? Voor mij gold het eerste. Jezus was voor mij 
verleden tijd geworden.’ 

 

Op welke manier gaven jouw ouders de 

geloofsopvoeding vorm? 
‘Het geloof was verweven met hun dagelijks leven. In 

hun vrije tijd waren ze actief voor de kerk. Zo leefden 
ze ons het geloof voor. En zij hebben dat ook weer 

van hun ouders geleerd. Ik vind het mooi dat het 
geloof zo van generatie op generatie is overgeleverd. 

Al die gezinnen groeiden op in totaal andere tijden, maar bij elke 

generatie was het geloof een ankerpunt. 

Mijn ouders waren wijze, belezen mensen. Ze geloofden niet alleen met 
het hart, maar ook met het verstand. Zo las mijn vader boeken over 

geloof en wetenschap en schepping en evolutie. Ik herinner me een boek 
van Arie van den Beukel: “De dingen hebben hun geheim.” Hij had een 

serieuze boekenkast vol theologische boeken, vooral ook over de 
schijnbare tegenstelling tussen geloof en wetenschap. Schijnbaar, want 

die twee kunnen prima samengaan. Toen ik op kamers woonde, sprak ik 
daar veel over met mijn vader. De Bijbel staat vol met geloofshelden die 

hun vragen afvuren op God. Ik had die vragen ook: ‘Hoe dan? Waarom 

dan?’ 

Kun je die vragen concreter maken? 
‘In Wageningen studeerde ik Milieukunde. Ik kreeg vakken als ecologie, 

gezondheidsleer en andere colleges over het ontstaan van het leven. Met 
een gelovige studievriend boomden we door over de ouderdom van de 

aarde en de rol van God daarin. Als ik in het weekend thuis was, ging ik 

daarover ook in gesprek met mijn vader.’ 

Oorsprong van het leven 
De thema’s houden hem nog steeds bezig. Over de schepping en de rol 

van God kan hij ’s nachts wakker liggen. ‘Ja, letterlijk. Maar dat is niet 
erg. ’s Nachts kun je het meest geconcentreerd denken. Ik vind het heel 

interessant om over de oorsprong van het leven na te denken. De 
christelijke natuurkundige Cees Dekker schrijft er bijzondere boeken over; 

voor sommige christenen is dat een brug te ver, maar zelf deel ik de 

standpunten van Dekker.’ 

Hoe interessant hij de discussie ook vindt, Reinier blijft graag bescheiden. 
Hij verwijst naar de oudtestamentische figuur Job. God vraagt hem: 

“Waar was jij eigenlijk toen Ik de aarde schiep?” Kortom, we weten heel 

veel niet.’ 
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Het is óók mooi als je gelooft met de volle breedte van je verstand 

Heeft je geloof ook dieptepunten gekend? 
‘Na mijn afstuderen was het geloof voor mij moeilijk te combineren met 

m’n wetenschappelijke kennis; het werd een randverschijnsel in mijn 
leven. Tot 1996. Toen maakte ik met collega’s een tornadoreis door de 

Verenigde Staten. Tijdens die reis vroeg een man met het syndroom van 
Down twee keer aan mij of ik wist wie Jezus is. Dat zette me aan het 

denken. Wist ik wie Jezus wás of wie Hij ís? Voor mij gold op dat moment 
het eerste. Jezus was voor mij verleden tijd geworden. Samen met andere 

gebeurtenissen, zoals het vinden van een piepklein foldertje met de 
Bijbeltekst Romeinen 10:13 in een smoezelige toiletruimte langs de 

snelweg, bracht dat mij dichter bij God. Op Schiphol merkte mijn vrouw 
direct dat ik serieus veranderd was. Mijn uitstraling was anders; ik 

straalde iets van mijn teruggevonden geloof uit. Ik kreeg het van God, 

want het is niet je eigen verdienste als je het geloof ontvangt.’ 

Enorme lijdensweg 
Toch betekende dit niet dat Reinier sindsdien nooit meer vragen of 
moeilijkheden op zijn pad kreeg. In 2001 werd bij zijn vrouw Vera 

borstkanker in een vergevorderd stadium ontdekt. Een intensief traject 
van behandelingen volgde. ‘Terugkijkend vraag ik me af hoe we 

erdoorheen zijn gekomen. Het was een enorme lijdensweg. Uiteraard in 
de eerste plaats voor mijn vrouw, met al die behandelingen – operaties, 

chemo en bestralingen – maar toch ook voor de rest van het gezin, onder 
wie onze zonen van destijds 4, 9 en 11 jaar. Achteraf begrijp ik niet hoe ik 

dat als jonge vader heb kunnen dragen. Ik had een veertigurige werkweek 
en nu kwam het huishouden ook op mijn schouders terecht. Gelukkig 

kregen we veel hulp uit de kerk.’ 

En jij presenteerde ’s avonds ogenschijnlijk vrolijk het weer? 

‘Jazeker – je moet wel. Ook in crisistijd is het je 
beroepsverantwoordelijkheid om je werk op een goede manier te doen. Ik 

ervaar mijn werk ook als een roeping waar ik zo goed en mooi mogelijk 
gehoor aan wil geven, ook als de omstandigheden zwaar zijn of ik niet heb 

geslapen. We hebben in die periode ervaren dat we door God zijn 
gedragen. Vera is volledig genezen, maar het had totaal anders kunnen 

aflopen. Dat het soms ook niet goed afloopt, zie ik ook om ons heen. Daar 
is even hard gebeden, maar toch sterven zij wel. Waarom is ons gebed 

wel verhoord en hun gebed niet? Daar kom je niet uit.’ 

Achteraf begrijp ik niet hoe ik dat als jonge vader heb kunnen dragen 

Welke invloed heeft die periode gehad op je leven? 

‘Het heeft mijn leven veranderd. We maakten met elkaar een diepe 
ervaring door en maakten kennis met de kwetsbaarheid van het leven. We 

werden stilgezet, maar daarna gaat het leven ook wel weer door. Dan 

about:blank#ROM-010-013
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neem je afstand van die periode. Nu we het erover hebben, weet ik weer 

hoe groot de nood was. Maar ook in mijn jeugd hadden we te maken met 
veel ziekenhuistoestanden. Mijn moeder tobde met allergieën. Ze droeg 

het zo moedig mogelijk en probeerde een goede moeder te zijn. Ze kreeg 

de kracht om dat jaar in, jaar uit naar beste kunnen, op een liefdevolle 
manier, te doen. Door de steun die ze had aan haar geloof, kregen wij 

niet veel mee van haar ziekte.’ 

Weer naar de kerk 
De afgelopen 25 jaar verzorgde Reinier lezingen en preken in kerkdiensten 

en op jeugdverenigingen. Inmiddels heeft hij behoefte aan meer rust in 
het weekend. Hij gaat graag naar de protestantse gemeente – ‘met een 

christocentrische prediking’ – waar hij lid van is. ‘Toen onze eigen jongens 
opgroeiden, gingen we vaker naar evangelische gemeentes, omdat dat 

dichter bij hun beleving stond. Tegenwoordig zitten we elke zondag in 

onze eigen kerkbanken en worden we opgebouwd door een mooie preek, 
fijne liederen en na afloop koffie en iets lekkers. Dat laatste is een 

belangrijk onderdeel! Onze gemeente heeft een speciaal bakrooster, zodat 
er elke week iets lekkers is. Gelukkig kunnen we, na de lockdown, weer 

naar de kerk. Maar dat derde deel, koffie met wat lekkers, kan nog even 

niet. Dat missen we wel.’ 

Verlang je weleens terug naar het kinderlijke geloof van vroeger? 

‘Nu je het me zo vraagt, is het inderdaad prettig als je heel makkelijk alle 
Bijbelverhalen als letterlijk kunt aannemen. Maar het is óók mooi als je 

gelooft met de volle breedte van je verstand en wetenschappelijke kennis 

kunt koppelen aan je geloof in God. Het geloof is geen statisch begrip, 
maar een weg die je gaat van kind, puber, adolescent tot volwassene. 

Halleluja-momenten en momenten van vragen en vertwijfeling kunnen 
elkaar afwisselen. Iedere weg is uniek. Dat is fantastisch om te zien en 

bovendien: God geeft ons die dynamiek en vrijheid. We hebben de 
vrijheid om zijpaadjes in te gaan en op onze bek te gaan. Dat zag je ook 

bij het volk Israël, dat vreemde goden aanbad, of bij het verhaal van de 
verloren zoon. Geen zonde is te erg; je kunt altijd bij God terugkomen, als 

je oprecht om vergeving vraagt!’ 

• Je zei dat je het mooi vindt dat het geloof via de generaties heen 

door wordt gegeven. Hoe is dat gegaan bij jouw zoons? 

‘De oudste twee jongens zijn inmiddels zelf jonge vaders en gaan 

naar evangelische en baptistengemeentes. Mijn kleinzoon Levi is nu 

2,5 jaar en toe aan verhalen over de ark van Noach. Mijn jongste 

zoon studeert in Delft Life Sciences en krijgt vakken als genetica en 

erfelijkheidsleer. Of hij zich ook aansluit bij een gemeente weet ik 

niet; ik hoop het wel. Nu is hij een zoekende student en het geloof 

een zijpaadje. Als hij thuis is, hebben we discussies over het 

ontstaan van het leven. Hij zit in de fase die ik in Wageningen zelf 
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had. En net zoals mijn vader met mij in gesprek ging, doe ik dat nu 

met hem.’ 

• Beeld: Ruben Timman 

• Geschreven door: 

•   
• Sjoerd Wielenga, redacteur 

• overgenomen uit het kerkblad van Denia 

Kerst 1964 
 

ALS PASEN EN PINKSTEREN OP ÉÉN DAG VALLEN 
 

De avond voor Kerst zit Truus Verdonk alleen. 
Haar beide zoons, Gerard en Jaap, zullen deze dagen doorbrengen bij hun 

verloofdes om later met haar Oud en Nieuw te vieren. 
Het is voor het eerst na die vreselijke oorlog dat ze alleen is met Kerst. 

Tot het afgelopen jaar waren de kinderen er altijd geweest en na de dood 
van haar moeder afgelopen zomer, weet ze zich meer dan ooit alleen. 

Tijdens de Hongerwinter van 1944 hier in Nederland is haar man in 
Dachau omgekomen. Het bericht van zijn dood ontving ze toen iedereen 

dolgelukkig de bevrijding vierde. 
Ze heeft zich bij de haard geïnstalleerd. Een boek ligt op haar schoot, 

maar ze leest er niet in.  
Haar gedachten gaan – zoals ieder jaar – terug naar die avond voor Kerst 

toen de nood zo hoog gestegen was en honger en kou het land 

teisterden…. 
 

In deze zelfde kamer was Freek, haar broer, binnengevallen en vroeg haar 
dringend mee te gaan. Zijn houtvoorraad was op en zijn vrouw, evenals 

zijn kinderen, waren ziek. Of Truus hem kon helpen die grote berk twintig 
meter bij zijn huis vandaan om te halen. Hij moest brandstof hebben en 

als een ander hem deze nacht voor zou zijn, greep hij er naast. 
Moeder had wel gemopperd. Het was té gevaarlijk. Om acht uur gingen de 

spoorbomen dicht en de Duitsers kenden geen pardon. Ze kon nooit op 
tijd weer thuis zijn en ze moest zich goed realiseren dat ze zelf ook twee 

kleine kinderen had, die op dit moment alleen maar een moeder hadden. 
Maar Freek had haar overtuigd dat ze op tijd weer klaar zouden zijn als 

Truus nu meteen mee terug ging. 
 

Zo waren ze gegaan. Truus had vaders overall in een tas bij zich. Die zou 

ze pas aandoen als ze aan het werk gingen. 

about:blank
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Bij de overweg stond een Duitser op wacht. Ze mompelden een groet. Je 

kon ze beter maar te vriend houden als je zo iedere keer van die overweg 
gebruik moest maken. 

Het was een zwaar karwei geweest en ondanks de vorst gloeiden haar 

handen en was haar voorhoofd nat van het zweet. 
Gelukkig hadden de beide onderduikers geholpen toen de boom eenmaal 

geveld was. Voorzichtig, er voor wakend niet gezien te worden, hadden ze 
de zware stukken hout naar het erf gesleept. 

Onwillekeurig was het toch later geworden dan ze dachten en Freek 
maande Truus om nu toch echt naar huis te gaan. Als ze snel liep kon ze 

het nog net halen. 
 

Vlug werd de overall in de tas geborgen en gehaast nam ze afscheid. Het  
eerste stuk vond ze niet naar om te lopen. Op regelmatige afstand 

stonden er huizen, maar alle waren zwaar verduisterd. Alles scheen 
uitgestorven. Nergens een lichtje, nergens een lantaarn. Gelukkig dat de 

maan scheen. Hoewel…..? 
Na de laatste vrij eenzaam gelegen 

boerderij begon het bos. Een lang stuk 

weg lag voor haar. 
Dat eind, een goede tien minuten lopen, 

had ze altijd naar gevonden. Als jong 
meisje al. Je meende er van alles te 

zien.  
Terwijl ze liep gingen haar gedachten 

naar Henk. Sinds de spoorwegstaking 
had ze weinig nog van hem gehoord. En 

de laatste brief was niet moedgevend 
geweest. Dachau, oord van ellende en dood. 

En morgen was het Kerstfeest. Was het niet zinloos Kerstfeest te vieren? 
Vrede op aarde…. Nu minder dan ooit in de geschiedenis van de 

mensheid. 
‘O God,’ bad ze, ‘Wees ons nabij. Wees met Henk en met al die anderen 

die zo vreselijk moeten lijden onder de satanische macht van het 

nazidom.’ 
Een wilde woede kwam in haar naar boven. Haar tanden knarsten en haar 

spieren spanden zich. Ze liep snel voort, 
haar handen gebald tot vuisten in de 

zakken van haar mantel. 
 

Toen….   
Een geritsel in de struiken bracht haar tot 

de werkelijkheid terug. Ze was halverwege 
het bos. Aan beide zijden stond het jonge 

naaldhout. De nieuwe aanplant 
belemmerde het doorzicht tussen de 

bomen. 
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Een moment stond ze stil, liep dan weer door, schichtig van links naar 

rechts kijkend. Stil…. daar had je het weer…. Zag ze daar tussen de 
takken iets bewegen? 

Haar hart klopte in haar keel. Ze wilde rennen, maar haar benen 

weigerden dienst. Verlamd bleef ze staan. Daar, tussen die twee jonge 
sparren…. was dat….? 

Weer zag ze het bewegen tussen de struiken…. en zag ze een hand die de 
takken opzij boog. Eén moment verstarde haar blik. Toen, of haar leven er 

van afhing, sprong ze naar de linker wegkant. Ze wrong zich tussen de 
jonge bomen door en trachtte zich te verbergen achter een grote 

laaghangende spar.  
Door de takken loerde ze om te zien of iemand haar volgde. Ja, daar…. 

Het was een man met in zijn linker hand een pakje. O, waarom was ze zo 
dom geweest om hier naar toe te gaan. Waarom had ze het niet op een 

lopen gezet, had ze de weg naar de spoorbomen niet gerend?  
De man kwam dichterbij, keek om zich heen. Zou hij haar vinden? Nog 

dichterbij kwam hij…. Toen klonk zijn stem. 
‘U hoeft niet bang te zijn. Ik wil u alleen maar een dienst vragen,’ hoorde 

ze hem zeggen. ’t Klonk gedempt, uit angst dat iemand anders het horen 

zou. 
De angst viel van haar af. Ze kwam te voorschijn. 

‘Wat wilt u, waarom maakt u mij zo aan het schrikken.’  
Boos klonk haar stem. Een zucht van verlichting ontsnapte de man. 

‘Hier,’ zei hij, ‘Neem dit mee. Breng het naar Sparrenlaan 50, bij de 
familie Bakker. U zegt maar: “Het jonge katje van Dekker”, dan weten ze 

ervan.’ 
Verontwaardiging brak in haar los. 

‘Moest u me daarvoor zo aan het schrikken maken, had dat niet anders 
gekund?’ 

Hij reageerde niet op haar woorden, pakte de tas uit haar handen en 
legde het bundeltje erin. Tastte toen in zijn zak.  

‘Hier, als het lastig wordt, geef er iets uit. En maak nu dat u wegkomt. 
Nog even en de spoorbomen sluiten.’ 

Hij gaf haar een duw in de richting die ze gaan moest. Zijn bevelende toon 

weerhield haar te weigeren. 
 

Ze liep nauwelijks weer op straat toen het klokje van de kapel klepte. 
Opnieuw brak de angst uit. Nog één minuut, dan gingen de spoorbomen 

dicht. 
Ze rende wat ze rennen kon, maar de tas belemmerde haar nog sneller te 

gaan. O, daar was het spoorwachtershuis, dat allang leeg stond. Op last 
van de Duitsers ontruimd. Zou ze het nog halen….? 

Nog vijftig meter van de overweg verwijderd hoorde ze het knarsen van 
de draden. De bomen gingen dicht. 

‘Nee, o nee,’ kreunde ze, dat kon niet, dat mocht niet! Als die man er niet 
was geweest had ze het gehaald. Nu stond ze hier met zijn katje. De 

idioot! Wat was dat voor een man die haar zijn zaken op liet knappen? 
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Ze wilde de tas van zich af slingeren, maar bedacht dat vaders overall erin 

zat. Ze klapte tegen het hek aan; de losse stangen rinkelden. Haar 
rechterarm sloeg ze erom heen, want ze dreigde te vallen. De Duitser aan 

de andere kant van het hek kwam uit het wachthuis.  

‘O, laat me er toch door,’ riep ze.  
‘Nein, geschlossen.’ Zijn laarzen 

maakten dat schurende geluid. Ze 
verloor haar zelfbeheersing en in 

een ratjetoe van Duits en 
Nederlands riep ze: 

‘Ach bitte, bitte, meine  
Kinder sind allein zu Hauze en ich 

moet dahin. Und meine Katze ist 
krank. Er hat seine pootje 

gebrochen. Ich bin naar der….’ Hoe 
heet een dokter in het Duits… ‘nach 

der Artz gegangen und er hat es 
gemacht.’ 

De Duitser keek haar aan, zei niets. Eén moment dacht ze dat hij weer in 

het wachthuisje verdwijnen zou. Nog vuriger werd haar pleidooi. 
‘Ach bitte, bitte, meine Kinder sind allein und es ist heute 

Weinachtsabend’. 
Hij haalde zijn schouders op, draaide zich naar haar toe, deed een nijdige 

ruk aan het wiel….Eén meter gingen de bomen omhoog. Ze kroop er 
onder door. 

‘Danke, danke,’ stamelde ze, ‘Seh sie mahl meine Katze.’ 
Ze opende de tas en of het wezentje daarin het begreep: een klein 

geluidje wrong zich naar boven. 
‘Nach Hause, schnell!!!’  

Zijn commando overstemde het geluid. 
Of ze haar kracht herkregen had, zo zette ze het op een lopen. 

Gelukkig maar, want ze was te ver van hem verwijderd toen zijn 
commandostem opnieuw weerklonk. Ze deed of ze het niet hoorde, liep 

nog harder. Ging een zijlaan in om uit het zicht te komen.  

Halverwege de laan nam ze een tuinpad, dat tussen de huizen door haar 
weer op de goede weg bracht. Nee, niet eerst naar de Sparrenlaan, eerst 

naar huis. Zeggen dat alles goed was. 
Ze nam de tas van haar linkerhand in de rechter. Toen was het weer 

daar…. Dat geluidje, dat haar stil deed staan. Ze boog zich over de tas 
heen; weer klonk er een klagelijk kreetje. Ze hield haar adem in…. Dat 

was geen kat…. Dat was een kind! Wat was hier aan de hand? 
 

Moeder stond haar bij het hek op te wachten. 
‘Kind, wat ben je laat, kon je er nog door? Ik heb de jongens maar vast 

naar bed gebracht.’ 
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Zonder te antwoorden liep Truus naar binnen en zette de tas op tafel. Viel 

op een stoel neer en barstte in een hartverscheurend snikken uit. Het 
ontlastte de spanning van de afgelopen uren. 

Vader en moeder keken elkaar aan. Toen klonk er opnieuw een kreetje uit 

de tas. Moeder boog zich er over heen en nam het bundeltje eruit. Ze 
ontdeed het van de grote wollen doek en keek toen 

neer op een donker pasgeboren kinderkopje. Eén 
moment gingen de oogjes open. Bijna zwart. 

Ze liep naar vader, legde het in zijn armen. ‘Een 
Jodenkindje,’ zei ze. Het kleine vuistje zocht het 

mondje en toen dat niet lukte begon het te 
schreien.  

Moeder pakte het weer op en legde het bij 
Truus op schoot. Ze ging de deuren 

vergrendelen; alles keek ze na. Nog eens 
overtuigde ze zich ervan of er door de ramen 

niet iets naar buiten scheen.  
Terug in de kamer moest Truus haar verhaal 

doen.    

‘En nu moet ik het wegbrengen,’ zei ze. 
‘Geen denken aan,’ besloot vader, ‘dat is geen werk voor jou.’ 

‘Wie moet het dan doen?’ 
‘Jij in ieder geval niet. Vergeet niet dat jouw kinderen op het ogenblik 

alleen maar een moeder hebben; dit moet een ander voor je doen.’ 
Besloten werd dat er de volgende morgen maatregelen getroffen zouden 

worden. Truus zou na kerktijd ds. Van de Wal inschakelen. Dat liep veel 
minder in de gaten. 

Moeder, bedrijvig als altijd, warmde melk en water voor het kindje dat 
nog steeds hongerig schreide. 

‘Een kerstkindje, Truus, een echt kerstkindje.’  
Tranen omfloersten haar stem. 

‘Ja,’ zei Truus bitter, ‘maar geen vrede op aarde…..’  
 

De volgende morgen kwam Freek al vroeg bij hen. 

‘Truus, weet je dat er vannacht huiszoeking is geweest bij meneer Bakker 
in de Sparrenlaan? Gelukkig niets gevonden. Ze zeggen dat ze Joden 

zoeken. Ze nemen nu hier, dan daar steekproeven. Jullie weten er dus 
van als ze komen.’ Weg was hij. 

Vader wilde nog iets na roepen, maar hij hoorde het al niet meer. Moeder 
was nog boven met het kindje. 

Truus rende de trap op.  
‘Wat moeten we doen?’ vroeg ze radeloos. Moeder dacht na. 

‘Jij gaat met diezelfde tas naar tante Riek. Het is wel drie kwartier lopen, 
maar daar is niets aan te doen. Daar breng je hem heen. Na kerktijd zal 

dominee wel helpen. Maar we kunnen geen risico lopen.’ 
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Weer werd het jongetje ingepakt, weer in de tas gelegd met de overall. 

Truus dacht aan het pakje dat de man haar gegeven had. Er zat een flesje 
en een fopspeen in. 

Weer ging ze op stap. Tante Riek, ontdaan na het verhaal dat Truus deed, 

beloofde er voor te zorgen tot er hulp kwam. 
Diezelfde dag nog werd het kindje weggehaald. Nooit hebben ze er iets 

van gehoord. 
 

Vele jaren heeft ze op kerstavond haar twee jongens dit verhaal verteld. 
Tot die keer, dat Jaap als tiener eens zei: ‘Maar als u geweten had dat het 

een jongetje en geen katje was geweest, had u het dan niet weggegooid 
bij die overgang, waar die Duitser stond die u niet door wilde laten gaan?’ 

Ze was geschrokken en de twijfel was bij haar boven gekomen. Ze wist er 
toen geen antwoord op. En ook nu weet ze niet wat ze toen gedaan zou 

hebben als ze het geweten had. Ze dacht terug aan het moment dat ze 
werkelijk van plan was geweest om de tas weg te gooien. Maar om de 

overall had ze het niet gedaan…. Het katje speelde geen rol. 
En was het jongetje niet veel gevaarlijker geweest dan het katje?  

 

Ze denkt terug aan een ander geval. Een avond in november 1942 in het 
postkantoor. 

Toen was daar ook een Joodse jongen geweest. Vijftien, zestien jaar. 
Bijzonder knap, met donkere melancholieke ogen. De Davidster op zijn 

jas. 
Gefascineerd had ze naar hem staan kijken. Steeds als er een bezoeker 

het postkantoor in kwam, week hij terug. Hij mocht pas als de laatste 
geholpen was.  

Eindelijk was ze met hem alleen. Ze knikte hem toe. 
‘Jouw beurt,’ zei ze. 

‘Nee,’ schudde hij, ‘als u geholpen bent. ’t Mag niet.’ 
Droevig dankbaar keek hij haar aan. 

Toen had ze zich laten helpen, terwijl hij wachtte tot ze klaar was. Juist 
toen ze hem een seintje gaf dat hij aan de beurt was, kwam er een ander 

binnen en week hij weer terug.  

Wat was er van die jongen geworden? Ook vergast….? 
Waarom, o waarom was ze het kantoor niet uitgelopen tot hij geholpen 

was? Waarom legde ze zich neer bij de bepalingen die alle rechten 
tartten? 

Was die oorlog niet een misdadig spel van demonen geweest? Waarom 
moest Henk omkomen in Dachau? Was God er wel? Waarom liet Hij dat 

alles toe? 
De wereld had zich na twintig jaar hersteld, maar littekens  blijven 

littekens. Steeds opnieuw schrijnen ze. Waar lag de zin van het leven? 
Waarom mochten haar jongens geen vader hebben? Dit gemis moeten ze 

hun hele leven dragen. Waarom? 
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‘Gij zult het na dezen verstaan.’ Daarmee had vader haar getracht te 

troosten, toen ze het bericht van Henks dood ontving. Na dezen, zou dat 
waar zijn? 

 

Ze staat op en schenkt zich een kopje koffie in. Geheel tegen haar 
gewoonte in heeft ze vanavond de gordijnen open gelaten. Dan voelt ze 

zich niet zo afgesloten van de wereld om zich heen. Als ze even naar 
buiten kijkt, ziet ze iemand voorbij lopen. Ze gaat zitten, pakt opnieuw 

haar boek en tracht te lezen. ’t Lukt niet. Peinzend staart ze naar buiten. 
Opnieuw ziet ze iemand voorbij lopen; een man zo te zien. Even kijkt hij 

naar binnen. Ze roert in haar koffie en kijkt eens op de klok. Half tien, te 
vroeg om nu al naar bed te gaan. Ze zal de uitnodiging van haar 

buurvrouw voor morgen toch maar aannemen. Op deze dagen alleen zijn 
is een marteling. 
 

Einde eerste deel, het tweede en laatste deel komt in het 

decembernummer. 
 

Auteur bij de redactie bekend 
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Praeses/Ouderling: 
Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10 
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Bernhard de Vries, tel. +31 6 837 072 27 
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Pastoraat/Ouderling 

Jos Vanhoutte, tel. +34 6 933 829 61 
E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com 
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Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94 
E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl 
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Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18 
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Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden 

 

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 

03170-Rojales (Alicante) 
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841 

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

 
 
 
Kerkzaal 
Plaza de los 

Halcones 27, 
03183 

Torrevieja 

 

Let op de rode 

stip! 

 

 

 

INTERNET 

Website:  www.iggds.nl  

E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl 
Copy inzenden: redactie@iggds.nl  
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