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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 elke zondag om 10.30 uur 

 Predikant: Jan Brussaard 
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Van de redactie 
 

Beste broeders en zusters, 

 
Dit is alweer de eerste Nieuwsbrief van de vierde 

jaargang. 
In mei 2018 is de eerste digitale Nieuwsbrief op 

jullie iphoon, tablet, telefoon, laptop of computer 

binnengekomen.  
Aanvankelijk was niet iedereen hier enthousiast over. Men had veel liever 

een papieren versie in handen. Leuk voor degenen die in Spanje aanwezig 
waren, maar degenen die in Nederland verbleven kregen niets mee van 

wat er allemaal in de kerk speelde. Maar ook de kosten van papier en inkt 
en niet te vergeten het werk dat daarbij kwam kijken, vielen helemaal 

weg. 
Ik ben er van overtuigd dat die eerste twijfel is overgegaan in een al dan 

niet enthousiaste aanvaarding en och… eigenlijk weten we al niet beter. 
We zijn er denk ik allemaal wel aan gewend geraakt.  

Het handige van een digitale Nieuwsbrief is dat je die tot bijna het eind 
van de maand nog kunt wijzigingen of er aanvullingen in kunt 

aanbrengen. Dat ligt met papier anders. Eenmaal geprint zit je er aan 
vast. 

Maar… genoeg hierover. 

 
De Nieuwsbrieven van juni, juli en augustus worden samengebundeld, net 

zoals in de vorige jaren. Ik heb dan even vakantie wat betreft de 
Nieuwsbrief, maar het scribaat en het kerkenraadswerk gaan in deze 

maanden gewoon door. Wees er van overtuigd dat, mochten er 
calamiteiten zijn, ik jullie dit via de mail laat weten. En mochten jullie zelf 

iets hebben, wat eigenlijk aan de gemeente moet worden doorgegeven, 
meld dit dan aan mij, dan zet ik het, na overleg met de kerkenraad, op de 

mail.  
 

Inmiddels is ook de eerste (proef)geluidsopname van de zondagse 
kerkdienst naar jullie toegestuurd. Bij voldoende belangstelling overweegt 

de kerkenraad of dit voor herhaling vatbaar. Het kan natuurlijk ook zo zijn 
dat hier helemaal geen belangstelling voor is. We zien het wel. 

 

Laten we hopen dat het ook in Nederland nu echt lente gaat worden, want 
daar zijn we wel aan toe. 

Allemaal het beste toegewenst en de hartelijke groeten van 
 

Anneke Nijhof  
redactie, redactie@iggds.nl  

mailto:redactie@iggds.nl
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Mededelingen van de kerkenraad 

  Van de voorzitter 
 

Pasen is geweest en we zijn op weg naar het 

Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige 
Geest. 

Het was bijzonder om Pasen weer in de kerk te 
mogen vieren, om weer samen te komen. 

 
We zijn blij met de versoepelingen die zijn 

gekomen, om weer een beetje terug te keren naar het 
normale leven.  

Velen van ons hebben inmiddels de eerste vaccinatie gehad, zelf ben ik de 
28e april aan de beurt. Dat geeft weer mogelijkheden en we hopen zo dat 

we onze leden in Nederland binnenkort weer in Spanje mogen ontmoeten. 
Inmiddels zijn de Coronamaatregelen in Alicante versoepeld. 

Restaurants en cafeteria’s mogen weer open tot 22.00 uur i.p.v. 18.00 

uur. De avondklok zal over 14 dagen komen te vervallen en dan mogen 
we ook weer de provincie uit. 

 
We hebben afscheid genomen van Henk en Carla van den Born met een 

gezellig etentje. Je kunt het bijna geen afscheid noemen, want over twee 
maanden komen ze alweer. Geweldig Henk en Carla, zoals jullie ons 

het  afgelopen jaar uit de brand hebben geholpen. Hartelijk dank voor 
alles wat jullie deze periode voor de gemeente hebben betekend en tot 

heel gauw!  
 

Ik heb deze keer verder weinig bijzonders te melden en sluit daarom af 
met dit Pinksterlied van Sela. 

 

ALS EEN VUUR VAN BINNEN 
Als een vuur van binnen 

is mijn liefde voor God; 

in het diepst van mijn hart 

door Hem Zelf uitgestort. 

en Uw Geest vult mijn ziel 

bij dag en bij nacht. 

Uw kracht wordt in mij 

in zwakheid volbracht. 
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U ontsteekt in ons een vuur 

dat het donker verdrijft. 

U wekt in ons de hoop 

die de wereld verblijdt. 

U geeft aan ons geloof 

waar de twijfel nog heerst. 

U spreekt in ons Uw waarheid 

waar de leugen regeert. 

 

Als een vuur van binnen 

is de kracht van de Geest, 

Die met vreugde vervult, 

maar met liefde het meest. 

Leg Uw Woord in mijn mond 

Elke dag, elk moment. 

Uw woord blijft in mij. 

 
Fred van den Heuvel, 

voorzitter 

 

 
 

 
Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen van 
16 en 23 april 2021 
 
 

16 april: 
De kerkenraad heeft geïnformeerd of de wandelgroep, zoals die in de 

Nieuwsbrief elke keer wordt aangekondigd, nog wel bestaat. Er is geen 
duidelijkheid over verkregen en daarom besluiten we hier geen melding 

meer van te maken. 
Er heerst tevredenheid over het feit dat iedereen het gebruik van 

mondkapjes tijdens de kerkdienst respecteert en er dus gebruik van 
maakt. 

Het zou fijn zijn als er zich meer mensen aanmelden om tijdens de 
kerkdienst solo te zingen.  

De manier waarop zondag 11 april het Heilig Avondmaal is gevierd, is 

door de kerkenraad en veel kerkgangers als zeer positief ervaren. Volgens 
de kerkenraad is deze manier van vieren voor herhaling vatbaar. 

Het blijkt dat ds. Jan Brussaard en zijn vrouw Janie op dit moment Corona 
hebben en we verwachten eigenlijk niet dat zij nog naar Spanje kunnen 
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komen. Mocht dit inderdaad zo zijn, dan zijn Henk en Carla van den Born 

ook dit keer weer bereid deze maanden in te vullen. 
De kerkenraad besluit om als proef een geluidsopname van de kerkdienst 

te maken. Aanstaande zondag zal, met begeleiding van een mail, deze 

opname naar de gemeentleden worden toegezonden. Mocht hier veel 
belangstelling voor bestaan, dan zal op een later tijdstip besloten worden 

of we hier mee doorgaan. 
 

 
23 april: 

De geluidsopname van de kerkdienst is gelukt en goed te verstaan. 
Echter, gezien het geringe aantal mensen dat zich hiervoor heeft 

aangemeld, besluit de kerkenraad dit nog drie zondagen te doen en dan te 
beslissen of we hier mee doorgaan. 

Ds. Jan Brussaard en zijn vrouw Janie hopen toch op 29 april voor twee 
maanden naar Spanje te komen. Omdat ds. Henk van den Born en zijn 

vrouw Carla na hen weer voor drie maanden bij ons zullen zijn, zoeken zij 
in die tussentijd een plek om te verblijven. 

Het afscheidsfeest van Henk en Carla was heel gezellig. Er waren achttien 

mensen aanwezig. Henk is voor al zijn werk aan de gemeente door Fred 
bedankt met mooie woorden en een cadeau. 

  
Anneke Nijhof 

scriba 

   

 

 

Van de predikant 
 

Tussen Pasen en Pinsteren  
 

Jezus leeft en is opgestaan uit de doden. Dat hebben 
we gevierd met Pasen.  

En we waren hier in de gelukkige omstandigheden dat 
we het met elkaar konden vieren met natuurlijk in 

achtneming van de hier geldende Coronaregels. Een feestelijke viering. 
Pasen is en blijft een boodschap en een teken van goede hoop in moeilijke 

tijden, want Hij leeft… en Hij doet leven. 
 

Dan tussen Pasen en Pinksteren, Hemelvaart. Jezus is verrezen uit de 
dood en opgenomen bij de Vader. Wij blijven - net als die eerste 
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leerlingen - achter in de wereld. Maar ook ons is de Heilige Geest beloofd. 

Straks worden ook wij door Hem gezonden, in kracht. Van Hemelvaart tot 
Pinksteren hebben we nog even bedenktijd.  

Hoe zullen we samen kerk zijn? Hoe zullen we individueel, daar waar we 

leven, de opdracht van Jezus 
waarmaken? Welke keuzen 

durven we met elkaar of 
persoonlijk te maken? 

 
Dan zien we uit naar Pinksteren.  

 
Pinksteren viel tegelijk met een 

Joods feest: Sjavoet, ook wel het 
wekenfeest genoemd, dat precies 

zeven weken na Pesach werd gevierd. Zeven is een belangrijk getal in het 
Jodendom. Met Sjavoet wordt de tarweoogst gevierd. 

Dan, toen ze in een zaal bij de tempel zaten, hoorden ze ineens een 
stormgeluid en zagen ze vlammen die zich boven hun hoofden 

verspreidden. Op dat moment wisten ze dat God hun de Heilige Geest had 

geschonken. Plots konden de volgelingen van Jezus in allerlei vreemde 
talen spreken en vertelden de apostelen iedereen over Gods grote daden. 

Drieduizend mensen werden overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan 
bij de kerk, wat wordt gezien als het ontstaan van Zijn gemeente. 

 
De discpelen hadden namelijk al de opdracht gekregen om het goede 

nieuws te verspreiden. ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en 

de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles 
wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, 

alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28:19-20) 
Jezus beloofde zijn discipelen dat Hij altijd bij hen zou zijn – niet op een 

fysieke manier, maar door middel van zijn Heilige Geest.  
Pinksteren is geen feest van afstand, maar van nabijheid. Het feest van 

God Die geen afstand houdt, maar dicht bij ons komt, zelfs ín ons komt. 

Die mensen raakt, bezielt, vernieuwt, inspireert en, waar nodig, ook 
corrigeert.  

Ook in de deze tijd, waar een Coronapandemie zoveel afstand creëert, 
mogen we toch de nabijheid van God ervaren zoals Paulus dat ook 

beschrijft in de Romeinenbrief: ‘Wij hoeven dus geen slaven van de angst 
meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door 

Hem aangenomen als kinderen. En doordat Zijn Geest in ons woont, 
roepen wij: ‘Abba! Vader!’ 

Dan mag ons gebed ook zijn: 
‘Kom, Heilige Geest, vervul onze harten en ontsteek in ons 

het vuur van uw liefde’. 
 

Ds. Henk van den Born 
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Pastoraat 
 
Ook deze maand pastoraal 

nieuws.  
Jaap van der Linde is accuut 

opgenomen in het 
ziekenhuis met ernstige 

hartklachten. We houden jullie verder op de hoogte en bidden voor Jaap 
en Ria. 

Henny Schuurman heeft op drieentwintig april 2021 een knieoperatie 
ondergaan. 

Bij het schrijven van dit bericht ken ik de afloop nog niet, maar hopen we 
dat alles vlot verlopen is. 

Henk Nijhof heeft nu drie chemo’s van elk twee kuren achter de rug en 

afgelopen week is de vierde gestart. Na controle bleek dat de tumor 
kleiner geworden is en er minder vocht aanwezig is. Daaruit zou kunnen 

worden opgemaakt dat de chemo’s hun werk hebben gedaan en dat ze 
zijn aangeslagen. We mogen dus voorzichtig positief zijn. Helaas is de 

ziekte niet te genezen, slechts alleen door een wonder van Boven.  
Als na de zesde sessie blijkt dat er nog steeds vooruitgang in zit, mag hij 

twee maanden rust nemen. Hopelijk zien we hen in die periode misschien 
wel even terug in Spanje. Als kerkfamilie blijven we voor hen bidden en 

hopen op een weerzien hier in Spanje. 
Verschillende broeders en zusters hebben hun eerste Covidprik gehad, 

zowel in Nederland als in Spanje. Op zevenentwintig april zijn 
Marylise( mijn echtgenote) Bram de Jonge en ikzelf aan de beurt. Hoe 

meer mensen gevaccineerd, hoe dichter we met z’n allen bij het normale 
komen en wordt hopelijk gans de Coronacrisis een pijnlijke herinnering. 

    

Met deze heugelijke boodschap sluit ik het pastoraal nieuws, beste 
vrienden en ik hoop dat ik volgende maand veel meer goed dan slecht 

nieuws te melden heb. 
 

Broederlijke groeten,  
 

Jos Vanhoutte, 
email: jos.vanhoutte49@gmail.com   

tel: +34693382961  

mailto:jos.vanhoutte49@gmail.com
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Verjaardagen 
 

Deze maand zijn er slechts twee 
gemeenteleden jarig en wel: 

   
9 mei – Ineke Sieders-Hagenbeek 

10 mei – Lilian Jansen- van den Bosch 
 

 

Gods zegen voor het komende jaar en een fijne dag toegewenst.  

 

 

 

Aktiviteiten 
 

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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De pen is doorgegeven aan… 
 

Frans en José Lindhout  
  

 

 
 

Wij zijn Frans en José Lindhout, inmiddels alweer 58 en 57 jaar jong. Wij 
wonen op Stavenisse op het Eiland Tholen, waar ook onze 3 getrouwde 

kinderen en 5 kleinkinderen wonen. Getrouwd toen we 20 en 18 jaar 

waren en nog steeds erg gelukkig met elkaar, maar ook met de kinderen 
en kleinkinderen. Frans heeft een eigen zaak in badkamers, keukens en 

installatiewerken. José is naast trouwambtenaar ook ouderling in de kerk 
en daarnaast wordt zij ook gevraagd om uitvaartdiensten te begeleiden. 

Regelmatig gaan wij naar 
onze woning in La Marina 

om daar te genieten van 
alles wat we daar 

gekregen hebben.  
 

Een achteruitkijkspiegel is 
aan ons niet besteed. Wij 

proberen altijd vooruit te 
kijken en niet achter ons. 

Wat geweest is geweest en 

het gaat ons om de tijd die 
hopelijk nog voor ons ligt.  

 
We genieten van de kinderen die ouder worden, van de kleinkinderen die 

groter worden en hopelijk straks van ons 6e kleinkind, dat in oktober 
verwacht wordt. 

We doen onze dingen hier in Nederland nog graag en wij beseffen dat wij 
onze talenten, die wij van God hebben gekregen, in moeten zetten in de 

maatschappij waarin wij leven. Toekomstplannen maken wij niet. Het gaat 
altijd anders in het leven, dat bewijst de tijd nu wel. 

Toch denken wij wel eens hardop dat wij onze gekregen talenten in 
moeten zetten in de kerk in Spanje. Wij zijn immers de volgende 

generatie, die deze in stand moet houden en deze wellicht ook uit moet 
breiden. 

Voorlopig zit dit er nog niet in.  

Onze zoon Sander, die inmiddels mede-eigenaar is van de zaak van Frans, 
wil nog een aantal jaren samen de kar trekken, ook omdat Frans het werk 

nog te graag doet. José heeft nog een periode van 2 jaar te gaan als 
voorzitster van de de kerkenraad en dat wil zij zeker afmaken. 

In januari 2023 wordt Frans 60 jaar, in februari 2023 hopen wij 40 jaar 
getrouwd te zijn en in mei van datzelfde jaar bestaat de zaak van Frans 
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25 jaar. Wellicht worden deze jubileums, als wij dit samen mee mogen 

maken, een startpunt voor andere dingen in ons leven.  
Wie zal het zeggen? God weet het en Hij heeft een plan met ons. Dat 

weten en beseffen wij en dat is ons houvast in ons leven. 

 
We hopen in juni weer naar Spanje te komen en jullie weer in de Kerk te 

zien. Wij missen jullie, maar we hebben het hier in Nederland gelukkig 
ook goed. 

 
Hartelijk groet van 

 
Frans en José Lindhout 
 

 

ZINGEN 
 

 
Juist nu samen zingen 

niet       kan, verdient zingen aanbeveling. Het is gezond, in vele opzichten. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds weer dat zingen gezond is.         
De ademhalingstechniek, die we erbij gebruiken is gezond en zelfs 

helend voor tal van aandoeningen. 

Muziek heeft invloed op ons welbevinden en onze emoties. Bij zingen 

hebben onze woorden extra uitdrukkingskracht. 

Onze hersenstam blijkt daarbij betrokken te zijn. Daar ontvangen we 

de klanken, verwerken we ritme en daar ligt het centrum voor 
vreugde, verwondering en de kracht van muziek. De hersenstam is       

het centrum van waaruit onze essentiële functies worden aangestuurd 
(o.a. ademhaling, hartslag). 'Vandaar ook het (on)gunstige effect van 

muziek op het autonome zenuwstelsel', schrijft neuropsycholoog Erik 

Scherder in ‘Singing in the brain’. 

 

God Zelf geeft in Zijn Woord opdracht Hem lof te zingen. Dat alléén  al 
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maakt zingen noodzakelijk. Bovendien blijkt Hij zingen bedoeld en 

geschapen te hebben als een van de noodzakelijke basisbehoeften in 

ons leven! 

Van nature zingen we vooral wanneer we blij zijn. Hoe vaak vergeten 

we niet dat het ook andersom werkt: van zingen worden we blij.  

Hetzelfde geldt voor God prijzen en je zegeningen tellen. Hoeveel 

makkelijker is dat in tijden dat het goed met je gaat…  

Maar, door God groot te maken (verbaal, hardop) en van Zijn 

wonderen te 'verhalen', worden we bepaald bij al het goede dat van  

Hem komt en in ons leven aanwezig is. 

Juist nu we niet meer in koren, groepen en zelfs in de kerkdiensten  

samen kunnen zingen, moeten er andere manieren gevonden worden.  

Allereerst kunnen we natuurlijk individueel thuis proberen meer te 

zingen. 

In je 'stille' tijd voor God (een nieuw lied) zingen, zingen onder de 

douche, op de trap, ervoor gaan zitten of staan. Gewoon omdat het 

ons goed doet en omdat God het voor ons bedoeld heeft en aan ons 

heeft gegeven. 

 

  Online meezingen 

We kunnen ook proberen het voor iedereen makkelijker te maken om 

tijdens het bekijken van een (live)opname van onze kerkdiensten mee 

te zingen en het gevoel van 'samen' toch wat terug te krijgen. We zien 

dat mensen nauwelijks geneigd zijn mee te          zingen wanneer er een 

gelikt filmpje wordt afgespeeld van een professionele muziekgroep. 

Het stimuleert ons het meest om mee te zingen wanneer we onze eigen 

muzikanten en zangers zien en horen zingen. Het liefst zij klein in beeld 

en de liedtekst groot in beeld. 

Dat geeft ons een 'samen-gevoel’, het geeft iets vertrouwds in deze 

onwerkelijke situatie. Ook al is het voorzingen of de begeleidende 

muziek niet perfect. Het is 'onze' gemeente, zoals wij dat gewend zijn. 

De tekst groot in beeld bepaalt ons ook nog eens visueel bij welke 

boodschap we proclameren… 

Aan God, aan elkaar en naar onszelf toe. 

Zo helpt het ons vaak ook om de week door te komen, doordat de 

Heer ons dan zo'n lied weer in gedachten brengt, net op het moment 

dat we het weer even nodig moeten zingen! 

Zin in zingen? 

Ga je gang! 

 
Chantal van Bruggen • zangcoach, zangdocent en zangeres, 

Wageningen. Bron nd.nl 

Overgenomen uit het kerkblad van Denia 
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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 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:info@iggds.nl
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03170-Rojales (Alicante) 

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841 
E-mail: predikant@iggds.nl of 

predikant.iggds@gmail.com  

 

 
 
 
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 WEBSITE:  WWW.IGGDS.NL 
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