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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 

 

Het is weer zover. Het einde van oktober nadert 
en dan wordt het tijd om kopij te gaan verzamelen. Nu ik hier zo zit, weet 

ik eigenlijk niet wat ik schrijven moet, maar ik verwacht dat de inspiratie 
van zelf weer boven komt als ik bezig ben. 

 
Op 8 oktober hebben we onze eerste kerkenraadsvergadering gehad in de 

nieuwe setting en het was eigenlijk meteen vertrouwd. Veel dingen 
moesten vanzelfsprekend worden uitgelegd en toegelicht, maar we zijn er 

vol vertrouwen ingestapt en we hopen dat we de gemeente in deze 
samenstelling op een goede manier kunnen dienen. En als het een keer 

niet helemaal loopt zoals het moet?..... Ach, we zijn allemaal mensen en 
als we de intentie maar hebben dat we door dit werk God en de gemeente 

dienen, vertrouwen we erop dat het goed komt. Geef ons wat tijd! 

We hebben wat nieuwe initiatieven op de rails gezet en als die goed zijn 
uitgewerkt, zullen jullie dat zo spoedig mogelijk horen.  

 
In de persoonlijke sfeer wil ik ook wat meedelen. We zijn enorm dankbaar 

dat er elke zondag voor Henk in de dienst wordt gebeden. Toen we vorig 
jaar december te horen kregen dat hij ernstig ziek was en er geen 

genezing meer mogelijk was, konden we niet geloven dat hij zijn 
verjaardag op 28 september jl. nog een keer vieren mocht. Hoelang het 

nog gaat zoals op dit moment, weten we niet. Door alle chemo’s die hij 
heeft gehad, is hij heel erg moe en mager geworden. Het zit er dus niet 

meer in om nog een keer naar Spanje te komen, hoezeer ons dat ook 
spijt. Nog twee chemo’s en dan wordt er weer een scan gemaakt en wordt 

er bepaald hoe het  verder zal gaan. 
We moeten echt afwachten wat God met hem voor heeft. 

 

Nu lieve mensen, ik heb mijn stukje bijna af. Rest mij nog jullie erop te 
attenderen dat kopij voor het decembernummer van harte welkom is en 

dat die tot uiterlijk 20 november kan worden ingeleverd: 
redactie@iggds.nl  

 
Hartelijke groeten, 

Anneke Nijhof 

mailto:redactie@iggds.nl
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Mededelingen van de     

kerkenraad 

 

 

Van de voorzitter 
 
Beste Gemeente, 

 
Wat gaat de tijd toch snel. Op het moment dat ik dit schrijf sta ik vlak 

voor de bevestiging van mijn ambt. 
In deze korte tijd is er al weer veel gebeurd. Henk en Carla zijn weer 

terug naar Nederland na een enorme lange tijd onze gemeente te hebben 

gediend. Vanaf deze plaats wil ik Henk en Carla bedanken voor hun 
enorme inzet en we hopen jullie weer snel te mogen begroeten hier in 

Spanje. 
Inmiddels hebben we Gerry de Vries mogen begroeten in onze gemeente. 

Gerry, hartelijk welkom! We bidden voor een gezegende tijd hier en dat 
we dienstbaar zijn in Zijn Koninkrijk. 

Ook deze keer kreeg ik een tekst op mijn hart om met u te delen. 
Spreuken 18:21: ‘Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn 

tong koestert, plukt daarvan de vruchten.’ 
Woorden hebben kracht. Wij zijn ons vaak niet bewust wat dat inhoudt. 

Laats hoorde ik iemand zeggen: ‘We hebben allemaal het virus van 
verderf in ons.’ Het liet mij niet los. We weten toch dat Jezus voor alle 

ellende en al onze zonden, dus ook voor het ‘virus van verderf’ is 
gestorven? En weer is opgestaan! Het is volbracht! Woorden hebben 

kracht. Laten we mooie woorden uitspreken naar onze medemensen, 

kinderen en gemeenteleden. Positieve woorden hebben een positieve 
kracht. 

Ik spreek dan ook dit gebed uit over de gemeente: 
‘Lieve Vader in de Hemel. 

U bent onze Vader en U beschermt ons. 
Dank U voor alles wat U ons geeft. 

Wilt U ons geven: gezondheid, voorspoed en bescherming 
en bovenal Uw onmisbare zegen!  

Amen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Tim Hop, 

voorzitter 
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Van de diaconie 
 

Vrede op aarde, een gelukkig nieuwjaar, dat wensen we elkaar ieder jaar 
bij de jaarwisseling weer toe. Het kan heel verschillend zijn hoe je dit 

ervaart . 
Dat is onze traditie, onze gewoonte, maar wat houdt dat ten diepste in. 

Dat zal voor ieder wel verschillen en dan kunnen we denken aan 
gezondheid, aan een stuk welvaart. Of de familieomstandigheden, in de 

meeste gevallen, zijn dat broers en zusters, kinderen en kleinkinderen 
soms nog ouders. 

Geluk en liefde hield voor de Heere Jezus vooral in: omzien naar de 
naaste. 

Zowel in Nederland alsook in Spanje is er nog een grote categorie mensen 
die door allerlei omstandigheden zich aan de onderkant van de 

maatschappij bewegen en vaak geen mogelijkheden hebben om dat te 

veranderen. 
Soms leven mensen in een patroon waar ze niet uit kunnen komen, werk 

dat weg valt of vervelende omstandigheden in de familie. Een 
overstroming zoals b.v. in Daya Vieja en omgeving. Dan is het heel lastig 

voor mensen met een kleine beurs een gelukkige jaarwisseling te vieren. 
Vorig jaar hebben we de cliënten van de voedselbank in Torrevieja kunnen 

verrassen met datgene wat normaal niet bij de voedselbank te krijgen is, 
namelijk verse kippen. Nu zullen we weer contact opnemen met de 

voedselbank en hen vragen wat zij het beste als extraatje kunnen 
gebruiken zodat zij er een mooi kerstpakket van kunnen maken. 

 
Voor dit jaar willen we dat weer gaan opzetten en met aller hulp en inzet 

en de geweldige giften die er geschonken worden zal dit zeker weer gaan 
lukken. 

Mogen we dit jaar er ook weer op rekenen dat u mee doet en bewust een 

gift apart zet om dit mogelijk te maken? 
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de kerk, met de 

vermelding: ‘gift kerstactie’. 
U doet dit niet voor uzelf , maar uit liefde voor de naaste als opdracht van 

de Heere Jezus zelf. 
Zoals Paulus zegt : geloof, hoop en liefde, maar de meeste van die is de 

liefde. 
 

Gijs van de Kolk, 
diaconie 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering 
 

Vrijdag 8 oktober 2021 

  
     Voor de eerste keer is de gehele nieuwe kerkenraad aanwezig,     

     allen via skype. Dit zijn: Tim Hop, voorzitter, Gijs van de Kolk 
     diaken, Jos Vanhoutte ouderling, Ria van der Linde       

     kerkrentmeester, Anneke Nijhof scriba en Gerry de Vries als      

     predikant. 

- De vergadering wordt geopend door Tim. Voor sommigen is het 

de eerste kennismaking.  

- Hij heet daarom iedereen hartelijk welkom. Daarna leest hij 1 

Petrus 2:5 en een stukje dat slaat op dit vers. Het geestelijk huis 

is gebouwd met stenen en die stenen zijn Gods kinderen.  

Filip Ruitenberg heeft om gezondheidsredenen zijn taak in de 

bouwcommissie neergelegd. Bram de Smidt zal twee andere 

gemeenteleden vragen hierin zitting te nemen. Zodra zij hebben 

toegezegd, zullen hun namen bekend gemaakt worden.  

- Jos Vanhoutte wordt aangewezen als vicevoorzitter. 

- Bernhard de Vries heeft beloofd de financiële administratie aan 

Ria over te dragen. Aan Fred van den Heuvel zal gevraagd 

worden Gerrit van Olderen en Jan Kwint te assisteren bij het 

tellen van de collectes.  

- Besloten wordt dat de benaming ‘vrienden’ (mensen die geen lid 

zijn, maar wel betrokken zijn bij de kerk) in het vervolg 

‘gastleden’ te noemen. 

- Als proef besluiten we begin januari 2022 collectebonnen uit te 

gaan geven. Verdere informatie hierover vindt u in het stukje van 

de kerkrentmeester. 

- Drukwerk, nodig voor het functioneren van de kerk, kan door Tim  

Hop gemaakt worden. 

- De inventaris van de kerk moet nodig worden overgebracht naar 

de huidige locatie. Jos maakt een afspraak met Uwe over de 

datum. Eerst zal aan Fred worden gevraagd of de bouwvakkers 

van hem nog kunnen helpen met een auto en anders vragen we 

aan Wout Koelewijn of we zijn bus mogen gebruiken. 

- De kerkenraad besluit diverse commissies in het leven te roepen 

waarbij het de bedoeling is dat er zoveel mogelijk gemeenteleden 

of gastleden bij betrokken worden. Gedacht wordt aan een 

activiteitencommissie en een evangelisatiecommissie. Ook de 

hoorcommissie zal worden uitgebreid met één persoon. De 

personen die genoemd zijn binnen de kerkenraad zullen 

benaderd worden. 



Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4  
no. 5 – november 2021 

 

7 
 

- Als doelcollecte bij het Heilig Avondmaal besluiten we vast te 

collecteren voor de kerstactie, zoals we die vorig jaar hebben 

gehouden. 

- Gerry vraagt wat precies haar taak is. Als het pastorale team de 

zieken bezoekt, moet zij daar ook nog heen? Tim stelt voor een 

groepsapp te maken voor het pastorale team waar ook de 

predikant in zit. Dan kunnen dingen beter op elkaar worden 

afgestemd. 

Aan het einde van een lange vergadering, gaat Gerry voor in dankgebed 

en sluit Tim de vergadering. We kunnen terug zien op een goede 
vergadering, waarin veel aan de orde is geweest. 

 
Anneke Nijhof 

scriba 
 

Ledenlijst 
Er is mij ter ore gekomen dat diverse mensen zijn verhuisd, maar dat die 
niet hun nieuwe adres aan mij hebben doorgegeven. Wil een ieder dat 

a.u.b. doen? Alleen zo houden we de ledenlijst up-to-date. 
Anneke Nijhof, scriba@iggds.nl  

 

Van de kerkrentmeester 
Met dankbaarheid wil ik u laten weten dat ik mijn taak als 

kerkrentmeester zo goed mogelijk zal invullen. 
Het  warme gevoel in onze 

gemeenschap, (wat ik heb) zal daar 
zeker een steentje aan bijdragen. 

Wat ik wens in het bestuur is bovenal 
een prettige werksfeer, vertrouwen en 

transparantie.  
Het zal even wennen worden in het 

bestuur, mede omdat ik niemand echt 
ken. Maar onze eerste skype-

vergadering heeft daar al verandering in 

gebracht. 
Elk mens brengt weer nieuw talenten en ideeën in.    

In deze eerste vergadering hebben we o.a. gesproken over het gebruik van 
collectebonnen (een nieuw idee). 

Dit vanwege het feit dat het losse geld steeds moeilijker en misschien in 
de toekomst helemaal niet meer gestort kan worden bij de bank. 

Wij denken dat dit een mooie oplossing zou kunnen zijn. 
Het worden collectebonnen van € 5,-- per stuk en deze zitten op een vel 

van 20 stuks. Men kan dan bijvoorbeeld een vel van 20 bonnen kopen 
voor € 100,-- of een veelvoud daarvan. 

mailto:scriba@iggds.nl
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Dat bedrag kan gestort worden op de rekening van de kerk onder 

vermelding van ”gift, voor 20 collectebonnen”. Bij ontvangst geef ik dit 
door aan degene die de bonnen in Spanje beheert. Bij hem/haar kunt u 

vóór de kerkdienst het aantal vel/vellen opvragen en u doet het aantal 

bonnen in de collectemand/zak, al naar behoefte. 
Het voordeel voor u is dat het op deze manier aftrekbaar is. Cash-geld 

kun je nooit verantwoorden bij de belasting. 
Het voordeel voor de collectetellers Jan en Gerrit is: minder geld tellen, 

alleen het aantal bonnen en het is gemakkelijker voor de boekhouding. 
En voor ons als kerkenraad geen problemen meer om het op de bank 

gestort te krijgen. 
 

Hartelijke groet, 
van uw kerkrentmeester, 

Ria van der Linde-Pollemans 
  
  
 

 

Van de predikant 
 

 

‘KOM, VOLG MIJ  

Ik zal van jullie vissers van mensen 

maken’ 
 
Sommige boeken beloven, hoe goed bedoeld ook, dat ze je 
met succes door een training van zes, acht, of meer weken 

tot een goede discipel, leerling van Jezus kunnen maken. 
Natuurlijk ben ik niet tegen cursussen hierover, ze kunnen 

zeer van nut zijn door kennis die wordt opgedaan, het verwerven wellicht 

van vaardigheden, geestelijke disciplines enz. Maar de basis bij dit alles 
geeft Jezus Zelf aan Zijn leerlingen: Hij zei tegen de vissers, Simon en 

Andreas, die zijn leerlingen zouden worden: ‘Kom, volg mij! Ik zal van 
jullie vissers van mensen maken’. (Marcus 1:17) Meteen lieten Simon en 

Andreas hun werk liggen, hun visserswerk, en ze volgden Jezus. Ook 
Jacobus en zijn broer Johannes riep Jezus en meteen lieten ze hun vader 

Zebedeus achter en volgden Jezus. (Marcus 1:20) Vissers, zo achter hun 
netten vandaan. Jezus zegt tegen deze mensen: Ik zal jullie vissers van 

mensen maken! Ik zal jullie leren als het ware mensen vangen in de 
netten van de goede, blijde boodschap, zoals jullie vissers van beroep 

vissen vangen.  
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Jezus volgen toen en nu, met Hem op weg gaan, met Hem samenwerken, 

op weg met Jezus, Jezus volgen. Jezus ons grote voorbeeld. Dat betekent 
goed kijken en bestuderen hoe Jezus handelde, hoe Jezus sprak. Je erdoor 

laten raken.  

Een discipelschapsrelatie met Jezus aangaan om te groeien naar een 
volwassen geloof. Een discipelschapsrelatie wordt gekenmerkt door 

vertrouwelijke intieme omgang met Jezus. Daar begint de training in het 
leerling zijn van Jezus. Een programma heeft een voorgeschreven lengte, 

maar een discipelschapsrelatie niet, die duurt zolang we hier op aarde met 
Jezus Christus leven. Het is een relatie die zich aanpast aan de behoeften 

en dynamiek van wat er op dat moment gebeurt in het leven van mensen. 
Bij de relatie met Jezus word je aangesproken op veranderingen van 

binnenuit. Groei in de gelijkvormigheid aan Christus is het uiteindelijke 
doel. ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken’.  In de 

relatie met Jezus leren we na te leven en je te houden aan wat Jezus ons 
heeft opgedragen. Het eerste daarin het allerbelangrijkste gebod: dat we 

God en onze naaste moeten liefhebben. Jezus voegde daar nog aan toe: 
zelfs je vijand…In de relatie met Jezus is ons leven erop gericht Zijn 

voorbeeld te volgen met alles wat we zijn en dat tot uiting te laten komen 

in alles wat we doen.  
Samen in de gemeente optrekken met andere leerlingen van Jezus. Het 

doel van een discipelrelatie met Jezus is: volwassen worden in Christus, 
volwassen in je geloof om toegerust elkaar te kunnen dienen, doorgeven 

ook wat je zelf in die relatie met de Heer hebt ontvangen. Liefde in de 
geloofsgemeenschap voor de Heer en elkaar, soms een hele opgave 

omdat we zo verschillend zijn. In die verscheidenheid is het een wonder 
één te zijn in Jezus Christus. Zijn boodschap van liefde en redding mogen 

we uitdragen aan een wereld, aan mensen, die deze goede, blijde 
boodschap niet kennen. Het is de opdracht gegeven aan de leerlingen, en 

aan ons in Mattheus 28:19-20.  Samen elkaar daarin bemoedigen en 
ondersteunen.  

In verbondenheid met jullie allen,  
Ds. Gerry de Vries 

 

 

 

VANUIT DE PASTORIE 
Even bijpraten: 

 
Op het moment van dit berichtje typen ben ik drie zondagen voorgegaan 

in de gemeente. Het voelt veelal als vanouds: bekenden ontmoeten, het 
leiden van de dienst en het nadien gezellig met elkaar koffiedrinken. 

Natuurlijk is het even wennen aan een andere samenstelling van de 
kerkenraad, en een ander gebouw om als gemeente samen te komen. Ook 

de zgn. inspiratieochtenden op woensdagmorgen waren nieuw voor me: 
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een hele fijne manier trouwens om samen ons geloof te delen, te vertellen 

wat aansprak of niet begrepen werd in de preek van de afgelopen zondag.  
De afgelopen weken mocht ik diverse mensen van de gemeente van hart 

tot hart spreken. Steeds weer opnieuw geweldig fijn om elkaar zo nabij te 

mogen zijn. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek schroom dan niet 
om me aan te klampen of te bellen. 

In mijn vrije schaarse uurtjes probeer ik toch elke dag even te wandelen, 
even ontspanning te zoeken in deze prachtige omgeving. Dinsdag 

verwacht ik mijn dochter en schoonzoon, heel fijn dat ze zes dagen hier te 
gast zullen zijn. 

Hoe goed is het om voor de vierde keer in jullie midden te mogen dienen, 
met mijn gegeven gaven en mogelijkheden en grenzen, in de gemeente 

van de Heer!  
 

Shalom voor jullie allen, 
Ds. Gerry de Vries 

 
 

EEN TAAL VAN LIEFDE 
 
Dat woord is niet in steen geschreven 

niet hard in wetten neergelegd 
maar ergens in een mensenleven 

uit liefde en om niet gegeven 
en uitgezegd. 

 
Dat woord wil mensen niet dwingen, 

maar lucht en adem, eten zijn 

en leven, liefde doen ontspringen, 
in fluisteringen en in zingen 

geweten zijn. 
 

Dat woord geeft niet de wind van voren, 
veroordeelt niet en wil geen wraak, 

is dagelijks opnieuw geboren 
en in een mensenhart te horen,  

tot licht gemaakt. 
 

Laat mij een taal van liefde spreken,  
verzoening mag mijn spreken zijn, 

een woord dat als een warme deken 
bedekt wie in de kou bezweken, 

zo mag het zijn. 

 
Michael Steehouder 

Uit: ‘Zangen van zoeken en zien’ (Kok, 201) 
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Pastoraat 
 
 
 

Beste broeders en zusters, 

 

We zijn weer een maand verder en het is tijd om wederom de pen ter 
hand te nemen en het pastorale nieuws te melden.                                                                                                                     

Henk Nijhof heeft op dit moment weer vier chemokuren achter de rug. Hij 
probeert dagelijks een kleine wandeling te maken, maar is snel moe. 

Laten we hopen dat door de chemo Henk toch nog kwaliteit van leven 

krijgt.  

Frank van Hoeflaken is opgenomen in het hospitaal met ernstige 

darmklachten. Na onderzoek bleek dat hij een darmtumor heeft, die 
inmiddels is verwijderd. Frank heeft zich een paar dagen heel ziek 

gevoeld, maar voelt zich nu, terwijl ik dit schrijf, reeds veel beter.                                                    

Ria de Bruijne is gevallen en haar heup is gesplitst. Doormiddel van een 

operatie is de heup geplakt en Ria is nu terug thuis, maar zeer 
hulpbehoeftig. Er wordt vanuit het pastorale team voor Leo en Ria 

gezorgd.  

Clari Spoor tobt ook met problemen met betrekking tot haar gezondheid. 

Zij heeft regelmatig last van migraine en moet dan beslist het bed houden 

Voor allen die hier boven zijn genoemd: laten we het sterkste wapen 

gebruiken dat de Heer ons heeft gegeven: BIDDEN.                                                                     

Gelukkig kunnen we ook goed nieuws brengen. De zoon van Heide en 

haar man is na geruime tijd van onderzoeken en een operatie weer aan de 

beterende hand. Een punt om voor te danken.                                                                                                                                          
 

Zo beste broeders en zusters, dit was het dan weer. Ik wens jullie een 
fijne en gezegende maand november toe en denk erom: het pastoraal 

team staat steeds voor jullie paraat. 
 

Broederlijke groeten, 
Jos Vanhoutte 

email: jos.vanhoutte49@gmail.com   
tel: +34693382961  

mailto:jos.vanhoutte49@gmail.com
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Verjaardagen 
 

Deze maand hebben de volgende mensen hun verjaardag te vieren: 

 
 3  november   Gert van Tongeren 

 4 november  Rosana Correa 

 5  november  Gerry de Vries 
 8 november  Janny Verburg 

 9 november   Heleen van Dongen 
13 november   Paul van ‘t Hoff 

16 november   Janny ter Veen 
19 november   Hennie Achterberg 

30 november   Leo de Bruijne 
 

Een fijne dag allemaal en Gods zegen 
toegewenst voor het komende jaar. 

 
 

 
 

Activiteiten 
 

 

De Cantorij 
      

Lieve mensen,  

 
Wegens afwezigheid van de cantor Bram de 

Smidt is er de hele maand november geen 
cantorij.  

In de Nieuwsbrief van december leest u wanneer 
hij zijn dirigeerstokje weer oppakt. 

Tot zover zullen jullie het, helaas,  zonder 
moeten doen. 
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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… 

 
   

Wouter en Petra Koelewijn 

 
Nu de druk op ons toeneemt om de pen ter hand te nemen, wordt het tijd 

om ons voor te stellen. 
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Mijn naam is Wouter Koelewijn (58) en mijn vrouw heet Petra Koelewijn-

van Twillert (57). We zijn beiden 
geboren en getogen in Bunschoten-

Spakenburg. 

We zijn in maart 1987 gehuwd en 
hebben twee kinderen, een dochter 

(28) en een zoon (26). 
Onze dochter is samenwonend en onze 

zoon is vorig jaar getrouwd. We hebben 
nog geen kleinkinderen. 

Tot mei 2021 hebben we gewoond in 
Bunschoten-Spakenburg en kort 

geleden hebben we onze intrek 
genomen in een nieuwbouw 

appartement in Zeewolde. 
De meeste jaren van ons werkzame 

leven hebben we doorgebracht als 
ondernemer in de GWW-sector. 

(GWW staat voor grond- weg- en 

waterbouw, noot redactie) 
Het was een druk en stressvol bestaan, 

veel en hard werken en bijna nooit klaar. 
De perioden dat we met vakantie gingen (vaak tijdens de bouwvak) 

dreven we rond met onze boot op de Hollandse wateren en moesten we 
op tijd terug zijn om zaken te regelen. 

Daar we voelden dat deze way of life niet voor altijd was vol te houden, 
hebben we met elkaar de beslissing genomen dat, als de situatie het toe 

zou laten en de zorg voor onze moeders weg zou vallen, we meer tijd voor 
elkaar vrij zouden maken en om te gaan reizen. 

In december 2018 en februari 2019 verloren we kort na elkaar plotseling 
en onverwachts onze moeders. 

 
We hebben ons bedrijf  en woning van de hand kunnen doen en een tijdje 

gewoond op onze boot in de haven van Spakenburg. 

 
In oktober 2019 gingen we met een camper op stap. 

We volgden de kustlijn van België, Frankrijk, Portugal en Spanje tot we in 
Torrevieja  aankwamen. Daar woonde  familie van ons: Dick en Hilda 

Windhoud en hebben we daar een tijdje op de camperplaats aan de kust 
gestaan en kwamen via hen met de kerkelijke gemeente ‘De Hoeksteen’ in 

aanraking, waar we ons snel ‘thuis’ voelden.  
We hadden nog heel veel reisplannen, maar zijn in La Marina del Pinet 

gestrand en kochten daar begin 2020 een appartement. 
De camper werd verkocht en de boot is in de verkoop. 

 
In Spanje kregen we meer vrije tijd en de mogelijkheid om ons verder te 

verdiepen in het geloof. 
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In ons werkzame leven gingen we iedere zondag naar de Christelijk 

Gereformeerde kerk in Bunschoten. 
Door de drukke werkzaamheden van zes dagen per week, was het 

moeilijk verdiepingstijd te vinden en werd het verplaatst naar…… later als 

ik nog eens tijd mag krijgen???? 
 

LATER IS NU, en het is prachtig om met mensen binnen de gemeente in 
contact te mogen komen die ons willen laten delen in hun kennis over 

geschiedenissen, verleden, heden en toekomst en verdieping in Gods 
woord.  

 
In de Erediensten en inspiratieochtenden wordt altijd gesproken over ‘het 

geloof’. 
Geloven is iets aannemen voor waarheid, waarvan het bestaan niet zeker 

is. 
Voor mij persoonlijk is dat absoluut niet het geval. Ik geloof niet in een 

God, maar weet ZEKER dat er een almachtige drieenige God bestaat, 
Vader, Zoon en Heilige geest, Die Zijn zoon gestuurd heeft om ons van 

onze zonden te verlossen. 

 
Tevens hopen we dat we, met sturing van de Heer, een mooi gebouw 

mogen vinden, waar we als gemeente mogen samenkomen om God te 
loven en te prijzen en om individueel op ieder moment van de dag binnen 

te mogen en kunnen lopen. 
 

Hasta luego. 
 

Warme hartelijke groet, 
Wouter en Petra 

 
 

 

Een goede dag 
 

 
 

     Een goede dag , 
     vlug gezegd. 

     Zo gewoon 
     maar prachtig aan inhoud. 

 
     Een goede dag! 
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     Genesis: 

     De aarde was wirwar en wanorde.  
                    Duisternis over de oervloed.  

     Gods adem over de wateren 

     en Hij zei: ‘Er kome licht’. 
Scheiding tussen de duisternis en het licht  

Eerst kreeg de dag, het licht, haar naam  
en God zag dat de dag goed was. 

 

Een goede dag! 

 

Daarna pas volgde een naam voor de duisternis: nacht. 
Voor het duister geen hoofdrol. 

Van wanorde naar orde, van duister naar licht 
 om elkaar echt te kunnen zien. 

Als het nacht wordt, misschien ook in en om je heen,  
proberen we naar de dag toe te leven. 

 
Daarom begint in de Joodse traditie  

de dag bij het ondergaan van de zon. 
Avond was het en het zal morgen worden . 

De zon gaat onder, 
maar onze blik is gericht naar het Oosten.  

Daar zal het weer licht worden. 

De haan staat op de uitkijk, 
prelude op de nieuwe dag. 

 
       

 

Uit: Uitzicht (Veerkracht zoeken in onzekere tijden) 
Ruth van der Waal – Schaeffer 

Predikant van de Eglise Réformeé Néerlandaise in Parijs 

 

 

Wonder op de IC 
 

Als ik een naamkaartje met ondertiteling had, zou er ‘agnost’ op staan.  

Aangezien ik een gewone ic-verpleegkundige ben, heb ik zo’n naamkaartje 
niet, maar onze afdeling weet dat ik niet geloof in bovenaardse machten 

of krachten. Pasgeleden nog had ik er een discussie over met een nieuwe 
collega, die me erg graag wilde overtuigen van het bestaan van haar God. 

Ze deed dat met heel veel teksten uit de Bijbel, een Boek dat ik overigens 
waardeer om de poëtische taal die er in veel stukken staat. Ik was op het 
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gymnasium vrij goed thuis in vreemde talen en vind het ontspannend om 

de spreuken van koning Salomo in het Hebreeuws te lezen. 
Tegen die collega heb ik gezegd: ‘Misschien kom ik er ooit achter dat er 

wel een God is. Een joodse, een christelijke of een moslim god, het is me 

om het even. Maar vooralsnog kun jij me niet overtuigen.’ 
Ik zag dat ik haar pijn deed en dat wilde ik eigenlijk niet. Ze is goed in 

haar werk, liefdevol naar mensen die wakker worden op onze afdeling en 
in de omgang misschien wel de meest sympathieke christen die ik in jaren 

heb ontmoet. Daarom verontschuldigde ik me maar: ‘Ik bedoel dat niet 
persoonlijk naar jou toe, hoor.’ 

Daarop herpakte ze zich: ‘Toch hoop ik dat mijn God je ooit nog eens 
overtuigt van Zijn almacht.’ 

Poeh, die zat. Ik had er even niet van terug. 
Vanzelfsprekend parkeerde ik haar opmerking, zoals ik dat bij al dit soort 

goedwillende opmerkingen doe. Ik ben ook weleens zeer dringend 
aangesproken door een moslima. Ze wilde me graag in het paradijs 

brengen, omdat ze me zo aardig vond. Nu weet ik niet veel van de islam, 
maar ik weet wel dat de ene moslim de andere niet kan meenemen naar 

een hiernamaals, als dat überhaupt bestaat. Je moet heel wat goede 

werken doen, wil Allah je geschikt vinden, heb ik begrepen. En daar 
oordelen zijn engelen over, niet andere mensen. 

Goed, die opmerking van mijn nieuwste collega zit al een tijdje 
weggestopt – je zou denken dat-ie al verstoft was – als het woord 

‘almachtig’ opeens boven komt drijven.  
Ik zit tegenover een kleine, oude meneer. Markant hoofd, felle oogjes 

onder borstelige grijs-zwarte wenkbrauwen. We hebben hem gevraagd om 
naar het ziekenhuis te komen, omdat zijn vrouw in slaap zal worden 

gebracht. Ze is een paar dagen geleden met een dubbele longontsteking 
binnen gebracht. Eerst leek het redelijk goed met haar te gaan, maar ze is 

nu zó benauwd, dat we haar zuurstof moeten toedienen. Daarvoor moet 
ze in slaap worden gebracht. 

De meeste mensen die op deze manier bij ons arriveren, zijn danig 
overstuur. Ik heb er heel wat op moeten vangen met geruststellende 

woorden, voor zover je die op zo’n moment kunt uitspreken. Iedereen 

weet dat de ic een begin van herstel kan zijn, maar evengoed een einde. 
 

De echtgenoot van deze mevrouw komt aanwandelen, tikkend met zijn 
stok, trekt beschermende kleding aan alsof het zijn dagelijkse werk is. 

‘Nee, dank u wel, ik red me  wel’, hoor ik hem tegen een collega zeggen, 
en meldt zich dan bij mij. Zijn vrouw is nog op weg van de gewone 

afdeling naar ons. Hij vouwt zijn handen.  
‘Dus het gaat niet goed,’ zegt hij. Het is meer een constatering dan een 

vraag.  
Als ik knik, beantwoordt hij dat met eenzelfde knik. ‘De Heere heeft me er 

al op voorbereid.’ 
De Heer? denk ik. Wie bedoelt hij? Hebben ze op de longafdeling een 

nieuwe arts? Misschien een verpleegkundige die niet al te positief wilde 
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zijn?  Ik kan me die naam niet herinneren, maar in deze maanden 

circuleren verpleegkundigen weleens om de druk wat van de ketel te 
halen, dus het zou goed mogelijk kunnen zijn. 

‘Geloof u in de Heere?’ vraagt de meneer. Het antwoord wordt me 

bespaard, omdat op dat moment zijn vrouw arriveert. Ze ligt met haar 
handen geheel machteloos wat heen en weer te wrijven, ondertussen 

hijgend ademhalend. Haar man staat op en stapt rustig naar haar toe.  
‘O meissie, ’t zal goedkomen. Vertrouw op de Heere met je hele hart, 

heeft Hij gezegd.’ 
Opeens begrijp ik Wie ‘de Heere’ is en ik voel dat ik een kleur krijg. 

Gelukkig kan de beste man dat niet zien door mijn mondmasker. 
‘Ik laat u even alleen om afscheid te nemen’, zeg ik. Hij antwoordt niet, ze 

hebben alleen maar oog voor elkaar.  
Mijn collega en ik trekken ons een moment terug in het keukentje.  

‘Ze is doodziek’, zegt mijn collega. ‘Ik geloof nooit dat ze het haalt. 
Donderdag opgenomen, gisteren leek het positief en nu…’. 

We kennen allebei de grilligheid van virussen. 
‘Leeftijd?’ vraag ik. 

‘Midden zeventig. Moeder, oma, zoon op trouwen. Sportieve vrouw. Elke 

dag een lange wandeling of een fietstocht.’ 
Het is tijd om de dame mee te nemen naar de afdeling en in slaap te  

brengen. Ik zie ze samen, hij met zijn handen op de hare, een kuch. 
‘U mag uw werk doen, zuster’, zegt hij. Geen woord meer tot haar. Terwijl 

ik het bed naar de goed plek rijd, neemt hij zijn plaatsje op de stoel weer 
in. 

 
Als ze in slaap is en ik samen met mijn collega alle apparatuur nog een 

keer gecontroleerd heb, keer ik naar hem terug. 
’We zullen goed voor uw vrouw zorgen, meneer.’ Hij glimlacht. 

‘Zeg maar Jan, dat doen ze allemaal. Gelooft u in God, zuster?’ 
Nu kan ik de vraag niet meer ontwijken. 

‘Ik ben agnost, meneer,’ zeg ik bijna trots, er vast van overtuigd dat hij 
dat woord natuurlijk niet kent en wellicht denkt dat het één of ander 

kerkgenootschap is. 

Maar ik heb zijn intellect verkeerd ingeschat: zijn gezicht betrekt. 
‘Nou, dan hoop ik dat God u laat zien dat Hij toch echt de Almachtige is. 

Wat zeg ik…hoop? Hij zál het doen. Zijn naam is Wonderlijk, ziet u!’ 
Hij staat op en schuift zijn stoel aan en maakt een kleine buiging.  

‘Ik ga naar huis, kan ik vanavond bellen?’ 
Ik reik hem een aantal gegevens aan en leg nog wat uit. Ondertussen 

zeurt het in mijn hoofd ‘dat Hij laat zien dat Hij toch echt de almachtige 
God is.’ 

Het blijft hangen als ik zijn vrouw verzorg. Het is er als ik na mijn dienst 
naar huis rijd. Midden in de nacht schrik ik wakker en denk eraan. Het 

verwart me, het beangstigt me zelfs. 
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De volgende dag heb ik een avonddienst. Mijn lieve, christelijke collega 

doet de overdracht. 
‘Die mevrouw, die gisteren in slaap is gebracht, is wakker,’ is het eerste 

wat ze zegt. 

Mijn mond zakt open. ‘Wakker, zomaar vanzelf?’ 
‘Nee, natuurlijk niet, maar het ging vanmorgen zó goed, dat dokter 

Alberts het verantwoord vond om de slaapmedicatie af te bouwen. Ze nam 
de ademhaling al gauw zelf over.’  

Ik heb haar waarden gezien, ik heb haar gisteren een hele dag gevolgd. 
Ze verslechterde niet terwijl ze sliep, maar er trad ook geen verbetering 

op.  
‘Dat Hij u laat zien, dat Hij toch een almachtig God is…’ 

Ik schud mijn hoofd. ‘Was ze dan wel zo slecht, gisteren?’ 
Mijn collega knikt. ‘Gisteravond was de curve beslist niet positief. We 

hebben overwogen om haar op haar buik te draaien. Ergens vannacht 
kwam er een omslag.’ 

Ze wijst naar haar computerscherm. ‘Je klinkt alsof je het niet gelooft…’ 
Ik ga naar mevrouw toe. Ze kijkt op als ik haar naam noem. 

‘Zuster, ik heb zo’n dorst.’ 

Ik help haar met wat drinken. ‘U bent weer wakker,’ zeg ik geheel 
overbodig. 

Ze glimlacht en fluistert schor: ‘De Heere is getrouw, zuster. Hij doet wat 
Hij belooft.’ 

 
Ik ben agnost. Ik heb altijd gezegd dat ik misschien ga geloven in het 

bestaan van God als er iets bovennatuurlijks gebeurt, een wonder dat niet 
door een mens tot stand gebracht kan zijn. Is die tijd dan nu gekomen? 
 
Geschreven door Ada Schouten-Verrips, overgenomen uit de Gezinsgids 
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