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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

Kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Gerry de Vries
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Van de redactie
Beste gemeente en vrienden,
We hebben weer een nieuwe mogelijkheid om de
kerkdienst in Spanje te volgen. Voorheen kon
iedereen, die zich daarvoor opgaf, de
geluidsopname toegezonden krijgen. Maar sinds
enige weken kan nu ook de kerkdienst achteraf bekeken worden door
middel van een beeldopname, die iedere zondag wordt gemaakt. Daarbij
is echter alleen de predikant in beeld.
Over de uitleg hoe jullie die kunnen ontvangen, heeft u reed informatie
ontvangen van Tim Hop.
En dan nu het resultaat van de vragen die ik per mail gesteld heb over de
inhoud van de Nieuwsbrief. Allereerst wil ik een ieder bedanken die aan
mijn oproep gehoor heeft gegeven.
Het overgrote deel van de reacties (17) was dat de inhoud best mag
blijven zoals hij nu is. 3 reacties hielden in: hij mag wel wat korter, anders
wordt het ‘koppen snellen’ en 2 waren van mening dat het alleen bij het
gemeentenieuws moet blijven.
En dan moet ik een keuze maken. Ik denk dat het goed is dat het niet
alleen bij het eigen gemeentenieuws blijft. Het zou een droge opsomming
van feiten worden en het zou ook geen recht doen aan de overgrote
reacties die ik heb binnengekregen en die dat juist wél graag willen.
Maar aan de andere reacties wil ik ook gehoor geven. De artikelen die niet
op de gemeente slaan, kort ik in tot hooguit 2 stuks en komen onderaan
in de Nieuwsbrief te staan. Degenen, die dat niet nodig vinden, moeten
dat dan maar overslaan.
Wat de uitslag is geworden van de verkiezingsvergadering van 21
september jl. vinden jullie een stukje bij het kopje: ‘Mededelingen van de
kerkenraad’.
En dat was het dan weer voor deze maand. Ik heb zo het vermoeden dat
de kerk weer aardig vol begint te lopen en dat is goed nieuws. Niets
fijners dan elkaar weer te ontmoeten en te spreken.
Een hartelijke groet en denk aan eventuele kopij die uiterlijk 20 oktober
bij mij binnen moet zijn redactie@iggds.nl
Anneke Nijhof
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Mededelingen van de
kerkenraad
Uitslag verkiezing van een nieuwe
voorzitter en een nieuwe kerkrentmeester.
In de verkiezingsvergadering van 21 september 2021 zijn door de
gemeente gekozen en door kerkenraad benoemd Tim Hop als voorzitter
en Ria van der Linde als kerkrentmeester. Ria zal bij haar werkzaamheden
worden bijgestaan door Carla van den Born.
Besloten wordt dat de bevestiging van Ria en Tim zal plaatsvinden op
zondag 24 oktober 2021.

Van de voorzitter
Beste Gemeente van ‘De Hoeksteen’,
De verkiezingen zijn net achter de rug en er werd mij al gevraagd om een
stukje naar de gemeente te schrijven. Nu alles nog zo vers is, lijkt mij dit
ook heel goed om te doen.
Onlangs heb ik mij al eens voorgesteld, samen met Maria mijn vrouw, in
het stukje ‘De pen is doorgegeven aan…’. Ik zal nog even kort vertellen
wie ik ben.
Mijn naam is Tim Hop, 54 jaar, getrouwd met Maria Hop-Koelewijn en wij
hebben 4 kinderen, waarvan 3 inmiddels getrouwd en 1 kleinkind. In
Nederland wonen we in Eemdijk en als wij hier in dit heerlijke Spanje zijn,
in Algorfa (Golfbaan La Finca).
Mijn dagelijkse werk is het leiden van een onderneming, samen met mijn
twee oudste zoons en mijn vrouw. We hebben een prachtig familiebedrijf
opgebouwd. In het kerkenwerk heb ik veel gedaan. Al van jong af ben ik
actief in het koninkrijk van onze Heer, heb daar vele functies als voorzitter
mogen vervullen. Zeven jaar jeugdvereniging, zeventien jaar jonge
mannenvereniging en zeven jaar Alphacursus.
Ik zie dit dan ook als een nieuwe fase in mijn leven en ben erg dankbaar
dat de Heer mij heeft uitgekozen om Zijn gemeente hier in Spanje als
voorzitter te mogen dienen. Ik wil de gemeente dan ook bedanken voor
het in mij gestelde vertrouwen.
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Vanaf hier wil ik Ria van der Linden ook hartelijk welkom heten en wensen
dat we allen dienstbaar mogen zijn en een gezegende tijd mogen hebben
en ik wens je dan ook een goed herstel toe.
Nu ik voorzitter mag zijn, doe ik ook een oproep tot de gemeente. We
staan allen onder Christus en dat is een vreugde; leest u dan eens Col 3.
Ik neem even vers 14 eruit: Waar het op aankomt is, dat u zich laat
leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte
harmonie bijeenblijven.
Laten we het sterkste wapen, het gebed, veel gebruiken. En zoals in vers
14 staat: ‘één zijn’.
Heeft u vragen of zou u iets willen delen, dan mag u mij altijd bellen,
mailen of aanspreken.
Tel. 0031 6 22392366, email: tim@prostairs.nl
Ik sluit af met een stukje waar ik boven zet: ‘Geniet’.

GENIET

Heb mensen lief om wie ze zijn
en vergeef hun om wie ze niét zijn.
Zoek de stilte in de natuur, zie de bomen,
het gras, de mooie bloemen, de zon en de maan.
Leer hoe je Gods stem kunt verstaan.
En maak je geen zorgen, geef ze aan Hem.

Verslagen van de kerkenraadsvergaderingen
In de kerkenraadsvergaderingen van 4 en 10 september zijn alleen zaken
aan de orde geweest die binnen de kerkenraad behoren te blijven.
17 september 2021
De laatste puntjes op de i worden gezet voor de komende
verkiezingsvergadering. Aan Carla van den Born en Gretha van de Kolk zal
schriftelijk worden gevraagd of zij de stemmen willen tellen in de
bovengenoemde vergadering.
Mocht Ria van der Linde gekozen worden tot kerkrentmeester, dan zal
Carla van den Born de financiën van Bernhard de Vries overnemen. Ria
moet namelijk op vrijdag 24 september geopereerd worden aan haar
heup.
We besluiten: wanneer er een nieuwe voorzitter zal worden gekozen, dat
die de kerkenraadsvergadering van 24 september zal bijwonen, ondanks
dat er nog geen bevestiging heeft plaatsgevonden.
24 september 2021
In deze vergadering is Tim Hop als nieuwe voorzitter aanwezig. Ria van
der Linde wordt diezelfde dag geopereerd aan haar heup.
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We kijken met een goed gevoel terug op de verkiezingsvergadering van
21 september jl.
Jos Vanhoutte wordt aangewezen als vice-voorzitter. Nu de Corona is
afgezwakt besluiten we om vanaf nu elke de veertien dagen te gaan
vergaderen en daarna elke maand.
Bernhard de Vries heeft beloofd dat hij de financiën zo spoedig mogelijk
zal bijwerken en digitaal zal doorsturen. Hiervoor is een afspraak gemaakt
met Carla van den Born.
Anneke Nijhof
scriba

Van de huidige predikant
Lieve allemaal,
‘Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn’.
(NLB 416:4)
Bovenstaand lied is me
menigmaal toegezongen als ik van
een gemeente afscheid nam. Nu
geen afscheid, maar weerzien. Binnenkort mogen we
elkaar weer ontmoeten en in Zijn naam elkaar begroeten.
Op dit moment van schrijven duurt het nog anderhalf week voor dat ik
naar Spanje zal vliegen. Ik zie er verlangend naar uit. Wat fijn om
opnieuw de Heer in ‘de Hoeksteen’ te mogen dienen. Wat verheugend dat
het weer mogelijk is om samen te komen als gemeente. Zelf mocht ik in
deze periode in verschillende gemeenten voorgaan via de livestream. Een
prachtig middel om zo het goede nieuws toch te kunnen brengen.
Deze periode mag ik de gemeente twee maanden dienen. We hopen
samen een gezegende tijd te hebben. Samen de Heer te dienen in woord
en daad.
Shalom voor jullie allen!
Ds. Gerry de Vries
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Van de reeds vertrokken predikant
Wat ik van mijn grootvader leerde
Mijn grootvader stak vaak in alle rust, voordat hij op huisbezoek ging, op
de fiets een sigaar of pijp op. Hij was verantwoordelijk voor twee kleine
kerkgemeenschappen, één in Driedorp bij Nijkerk en de andere in
Nijkerkerveen. Daar sprak hij met de mensen, las een stuk voor uit de
Bijbel en bad met hen. Hij nam ruim de tijd om zijn preek te maken,
catechisatie te geven, de jongelingsvereniging en had ook nog vrije tijd
om zomaar wat te schilderen. Vooral in de dertiger jaren heeft hij veel
schilderijen geschilderd en ook verkocht, om mensen daar, vooral in die
crisistijd, in hun financiële nood tegemoet te komen. Nu gaat het er niet
zozeer om die tijd te vergelijken met onze tijd, want dat is niet

reëel, maar nu ik laatst weer naar één van zijn schilderijen keek, werd ik
toch weer even geconfronteerd met de gedachte: ‘Hebben we nog wel tijd
voor leuke, ontspannende dingen?’ Eén van de zaken die ik misschien
mede van mijn grootvader heb is het schilderen, ook al is dat voor mij nu
ook al een hele tijd geleden.
Ik kijk weer even naar de beide schilderijen uit de zo verschillende
generaties. Mijn grootvader herinner ik als iemand die bewogen was met
mensen en hen het Evangelie van Jezus Christus verkondigde. Het door
hem geschilderde winterlandschap en het door mij geschilderde
heidezichtje. Een beeld van rust en ontspanning dat geen generatiekloof
kent. Rust en ontspanning is iets wat ik ook zo graag de gemeente van de
Heer toewens.
Het gebed van Jezus blijft me raken ondanks het blijven bouwen van
kerkmuren en de verschillen die erdoor zijn ontstaan. Zijn woorden zijn
levend toen Hij bad: ‘Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij,
en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven
dat U Mij gezonden hebt.’
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Maar het lukt vaak niet zo goed. Mijn grootvader werd met kerkscheuring
geconfronteerd. Hij is toen eerder met emeritaat gegaan. Hij bleef wel
overal preken, maar de verdeeldheid heeft hem wel veel pijn gedaan.
‘De Hoeksteen’ hier in Spanje is een gemeente zonder muren, zo heb ik
dat in ieder geval ervaren. Soms gaat het niet zoals we dat willen, maar
we mogen samen wel voor hetzelfde doel gaan, levende stenen zijn in Zijn
gemeente. Van mijn grootvader leerde ik dat, ondanks tegenslag en strijd,
bewogen te blijven voor mensen, dwars door kerkmuren heen. Zo mogen
we onze Heer en ook elkaar blijven dienen; dat brengt de zalving en
zegen voor onszelf en de gemeente.
Carla en ik willen na een lange en zinvolle periode hier, u allen veel zegen
en goeds toewensen en tot een spoedig weerzien.
Ds. Henk van den Born

Het Heilig Avondmaal
Het is zeer stil als brood en beker
-het zichtbaar teken van Uw schuldeloze doodgeluidloos rondgaan, en ons hart, onzeker,
verbergt niet langer zijn verborgen nood.
Het is zeer stil, want Uwe ogen
zien van Uw kruis ons onontkoombaar aan.
En Uw doorboorde handen, God ’lijk mededogen,
reiken vertroostend brood en beker aan.
Het is zeer stil, nu Gij bij ons wilt toeven
en telkens weer vergeven onze schuld.
En wij, die dagelijks en steeds weer U bedroeven
aanvaarden achteloos Uw onbegrensd geduld.
Het is zeer stil. Ons bevend bidden…
hebt Gij het aangenomen en opnieuw verhoord?
Het is zeer stil – Gods Zoon is in ons midden
en heeft ons roepen zeker aangehoord.
Auteur bij de redactie bekend
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Pastoraat
Beste broeders en zusters,
De zomermaanden zijn weer
voorbij en september ligt ook
achter ons. Het wordt weer
wat koeler en daar zijn we
wat blij mee.
Martha Wever herstelt goed
en kijkt uit om terug naar
huis te mogen gaan.
Henk Nijhof heeft van de
dokter gehoord dat er geen
nieuwe tumoren zijn, maar
moet toch nieuwe
chemokuren hebben, wat altijd de nodige problemen met zich meebrengt.
We blijven bidden voor Henk en Anneke.
Dick Windhoud was opgenomen in het ziekenhuis in Benidorm voor een
hernia-operatie. Als jullie dit lezen is hij hopelijk weer thuis. We wensen
hem een spoedig herstel.
Ook mijn echtgenote Marylise wil ik even onder jullie aandacht brengen.
Zij heeft heeft het syndroom van Ménière en de hoogste graad van
Tinnitus. Daarom is ze veel afwezig in onze zondagse diensten. Willen
jullie ook haar gedenken in jullie gebeden?
Fred van den Heuvel sukkelt nog steeds met zijn gezondheid. Hij was in
Nederland voor onderzoeken. De oorontsteking bezorgt hem nog steeds
problemen. Zijn aangezichtsmimiek is hersteld, maar er werd een lichte
longontsteking vastgesteld, waarvoor hij in behandeling is. Laat ons ook
voor Fred bidden en wensen dat hij snel weer onze vertrouwde Fred
mag worden.
Op 21 september heeft Ria van der Linden een pre-onderzoek voor haar
heup gehad. Deze is al meerdere keren uit de kom geschoten en op
vrijdag 24 september is zij daar aan geopereerd.
Vorige week is Filip Ruitenberg met hartklachten opgenomen in ziekenhuis
Quiron, maar afgelopen dinsdag is hij samen met zijn vrouw weer
teruggekeerd in Nederland en is nu onder behandeling van artsen hier in
alhier.
Zo broeders en zusters, het was weer heel wat pastoraalnieuws, wat ik
persoonlijk niet graag heb. Niet vanwege het schrijfwerk, maar kort
pastoraal nieuws betekent minder gezondheidsproblemen.
Hopelijk zien we elkaar in de zondagse dienst en voor allen wens ik jullie
een fijne tijd, goede gezondheid en Gods zegen toe.
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Broederlijke groeten,
Jos Vanhoutte
email: jos.vanhoutte49@gmail.com
tel: +34693382961

Verjaardagen
Hieronder vinden jullie 11 namen van
gemeenteleden of vrienden die in
oktober jarig zijn:
2 oktober – Henny Bordeaux
2 oktober – Anneke Nijhof
2 oktober – Gerrielle van Zoest
9 oktober – Carine Moonen
13 oktober – Irene de Jong
14 oktober – Swier Scholte
16 oktober – Henk van den Born
16 oktober – Sijtje Hendrikse
16 oktober – Paul Costerus
22 oktober – Marylise Vanhoutte
28 oktober – Marianne de Haan
Namens de gemeente wordt jullie Gods zegen toegewenst en vier dit met
allen die jullie lief zijn.

Activiteiten
De Cantorij
Lieve mensen,
Sinds zondag 19 september mogen wij als
cantorij onze bijdrage weer geven in onze
zondagse erediensten.
Fijn dat we de draad weer hebben kunnen
oppakken. Daar het orgel nog steeds niet in onze
kerkruimte staat, stel ik voor de koorrepetities bij
ons thuis in Daya Vieja te houden.
Iedere vrijdag om 10.30 uur. Ik hoop dan een
ieder die van zingen houdt te ontmoeten.
KUN JE NOG ZINGEN: ZING DAN MEE.
Jullie cantor, Bram de Smidt
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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!

De pen is doorgegeven aan…
Even voorstellen, maar wellicht kennen jullie ons wel; Bram de Smidt en
Elske Haveman, (een paar apart).
Op 28 november 1969 zijn wij in ons huwelijksbootje gestapt. Wij kregen
4 kinderen, allemaal meisjes, dus best heftig voor Bram af en toe. Ons 3e
kindje Ellen is op jonge leeftijd plotseling overleden. De andere meisjes
hebben alle drie een eigen bedrijf, zijn getrouwd en onze schoonzonen
hebben ook hun eigen bedrijf, drukke gezinnetjes dus.
We hebben 6 kleinkinderen, 3 jongens en 3 meisjes, heel gezellig.
Bram en ik hebben elkaar ontmoet op ons werk. We deden allebei de
opleiding psychiatrie. En de
vonk sloeg over!!!
Bram is verder gaan studeren
en is directeur van
verschillende verpleeghuizen
geweest.
Ik heb in het begin nog even in
de gezinszorg gewerkt; daar
hadden ze hard mensen nodig.
Vóór mijn opleiding als
verpleegkundige heb ik het
kappersdiploma gehaald. Ik
kan moeilijk neen zeggen, dus
altijd aan het werk.
Wij komen beiden uit een
Nederlands Hervormd gezin.
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Bram uit Emmen, maar geboren in Rotterdam. Zijn vader was hoofd van
de BLO school.
Het gezin waar ik uit kom bestond uit 7 kinderen. Mijn vader was
bedrijfsleider bij één van de grote textielfabrieken in Enschede. Na ons
huwelijk vertrokken wij naar Emmen, daarna naar Enschede, toen naar
Veenendaal en vandaaruit naar Apeldoorn, waar we nog steeds wonen.
Beiden zijn we kerkelijk zeer actief geweest; jeugdkerk gedaan en
catechisatie gegeven. Bram was jarenlang voorzitter van onze kerk in
Apeldoorn. In Spanje 8 jaar voorzitter geweest van onze kerk en ik heb
met heel veel plezier in het pastorale team gefunctioneerd.
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor het gestelde vertrouwen in
mij. We hebben elkaar toch hard nodig, he?
Bram en ik hebben heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Bram skiën met
gehandicapten, ook leidde hij in Enschede een jongerenkoor; traden veel
op in kerken. Ik deed de musicals op de lagere school en werkte voor
Amnesty International. In Apeldoorn was Bram directeur van een dak- en
thuislozencentrum. Daarna directeur van 2 centra van de COA en een paar
jaar later zijn wij samen een asielzoekerscentrum in IJsselmuiden gestart.
Ondertussen werd Bram gevraagd in Nieuwkoop een fusie te begeleiden
tussen een verpleeghuis en een zorgcentrum. In het asielzoekerscentrum
hebben we tropenjaren gehad. Het grote voordeel van een kleinschalige
opvang was dat je goed de mensen kende en de mensen jou. Er heerste
ondanks alle spanningen een fijne sfeer en er werden veel
geloofsgesprekken gevoerd. En op een enkeling na behandelde iedereen
elkaar met respect.
Ik had een 06 verbinding met asielzoekerszaken in Den Haag, probeerde
zo mijn steentje bij te dragen geldverspilling tegen te gaan.
Onze meisjes werkten ook mee, vooral in het weekend. Ondertussen
hadden we 3 centra opgebouwd: IJsselmuiden, Kampen en Brummen. In
2002 werden de aanvullende opvangcentra door het COA gesloten. Heel
veel dank zijn wij verschuldigd aan de vrijwilligers van de kerken, die er
voor onze gasten waren.
In Spanje wonen wij nu ruim 20 jaar met veel plezier. Met velen van u
hebben wij al een beetje een geschiedenis opgebouwd. Ook hier op ons
terras is veel gebeurd op geloofsgebied. Fijn dat we vaak de expertise van
onze vrienden mochten gebruiken (Paul en Rina).
Hier op finca TWENTWEL zijn vele geloofsgesprekken gehouden,
themafilms gedraaid, waarna fijne discussies gehouden. Fijn om een kerk
in Spanje te hebben met minder goede tijden en met toptijden, maar de
HEER was er altijd bij.
Elske Haveman.
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Gods oogappel
Pas toen ze hem voor de tweede keer passeerden, kreeg Levi iets in de
gaten. De twee jongens waren alweer een eind verder. Eén van hen keek
achterom en riep iets, maar zijn woorden verwaaiden. Levi hield zijn pas
in. Het waren die jongens uit het winkelcentrum. Hij herkende ze aan hun
korte stekelhaar en hun zwarte jack. Ze hadden het duidelijk op hem
voorzien.
Hij zuchtte. De eerste maanden in het dorp waren een weldaad geweest,
maar nu ging het erop lijken dat de stad hen had ingehaald. Even speelde
hij met de gedachte om de bosjes in te duiken en weg te vluchten, maar
dan zouden ze hem op een andere keer wel pakken. Het had ook weinig
zin meer, want het tweetal was voor de bocht in het fietspad omgekeerd
en kwam nu recht op hem af. Ze gebruikten de gehele breedte van het
fietspad. Levi wist niets anders te doen dan in de berm te gaan lopen.
Hij voelde zijn hart in zijn keel kloppen. Onwillekeurig dacht hij aan
eenzelfde voorval, een paar jaar geleden in Amsterdam. Waren ze dan
voor niets naar het dorp gekomen?
Met piepende remmen stopten de jongens pal naast hem. Levi stond stil
en probeerde door rustig adem te halen zijn hamerende hart tot bedaren
te brengen.
‘Goedemiddag… Joodje!’ zei de ene.
Hij vouwde zijn armen over elkaar.
‘Moet jij niet een keppeltje op?’ Hij lachte hatelijk.
‘Hij is vast nog geen dertien’, zei de andere jongen met opgetrokken
wenkbrauwen, ‘dat zie je toch zo, Marcel? Hij is nog geen echte man.’
‘Wat willen jullie van me?’ vroeg Levi. Hij probeerde zijn stem zo rustig
mogelijk te laten klinken.
‘Wat wij van jou willen?’
Marcel boog zich voorover zodat zijn hoofd vlak bij dat van Levi was.
‘Wat wij van jou willen? Nou, veel geld zul je wel niet bij je hebben. Wij
vroegen ons af wat je hier in ons dorp komt doen.’
Hij keek Levi met felle ogen aan.
Levi slikte en wilde een stap opzij doen, maar de andere jongen had zijn
fiets dwars in de berm gezet en duwde hem terug. Hij kon geen kant op.
‘Gewoon, naar school,’ zei hij.
Marcel schudde misprijzend zijn hoofd.
‘In de plaats waar je eerst woonde waren ook vast scholen,’ zei hij, ‘dat is
geen goed antwoord op onze vraag.’
Levi haalde hulpeloos zijn schouders op.
‘Waarom laten jullie mij niet met rust?’ vroeg hij.
Marcel grijnsde.
‘Snap je dat nu nog niet? Wij willen geen Joden in ons dorp. Joden zijn
slecht. Was in de stad gebleven. Daar wonen er nog meer van jouw soort,
daar hoor je thuis. Dit dorp is van ons en blijft van ons. Begrepen?’
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Marcel was steeds harder gaan praten. Plotseling haalde hij uit en sloeg
met zijn vuist tegen de borst van Levi. Levi wankelde achteruit. De andere
jongen had zijn fiets laten vallen en schopte zijn benen onder hem
vandaan. Met een smak viel hij in de berm. Voor hij overeind kon komen
pakten de twee hem op en droegen hem weg. Hij sloeg en worstelde om
los te komen, maar zijn belagers waren sterker. Wat gingen ze met hem
doen?
Opeens vloog hij door de lucht. Even nog hoorde hij een akelige
schaterlach. Een walkant met een brede sloot, flitste het aan hem voorbij.
Toen raakte zijn lichaam het water en ging hij kopje onder.
Als vanzelf maaide hij met zijn armen om weer boven te komen. Toen zijn
hoofd boven het wateroppervlak uitschoot, haalde hij gierend adem.
Vlak voor hem streek de wind over het lange gras aan de oever. Hij ging
staan en zag dat het water hier tot aan zijn borst reikte. Langzaam
waadde hij naar de kant en probeerde erop te klauteren. De kou van het
water en de wind hadden hem verstijfd. Na een paar mislukte pogingen
lukte het. Pas toen hij bibberend aan de kant kwam, zag hij dat hij aan de
verkeerde kant van de sloot stond. Onwillekeurig keek hij naar de
overkant. Marcel en zijn vriend waren nergens meer te zien. Tranen
drongen in zijn ogen. Waarom deden ze dit, waarom hadden ze zo’n hekel
aan Joden? Hij deed toch niets verkeerd? Hij drukte op de pijnlijke plek op
zijn borst, waar de vuist van Marcel hem geraakt had. Als hij niet in
beweging bleef, zou hij kou vatten.
Ineens schrok hij op. Achter hem klonk het geraas van een zware motor.
Door het weiland kwam een rode tractor op hem af. Onwillekeurig deed
Levi een stap achteruit. Had die het ook op hem voorzien? Een paar meter
bij hem vandaan stopte de tractor. Een man van middelbare leeftijd in een
overall sprong eruit. Met grote stappen liep hij op Levi toe. Hij keek
bezorgd.
‘Wat is er gebeurd?’ vroeg hij.
‘Eh… ze hebben me…’
Hij beet op zijn lippen om zijn tranen tegen te houden.
‘Ze hebben me in de sloot gegooid.’
Zijn stem klonk bitter.
De man deed een paar stappen dichterbij.
‘Jongen,’ zei hij, ‘jij bent een zoon van Polak, hè? Jullie zijn een half jaar
geleden in het dorp komen wonen.’
Levi knikte. De man legde zijn hand op zijn schouder.
‘Je moet hier niet blijven staan,’ zei hij. ‘Kom mee, dan breng ik je naar
de boerderij. Dan kan je daar droge kleren krijgen en wat op verhaal
komen.’
Terwijl de boer de motor startte, klom Levi in de tractor. Straaltjes
modder liepen over de treeplank. Hij bleef aarzelend staan, bang om de
tractor vuil te maken.
‘Ga zitten,’ zei de boer en hij wees op de plaats naast hem. ‘We zijn wel
wat viezigheid gewend.’
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Hobbelend reden door het weiland op weg naar de boerderij.
De vrouw van de boer had niet veel woorden nodig toen haar man met de
druipnatte jongen de keuken in kwam. Even later stond Levi in de
badkamer, met een stapeltje schone kleren. Hij kleedde zich uit en liet het
warme water over zijn lichaam stromen. Langzaam trok de kou uit hem
weg en het klappertanden hield op. Lang durfde hij niet te blijven staan.
Snel droogde hij zich af en trok de kleren aan. Toen hij weer in de keuken
kwam, bleef hij onwennig staan.
‘Dank u wel dat ik hier…’ begon hij, maar de boerin onderbrak hem.
‘Ga zitten,’ zei ze, ‘dan schep ik de soep voor je op.’
Nu pas rook Levi de heerlijke geur die in de keuken hing. Net toen hij zijn
eerste hap nam, kwam de boer binnen.
‘Zo, al een beetje op temperatuur?’ vroeg de boer.
‘Eet eerst rustig je soep op en vertel me daarna precies wat er gebeurd
is.’
Toen Levi zijn verhaal gedaan had, keek de boer een tijdlang met een
ernstig gezicht door het raam. Zijn vrouw had tranen in haar ogen.
Opeens schoof de boer recht op zijn stoel.
‘Hier moeten we iets mee doen,’ zei hij vastberaden, ‘het kan niet zo zijn
dat we dit toelaten in ons dorp.’
Levi knikte bedrukt. Hij vond het fijn dat dit echtpaar met hem meeleefde,
maar hij vroeg zich af wat je hier nou tegen kon doen. Het bleek overal
hetzelfde te zijn.
De boerin keek hem van opzij aan.
‘Er zijn veel mensen die Joden haten,’ zei ze zacht, ‘het lijkt de laatste tijd
wel weer erger te worden. Ik word er zo verdrietig van. Wij zijn
christenen, weet je. En in de Bijbel lees ik dat het Joodse volk Gods
oogappel is. Eenmaal zal God recht doen aan Zijn verdrukte volk.’
‘Zecharja,’ zei Levi, ‘ik weet welke tekst u bedoelt. Pa leest het ook
dikwijls.’
‘Geloven jullie in de Messias?’ vroeg de boerin.
‘Die zal eenmaal komen en dan zal alles weer goed worden,’ zei Levi.
‘Wij geloven dat de Messias al gekomen is,’ zei ze vriendelijk, ‘heb je
weleens van Jezus gehoord?’
Aarzelend knikte Levi.
‘Ja, maar wij geloven dat niet.’
Hij voelde zich een beetje ongemakkelijk.
De boer zag het en stond op.
‘Laat ik je thuis brengen, dan kan ik gelijk je vader spreken.’
Levi bedankte de vriendelijke boerin en volgde de boer naar buiten.
Jezus. Ongemerkt haalde hij zijn schouders op. Pa zou het echt wel weten.
Toch was het alsof die Naam zich vastzette in zijn hoofd.
Toen de deur achter hen dichtviel, vouwde de boerin haar handen.
Geschreven door Gert Koese, overgenomen uit de Gezinsgids
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