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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: Plaza de los Halcones 27, 03183 Torrevieja

Predikant: Henk van den Born
Kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur in de kerkzaal
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Van de redactie
Beste gemeente,
Wat hadden wij een
geweldige zondag op de
eerste dag van
november 2020.
Allereerst een fijne
dienst, waarin onze
herder en leraar Henk
van den Born een preek hield over hoe God ons zegent en hoe wij ook
elkaar mogen zegenen.
Na de dienst (voor degenen, die er niet bij konden zijn) deelde onze
voorzitter Fred van den
Heuvel ons mee dat er een
auto (weliswaar een
gebruikte) aan de kerk was
geschonken door Bram en
Elske de Smidt. Hierna nam
Bram het woord van Fred
over en bijgestaan door
Martha van der Zouwen
voor de vertaling, riep hij
Mercedes, onze organiste,
naar voren, die al een hele
tijd in het bezit is van een
auto die rijp is voor de
sloop.
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De oude “predikantsauto” is helemaal opgeknapt voor Mercedes, die niet
wist wat haar overkwam.
Een totale verrassing, waarbij de sleutel onder tranen aan haar werd
overhandigd. Buiten stond de auto opgesteld, feestelijk opgetuigd.
Wat hebben we als gemeente genoten van haar blijdschap. Het is
geweldig als je iemand zo gelukkig kunt maken.
Zelf verwoordde ze het na afloop zo: ‘Ik ben de hele dag in een droom.
Jullie weten niet hoe dierbaar jullie allemaal voor mij zijn of wat jullie
betekenen in mijn leven, maar dit is teveel geweest. Het heeft al mijn
verwachtingen overtroffen. Ik houd van jullie en wens jullie het beste. Ik
ben super blij deel uit te maken van jullie kerk. Heel, heel erg bedankt!!!’
Tot zover. Het is een iets andere inleiding geworden dan normaal, maar
dat moet ook een keer kunnen.
Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2020. Wat hebben we veel meegemaakt
dit afgelopen jaar: een wereldwijde Coronapandemie, die nog steeds
onder ons is, de sluiting van de kerk, daarna het weer heel voorzichtig
opengaan, het overlijden van Riet Schoonenberg op 6-12-2019, van Hans
de Heer op 3-4-2020 en van Jacob van Zoest op 2-08-2020. Ook denken
we aan de zoon van Paul en Wil Costerus, Robert, die op 19-8-2020
plotseling overleed op 48-jarige leeftijd.
Dit zijn alleen nog maar zaken die op onze kerk van toepassing zijn, maar
ook in onze privélevens zal zich ongetwijfeld, in meer of mindere mate,
het één of ander hebben afgespeeld. En nog steeds zijn er mensen die in
Nederland zijn, maar die wellicht heel graag naar Spanje zouden willen
afreizen.
Ondanks alles wens ik jullie allemaal gezegende feestdagen toe, hoe de
omstandigheden ook mogen zijn.
Een vriendelijke groet van
Anneke Nijhof
De kopij voor het januarinummer moet uiterlijk 20 december bij mij
binnen zijn redactie@iggds.nl
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Mededelingen kerkenraad
Van de voorzitter
Broeders en zusters,
Dit is al weer de laatste Nieuwsbrief van het jaar
2020. Het Coronajaar, dat de geschiedenisboeken ingaat
en dat niemand zal vergeten. We zijn allemaal diep geraakt door de
Corona en de gevolgen ervan zijn aan niemand voorbij gegaan. Iedereen
heeft hierin een persoonlijk verhaal. Als kerk hebben we maandenlang
geen bijeenkomsten kunnen houden wat we hebben ervaren als een groot
gemis. En ook nu zijn de diensten nog steeds anders en we missen daarin
vooral het samen zingen. Maar gelukkig kunnen we weer samenkomen en
dankbaar ervaren we wat voor grote zegen dat is!
Zondag 23 november was het Eeuwigheidszondag en hebben wij opnieuw
stilgestaan bij het overlijden van onze gemeenteleden Riet Schoonenberg,
Hans de Heer en Jacob van Zoest. Drie mensen, die elk hun eigen plek in
onze gemeente hadden en worden gemist. We hebben een kaars voor hen
aangestoken. Er zijn ook kaarsen aangestoken door gemeenteleden voor
dierbaren, die hen zijn ontvallen. Ook voor de zoon van Paul en Wil
Costerus, die zo plotseling is overleden. Het is ontroerend om ook op deze
wijze gemeente te mogen zijn.
We kerken nu al weer een poosje in Torrevieja en hebben dat enkele
weken geleden met de gemeente geëvalueerd. Voorop staat dat we heel
blij zijn dat we weer een plek hebben gevonden waar we iedere zondag
een dienst kunnen houden. Toch zullen we blijven uitzien naar een
perfecte locatie, waarbij een eigen kerkgebouw natuurlijk het mooiste zal
zijn. Het is geweldig dat ook zoveel gemeenteleden hier over meedenken,
daar zijn wij heel blij mee. Blijft u dit alstublieft doen! Als er nieuwe
ontwikkelingen zijn op dat gebied dat laten we u dat weten.
Ik noemde het al, het is al weer december en dus Advenstijd. Dat is altijd
een bijzondere periode in het jaar en ook dat zal dit jaar anders verlopen.
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Onze jaarlijkse Kerstsamenzang kan vanwege het Coronavirus niet
doorgaan vanwege de opgelegde maatregelen. Heel jammer, dat gaan we
echt missen. Op eerste Kerstdag zal er wel een gezamenlijke kerstmaaltijd
komen, georganiseerd door Ria van der Plas. Dat is gelukkig wel mogelijk
en we mogen met 6 personen aan een tafel zitten met de tafels 1,5 meter
uit elkaar. Wél een kerstsamenzijn dus. Velen van ons, die normaal de
feestdagen in Nederland vieren, blijven nu in Spanje. Nu we de
feestdagen niet met familie door kunnen brengen, wil ik u vragen vooral
ook aan elkaar en om elkaar te denken. Want ook thuis mag je met 6
personen samenzijn. Zullen we ervoor zorgen dat niemand van ons alleen
hoeft te zijn?
Ik wens u allen een hele goede en gezegende decembermaand toe!
Fred van den Heuvel

Van de kerkrentmeester
Collecte-opbrengsten en aantal kerkgangers vanaf 25 oktober tot en
met 22 november 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).
25 oktober: aanwezig 35
1 november: aanwezig 44
8 november: aanwezig 38
15 november: aanwezig 30
22 november: aanwezig 41

1e collecte € 138,29
1e collecte € 182,82
1e collecte € 183,06
1e collecte € 87,85
1e collecte € 112,96

2e collecte €
2e collecte €
2e collecte €
2e collecte €
2e collecte €

87,86
91,72
620.00
73,90
90,46

De tweede collecte van 8 november was de eerste collecte voor de
kerstpakkettenactie. Op zondag 6 december zal er ook voor
kerstpakketten worden gecollecteerd.
23 november 2020
Bernhard de Vries
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Midden in onze winter
Midden in onze winter
zo donker, guur en koud,
komt God opnieuw vertellen
dat Hij van mensen houdt.
Het pasgeboren leven,
het Kind van Betlehem,
Gods vleesgeboren liefde,
Zijn Zoon, Zijn hart, Zijn stem.
Hij kwam onder ons wonen,
de aarde werd Zijn thuis.
Hier leefde Hij en stierf Hij
onschuldig aan een kruis.
Dat kruis brengt ons nieuw leven,
dat heeft Hij ons beloofd.
De hemel is weer open
voor wie in Hem gelooft.
De bloesem van Zijn liefde
bloeit dwars door onze kou.
Zoveel houdt God van mensen,
zoveel houdt Hij van jou!
Tineke Tuinder-Krause
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Van de predikant
Het vertrouwen in Hem vasthouden
Hoe houdt het Coronavirus ons in zijn greep?
Juist daardoor zijn er ook heel wat complottheorieën
ontstaan over dat virus en worden mensen of
organisaties beschuldigd van het veroorzaken van de
gebeurtenis. Ook wordt hen soms verweten alternatieve
informatie achter te houden, zonder dat daar goed bewijs voor is.
Polarisatie alom. Brengt zeker verdeeldheid onder mensen, soms in
families en gemeenschappen.
Deze crisis brengt het beste en het slechtste in de mens vaak tot uiting.
Laten we anderen tonen wat het beste in ons is. Hoe?
Ik dacht aan het gebed van Jezus om eenheid. Maar het lukt ons niet zo
goed.
Verdeeldheid komen we tegen door heel de kerkgeschiedenis heen.
De geschiedenis van Gods wereldwijde kerk is óók een geschiedenis van
mensen, gelovige mensen, maar niet volmaakt. Ook de kerk is nooit
zonder zonden of fouten geweest.
Onder de kerkvaders, pausen, bisschoppen, priesters, ja zelfs onder
mensen die hervormingen bepleitten, reformatoren, theologen van alle
tijden, predikanten, voorgangers, tot op de dag van heden zijn er geweest
die uit waren op hun macht, hun positie, die dwaalleringen propageren,
verkondigen. En zij allen hebben hun navolgers. Ja, scheuringen,
verdeeldheid, onderlinge strijd. Soms hereniging en dan toch weer een
splitsing.
En zó is Gods kerk gescheurd, verdeeld, versplinterd.
Ik kan onmogelijk een ware ‘afdeling’ van de ‘ware kerk’ aanwijzen.
Ik heb in mijn leven fijne en waarachtige gelovigen ontmoet in het
klooster, onder Rooms-Katholieke gelovigen, onder Oudkatholieken, onder
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Protestantse gelovigen van welke soort dan ook. Dan ervoer ik wel de
eenheid die Christus bedoelde. Niet een eenheid van een kerk, of leer,
maar in Hem, Christus.
Nu leven we in een bizarre tijd. Getroffen door een pandemie die ons allen
raakt.
In een televisietoespraak zei Frank-Walter Steinmeier, de president van
de Duitse Bondsrepubliek:
´Nee, deze pandemie is geen oorlog. Naties staan niet tegenover andere
naties, soldaten niet tegenover andere soldaten. Het is een test voor onze
menselijkheid. … [Deze crisis] brengt het beste en het slechtste in de
mens tot uiting. Laten we anderen tonen wat het beste in ons is.´
Zijn we er voor elkaar? Juist in deze tijd willen mogen we er voor elkaar
zijn en elkaar helpen met ook een steun in de rug om gezond te blijven.
Maar in een tijd van onzekerheden willen we overal een verklaring voor
hebben. We willen het graag weten. Zeker weten en dan is het moment
dat het zeker weten weer als een kaartenhuis in elkaar stort.
Bn'ers wisten het ook zeker en waren er klaar mee: 'Ik doe niet meer
mee' riepen ze, maar krabbelden later terug en verwijderen hun
´ikdoenietmeermee-video’s.´
Wat is zeker. De apostel Paulus beschrijft het zo:
‘Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch
machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde
Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.’
Laten we gewoon het vertrouwen in Hem vasthouden, juist in deze tijd.
Henk van den Born
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Pastoraat
Beste broeders en zusters,
De tijd gaat snel. Hier zijn we weer met het
pastorale nieuws.
Jenny Ruitenberg is voor haar zwakke rug
geholpen in de Excelent- Kliniek in
Dordrecht door middel van enkele injecties
in de rug om de zenuw, die de pijn in het
been veroorzaakt, te verzwakken. Het
resultaat is al duidelijk merkbaar en nu
hopen en bidden we dat dit doorzet. We
wensen Jenny verder veel beterschap en
blijven Jenny en Philip gedenken in onze
gebeden.
Ook Anneke Nijhof, onze scriba, sukkelt nog steeds met haar knie. Door
gebrek aan scans en foto’s uit Nederland is de operatie voor een nieuwe
knie tijdelijk uitgesteld. Hopelijk kan de operatie snel doorgaan, zodat we
ons Anneke weer vrolijk kunnen zien rond huppelen.
Via onze predikant Henk zijn we in contact gekomen met een
alleenstaande dame in Santa Pola, die zoekende was naar een
Nederlandstalige dokter. Daar Ria van der Plas in de buurt woont, is zij
naar de dame toegegaan en heeft alles geregeld. Zondag 22-11 komt ze
met Ria naar de dienst. Als jullie dit lezen hebben jullie haar dus al
ontmoet. Zo zie je maar dat het pastoraat ook de praktische zaken in het
leven regelt.
Broederlijke groeten,
Jos Vanhoutte
email: jos.vanhoutte49@gmail.com
tel: +34693382961
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Verjaardagen
Ook deze maand zijn er natuurlijk
weer mensen jarig en wel vier broeders
te weten:
18 december

Tim Hop

20 december

Gerrit van Olderen

20 december

Dick Windhoud

28 december

Jan Broere

Geniet van jullie verjaardag en Gods zegen
voor het nieuwe jaar toegewenst.

Jes. 43-1b

Wees niet bevreesd, want Ik
heb u verlost. Ik heb u bij uw
naam geroepen,
u bent van Mij.
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Activiteiten
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 order.
Zodra het verantwoord is weer te mogen zingen krijgt u hierover bericht.
Helaas, het is niet anders.
Jullie cantor Bram de
Smidt

Inspiratie-bijeenkomsten
Elke woensdagochtend om 11.00 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!
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Wandelen met elkaar
Elke donderdagochtend om 9.30 uur;
verzamelen bij de Consum in Rojales, achter de
BP-pomp.

Bijbelkennis
Kun je naar aanleiding van de
hiernaast afgebeelde figuurtjes er
achter komen om welke bijbelse
personen het gaat?
Eén hint: nr. 4 is David
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Vraag en Aanbod
Een gemeentelid bracht mij op een goed idee. Zij vroeg: ‘Waarom zetten
wij geen rubiek “vraag en aanbod” in de Nieuwsbrief?’ Zij gaf een
voorbeeld: Iemand gaat verhuizen, gaat kleiner wonen en moet een
heleboel goede spullen wegdoen. Vaak weet men niet waar hij of zij
daarmee naar toe moet. Gevolg: je gooit het maar weg. Heel vaak hoor je
later dan: ‘O, had ik dat maar geweten, je had
het zo kunnen krijgen…..’
Graag hoor ik jullie mening hierover.
Om een idee te geven:
Gratis aangeboden: een legpuzzel van Jan
van Haasteren, 950 stukjes, één keer gebruikt.
Vraag: wie heeft er tot eind mei een stofzuiger
te leen? Het is dus voor
tijdelijk.

Houd je van puzzelen of heb je nog ergens een stofzuiger staan, die je
toch niet gebruikt? Bel me: tel. 031 6207 321 18.
Ook op zoek naar iets, of heb je iets aan te bieden: mail me en ik zet het
in de volgende Nieuwsbrief.
Anneke Nijhof, redactie@iggds.nl
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De pen is doorgegeven aan….
Clari Spoor

Mijn naam is Clari Spoor-Bangma. Ik ben op
25-2-1951 geboren in Heemstede en
opgegroeid in Santpoort.
Mijn ouders zijn vrij snel na de Tweede
Wereldoorlog getrouwd. Mijn moeder kwam uit
een gereformeerd gezin en mijn vader uit een
doopsgezind gezin. Ja en dat was natuurlijk
direct al een probleem in die tijd, want zoals
het gezegde ons wil laten geloven: ‘Twee
geloven op één kussen, daar slaapt de duivel
tussen.’
Dus moesten mijn ouders, om de lieve vrede te
bewaren, allebei een andere stap maken en hebben voor de Hervormde
kerk gekozen.
Wij werden dus in een liefdevol, maar streng Hervormd gezin opgevoed.
Wij kregen onze schoolopleiding op Christelijke scholen. Maar op de
kerkelijke feestdagen gingen we naar de Doopsgezinde kerk, waar mijn
vaders hart nog steeds lag.
Mijn ouders hadden veel vrienden en velen van hen waren Katholiek. En
als de kinderen van die gezinnen ter communie gingen, dan vierde wij dat
feestje ook mee en daardoor kwamen wij ook veel in de Katholieke kerk.
Wij, mijn zus en ik, kwamen wel met vragen te zitten, zoals: ‘Waarom
gaan zoveel andere mensen naar een andere kerk en waarom zijn er
zoveel verschillende kerken? Mijn ouders vonden dat je iedereen in
zijn/haar waarde moest laten en dat ze dus moeten kunnen geloven in de
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God die zijzelf wilden, maar vonden ook dat het uiteindelijk één God is
waar wij allemaal in geloven. Alleen allemaal op een andere manier. Wij
zijn dus opgevoed met die principes en is het in mijn leven een heel
gewone zaak. En daardoor ben ik in mijn jeugd regelmatig naar
verschillende kerken ben geweest.
Op mijn 17e ging ik de verpleging in. En op mijn 18e naar
catechisatielessen bij onze eigen Hervormde kerk. Toen het tijd was om
belijdenis te doen, zei de dominee dat ik nog maar een jaartje moest
wachten. Hij vond dat ik te vaak de catechisatielessen had gemist door
mijn avonddiensten. Ik heb hem met grote ogen aangekeken en tegen
hem gezegd: ‘Dat God nooit een kind, dat bij Hem wil komen, zou
weigeren’ en ben toen boos naar huis gegaan. Ik was zo boos dat ik tegen
mijn ouders zei dat ik nooit meer naar de kerk zou gaan. Tot groot
verdriet van mijn moeder ben ik ook niet meer naar de kerk gegaan.
Een paar jaar later ging ik van werkgever en woonplaats veranderen en
ben ik naar Katwijk verhuisd. Ik ging daar in een revalidatieziekenhuis
werken en kon een leuke kamer huren aan de boulevard met een prachtig
uitzicht. Maar ik kwam er al snel achter dat ik de kamer huurde bij een
domineesgezin.Toen ik op een dag beneden aan een kopje thee zat na
mijn dienst, ging de krant van de dominee naar beneden en vroeg hij aan
mij of ik ook een geloof had. En toen ik dat bevestigde, vroeg hij naar
welke kerk ik dan ging. Dus daar kwam mijn verhaal waarom ik niet meer
in de kerk kwam.
Om een lang verhaal kort maken. Een paar maanden later zat ik bij hem
weer op catechisatieles. We hadden een hele grote, gezellige groep en ik
ging daardoor ook weer snel weer naar de Gereformeerde kerk. Ik heb
daar ook belijdenis gedaan, in de Gereformeerde kerk dus.
Het eerste weekeinde nadat ik belijdenis had gedaan en naar mijn ouders
ging, kwam de dominee van de Hervormde kerk, die mijn belijdenis had
geweigerd, bij ons langs om mij te feliciteren met een prachtige bos
bloemen. Wat bleek nou: deze dominee en die in Katwijk waren
studiegenoten geweest.
Ja, ja, hoe kan het lopen. Vandaar dat ik in mijn schrijven geen namen
noem, want dat heb ik er ook wel van geleerd.
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Jaren later woonde ik weer in Heemstede, was getrouwd en we hadden
twee kinderen. We kerkten in de Gereformeerde kerk. Ik was daar actief
in de kerk en had groepen kinderen, die we opvingen onder de preek. Ik
vertelde dan de preek in kindertaal en tekende met ze.
Toen mijn huwelijk na 12 jaar strandde en wij uit elkaar gingen, was het
weer de kerk die mij daar over veroordeelde en mij liet weten dat ik niet
meer welkom was in de kindergroepen. Ik was daar weer heel boos over
en ben nooit meer naar de kerk gegaan.
Ik heb 13 hele zware jaren gehad. Een baan, twee kinderen opvoeden in
de pubertijd. Maar ik heb mij gesteund gevoeld doordat ik merkte dat God
met mij mee liep in die zware tijd. Helaas gaan mijn kinderen hierdoor
niet meer naar de kerk en hebben ze ook geen belijdenis gedaan.
Na 13 jaar kwam ik mijn huidige man Pieter tegen. Daar ben ik nu al weer
18 jaar gelukkig mee getrouwd.
Er zijn hier mensen in de kerk die mijn man Pieter kennen. Maar hij kerkt
niet bij ons. Wij zijn 6 jaar geleden hier in Spanje komen wonen en
hebben het heel erg naar ons zin en genieten vooral van het heerlijke
klimaat hier. Een paar jaar geleden hoorde ik van deze kerk ‘De
Hoeksteen’ en ik besloot om eens te gaan kijken. Ik vond het heel leuk en
ontmoette hele leuke mensen. Wat ik van ’De Hoeksteen’ zo fijn vind is
dat hier elke drie maanden een dominee staat die uit een andere
geloofsrichting komt, want dat past erg goed bij mijn geloofsbeleving. En
zo komt het dat ik nu een paar jaar
weer kerk. Want God laat zijn
kinderen nooit los.
De vriendelijke groeten van Pieter en
Clari Spoor.
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Kerst 1964
Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen
Tweede en laatste deel

Dan gaat de bel. Zou mevrouw De Groot haar gedachten geraden hebben?
Ze gaat naar de deur en doet open. Daar staat een jonge man. Beleefd
groetend neemt hij zijn hoed af. Nog zo jong en dan al een hoed! Begin
twintig schat ze hem. Jaap en Gerard weten nauwelijks wat een hoed is.
Vragend kijkt ze hem aan.
‘Ik zoek iemand.’
Hij zegt het aarzelend. ‘Maar ik ken de naam niet,’ vervolgt hij.
‘Dat is dan moeilijk,’ antwoordt ze hem.
‘Woont u hier allang?’
‘Ja, ik ken hier heel veel mensen. Als ik u soms helpen kan, kom dan
maar even binnen,’ nodigt ze hem.
Hij veegt hij zijn voeten en volgt haar. Als hij op het puntje van zijn stoel
zit vraagt hij haar: ‘Woont u hier alleen?’
Even bekruipt haar een beklemd gevoel, maar als ze hem aanziet,
glimlacht ze weer.
‘Met mijn beide zoons. Mijn man is in Dachau gebleven.’
Ze is verwonderd over zichzelf. Hoe komt ze er toe hem dit zo maar te
vertellen?
‘Waarom,’ vraagt dringend zijn stem, ‘zeg mij waarom?’
’t Bevreemdt haar.
‘Omdat hij onderduikers geholpen heeft,’ zegt ze.
‘Maar daarvoor ging je toch niet naar Dachau.’
Ongelovig kijkt hij haar aan.
‘Het waren Joden.’
Lang, heel lang en doordringend kijkt hij haar aan.
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‘Dus toch.’
In gedachten blijft hij zitten.
‘Wilt u koffie?’ vraagt ze hem.
Aarzelend stemt hij toe.
‘Het is wel brutaal om zomaar bij u binnen te komen, maar ik zoek
iemand.’
‘Hebt u gegevens, al weet u de naam niet?’
‘Ja,’ zegt hij, ‘ik zoek een dame die twintig jaar geleden een pas geboren
jongetje heeft gered.’
Met een ruk draait ze zich naar hem toe.
‘Gered?.... gered…. zegt u?’
‘Ja,’ zegt hij, ‘gered en dat jongetje was ik.’
Ze zet de koffiepot neer, haar handen trillen. Ze gaat op een stoel zitten
en kijkt hem lang aan.
‘Jij….’ zegt ze.
‘Ja,’ zegt hij, ‘kent u die vrouw?’
‘Ik ben het,’ fluistert ze.
‘U, ú bent het geweest?’
Ze knikt.
‘Vergeef me,’ zegt hij.
‘Vergeven?’
Verbazing is op haar gezicht te lezen.
‘Vergeven, waarvoor?’
‘Ik heb u zo’n lange tijd gehaat…. gehaat, tot de pijn me van binnen
verteerde.’
Weer vraagt ze: ‘Waarom?’
‘Waarom,’ is zijn wedervraag, ‘hebt u mij niet gedood in die
hongerwinter?’
‘Ik weet het niet.’
Haast onhoorbaar is haar stem.
‘Dus u had het wel gewild?’
Hij komt voor haar staan.
‘Nee,’ zegt ze, ‘o nee….’
Een milde glimlach breekt door.
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‘Ik wist toch niet dat je een kindje was. Ik dacht dat je een katje was.’
Ook bij hem komt een glimlach op de lippen.
‘Maar als u had geweten dat ik een kindje was, een Jodenkindje, wat dan,
zeg mij, wat dan?....’
Een rilling trekt door haar heen en al de twijfel van de afgelopen jaren
komt weer boven.
Weer zegt ze: ‘Ik weet het niet.’
Hij pakt haar bij de schouders.
‘Vertel,’ beveelt hij, ‘vertel alles en vergeet niets.’
Ze vergeet de koffie in te schenken en vertelt opnieuw het verhaal dat ze
al zo vaak verteld heeft op deze zelfde avond. Maar ook vertelt ze van
haar twijfel na de opmerking van Jaap. En ook dat ze er nog steeds geen
antwoord op weet.
Ze vertelt van de jongen in het postkantoor, getekend met zijn Davidster.
Van haar schuldgevoel daarna.
‘Och,’ eindigt ze haar verhaal, ‘achteraf had ik kunnen weten dat je geen
katje was. Wie zou zo’n beestje in een wollen doek vervoeren? Maar de
haast om thuis te komen, de angst om te laat te zijn, de schrik, die die
man bij de spoorwegovergang mij bezorgde en zijn autoritair optreden
maakten dat ik deed wat hij zei. Maar dat je een kerstkindje was, een echt
Joods kerstkindje…. Wie zou daaraan gedacht hebben?’
Plotseling knielt hij neer, legt zijn hoofd in haar schoot en snikt het uit.
Zoals twintig jaar geleden, denkt ze. Ook toen had ze hem op schoot
gehad.
O, het doet pijn een jonge man, bijna volwassen, zo te zien huilen.
Zacht vertroostend legt ze haar hand op zijn hoofd, streelt zijn donkere
haren. Ook toen had ze een hulpeloos kind het kopje gestreeld.
‘Ik weet het…. nu weet ik het.’
Als een juichkreet stoot ze het eruit.
‘Ik zou je nóóit weggegooid hebben. Ik zou voor je gevóchten hebben. Ik
heb je toch ook weggebracht, die volgende dag?’
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Een overweldigende opluchting breekt door, dit te weten.
‘Dat wist ik wel,’ zegt hij eenvoudig.
Hij staat op, zoekt onbeholpen naar zijn zakdoek.
‘En uw man was in Dachau….? Ik ben er geweest.’
Hij wil gaan vertellen, maar ze zegt: ‘Eerst koffie. Je moet hier maar
blijven slapen. Je sliep hier twintig jaar geleden ook.’ Ze glimlacht.
‘Maar uw kinderen?’
‘Die komen deze Kerst niet thuis. Ik ben alleen.’
Hij ziet haar dankbaar aan. Zo sprekend als hij nu lijkt op de jongen uit
het postkantoor. Zó had hij haar ook aangekeken.
Hij neemt plaats tegenover haar aan de andere kant van de haard. Ze
gaat zitten, zó dat de schemer over haar gezicht valt. Uit ervaring weet ze
dat het prettig vertellen is als de persoon voor je niet al te duidelijk
zichtbaar is.
Sober begint hij zijn verhaal.
‘Mijn jeugd was mooi. Ik werd opgevoed bij mensen zonder kinderen. Ze
waren als echte ouders voor mij.
Tot mijn tiende jaar wist ik niet dat ik niet hun eigen kind was. Toen
schold een jongen mij uit voor “gemene Jood”. Ik vertelde het
verontwaardigd aan mijn moeder. Toen zei ze dat ik inderdaad een Jood
was. “Ik mocht er trots op zijn,” zei ze, “de Here Jezus was het ook.”
Ik was het niet. Ik voelde me bedrogen omdat ze het al die jaren voor me
verzwegen hadden. Ik wilde niet aannemen dat ze het voor mijn bestwil
gedaan hadden, dat ze me een onbezorgde jeugd hadden willen geven. Ik
voelde me een getekende.
Korte tijd daarna kwam een broer van mijn eigen moeder me halen. Na
veel speuren had hij me eindelijk gevonden. Tegen mijn pleegouders was
hij, voor zover mogelijk, beleefd vriendelijk.
Weet u wat dat zeggen wil, als je als elfjarige jongen met een vreemde
man mee moet, die zegt je oom te zijn? Weg bij de mensen die je als
ouders hebt lief gehad? Het laatste wat mijn moeder zei, was: “Kind, we
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hebben je altijd opgedragen aan de God van Israël. We blijven dat doen,
ons hele leven lang. Vergeet nooit dat Jezus de Messias is.”’
Hij zwijgt een lange tijd, staart voor zich uit alsof hij haar vergeten is. Eén
moment kijkt hij haar aan, gaat dan verder.
‘Ik kwam in Amsterdam. Mijn oom was een verbitterd mens. Alle
familieleden waren omgekomen. Bergen-Belsen, Mauthausen, AusswitzBirkenau….. Hij heeft me dagelijks het gif van de haat ingespoten. Tegen
God, tegen de mensen. Wat er aan geloof in mij was, werd gedood.
De jaren die volgden waren vreselijk. Ik ging naar de H.B.S. Was een
goede leerling, maar maakte geen vrienden. Ik was eenzaam…. zo
eenzaam…. En ondertussen groeide de haat.
Tegen mijn pleegouders, die niets meer van mij hoorden, tegen u, die mij
had laten leven. Tegen alle mensen, die iets met Joden te maken hadden
gehad.’
Hij buigt zich eerst voorover, daarna kijkt hij haar aan.
‘Weet u wat dat zeggen wil….haat? Je wordt verteerd, het doodt je…. Ik
denk dat doodzijn enkel haten is… Ja, doodzijn is…. leven van de haat.’
Weer zwijgt hij, kijkt haar vol aan.
‘Na mijn H.B.S.-examen mocht ik op reis met mijn oom. We hebben ze
gezien, de kampen…. ook Dachau. Maar ik kon niet zien wat mijn oom
zag. Hij was er geweest, had gezien en meegemaakt wat zich daar had af
gespeeld. Ik niet.
Ik zag namen, ook van mensen die geen Joden waren. “Profiteurs”
noemde oom hen. En ik geloofde het.
Ik mocht gaan studeren. Dokter wilde ik worden en dan naar Israël gaan.
Deze zomer moest oom een zakenreis maken en ik ging alleen op reis.
Nog eens naar de kampen, zoals ik beloofd had. Daarna zwierf ik van de
ene plaats naar de andere, maar nergens vond ik rust.
Totdat ik in een bergdorpje in Oostenrijk kwam, dicht bij de Italiaanse
grens.
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In mijn hotel was een Hollander; we spraken elkaar een ogenblik.
“Als je kunst wilt zien, moet je die kerk eens binnengaan. Ik ben niet
religieus, maar zoiets…. Houtsnijwerk van eenvoudige boeren. Niet
academisch gevormd, maar van Hogerhand bestuurd.”
Ik dacht er pas aan terug, enkele dagen later toen het stortregende.
Uit verveling liep ik naar binnen. Ik keek rond en vroeg mij af wat hij daar
gezien kon hebben. Toen zag ik ze hangen, de veertien panelen met het
lijden van Christus.’
Hij staart naar de muur alsof hij ze opnieuw ziet. Zijn gezicht straalt.
‘Dat is evangelie,’ zegt hij.
‘Op het eerste paneel werd Jezus
weggevoerd, terwijl Pilatus zijn handen
waste. O, wat een hooghartig,
aanmatigend mens. Overal van haat
vertrokken gezichten van de Farizeeërs en
Schriftgeleerden. Bedroefde vrouwen en
angstige dicipelen. Spottende Romeinen en
een hoofdman, die een afschuw heeft van
deze opdracht en
die tenslotte vol
aanbidding naar
de stervende
Koning staart….
En daar op elk
paneel steeds de
figuur van de
lijdende Heiland.
Bij ieder tafereel
wordt het lijden
Jezus voor Pilatus
heviger, de haat
feller….
O, u kunt het niet begrijpen als u het niet gezien
hebt. Bij ieder paneel stond ik lang stil. Ik dronk
Jezus wordt van Zijn kleren
de boodschap in.’
ontdaan
Even kijkt hij haar aan, gaat dan verder.
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‘Opeens herinnerde ik mij een versje dat m’n pleegmoeder mij geleerd
had. “Gij o Heiland hebt gedragen, lasteringen, spot en hoon….”
Op één paneel stond Jezus naakt…. O, die smart, dat lijden!!! Soldaten,
die de purperen mantel keurden en betastten, hem van alle kanten
bekeken. De dobbelaars gereed tot het spel.
Weer zag ik mij met m’n pleegmoeder in een zaaltje, waar een dame ons
vertelde van haar gevangenschap in Ravensbrück. Haar werd gevraagd,
wat zij het ergste had gevonden in dat kamp.
Zij antwoordde: “Dat ik ten aanschouwen van iedereen daar twee uur
naakt moest staan. Alleen de wetenschap dat Jezus dat ook voor mij heeft
moeten doorstaan, gaf mij de kracht het met
opgeheven hoofd te dragen.”’
Lang is het stil, beiden verroeren ze zich niet.
‘Toen ben ik in een bank gevallen en heb al
mijn haat en ellende er uit gegooid. Joden,
Nazi’s, allen eender in haat, in opstand tegen
God.
Hoelang ik daar gezeten heb weet ik niet. Er
werd een hand op mijn hoofd gelegd. Ik keek
op en zag een priester. Hij hielp me overeind
en nam mij mee naar huis. Veel heb ik met
hem gesproken…. Hij heeft me zo geholpen.
Toen ik wegging, zei hij: “Joden en
Christenen, Katholieken en Evangelisten, eens
De spottende soldaten en de
zal het zijn: één kudde, één Herder”.
lijdende Christus
Thuisgekomen heb ik eerst een Bijbeltje
gekocht.’
Hij haalt het uit zijn zak en opent het.
‘Dit heb ik verslonden. Ik ben zoveel te kort gekomen al die jaren. Kijk,
hier…’.
Hij zoekt koortsachtig
‘Zij hebben Mij vervolgd, zij zullen ook u vervolgen.
Dit zei Jezus tegen zijn dicipelen, het waren Joden.’
Juichend komt het eruit.
‘En hier.’
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Weer bladert hij.
‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen. Het hoeft geen vervloeking te
zijn. Het is een profetie, zoals de woorden van Kajafas een profetie zijn.
Zijn bloed moet over ons komen… tot ons behoud…, ook voor u. Want…’
Ernstig klinkt zijn stem: ‘Als wij niet geroepen hadden: “Kruisigt hem”,
zou u nooit behouden kunnen worden. Als deze oorlog er niet geweest
was, zou er nu geen staat Israël zijn. Nog steeds is God met ons bezig,
met ons, Joden…. maar het kost bloed en tranen en onnoemelijk veel
lijden.’
‘Ik dank je,’ stamelt ze. Tranen verstikken haar stem. Weer is er een lang
zwijgen tussen hen.
‘Hoelang moet je nog studeren voordat je naar Israël gaat?’
‘Ik ben er nog lang niet, want ik wil zendingsarts worden.’
Verbazing is op haar gezicht te lezen. Weer bladert hij in zijn Bijbeltje,
slaat Romeinen 11 op en begint te lezen bij het elfde vers.
Met gesloten ogen luistert ze. Als het hoofdstuk uit is, herhaalt hij het nog
eens: ‘Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de
volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden
worden.’
Buiten klinkt duidelijk de torenklok, één slag. Ze luisteren er beiden naar.
Het is half twaalf.
‘Ik ben gewend deze avond met mijn kinderen het kerstevangelie te lezen.
Mag ik dat nu ook doen?’
‘Graag,’ zegt hij, ‘ik luister.’
Ze pakt haar Bijbel en bladert erin. Maar in plaats van het Lucas-evangelie
leest ze nu uit het Johannes-evangelie.
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‘Het Woord is vlees geworden en Het heeft onder ons gewoond en wij
hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de
eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.’
Even aarzelt ze, maar dan bladert ze weer verder. En uit het laatste
hoofdstuk van de Openbaringen leest ze:
‘Ik, Jezus heb Mijn engel gezonden, om
ulieden dit te betuigen voor de
gemeenten! Ik ben de wortel en het
geslacht van David, de blinkende
Morgenster. En de Geest en de bruid
zeggen: Kom! En wie hoort, zegge: Kom!
En wie dorst heeft, kome, en wie wil neme
het water des levens, om niet.’
Na enige aarzeling sluit ze haar bijbel en
beiden luisteren naar de stilte. De
Kerstnacht is aangebroken. De eerste
Kerstdag staat voor de deur.
Maar Truus Verdonk mompelt: ‘En toen
was het avond geworden en het was
Kerstfeest geworden. Maar het zou Pasen zijn en Pinksteren, alles op één
dag.’
Christine Groeneweij
Auteur bij de redactie bekend
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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 6 837 072 27
E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL
Pastoraat/Ouderling
Jos Vanhoutte, tel. +34 6 933 829 61
E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com
Diaconie/Diaken:
Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94
E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl
Scriba/Ouderling/Redactie:
Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18
E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl
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.
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Adressen
Pastorie

Urbanizacion Benimar ll
Calle Conjunto Gema ll no. 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

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
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