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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.
Kerkzaal: Los Angelos, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja

De kerkdiensten zijn tot nadere berichtgeving uitgesteld
Predikant: H. van den Born
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Van de redactie
Beste gemeente,
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het op dit moment
moeilijk vind om iets zinnigs onder het kopje ‘Van
de redactie’ te schrijven.
Er gebeurt zoveel in ons persoonlijk leven dat ik het een hele klus vind om
dat onder woorden te brengen.
In het stukje ‘Pastoraat’ zal Jos Vanhoutte aandacht besteden aan de
situatie waar Henk momenteel in verkeert.
Misschien vragen jullie je af: ‘Hoe kun je nog aan de Nieuwsbrief werken
nu alles zo heftig is. Dat je daar nog de fut en de inspiratie voor hebt.’
Eerlijk gezegd: het is een beetje eigenbelang, want het geeft mij een
enorme afleiding. Even heel ergens anders met je gedachten zijn. En ook
het samenwerken met de andere kerkenraadsleden geeft me de energie
die ik op dit moment nodig heb.
Hier in Nederland geeft het weer niet echt reden tot optimisme. Meestal is
het grauw en kennen we maar weinig dagen met zon. Toch mogen we
weer uitkijken naar de zomer. De dagen beginnen weer te lengen en dat
kun je al goed merken.
DRINGENDE OPROEP: Ik zoek nog mensen die een stukje voor ‘De pen’
willen schrijven. Als ik het persoonlijk aan iemand vraag, zegt eigenlijk
niemand nee. Nu vraag ik het niet persoonlijk, maar in het algemeen en ik
hoop oprecht dat er mensen zijn die dat willen doen. Laat het me zo
spoedig mogelijk weten! redactie@iggds.nl
Ook andere kopij is van harte welkom. Het moet dan voor 20 februari bij
mij binnen zijn, zie bovenstaand e-mailadres.
Met vriendelijke groeten,
Anneke Nijhof
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Mededelingen van de
kerkenraad
Van de voorzitter
Beste gemeente,
En dan is het februari en heeft de kerkenraad in de afgelopen maand toch
moeten besluiten om voorlopig weer te stoppen met de kerkdiensten. En
een week later om ook de inspiratie-ochtenden te stoppen. Met pijn in het
hart heeft de kerkenraad dit besluit genomen.
Kon het niet anders? We mochten officieel toch nog samen komen? Ja, dat
mocht nog op het moment van ons besluit, maar de regelgeving in Spanje
werd aangepast. Restaurants en cafeterias werden gesloten, avondklok
van 10.00 uur ‘s avonds tot 6.00 uur ‘s ochtends. De besmettingen gingen
weer enorm omhoog.
We lazen ook de oproepen van o.a. de burgemeesters om heel voorzichtig
te zijn, niet samen te komen en zo voor elkaar te zorgen. En dat is wat we
nu hebben gedaan. We zijn voorzichtig en we gebruiken onze
verantwoordelijkheid om ook zo elkaar te beschermen.
Maar wat missen we het en wat missen we elkaar. We hopen en bidden
dat dit maar van korte duur hoeft te zijn. En in die tussentijd mógen we
elkaar gelukkig nog opzoeken en bemoedigen.
Samenzijn met een paar mensen. ‘Want waar twee of drie mensen zijn
vergaderd in Mijn naam daar ben Ik aanwezig’, is wat Jezus ons heeft
gezegd.
Laten we elkaar niet vergeten in deze tijd, juist ook niet de mensen die
niet durven samenkomen en ook onze gemeenteleden in Nederland. Via
de social media kunnen we zo gemakkelijk contact met elkaar houden.
Ik wens u allen namens de kerkenraad heel veel kracht en sterkte toe
voor de komende periode en ik hoop u spoedig weer te kunnen
ontmoeten.
Fred van den Heuvel,
voorzitter
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Kerkelijke stand
De kerkenraad is blij te mogen aankondigen dat we er weer twee nieuwe
leden bij hebben: Frans en José Lindhout. Ze kerken al geruime tijd bij
ons, maar nu mogen ze zich als volwaardige leden beschouwen.
Van harte welkom.

Kerkenraadsvergaderingen
De kerkenraad heeft besloten om in deze tijd, waarin we geen kerk
houden, elke vrijdag om 10.00 uur elkaar via Skype even te ontmoeten
om de situatie in ogenschouw te nemen. Buiten laatstgenoemd onderwerp
komen er soms ook nog wat zakelijke dingen aan de orde.
Van deze bijeenkomsten worden korte besluitenlijsten gemaakt.
Jullie zullen de komende tijd dus geen korte verslagen van de
kerkenraadsvergaderingen ontvangen. Het kan natuurlijk zo zijn dat er
iets wordt besproken of besloten wat de gehele gemeente aangaat, maar
daar horen jullie dan iets van via de mail. ALS WE TOCH EENS GEEN MAIL
ZOUDEN HEBBEN!
Anneke Nijhof
scriba

Van de predikant
Zegenen in deze tijd is ook heil uitdelen
Zegenen zegt iets over de relatie tussen God en mensen.
Iemand zegenen betekent dat je hem of haar Zijn heil
toewenst en dat dan ook uitspreekt.
Juist misschien nu in deze tijd waar een Pandemie ons zo
beperkt. Niet zingen, niet dicht bij elkaar zitten en nu de
besmettingen hier in de provincie Alicante opgelopen zijn, nu ook even
geen kerkdiensten.
Hoe kunnen we nu Zijn zegen uitdelen? Over dit thema is al afgelopen
november gepreekt, maar ik dacht nu in deze toch wat spannende tijd om
daar nog eens de aandacht op te vestigen
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Het is natuurlijk mooi dat als iemand net gedoopt is of bevestigd wordt in
een bediening of ambt hem of haar zegenend toe te zingen. Wat doet dat
met zo’n iemand? Vaak zien we dan ook best de emoties. Dat kan
gevoelsmatig zijn, maar ook de ervaring van de nabijheid van Gods
aanwezigheid, die in de zegen meekomt.
Maar zegenen is niet gebonden aan bepaalde situaties zoals hierboven
vermeld. Het is ook niet alleen aan de predikant en ambtsdragers
voorbehouden. Iedereen mag zegenen. Dat is ook een Bijbels gegeven en
zelfs een opdracht opdat we ook zegen zouden ontvangen (1Petr.3:9)
Iets wat een keer een bijzondere indruk op mij gemaakt heeft is, dat na
een congres in Amsterdam, wat geopend werd door de aartsbisschop
George Carey van Canterbury, hoofd van de Anglicaanse Kerk, hij me,
nadat ik hem teruggebracht had naar het hotel waar hij verbleef, midden
in de lobby van het hotel, de handen oplegde en mij zegende voor de
bediening die ik had als predikant. Misschien indrukwekkend, gezegend te
worden door een Aartsbisschop, maar daar gaat het niet in de eerste
instantie om.
In de zegen ligt zoveel heil geborgen, geliefd door de Vader, omarmd door
de Zoon, geleid door de Heilige Geest. Dan ervaren we helende kracht van
de Heer en Zijn vergeving. Dat werkt door in het kwetsbare leven van de
mens. Hoe vaak raken we niet beschadigd door allerlei zaken waarmee we
geconfronteerd worden, die de rust en vrede in ons leven dreigen te
verstoren.
Wees een zegen! Doet u dat, doe ik dat? Een lastige vraag om zelf te
beantwoorden, denk ik. Er zijn veel mensen die de lamp op hun rug
dragen. Iedereen ziet het, behalve zijzelf. Maar het gaat er niet om of we
tevreden zijn over onszelf. Het gaat er zelfs niet om dat de Here God u
goed genoeg vindt. Hij geeft Zijn zegen uit genade. Jezus heeft alles
verdiend. Door Hem stroomt de zegen, eens al aan Abraham beloofd, de
hele wereld over.
Ik zal jullie zegenen… met Mijzelf
Het mooiste dat je aan iemand kunt geven, is jezelf. Jouw liefde, jouw
aandacht, jouw zorg, jouw gedachten, jouw tijd, jouw aanwezigheid en
verrassingen. Dat is precies wat de HEER Zijn volk elke dag wil geven. Om
hen er bewust van te maken dat dit Zijn diepste verlangen is.
‘Moge de HEER je zegenen en je beschermen’
God komt bij jou en omarmt je, om jouw diepste wezen te beschermen. In
Psalm 121 zegt Hij: ‘Ik help jou. Ik zal je niet laten wankelen. Ik bewaar
jouw ziel, jouw diepste wezen, voor alle kwaad, vanaf dit moment tot in
de oneindige eeuwigheid’. Wat een bijzondere en liefdevolle God!
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‘Moge de HEER het licht van Zijn gelaat over je doen schijnen en je
genadig zijn’
De HEER kijkt je recht in de ogen. Niet om je eens flink de waarheid te
zeggen, maar om je in Zijn ogen de genadige waarheid van Psalm 139 te
laten zien: ‘Kijk Mij eens aan. Ik zie je. Ik begrijp je. Ik ken jou door en
door. Ik koester jou en er is geen enkele plek, waar Ik niet in jouw buurt
ben om jou te leiden en te beschermen.’
‘Moge de HEER je zijn gelaat toewenden en je vrede geven’
De HEER kijkt je aan en heeft de volle aandacht voor jou. Hij is niet bezig
met duizend-en-één wereldbelangrijke dingen. Dit moment is belangrijk
voor Hem.
Net als in Psalm 62, zegt Hij tegen jou:
‘Zoek rust, Mijn dochter, Mijn zoon, bij Mij alleen. Stort je hart uit voor
Mijn aangezicht. Ik wil horen wat jou bezighoudt, wat je blij maakt en wat
je neerdrukt. Ik wijs jou niet af, Ik verwijt jou niets. Nee, Ik wil jou Mijn
diepe vrede geven.’
Dit is de God Die wij dienen, door Jezus. Zó wil Hij ons zegenen.
Zo kan het zijn door bijvoorbeeld een Bijbelwoord dat je leest en dat je
raakt. Met bemoediging, of troost, of zegen. Soms een confronterend
woord – tegen jezelf aanlopen. Maar altijd: een woord dat goed doet. Een
woord waarin je proeft: God is goed. God wil mij zegenen. God wil mij.
Als wij zijn geroepen om zegen te beërven, dan vraagt God van ons ook
om anderen te zegenen. Zelfs hen die ons vervolgen en haten. God vraagt
dat van ons omdat Hijzelf ook zo is en zo met ons handelt.
Zegenen is Zijn licht uitdragen.
Zegenen is Gods Naam op iemand leggen.
Zegenen in de Naam van Jezus is iemand verbinden met het Lam Gods
dat de zonden der wereld wegneemt.
Zegenen is dus mensen in Gods licht zetten.

De zegen van God zij met u allen!
Ds. Henk van den Born
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Pastoraat

Op het moment dat ik dit stukje schrijf verblijven Marylise en ik nog in
België voor, laat ik maar zeggen:
een jaarlijkse APK-keuring. We
hopen dat we 29 januari weer terug
kunnen vliegen naar Spanje.
Via een zoon van André en Jannie
Verburg heb ik vernomen dat beiden
heel zwaar Corona hebben gehad.
André is nog steeds opgenomen in
het ziekenhuis en ligt in kritieke
toestand op de IC. Jannie is thuis
herstellende. Ze heeft liever niet dat
er gebeld wordt, maar een kaartje
wordt zeer op prijs gesteld:
Landgoed Nederhoven 11, 2926 TJ Krimpen a/d IJssel.
De gezondheid van Henk Nijhof blijft heel zorgelijk. Van Anneke ontving ik
het volgende bericht dat ik maar in zijn geheel zal overnemen.
‘Op dit moment (29 januari) gaat het nog redelijk goed met Henk. We zijn
in afwachting van de behandeling die hij eventueel moet ondergaan.
Helaas kregen we gisteren bericht dat het stukje weefsel, wat naar
Amerika is gestuurd is, te klein is om te onderzoeken. En dan sta je voor
de vraag: hoe nu verder? Weer dat hele traject door? Maandag 1 februari
moeten we weer naar het AMC om te overleggen.
We moeten maar voor ons laten zorgen door Degene Die alles in handen
heeft en erop vertrouwen dat het Hem niet uit de hand loopt. Makkelijk?
Nee! Je moet jezelf steeds weer voorhouden dat dat de enige weg is om
het vol te houden.’
Het adres van Henk is: H. van Heemstralaan 49, 3851 WB Ermelo.
Dit was het voor deze maand. Mocht er iets dringends zijn, neem kontakt
met me op. We hopen dat we, op het moment dat deze Nieuwsbrief
verschijnt, weer thuis te zijn.
Broederlijke groeten,
Jos Vanhoutte
email: jos.vanhoutte49@gmail.com
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tel: +34693382961

Verjaardagen
In februari mogen de volgende
personen hun verjaardag vieren:
5 februari – Fiet Brokking
11 februari – Albert Ferwerda
14 februari – Rikkert Hoekstra
17 februari – Anita Pullen
19 februari – Frans Moonen
25 februari – Bram de Smidt
25 februari – Clari Spoor
26 februari – Petra Koelewijn
26 februari – Martha Wever
28 februari – Nellie van Hoeflaken
Gods zegen toegewenst voor het komende jaar.

Aktiviteiten
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 krijg je hierover
bericht. Helaas, het is niet anders.
Bram de Smidt

Jullie

Inspiratie-bijeenkomsten
Het was de bedoeling om elke
woensdagochtend om 11.00 uur in de
kerkzaal bijeen te komen. Helaas gaat dit
door de beperkingen, die weer zijn aan
gescherpt, tot nadere berichtgeving niet
door.
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Wandelen met elkaar
Elke donderdagochtend om 10.00 uur;
verzamelen bij de Consum in Rojales, achter
de BP-pomp.

De pen is doorgegeven aan…
Heide Schenkenberg
Mijn grootmoeder zei wel eens tegen mij ‘Je bent altijd daar
thuis waar je bed staat’. Op die manier probeerde zij mij een
gevoel van veiligheid te geven in dat overvolle
interneringskamp waar wij gedurende drie oorlogsjaren moesten
verblijven.
Het zou niet meegevallen zijn om in deze omstandigheid begrippen als
respect en naastenliefde aan je kleindochter door te geven. En door haar
verhalen wist ik dat Jezus Christus mijn
beschermer en mijn vriend was … een veilige
haven dus.
Toen wij later terug waren op de boerderij stond
ik erop dat alle dode kippen, hondjes en katten
een graf kregen waarop ik een kruisje en bloemen
kon leggen.
Tegenover de boerderij was een klein katholiek
kerkje met een grote tuin er omheen. Een
geweldige speelplaats voor mij en mijn
vriendinnen.
Een groter contrast met onze grote
indrukwekkende Lutherse kerk was voor mij
nauwelijks denkbaar. En toch kon ik deze twee verschillende werelden
met het grootste gemak met elkaar combineren.
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Onze dominee was in het deftige zwarte ambtskleed met een wit befje en
een baret en de kleurrijke kledij van de priester.
Maar het lichaam van Jezus aan het kruis was in alle twee kerken
smartelijk en hartverscheurend.
Als ik tegenwoordig weer in een katholieke kerk kom sluit ik mijn ogen en
ruik weer de wierook en hoor het belletje van de kleine misdienaar. Dan
voel ik mij weer het kleine meisje dat met open mond naar iets keek dat
net zo spannend was als een Indianenboek.
Toen ik in 1969 met Kees trouwde voer ik met hem mee over de hele
wereld en kwam op plaatsen waar ik nog nooit van had gehoord. Ik
bezocht moskeeën, tempels en kerken en was diep onder de indruk van
alles.
Terug in Nederland ging ik op zoek naar een geschikte kerk voor mij in
mijn woonplaats en dat viel in het begin absoluut niet mee. Al de
verschillende stromingen waren voor mij net zo verwarrend als al de
politieke partijen.
In Belgie was het eenvoudiger omdat er maar één Nederlandse kerk was.
Mijn kinderen kregen van onze voorganger, dominee Jansen,
godsdienstlessen op school. De diensten waren op zondag in het nog
enige intacte gebouw van een verlaten klooster in Turnhout en kinderen
hadden boven hun zondagsschool. Mijn dochter en mijn zoon gingen
graag zondags mee omdat zij na afloop van de kerkdienst mochten hollen
en vliegen door de oude kloostertuin met zijn geweldige fruitbomen.
Na de pensionering van Kees gingen wij
veel op reis en kwamen voor meer dan
twintig jaar terecht in Torrevieja. Tien
jaar lang hebben wij hier overwinterd
voordat wij besloten om hier voorgoed
te blijven. Wij wonen graag hier en
genieten nu gewoon van alles. Het enige
verdriet is dat wij al een jaar lang niet
onze familie hebben gezien en bellen is
maar een zwakke troost. Maar wij zijn
dankbaar dat wij al zo lang bij elkaar

mogen zijn.
Om met de woorden van mijn grootmoeder af te sluiten: Ik ben daar thuis
waar mijn kerk staat en dat meen ik van harte.
Jullie Lutheraan,
Heide
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Samen bouwen aan de toekomst
==============================

Nieuwsbrief Januari 2021

Lieve vrienden,
Het is gelukt om ook dit keer weer een kerstmaaltijd te
verzorgen op onze projecten en op Onafhankelijkheidsdag was
er de traditionele “Soup Joumou” (pompoensoep).
Onze dank gaat uit naar “Hart voor Kinderen” en alle andere donateurs die dit mogelijk
gemaakt hebben.
Hier een impressie van de festiviteiten.
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KERST 2020

Ook in 2021 blijven we met uw steun actief in Haïti.
Vergeet ze niet!
Met warme liefdevolle groet,
Ria van der Linde, namens het bestuur; Stichting Vrienden van Haïti Nederland

Voor meer informatie: www.vriendenvanhaitinederland.nl
Rek: NK 89 Rabo 0105 18971
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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.

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
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Kerkzaal
Los Angelos

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 WEB-SITE: WWW.IGGDS.NL
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