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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 kerkdienst vangt elke zondag aan om 10.30 uur
Predikant: Bert Bosveld
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Van de redactie
Lieve gemeente,
De laatste maand van dit jaar en tevens de laatste
Nieuwsbrief die nog in 2021 zal verschijnen.
We hebben best een roerig jaar achter de rug. In
ieder geval wel in óns leven (dat van Henk en van
mij). Veel onzekerheid, veel twijfel over hoelang we nog bij elkaar zouden
mogen zijn. Maar 9 november (dat was gisteren) zijn we bij de oncoloog
geweest en er was weer niets veranderd. Het was stabiel gebleven, net als
de vorige keer. Soli Deo Gloria! (Alleen God de eer).
Sinds we de diensten in Spanje kunnen horen en zien, heeft het ons heel
goed gedaan dat er wekelijks voor ons, en met name voor Henk, gebeden
wordt.
Maar ook op gemeentegebied is er toch wel het één en ander gebeurd.
Veel is er gezocht naar een nieuwe locatie om kerk te houden. Een groot
aantal mensen is op pad geweest en veel plekken werden bekeken. Maar
helaas, tot nu toe hebben we daar nog geen nieuws over te melden.
Ook op kerkenraadsgebied is er een wijziging geweest, maar na een goed
verlopen verkiezing is dit ook weer in orde. Hartelijk dank voor de goede
opkomst bij die verkiezing. Gelukkig hebben we weer een voltallige
kerkenraad, want achter de schermen moet soms heel hard gewerkt
worden. Dat is niet altijd zichtbaar in de gemeente, maar het moet wel
gebeuren. Maar… we doen het vanuit ons hart, in de wetenschap dat we
hiermee God en de gemeente mogen dienen.
Lieve mensen, ik wens jullie allen, waar je ook bent, in Spanje of in
Nederland, hele goede, gezegende feestdagen toe en ik hoop echt dat ik
jullie in 2022 weer mag ontmoeten.
Met hartelijke groeten, Anneke Nijhof redactie@iggdsd.nl
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Mededelingen van de
kerkenraad

Van de voorzitter
Lieve gemeente,
We zitten inmiddels alweer in december, een maand met veel bezigheden.
Zo zijn we in Nederland druk met sinterklaasfeest, wat altijd weer een
gezellig samenzijn betekent. Ook als kerkenraad hebben we onze weg
kunnen vinden. Veel is er gebeurd in de afgelopen tijd. Ik ben dankbaar
dat ik de afgelopen periode bijna een maand in Spanje mocht zijn. Zo
mochten we alle spullen ophalen uit de oude kerklocatie. We vinden het
fijn dat we op zondag het orgel weer horen spelen. Ook zijn er veel
interne zaken opgelost.
Inmiddels heeft Gerry de Vries ons verlaten, Gerry, ik wil je hartelijk
danken voor je inzet. Vooral voor de diensten die je op zondag mocht
doen. Maar ook de inspiratie-ochtenden; wat een aangename tijd was dat.
We mochten mooie gesprekken hebben en je adviezen worden
gewaardeerd. We wensen jou een fijne tijd in Nederland.
En dan is onze nieuwe predikant Bert Bosveld ons weer dienstbaar. Bert,
van harte welkom samen met je vrouw. We hopen op een gezegende tijd.
En dan gaan we ook voorbereiding treffen richting kerst. Vooral aan de
gezelligheid wordt veel aandacht gegeven. Het is een mooie tijd, feest met
veel lichtjes, samen zijn, lekker eten enz. Natuurlijk is daar niets mis mee,
het is juist prachtig. Maar laten we het allerbelangrijkste niet vergeten, de
geboorte van onze Verlosser. Wat een geweldig iets is ons gegeven, een
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Zaligmaker, de enige weg om tot de Vader te komen. Daar wordt je stil
van als je daar over nadenkt.
Dan is er nog een mooi initiatief. 15 december is er een zangavond
georganiseerd door Bram de Smit. Dit wordt van harte aanbevolen.
Zo wens ik u allen een mooie december maand toe, fijne Kerstdagen en
een Gezegende jaarwisseling.
Ik wil dan afsluiten met een gedicht, genaamd: ‘Zijn naam zal Jezus zijn.’
Zijn Naam zal Jezus zijn.
‘’Jozef’, sprak de engel,
‘Maria krijgt een Zoon.
Hij zal Jezus heten
en wast van zonden schoon!
Zijn Naam is óók Emanuel,
God zal met je zijn,
want Hij wil altijd helpen
in eenzaamheid en pijn.
En de wereld zal het horen
Jezus, Hij alleen
kan mensen zalig maken
brengt verlorenen bijeen.’
Jezus, Hij moest komen
als mensenzoon zó klein,
om met de naam Emanuel
heel dicht bij ons te zijn.
Tim Hop
voorzitter
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Van de
diaconie
‘Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen’ kwam bij
mij naar boven toen ik mij concentreerde om een stukje te schrijven voor
de Nieuwsbrief.
Het lijkt wel of de tijd voorbij vliegt.
Maar hoe is dat met mensen die heel weinig bezitten en die nauwelijks
rondkomen en iedere dag het probleem van een lege voorraadkast
hebben?
Als je geen baan hebt of geen werk kunt krijgen, als je aan de kant staat
in deze door razende maatschappij?
De Heere Jezus Zelf roept ons op om aan de ander te denken en ook de
arme of de uit de maatschappij gestoten mens lief te hebben en zorg te
geven.
Zo hebben wij als diaconie het plan om de voedselbank weer te helpen om
voor de kerst wat toe te voegen aan wat niet in hun programma staat.
We willen 250 geslachte kippen geven, zodat ze met de kerst ook wat
extra’s hebben en nog wat snoepgoed, zoals chocolade, enz. erbij te doen.
Normaal zitten deze dingen niet in het voedselpakket.
Laten wij dan, gedachtig zijnde aan de woorden van de Heere Jezus,
royaal geven van onze overvloed. U doet toch ook mee?
God heeft de blijmoedige gever lief, dat wil wel wat zeggen.
Overdenk uw situatie: royaal aan God teruggeven of het toch liever zelf
houden?
Als diaconie zijn we heel dankbaar als u het mogelijk maakt dit te kunnen
doen. Helpt u mee?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer ES41 2100 6225 1602
0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar, onder vermelding van ‘gift kerstaktie’.
Gijs van de Kolk,
diaken
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Kort verslag van twee kerkenraadsvergaderingen
28 oktober 2021
Aanwezig waren Tim Hop, Jos Vanhoutte, Gijs van de Kolk, Ria van der
Linde, Gerry de Vries en Anneke Nijhof.
Na de opening, schriftlezing en gebed opent Tim de vergadering.
De kerkenraad heeft, nu Filip Ruitenberg om gezondheidsredenen heeft
moeten bedanken voor de bouwcommissie, aan Fred van den Heuvel
gevraagd zijn plaats in te nemen. Fred heeft hierin toegestemd. Lambert
Moll is ook gevraagd. Hij doet het niet, maar wil ten allen tijde advies
blijven geven.
De activiteitencommissie: hieronder vallen diverse subcommissie.
Elske Haveman, Heide Schenkenberg en Maria Hop gaan de creatieve
zaken behartigen. Hiervan zullen zij ook verslag doen in de Nieuwsbrief.
Ria van der Plas blijft zorgen voor de etentjes die georganiseerd gaan
worden en Fred van den Heuvel en Linda Stam blijven de reisjes en
dagjes-uit organiseren.
In januari zullen we collectebonnen gaan gebruiken. Hierover leest u meer
in deze Nieuwsbrief.
Gijs en Jos gaan samen naar de voedselbank om de kerstactie voor te
bereiden. Op de verpakking van de kippen, die we ook dit jaar weer hopen
te kunnen schenken, zal een sticker worden geplakt met een Bijbeltekst
en een vermelding dat ze geschonken zijn door onze kerk.
Ook zullen er enkele kerstpakketten worden samengesteld voor echt heel
arme Spanjaarden, die bij de diaconie bekend zijn.
Gebleken is dat bij het koffiedrinken na de kerkdienst er elke week
mensen zijn die vergeten af te rekenen. De laatste die het terrein verlaat
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draait dan op voor de kosten. De kerkenraad zal een manier bedenken
waarop dit niet meer kan gebeuren.
Velen weten niet dat het aansteken van de kaarsen een symbolische
betekenis heeft. In het vervolg zal gezegd worden: ‘Ik steek de kaarsen
aan als symbool van het licht van Christus, Die in ons midden is.’
We besluiten om op 25 december de kerstviering ’s avonds op het strand
te vieren. Bijzonderheden en tijd horen jullie nog via een mail. Bij slecht
weer wijken we uit naar de kerklocatie. De dienst op 2e kerstdag, zondag,
komt dan te vervallen. Op zondag 2 januari houden we de
nieuwjaarsdienst. Eerste consumptie wordt door de kerk aangeboden.
Na de vergadering sluit Gerry met dankgebed.
19 november 2021
Aanwezig: Tim Hop, Gijs van de Kolk, Jos Vanhoutte, Ria van der Linde,
Gerry de Vries en Anneke Nijhof, allen via Skype.
Tim opent de vergadering met het lezen van een stukje over een hamer
en een zaag n.a.v. Hebr. 11-7. Het is niet belangrijk wáár je preekt, als je
het evangelie maar brengt. Denk hierbij aan Noach. Vervolgens gaat hij
voor in gebed.
Het bord van de kerk mag worden opgehangen bij de huidige locatie.
Aan de predikant zal gevraagd worden of in ieder geval de schriftlezing
van die zondag kan worden afgedrukt op de liturgie.
Jos deelt mee dat het pastoraal team woensdag een vergadering heeft
gehad. Ook is er een aantal bezoekjes afgelegd. De nadruk bij deze
bezoeken is er met name gericht om praktische zaken te bespreken, het
bezoeken van de zieken en zo nodig het regelen van hulp. Bij geestelijke
problemen zal de predikant of een ouderling worden ingeschakeld.
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Besloten is om bij elk bezoek een aardigheidje mee te nemen plus een
kaart met een mooie Bijbeltekst. Dit zal worden bekostigd door de
diaconie.
Hoe gaan we de kerstdienst regelen? De dienst wordt sowieso ’s avonds
gehouden. Via de kanselafkondigingen gaan we vragen wie bereid is om
mee te werken met opbouwen en afbreken. Ook gaan we flyers uitdelen.
Anneke zal voor de tekst zorgen in het Nederlands en het Engels en Tim
zal ze drukken. Aan de gemeente zal ook weer via de kansel worden
gevraagd om met het uitdelen te helpen.
Gijs doet via de Nieuwsbrief van december nog een dringende oproep voor
een financiële bijdrage voor de kerstpakketten. Aan de organisatie hiervan
wordt gewerkt.
De eeuwigheidszondag wordt geregeld. Anneke zal proberen de familie
van de overledenen op de hoogte te brengen van de dienst op You Tube.
Het eindgesprek met Gerry zal gehouden worden met Gijs en Jos.
De volgende vergadering is op vrijdag 3 december. Tim zal kijken of we
op een andere manier kunnen vergaderen, wellicht via Zoom?
Gerry bedankt de kerkenraad voor de fijne samenwerking binnen de
kerkenraad. Ook het preken op zondag en het werk in de gemeente had
haar hart.
Tim op zijn beurt dankt Gerry voor haar werk in de gemeente en in de
zondagse erediensten.
Tot slot gaat Gerry voor in dankgebed en sluit Tim de vergadering.
Anneke Nijhof,
scriba
Let op: in verband met Corona heeft de kerkenraad afgelopen
week besloten de kerstviering niet op het strand te houden, maar
gewoon ’s morgens in de kerk.
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Persoonlijk
Zondag 24 oktober 2021 werd ik bevestigd als ouderling/kerkrentmeester.
Voor mij was het een spannende dag; ik kom uit een katholiek gezin en
daar kennen wij dit niet.
Door het geloof en het vertrouwen in de Heer en de steun van u als
gemeente is deze bevestiging mooi verlopen.
Aan iedereen, maar zeker aan onze voorganger Gerry de Vries, die mij op
mijn gemak stelde, wil ik dit zeggen.
DANK U WEL VOOR UW VERTROUWEN IN MIJ.
Ria van der Linde-Pollemans
ouderling/kerkrentmeester

Invoering collectebonnen per januari 2022
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen gaat de kerkenraad per januari
2022 collectebonnen invoeren, hoewel cashgeld natuurlijk ook mogelijk
blijft. Een ieder moet zelf bepalen of hij/zij daar gebruik van wil maken.
Het voordeel van collectebonnen is dat je in het vervolg het collectegeld
kunt aftrekken van de belasting.
Je kunt op twee manieren aan de bonnen komen: Je kunt het bedrag
overmaken op rekeningnummer ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC
code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar,
onder vermelding van: gift kerk, collectebonnen, met de vermelding
welke bonnen je wenst.
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Wat het bedrag van de collectebonnen betreft zijn er twee mogelijkheden:
één vel van € 100,00 bevat 20 bonnen van € 5,00. en één vel van € 50,00
bevat 20 bonnen van € 2,50.
Na de overmaking geef ik dit door aan degene die de collecte in Spanje
regelt en die verstrekt je de bonnen.
De tweede mogelijkheid is dat je vóór aanvang van de kerkdienst 1 of
meerdere vellen contant koopt. Aan het vel zit een strook waarop de
verkoper je naam vermeldt, voorzien van een datum en een
handtekening. Dit is je bewijs voor de belasting en dit geldt dus ook bij
contante verkoop.
We hopen dat je er gebruik van gaat maken. Het tellen van de collecte
wordt hierdoor vereenvoudigd en we hoeven minder geld naar de bank te
brengen.
Ria van der Linde-Pollemans
Ouderling / kerkrentmeester

Bericht van overlijden
De kerkenraad kreeg het bericht dat op 31 oktober 2021 ons oud-lid

Norine Cornellie van Frederikslust
- TamNonnie
op 91 jarige leeftijd is overleden.
De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 8
november.
Wij wensen de nabestaanden troost toe in hun
verdriet.

11

Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4
no.6 – december 2021

De verjaardag van Jezus
Een kerstverhaal vanuit het perspectief van Jezus.
Geliefden,
Zoals je weet zijn we dicht bij Mijn verjaardag; elk jaar wordt die door
jullie gevierd. Gedurende die tijd geven jullie elkaar veel cadeautjes, is er
muziek ter ere van Mij en het eten is uitstekend.
Het is fijn te weten dat er in ieder geval mensen zijn die Mijn verjaardag
niet vergeten zijn. Vroeger wist iedereen nog de reden van Mijn feest en
waren ze dankbaar voor alles wat Ik voor hen deed. Maar in deze tijd
weet bijna niemand dat meer. Families en vrienden komen bij elkaar en
hebben een fijne tijd samen.
Ik kan me vorig jaar nog herinneren…
Het was groot feest met een mooi gedekte tafel, heerlijke gerechten, fruit,
noten en chocolade, gebak en drankjes. Ook de versieringen maakten het
extra feestelijk. Maar weet je, Ik was niet uitgenodigd. Ik was wel de
eregast, maar men was vergeten Mij een uitnodiging te sturen. Het feest
was ter ere van Mij, maar Ik was er niet bij. Terwijl Ik er zo graag bij had
willen zijn.
Om je de waarheid te zeggen verbaasde het Me niet, want al de vorige
jaren vond Ik de deur gesloten. Omdat Ik niet was uitgenodigd, besloot Ik
stilletjes naar binnen te gaan en in een hoekje naar het feest te kijken.
Iedereen was aan het drinken, men vertelde elkaar moppen en ze lachten
overal om. Ze hadden het geweldig.
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Tot overmaat van ramp kwam er een dikke man in een rood pak binnen;
hij had een lange, witte baard. Hij riep maar steeds HO HO HO en hij leek
dronken. Hij ging op een stoel zitten en alle kinderen kwamen aangerend
alsof het feest voor hé
m was.
Om middernacht omhelsde iedereen elkaar. Ik stak Mijn armen wijd uit en
wachtte tot iemand Mij zou omhelzen… maar niemand dacht eraan.
Toen gingen ze pakjes uitdelen en Ik keek of er een pakje voor Mij bij
was, maar nee! Hoe zou jij je voelen als je jarig was en iedereen kreeg
een cadeautje behalve jij? Toen begreep Ik dat Ik niet welkom was en
ging stilletjes weg.
Wat zou Ik het fijn vinden als je Mij de komende kerst mee liet vieren. Dat
Ik mee mocht delen in het feit dat Ik 2000 jaar geleden geboren werd om
voor jou te sterven aan het kruis, zodat jij mag leven. Mijn enige wens
voor deze kerst is: dat jij dit gelooft met heel je hart.
Ik zal je wat vertellen… Ik ben Zelf een feest aan het voorbereiden, een
feest zoals geen mens kan bedenken. Ik ben bezig uitnodigingen te
schrijven en nu is er ook een uitnodiging voor jou bij.
Ik zal je naam schrijven met gouden letters in een groot gastenboek.
Alleen diegenen die in dat boek staan mogen binnenkomen en mee
feesten. Diegenen, die Mijn uitnodiging niet aannemen, laat Ik buiten
staan. Bereid je voor, want als alles klaar is, begint het feest. Ik houd van
je.
Jezus
Overgenomen uit Het Zoeklicht
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Van de reeds vertrokken
predikant
Advent
De Adventsperiode is de aanloopperiode naar kerst. De
naam Advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent.
In de Adventsperiode bereiden we ons als christenen voor op het
kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht.
Advent: je zou kunnen zeggen: de dagen aftellen naar kerst. De Advent is
de tijd waarin de komst en de wederkomst van Jezus Christus wordt
verwacht. De Adventstijd heeft dus een dubbel karakter.
Advent…. Advent begint vier zondagen voor kerst. In veel kerken wordt
elke week een Adventskaars aangestoken. Op de laatste zondag voor
kerst branden er dan vier kaarsen. Dat symboliseert dat we steeds iets
dichter naderen tot Kerst, het feest van het Licht.
Advent: God komt naar ons toe. In veel huizen wordt vanaf de eerste
adventszondag de Adventsster zichtbaar gesteld, die ster verwijst naar
Christus als het Licht van de wereld.
Advent: een dubbele verwachting. We gedenken Jezus’ komst op aarde
‘als een kindje klein en teer’. Lang geleden, geboren in Bethlehem.
Advent krijgt dan ook het accent van dankbaar gedenken dat het Woord
vlees is geworden. Jezus, ‘Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van
God als mensenzoon’.
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Nu al mogen wij dagelijks met Hem en in Hem leven in al onze
onvolmaaktheid.
Adventstijd mag ook een tijd van verlangen zijn naar de komst van Jezus:
Zijn tweede komst op deze wereld. We leven nu tussen Zijn eerste en
tweede komst. Wat een perspectief om naar uit te kijken! Verlangen naar
een wereld waar Jezus de heerschappij zal voeren, waar geen onrecht,
geen lijden, geen ziekte, geen dood en geen narigheid van welke aard
meer gevonden zal worden.
Advent: verlangen en verwachten: een top gaaf leven met de Heer!
‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en
de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de
heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar
man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij
zullen Zijn volken zijn en God Zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle
tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij die op de
troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ (Openbaring 21: 1-5a)
Advent: verlangend verwachten dat Jezus door Zijn Woord en Geest mijn
hart zal vullen en tevens hoopvol en verlangend uitzien naar Zijn tweede
komst op aarde. Vol verwachting uitzien naar die grote dag!
In Hem verbonden met u allen,
Ds. Gerry de Vries
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Uit de pastorie
De tijd snelt… zeker bij het ouder worden schijnt ons de tijd tussen de
vingers door te glippen. Binnenkort vlieg ik weer naar Nederland en zit de
‘dienstperiode’ hier erop. Naar mijn gevoel verbleef ik een te korte tijd in
jullie midden. In 2023 hoop ik opnieuw hier te mogen zijn en dan wel drie
maanden. Terugkijkend was het een goede tijd. Met veel liefde en plezier
hier gewerkt. De zondagse diensten zijn voor mij toch wel de
hoogtepunten geweest, waarin we samenkwamen in de naam van Jezus.
Wat een voorrecht om de goede, blijde boodschap door te mogen geven.
En dan natuurlijk de inspiratieochtenden op woensdagmorgen, wat een
goed besteed uur bleek dat te zijn. Samen delen wat ons geloofsleven
aangaat naar aanleiding van de preek, samen leren en vragen stellen,
samen naar elkaars verhalen luisteren en dat gebeurde met respect!
Er waren diverse bezoeken bij gemeenteleden; altijd fijn om elkaar in die
setting te ontmoeten. Er vonden meerdere pastorale gesprekken plaats.
En dan het koffiedrinken na de diensten, waar je op een ontspannen wijze
elkaar ontmoet. En niet te vergeten: de gezellige etentjes die
plaatsvonden waarin ook goede gesprekken plaatsvonden.
Opnieuw genoot ik van de pastorie, van de prachtige omgeving en niet te
vergeten het mooie weer. Al met al was het een hele goede tijd waarin ik
dienstbaar mocht zijn aan God en Zijn gemeente. Dank aan jullie allen die
deze tijd mede tot een goede tijd hebben gemaakt! Dank voor jullie liefde
en warmte. Soli Deo Gloria!
Rest mij jullie allen Gods zegen toe te wensen voor de komende tijd. Ga
met God en Hij zal met u zijn. En tot weerziens!
Een warme groet voor jullie allen,
Ds. Gerry de Vries
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Van de huidige predikant
Gaan we u/jou ook (weer) ontmoeten?
In de maanden december en januari valt ons opnieuw het voorrecht te
beurt de Interkerkelijke gemeente Guardamar del Segura ‘De Hoeksteen’
te mogen dienen.
Niet voor de 1e, maar voor de 7e keer. De 1e
keer was in 2010.
De laatste keer zou in 2019 geweest zijn,
maar toen gooide Corona roet in
het eten.
Door die 6 dienstperiodes heb je het grootste
deel van de gemeenteleden en gastleden van
de gemeente al wel eens eerder ontmoet en
gesproken.
Maar niet allemaal.
En of dat in de komende tijd wel weer het geval zal zijn, is natuurlijk de
vraag. In de koudere periode en met de feestdagen zal lang niet iedereen
naar Spanje trekken en ook de onzekere ontwikkeling van het virus maakt
het voor sommigen allicht minder aantrekkelijk om zuidwaarts te trekken.
Gelukkig hebben de jaren door zich ook steeds weer nieuwe mensen bij de
gemeente aangesloten. Aangetrokken door de specifiek Spaanse
omstandigheden, maar ook door de ontspannen sfeer in de gemeente en
de blijmoedig Christo-centrische prediking van diverse predikanten uit een
breed scala van Christelijk Vlaanderen en Nederland.
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We zien er naar uit die ‘nieuwelingen’ te ontmoeten en met de veteranen
de banden aan te halen.
Wat zeker is: we hebben het een en ander te vieren!
De adventstijd, de jaarwisseling, het Kerstfeest – zullen we dat inderdaad
in alle openheid op het strand kunnen doen? Wat zou dat mooi zijn!
Want als de engelen van God de hemel uitbraken en uitbarstten in blijde
verkondiging van die ongelooflijk grote daad van God, dat Hij, de God van
het Universum, in Christus’ menswording naar ons toe kwam om ons te
redden!!, zouden wij, die die redding zo nodig hebben en het voorwerp
van Zijn komst zijn, dan zwijgen en ons terugtrekken in consumptie en
zelfgenoegzaamheid?
Ja, we hebben een grandioze reden om Kerstfeest te vieren en er ons dan
en iedere zondag weer in te verheugen.
Wat zou het fijn zijn als wij u – en u ons! – kunnen aanvuren in
blijdschap, dankbaarheid, feestelijkheid en uitbundigheid voor Gods
wonderbaarlijke liefdesgave.
Zelfs nu achter mijn bureau bemerk ik het al: ‘Hier schieten woorden heel
snel tekort’. Dus: Komt allen tezamen!! En laten wij aanbidden, die
Koning!
Bert Bosveld

Komt laten wij dan naar Bethlehem gaan
Micha 5: 1 – Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten
te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.
Lucas 2: 15- Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat
er gebeurd is en wat de Heer ons bekend gemaakt heeft.
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Als ik u namens God zou zeggen, dat er van onze hoofdstad binnen korte
tijd niets anders over zal blijven dan een rokende puinhoop, zou u dan niet
geweldig schrikken? Of u schrikt, of u zegt: ‘Is ‘t ie gek geworden!!’
Toch is dat wat één van de profetieën van de profeet Micha over de hoofdstad van Israël zegt.
Hij ziet het onheil van oorlog en verwoesting aankomen en hij waarschuwt,
hij roept het uit!
Micha is een oordeelsprofeet, die voor zijn ogen ziet dat het volk Israël op
sociaal en godsdienstig gebied helemaal in de wind slaat wat God geboden
heeft en het tegenovergestelde doet.
Micha weet dat moet wel mis gaan - en in Gods opdracht kondigt hij
gedetailleerd het oordeel aan! Plaatsen worden zelfs met naam en toenaam
genoemd.
God zal het kwaad niet ongestraft laten. Toen niet en nu niet!
Want Micha's naam betekent: Wie is als God! Wie is als God, heilig en
rechtvaardig!
Maar terzelfdertijd mag Micha ook op veel manieren aankondigen: ‘Maar
hoewel God het kwaad niet duldt en het oordeel komt: de Heer straft niet
van harte!’
En God laat Zijn plannen niet varen!
Als Israël het dan helemaal verzondigd heeft, zodat mensen er geen gat
meer in zien, maar denken, dat er alleen nog maar dood en ellende en
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verdriet is,… laat de Heer Zelf Zijn licht schijnen en ontfermt Hij zich over
hopelozen.
Daarom is Micha niet alleen maar de oordeelsprofeet, maar ook de profeet
van het komende Vrederijk. Van goedheid en zegen, dwars tegen alles in!
Tegen elke verwachting en zeker tegen elke verdienste in!
Micha 5:1 die beroemde plaats over de komst van de Verlosser van Israël,
Die het verdeelde en verstrooide volk weer bijeen zal brengen en Die
wereldwijd vrede zal brengen, staat dan ook niet op een logische plaats.
Het is niet het logische vervolg op een verhaal van vroomheid van het volk
en Gods zegen daarop. Nee, het staat te midden van oordeel en
verwoesting die nota bene Jeruzalem treffen! Jeruzalem, de plaats van Gods
tempel!
Dat oordeel wordt uitgevoerd door het brute en occulte Babel: zinnebeeld
van alles wat tegen God en Zijn rijk ingaat. En Babel wint! Babel lijkt
grondig af te rekenen met Jeruzalem.
Jeruzalem verwoest...God verliest het...! Ja??
Helemaal niet! Want wat staat er in Micha 4: 12: ‘Zij kennen de gedachten
des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet!’
Gods wegen zijn zoveel hoger en dieper dan onze wegen!
Hij overstijgt onze menselijke verwachtingen en wetmatigheden zo
grandioos!
Want ineens vestigt de profeet onze aandacht op Bethlehem.
Een klein, onbetekenend provinciestadje... Daar zal niemand een keer in
het lot van Israël uit verwachten. Laat staan een keer in de
wereldgeschiedenis!
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Maar God zegt: ‘Ik zal uit Bethlehem doen voortkomen, Die een Heerser zal
zijn over Israël.’
O, dat blijde nieuws begreep iedere Israëliet, want David, de grootste
koning die Israël ooit gehad heeft, was eens geboren in Bethlehem.
David… zijn tijd en heerschappij was een gouden tijd voor het volk geweest.
Hier zegt God door Zijn knecht Micha: ‘Daar in Bethlehem zal Ik opnieuw
gouden tijden doen aanbreken. Want de grote heerser van Israël, de grote
Vredekoning zal in Bethlehem geboren worden.’
Logisch? Nee, voor jullie misschien niet.. maar Ik zal het doen!!
Nee, niet logisch.. vandaar dat de overpriesters en Schriftgeleerden wel aan
koning Herodes en de wijzen uit het Oosten kunnen zeggen waar de koning
der Joden geboren zal worden. Maar zelf gaan kijken, zelf aanbidden .. ho
maar!
Hun waarnemingen, de werkelijkheid die zij kennen lijkt immers zo heel
anders!
En zou God dat belangrijke nieuws aan heidenen laten weten en niet
allereerst aan hen?!
Ze bezaten de Schrift wel.... maar ze geloofden de Schrift niet!
Daarom handelt God weer (voor mensen) onlogisch..
De aankondiging van de engel en de engelenzang gebeurt niet in de tempel
van Jeruzalem... niet voor erg vrome of erg belangrijke mens… maar voor
herders… mensen die de maatschappij onderaan de maatschappelijke ladder
had geplaatst.
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Maar als ze de boodschap gehoord hebben en de zang beluisterd, is er voor
hen maar één logische en consequente beslissing: ‘Komt, laten we dan
naar Bethlehem gaan, en zien hetgeen geschied is!’
Hoe onverwacht ook. Hoe onlogisch ook: ze hebben het gehoord: de Redder
is geboren… En ze hebben het geloofd: de Messias is geboren. En denk nu
niet: ja, maar zij hebben engelen gezien. Want pal nadien was alles weer
als vanouds. En Bethlehem was net zo min een plaats van wereldbelang als
Lutjehorn. En het Kind was net zo gewoon als elk ander kind, ja
waarschijnlijk schameler dan de meeste baby’s, die zij ooit gezien hadden.
En toch en toch! Van dit kind had de engel gesproken. Bethlehems stal had
hij genoemd. En Bethlehem was door de profeet voorzegd. Eenvoudige
feiten… en een boodschap van Godswege. Daar mogen ze het mee doen…
daar moeten ze het mee doen!
Zo is het ook met ons. Misschien lijkt ook voor ons dat het duister, de boze,
het wel lijkt te winnen.
God, wat gaat het slecht met Uw kerk, met Uw zaak! Met Uw werk in het
leven van mijzelf of van die en die!! Here, waarom doet u niets?!
Kom, ga mee naar Bethlehem in de geest: aanschouw het kind! Kniel neer
in de geest... en geloof: Jezus Christus kwam in die donkere nacht, om de
profetie te vervullen.
Zo zal Hij weerkomen... als men het ‘t minst verwacht!
Maar zo, in alle eenvoud, maar heel concreet, wil Hij ons leven vervullen en
overstralen met het Licht van Zijn reddende tegenwoordigheid.
Kom dan, ga mee... Komt, laten wij naar Bethlehem gaan!
Bert Bosveld
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KERSTZANGDIENST
Op woensdag 15 december a.s. mogen wij weer na twee jaren,
veroorzaakt door de Coronamaatregelen, onze traditionele
kerstzangavond houden. Om 19.00 uur bent u van harte welkom om met
elkaar de welbekende oude kerstliederen te zingen. Deze avond zal
worden geleid door ds. Bert Bosveld, waarin ook de cantorij haar
medewerking zal verlenen. U bent allen van harte welkom.

Kunt u nog zingen, zing dan mee.
Uw cantor Bram de Smidt.

Kerstmis
Een verlangen naar licht
en vrede,
een hunkering diep in ons.
Kerstmis
belofte van God
licht in de duisternis
vrede overal
toezegging voor alle mensen.
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Kerstmis, opdracht
voor ieder van ons
om iets van die belofte
van vrede en licht waar te maken.
Kerstmis
vervulling van hoop
het is werkelijk zo
een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.
De Vredevorst is geboren,
het Licht der wereld.
Hij is hier, onder ons,
als een kind,
klein en kwetsbaar.
Zo is onze God.
Amen.
Claartje Slootmans

Het Bestuur van IPNZE wenst u goede Kerstdagen
en een gezond en gezegend 2022
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Pastoraat
Beste broeders en zusters,
We zijn alweer aan de laatste maand van 2021 begonnen. Hoe ouder ik
wordt, hoe sneller de tijd gaat, maar ik zal wel niet de enige zijn die dit
ondervindt. Pastoraal belangrijk
nieuws komt momenteel uit
Nederland, waar het niet goed
gaat met de kleinzoon Sam van
Irene en Bram de Jong. Velen
onder ons weten dat Sam reeds
meerdere malen geopereerd is
aan zijn oog. Ook nu weer laat
het netvlies in zijn oog los en zijn
er wederom nieuwe operaties
nodig. We kunnen ons wel
voorstellen hoe moeilijk dit is
voor een jonge kerel van 12 jaar
en voor de hele familie. Daarom willen we met zijn allen voor hen blijven
BIDDEN; bij onze Heer is niets onmogelijk.
Ria de Bruijne revalideert van haar heupoperatie en dat gaat langzaam de
goede richting uit.
Ook Frank van Hoeflaken is al een tijdje thuis uit het hospitaal en zijn
darmproblemen lijken tot het verleden te horen.
Bij Henk Nijhof bleek dat de ziekte na de laatste scan stabiel gebleven is.
Dat wil niet zeggen dat er vooruitgang is. De uitzaaiingen blijven helaas
vocht afgeven, zodat hij regelmatig naar het ziekenhuis moet om dit vocht

25

Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4
no.6 – december 2021

te laten verwijderen. En ook deze behandeling vergt heel veel van zijn
krachten. Nog één chemokuur en dan krijgt hij de maand december rust.
Na twee chemo’s begin januari wordt er weer een scan gemaakt en volgt
er tevens een uitslag bij de oncoloog. Wel ervaren Henk en Anneke het als
een wonder van God dat Henk er nog is. De verwachting van overleven
was drie maanden na de diagnose in december 2020 en nu is het al elf
maanden. En wie weet wat God voor hem nog in petto heeft.
Gelukkig is er deze maand niet veel pastoraal nieuws.
Het pastoraalteam wenst jullie allen goede kerstdagen, een fijn oudjaar en
een gelukkig nieuwjaar toe.
Denk erom lieve broeders en zusters dat het pastoraalteam steeds voor
jullie paraat staat en schroom niet om beroep op ons te doen.
Namens het pastoraalteam,
met broederlijke groeten,
Jos Vanhoutte.
email: jos.vanhoutte49@gmail.com
tel: +34 6 933 829 61
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Verjaardagen
In deze laatste maand van dit jaar zijn de volgende gemeenteleden jarig:
17 december – Suze van der Lee
18 december – Tim Hop
20 december – Gerrit van Olderen
20 december – Dick Windhoud
23 december – Bert Bosveld
28 december – Jan Broere

Ps.32:7 Bij U ben ik veilig, U
behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van
bevrijding.
Allemaal vast hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen over jullie leven in
2022.
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Activiteiten
De cantorij
van de cantor:
Daar wij woensdag 15 december onze
medewerking gaan verlenen op de
kerstzangavond, zullen wij de week daarvoor, dus
op 8 december van 10.00 tot 11.00 uur de te
zingen liederen doornemen. Daarnaast zullen wij
een tweetal (nieuwe) liederen, eenstemmig,
instuderen, die wij in deze dienst zullen gaan
zingen. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom
en ook hier geldt ons motto: Kun je nog zingen, zing dan mee.
Tot ziens op woensdag 8 december om 10.00 uur in onze kerkzaal.
Bram de Smidt.

Inspiratie-bijeenkomsten
Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de
kerkzaal. Onder leiding van de predikant
worden er verschillende
onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U
bent van harte welkom om mee te denken en
om mee te praten!
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De pen is doorgegeven aan…
Hennie en Carla Achterberg
We zijn beiden opgegroeid in Ridderkerk en daar wonen we nog steeds.
We hebben elkaar leren kennen via een jongerensociëteit op de zolder van
een kerk.
Bijna iedere vrijdag- en/of zaterdagavond
kwamen we daar bij elkaar om wat te
drinken en muziek te draaien en soms te
maken.
Carla stond voor de klas in hartje
Rotterdam. Het waren vooral leerlingen
met een rugzakje. Veel uit Turkije en
Marokko, die geen Nederlands konden
spreken en kinderen van verslaafden,
prostitués en uit het kindertehuis.
Ontzettend veel meegemaakt, maar wat
een dankbaar werk.
Hennie werkte in het bedrijf van zijn vader,
Achterberg Interieurbouw. Zijn vader is dat
ooit begonnen in de schuur achterin de
tuin. Samen met drie broers heeft Hennie
het bedrijf voortgezet.
In 1980 zijn we getrouwd. We hebben drie
kinderen gekregen. Een dochter en daarna twee zoons, een tweeling. En
niet te vergeten, zes schatten van kleinkinderen.
In die tijd gingen we naar de kerk en hadden het er ontzettend fijn.
Hebben belijdenis gedaan en onze kinderen laten dopen. Carla zat in
commissies, leidde clubs en samen zaten we in de organisatie van de
jaarlijkse Fancy Fair, waarvan de opbrengst naar een zendingsechtpaar
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ging. Het was onze ‘gouden’ tijd.
Maar toen kwam er de klad in. We konden onze draai niet meer vinden
binnen de kerk. Al die wetjes, regeltjes, hokjes en vakjes, maar vooral die
wijzende vinger. Mensen die zich ontzettend belangrijk vonden en
vergaten waar het nu werkelijk om gaat.
We zijn zeker een kleine twintig jaar niet meer naar de kerk gegaan.
dertien jaar geleden kochten we ons huis in Benijofar. Als we twee
maanden in het hele jaar in Spanje waren, was dat heel wat. Eigenlijk
werd er alleen maar gewerkt. Carla was inmiddels ook bij de zaak
betrokken.
In ‘De Week’ zagen we de advertentie staan van de Nederlandse kerk in
Guardamar. Misschien iets voor ons? Ach, dat komt nog wel. Als we iets
vaker en langer in Spanje zijn. We zijn weleens op zoek geweest, maar
stonden voor een gesloten deur. De kerk was verhuisd.
Zeven jaar geleden besloten we om te stoppen met werken als Hennie 60
jaar zou worden. We hadden nog drie jaar voor de boeg om alles goed te
regelen. Een neef van Hennie nam zijn taak en plek over en januari 2018
zijn we gestopt met werken.
We hebben dat jaar eerst een prachtige reis naar Tanzania gemaakt. Veel
in Spanje gebivakkeerd en tussendoor nog een cruise door de Noorse
fjorden gedaan.
Meer tijd, dus moesten we maar eens op zoek gaan naar de Nederlandse
kerk. We hadden al een bordje zien hangen als we naar het strand in
Guardamar gingen.
Zo zijn we drie jaar geleden bij ‘De Hoeksteen’ binnengestapt. Met een
afwachtende houding. Zullen we ons hier ‘thuis’ gaan voelen? Onder het
genot van een kopje koffie, na de dienst, was het ijs snel gebroken. We
hebben er warme contacten door gekregen. Als we in Nederland zijn

30

Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4
no.6 – december 2021

missen we de kerk in Spanje.
Een gemeenschap van mensen met verschillende levensovertuigingen. En
zo hoort het, in onze beleving. Dat is ook de kracht van deze
gemeenschap en daar moeten we allemaal zuinig op zijn en bovenal
‘dankbaar’.
Een hartelijke groet van
Hennie en Carla Achterberg

Een kind van negenentachtig
‘Dag mevrouw mondkapje.’
Ze zit aan haar formica
keukentafeltje met voor zich de
Bijbel. Ze zet haar leesbril af en
houdt haar hoofd schuin.
‘Ah, nu zie ik het, u bent de
geestelijk verzorger. Kom binnen,
kom binnen’, wenkt ze. ‘U komt
precies op het goede moment. Ik zit
net in de Bijbel te lezen. Nou ja, te
zoeken eigenlijk. Het kerstverhaal,
waar staat dat ergens? In deel twee,
toch? In het eerste deel was Jezus nog niet geboren, dacht ik.’
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Ze zet haar leesbril weer op, en laat haar blik over de bladzijde voor zich
glijden. ‘Met Kerstmis geloof ik altijd een beetje meer dan de rest van het
jaar. Ik vind het verhaal over het kindje Jezus in de kribbe zo
aandoenlijk.’ Ze schudt haar hoofd. ‘Nee, hier staat het ook al niet. Heb ik
eigenlijk wel de goede Bijbel?’
Ze schuift het boek glimlachend van zich af. Ja, Jozef en Maria hebben het
heel goed gedaan, vind ik. Die hebben één kind gekregen. Jezus kreeg
alle aandacht van zijn ouders. Dat kan ik niet zeggen. Ik kom uit een
gezin van veertien kinderen. Veertien! Ik was de jongste, maar denk maar
niet dat ik verwend ben. Altijd meehelpen, nooit een aai over mijn bol.
‘Lies, veeg jij de stoep even’ was geen vraag, maar een bevel. Als het
mijn moeder te veel werd – en daar was niet veel voor nodig – verzuchtte
ze altijd, dat ze liever minder kinderen had gehad. Dat zei ze gerust in ons
bijzijn. Ik weet niet precies hoevéél kinderen ze dan minder had willen
hebben, maar omdat ik de jongste was, moet ik in ieder geval te veel zijn
geweest.’
Ze lacht een vreugdeloze lach. ‘Ik had best Jezus willen zijn. Volgens mij
was Maria een hele lieve moeder. Je hebt ook gewoon meer energie om
liefde te geven als je maar één kind hebt. En ze heeft Jezus ook nog eens
de ruimte gegeven om Zijn eigen gang te gaan. Dat is geweldig. Dat was
er voor mij en mijn broers en zussen echt niet bij.
Ze pakt de Bijbel weer op. ‘Kunt u het kerstverhaal voor me opzoeken? En
als u het gevonden hebt, wilt u me dan voorlezen? Ik ben nooit
voorgelezen vroeger.’
Geamuseerd zet ze haar leesbril af. ‘Speel maar even moeder van dit kind
van negenentachtig.
Paulien van Bohemen, geestelijk verzorger in een verpleeghuis
Overgenomen uit ‘De Schakel’, kerkblad van Benidorm
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Wie, Wat, Waar?
Kerkenraad
Voorzitter/Ouderling:
Tim Hop, tel. +31 6 223 923 66
E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl
Kerkrentmeester/Ouderling:
Ria van der Linde, tel. +31 6 232 417 00
E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of duinen3@hetnet.nl
Pastoraat/Ouderling/Vicevoorzitter
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
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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

Kerkzaal
Los Angelos
Plaza de los Halcones 27, 03183 Torrevieja
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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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