Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4
no. 7 – januari 2022

_______________________________

Nieuwsbrief
van de Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura ‘De Hoeksteen’

_______________________________
Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angelos, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja

De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Bert Bosveld
BEZOEK ONZE WEBSITE: www.iggds.nl

1

Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4
no. 7 – januari 2022

Inhoud
In Memoriam Hans Verdaasdonk. ....................................................... 3
Van de redactie ................................................................................ 4
Mededelingen van de kerkenraad ........................................................ 5
Lieve gemeente .................................................................................... 5
Welkom gemeente ................................................................................ 6
Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen ..................................... 7
De naaste liefhebben ............................................................................. 9
Collecte opbrengsten en aantal kerkgangers vanaf 23 mei 2021 tot en met 26
december 2021 .................................................................................. 10

Korte terugblik kerstzangavond 15-12-2021....................................... 11
Pastoraat ....................................................................................... 12
Verjaardagen ................................................................................. 12
De kerstactie .................................................................................. 13
Van de predikant ............................................................................ 14
Psalm 122. ........................................................................................ 14
De kop is er af!................................................................................... 16

Activiteiten .................................................................................... 18
De cantorij......................................................................................... 18
Inspiratie-bijeenkomsten ..................................................................... 18

De pen is doorgegeven aan…............................................................ 18
Samen bouwen aan de toekomst ...................................................... 20
Wie, Wat, Waar? ............................................................................. 23
Kerkenraad ........................................................................................ 23
Financiën ........................................................................................... 24
Adressen ........................................................................................... 24

2

Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4
no. 7 – januari 2022

In Memoriam Hans Verdaasdonk.
Hans was vanaf het begin van het ontstaan van onze geloofsgemeenschap
‘De Hoeksteen’ lid van deze kerk. Heel bijzonder was natuurlijk dat hij en
zijn vrouw Mariet Rooms Katholiek waren en zich toch aansloten bij onze
gemeenschap.
Hans heeft bijna heel zijn werkbare leven in Spanje gewoond en verstond
en sprak de Spaanse taal als geen
ander. Bijzonder dat hij dan toch
verkoos om naar onze kerk te komen
en niet naar zijn eigen Rooms
Katholieke kerk.
Na een jaar heb ik hem gevraagd lid
te worden van onze kerkenraad. ‘Ik
wil wel’ zei hij, ‘niet voor vier jaar,
maar voor twee.’ Hij was hier heel
vasthoudend in, wat hem ook
typeerde. ‘
Hans was een markante man die
omzag naar mensen.
Hij is ook tot veel steun geweest voor
onze toenmalige kerkenraad. Vanwege
zijn Spaanse kennis heeft hij veel
gedaan om onze kerk geregistreerd te
krijgen als Spaanse kerk.
Een aantal jaren later trof hem een
groot hartinfarct, waardoor zijn
krachten en mogelijkheden danig
afnamen. Samen met zijn vrouw
besloten zij naar het zorgcentrum ‘Patricia’ in Benidorm te verhuizen. Een
enkele keer bezochten zij nog onze kerkdienst.
Hans overleed op 83-jarige leeftijd aan hartfalen.
Wij gedenken hem als een goed, meelevend gemeentelid en wensen
Mariet Gods nabijheid toe om dit grote verlies te dragen.
Bram de Smidt.
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Van de redactie
Beste gemeente,
Het is nog even wennen… 2022. Wat is tegenwoordig een jaar snel
voorbij. Komt dat doordat we ouder worden (of al oud zijn?) Maar ook
jongeren zeggen dit. Ons leven is vaak zo druk dat we veel te weinig
tegen onszelf zeggen: ‘Leef nu eens bij de dag’!
Allereerst wil ik een ieder een gezegend nieuw jaar toewensen, waarbij
niet alleen geluk en voorspoed belangrijk is, maar vooral lichamelijke en
geestelijke gezondheid de boventoon mogen/moeten voeren.
Kunnen we zeggen dat we ook in dit komende jaar ons vertrouwen op de
Heer willen stellen? Dat we uitzien naar wat Hij in ons leven gaat doen?
We weten allemaal dat ons leven niet maakbaar is. Er kan zomaar een
heftige kink in de kabel komen. Staat ons leven dan compleet op zijn kop?
Natuurlijk mag je als mens daar overstuur van zijn, want niemand zit
daarop te wachten en het is ook menselijk. Maar is er daarnaast ook het
vertrouwen dat God ons leven leidt en dat niets Hem uit de hand loopt?
Ik heb eens iemand horen zeggen: ‘God keurt het lijden niet goed, maar
Hij keert het wel ten goede’.
En in dat vertrouwen mogen we het nieuwe jaar ingaan. Proberen
ontspannen te leven, genieten van elk moment en in de wetenschap dat
er een God is Die de wereld in Zijn handen heeft en ons leidt naar een
toekomst waarvan we nauwelijks kunnen dromen en of maar kunnen
vermoeden hoe die eruit zal zien. Het mooiste moet nog komen en Hij
maakt het nog waar ook. Daar ben ík in ieder geval van overtuigd.
Met vriendelijke groeten,
Anneke Nijhof
redactie@iggds.nl
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Mededelingen van de
kerkenraad
Lieve gemeente,
2021 is voorbij. Het ligt achter ons, maar zullen dit jaar niet snel
vergeten. Als nieuwe kerkenraad hebben we de afgelopen maanden veel
werk mogen verzetten. Zo ben ik nog snel een paar dagen heen en weer
gegaan naar Spanje voor de bank. Zoals het er nu naar uit ziet zal in
januari 2022 alles weer actief zijn.
Zo mochten we de maand december een prachtige actie verzorgen met de
voedselbank. Ik wil als voorzitter ook mijn dank uitspreken naar allen die
hebben bijgedragen aan deze actie. Ook de laatste avondmaal collecte
was bestemd voor deze actie. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u de
blijde gezichten zien op de foto’s.
Ook liggen de gedrukte collectebonnen in Spanje en deze worden vanaf
1 januari ter beschikking gesteld.
Dan hoop ik van harte in 2022 Gods zegen te mogen blijven ontvangen
over de gemeente ‘De Hoeksteen’. Laten we voor elkaar blijven bidden,
elkaar liefhebben en elkaar blijven opzoeken, ook in de zondagse
diensten.
Zo hoop ik op zondag 2 januari 2022 in Spanje weer in uw midden te zijn.
Vanaf hier wens ik u allen veel heil en zegen toe voor 2022.
Ik wil afsluiten met een bijzondere tekst, Spreuken 16:3. Ik kan u
aanraden deze tekst eens goed te overdenken en een paar keer te lezen.
Wat staat hier nu eigenlijk?
‘Beveel de HEERE uw werken, dan zullen uw voornemens
gelukken.’
God heeft een bijzonder plan voor ons leven en leidt ons op een weg, die
in overeenstemming is met onze capaciteiten en mogelijkheden. Laat God
daarom de `architect’ van uw levenshuis zijn. Doe slechts wat u betaamt:
Bouw iedere dag gehoorzaam onder Gods leiding verder aan het
bouwwerk van uw leven met stenen, die God u geeft. Dan zal er een
prachtig bouwwerk ontstaan.
Een vriendelijke groet,
Tim Hop, voorzitter
Onderstaande speech heeft Tim vanmorgen tijdens de kerkdienst in
Spanje uitgesproken. Omdat de meeste leden en gasten daar niet bij
aanwezig konden zijn, hebben we hem afgedrukt in deze Nieuwsbrief.
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Welkom gemeente,
Wat fijn dat ik hier deze morgen u mag welkom heten.
Het is 2 januari 2022, een nieuw jaar is aangebroken en wat is het dan
mooi om hier in deze speciale ruimte als gemeente samen te komen. Een
extra speciale dag: een nieuwjaar en de eerste zondag in het nieuwe jaar.
Een nieuwe dag van de Heer, hier in dit prachtige Spanje.
Wij als Nederlanders, die mogen genieten hier onder de verwarmende
zon. Welkom, welkom hier allen, kerkfamilie.
Het voelt hier als een warm welkom: het samen zijn, de aanbidding, maar
vooral de verbondenheid, samen elkaar opzoeken en vooral de woorden
van de Heer, in gezang en prediking.
Deze kerkgemeenschap is als een klein bootje op die grote zee. Maar dit
kleine bootje wordt gezien door onze Vader in de Hemel, die Vader Die de
bestemming en plannen al klaar heeft liggen. Hiervoor gebruikt hij ons
allen. Laten we zorgen dat we daar gehoor aan geven.
2021 was een bewogen jaar. Er is een wisseling van bestuur geweest. Als
lid van onze gemeente is André Verburg overleden op 8 februari. Maar
laten we ook de beperkingen die Corona ons gebracht heeft niet vergeten.
Een pandemie die ons allen in de greep heeft gehouden en nog steeds
houdt.
Ook hebben Leo en Ria de Bruijne eindelijk hun lintje mogen ontvangen
uit de handen van de ambassadeur.
Er is heel veel werk verricht door de kerkenraad, maar ook door velen in
deze gemeente. Denk aan onze kosters, de cantorij, het verzorgen van de
muziek door Mercedes. Maar ook de predikanten, die ons elke keer maar
weer voorzien van Geestelijk voedsel. De teams, zoals de activiteitencommissie, het pastorale team en de bouwcommissie, die achter de
schermen aan het werk is. Ik kan zo nog wel even doorgaan van wat er
allemaal op dit kleine scheepje gebeurt.
Dank aan u allen hier, ja mijn oprechte dank, dat ik deel mag nemen aan
het werk op dit kleine scheepje. Dat ik als voorzitter u, maar vooral de
Heer mag dienen met een enorme bestemming.
Ja, en dan is nu het nieuwe jaar 2022 aangebroken. Wat een enorme
zegen dat we een nieuwjaar mogen vieren. En dan komt de grote vraag?
Hoe ziet dat eruit?
Ik ga u direct iets verklappen, iets moois. Maar voordat ik dat ga
onthullen, zeg ik u dit. Heeft u nog plannen, heeft u nog idealen? Ja, durft
u nog te dromen? Onthoud dan dit: als je niet durft te dromen,
gebeurt er nooit iets.
Zo hadden Wout Koelewijn en ik, Tim Hop, een wens, een begeerte, ja
misschien wel een droomwens. Een huis bouwen voor de Heer, hier in
Spanje. Op een prachtige middag zaten we samen op het terras, aan het
strand. En we spraken onze verlangens uit; en dat kon geen toeval zijn.
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We hadden samen dezelfde wens: een huis bouwen voor de Heer. Nu zult
u kunnen denken: twee Spakenburgers, die elkaar al heel lang kennen? Ik
zal het u verklappen. Weet u waar wij elkaar voor het eerst hebben
ontmoet? In de decatlon hier in Spanje, een jaar terug.
God heeft ons samen gebracht en heeft een koers uitgezet. Maar
Hij heeft ook aan deze gemeente gedacht. Hij ziet deze gemeente, Hij ziet
u.
Daarom wil ik danken, de goede God, alle dagen van mijn leven.
Zo wil ik u allen, namens de gehele kerkenraad, veel Heil en Zegen
wensen voor 2022. Laten we elkaar blijven steunen, liefhebben, voor
elkaar blijven bidden.
En dan sluit af met deze woorden.
Ik wens je de allerbeste wensen
voor een wondermooi nieuwjaar.
Koester alle momentjes lief en klein
en maak je grootste dromen waar.
Tim Hop
voorzitter kerkenraad

Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen
3 december 2021
Alle kerkenraadsleden zijn aanwezig, hetzij in de pastorie, hetzij via
Skype:
Tim Hop, Gijs van de Kolk, Jos Vanhoutte, Ria van der Linde, Anneke
Nijhof en Bert Bosveld.
Tim opent de vergadering met het lezen van een stukje dat handelt over
engelen, n.a.v. Hebr. 1:15. We mogen geloven dat christenen door
engelen terzijde worden gestaan.
Na de vaststelling van de notulen van 19 november jl. worden er enkele
actiepunten uit de vorige vergadering behandeld.
1. Evangelisatiecommissie – er zal via een brief aan de gemeente
worden gevraagd wie bereid is daar zitting in te nemen. Het is de
bedoeling dat die commissie evangelisatieprojecten organiseert in
samenspraak met de kerkenraad en andersom. In de brief zal
tevens gevraagd worden om vóór een bepaalde datum te reageren.
2. De Bijbelvertaling: dit wordt overgelaten aan de dienstdoende
predikant. De schriftlezing zal worden afgedrukt in de liturgie.
3. Na de zangavond op 15 december zal er namens de kerkenraad
voor een ieder een glaasje glühwein worden geschonken. Bert leidt
de dienst en zal een korte boodschap uitspreken. Ook zal er een
collecte worden gehouden die voor de kerstactie.
4. Tim zal zorgen voor stickers die op de kippen worden geplakt en er
wordt een mooie kaart gevoegd bij de kerstpakketten
7

Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4
no. 7 – januari 2022
5. Het geld voor de kerstpakketten is nog niet bij elkaar, maar gehoopt
wordt dat de opbrengst van de Avondmaalscollecte, de collecte van
de zangavond en de collecte van aanstaande zondag het bedrag
voldoende zal aanvullen.
6. Gijs meldt dat er 200 kippen zullen worden gekocht, 200 pannatons,
speelgoed voor de kinderen en tien pakketten voor arme
Spanjaarden die bij Leo en Ria bekend zijn.
7. Ria van der Plas organiseert een lunch voor na de dienst op 1e
Kerstdag.
8. Elske Haveman heeft namens de activiteitencommissie toestemming
gevraagd zelfgemaakte kerststukjes te verkopen voor de kerk.
Kerkenraad is akkoord.
9. Tot slot bedankt Bert de kerkenraad voor de prettige vergadering en
gaat voor in dankgebed, waarna Tim de vergadering sluit.
17 december 2021
Aanwezig, allen via Skype: Tim Hop, Gijs van de Kolk, Jos
Vanhoutte, Ria van der Linde, Bert Bosveld en Anneke Nijhof.
Tim opent de vergadering met het lezen uit een dagboekje van ds.
Arie van der Veer naar aanleiding van Fil. 2:15. ‘…waaronder u
schijnt als lichtende sterren in de wereld.’
Jezus is de Morgenster, Brenger van de nieuwe dag. Ons doen en
laten moet schijnen in dit leven. Dat is onze opdracht.
Daarna gaat hij voor in gebed.
1. De notulen van de kerkenraadsvergadering van 3 december jl.
worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
2. Als er mensen zijn die meer willen weten van onze kerk, kunnen
zij de website van de kerk raadplegen www.iggds.nl De
mogelijkheid om de website makkelijker te vinden zal in het
vervolg op de eerste bladzijde van de Nieuwsbrief worden
geplaatst.
3. Er zal een datum worden geprikt voor een ledenvergadering in
het voorjaar van 2022.
4. Het orgel mag niet meer verplaatst worden. Tevens zal er worden
gezocht naar een afdekzeil om het orgel te beschermen.
5. Komende zondag zal Ria bij de deur staan en een ieder wijzen op
het dragen van een mondkapje. Bij de afkondigingen zal
nogmaals worden geattendeerd op het belang van het dragen
hiervan, ook bij het naar buitengaan nadat de dienst is
afgelopen.
6. Bert vraagt of er nog visitekaartjes en folders van de kerk zijn.
Hij heeft ze niet aangetroffen in de pastorie. Tim zal
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7.

8.

9.

10.
11.
12.

visitekaartjes maken en waarschijnlijk liggen er nog folders in de
kelder van de kerk.
Het inspiratie-uur wordt voortgezet, maar gezien het geringe
aantal mensen op dit moment wordt uitgeweken naar een
kleinere zaal.
Gijs attendeert erop dat er zondag 26 december geen dienst is
gepland. We besluiten deze alsnog te houden. Ook Mercedes hier
over inlichten.
Doordat Jos Corona heeft en daarna verplicht in quarantaine
moet, die overigens ook voor Patrick geldt, neemt Henny
Schuurman zondag de beeld- en geluidsopname voor haar
rekening.
Ria van der Linde zorgt voor de schriftlezing van het
kerstevangelie op 1e kerstdag.
De kerststukjes, die op de zangavond 15/12 konden worden
gekocht, hebben € 140,-- voor de kerk opgebracht.
De volgende vergadering is op 7 januari 2022.

Anneke Nijhof, scriba

De naaste liefhebben
De oproep om je naaste ook lief te hebben is vandaag weer een stukje
dichterbij gekomen.
Vandaag zijn de kippen, de pannatons en de pakketjes met snoepgoed
voor de kinderen naar de voedselbank gebracht.
Dat is door de mensen van de voedselbank met veel plezier en
dankbaarheid in ontvangst genomen.
Zo kan er wat extra ’s uitgedeeld worden aan mensen die door de mazen
van de sociale voorzieningen zijn gevallen.
Kunt u zich dat voorstellen: Iedere dag naar de voedselbank voor een
warme maaltijd?
Nooit zelf een keuze kunnen maken voor een lekkere maaltijd.
Niet naar de winkel om zelf een keuze te maken.
Niet zelf een maaltijd samenstellen en op hoogtij dagen een glaasje erbij.
Toch zijn deze mensen blij met de voedselbank, want die voorziet in een
dagelijkse behoefte.
Daarom geeft het ons ook een blij gevoel, mensen helpen die het ook echt
nodig hebben.
Zo mogen we wat teruggeven van de welvaart die wij zelf wel dagelijks
ervaren.
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U als gemeente ontzettend hartelijk bedankt voor al de giften en we
mogen weten dat onze God de milde gever liefheeft.
Nogmaals, beste mensen, namens de kerkenraad en de mensen van de
voedselbank: hartelijk dank.
Gijs van de Kolk
diaken

Collecte opbrengsten en aantal kerkgangers vanaf 23 mei
2021 tot en met 26 december 2021
De eerste collecte is voor de kerk (kosten pastorie, auto, kerkzaal etc.).
De tweede collecte is voor de diaconie (ondersteuning van enkele Spaanse
gezinnen en diverse charitatieve doelen en projecten).

23 mei
30 mei
6 juni
13 juni

aanwezigen
27
26
39
34

20 juni
27 juni
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 augustus
8 augustus

?
35
29
22
22
27
24
21

15 augustus
22 augustus
29 augustus
5 september
12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober

17
31
31
40
45
40
?
47
46

17 oktober
24 oktober
31 oktober
7 november

48
62
44
43

1e collecte
€ 140,10
€ 102,52
€ 184,20
€ 121,20

2e collecte
€ 87,15
€ 86,50
€ 119,40
€ 243,56 avondmaalscollecte voor ‘Ýeshuéwono’
€ 203,50
€ 96,35
€ 170,00
€ 102,20
€ 117,90
€ 64,55
€ 92,20
€ 50,20
€ 99,20
€ 47,52
€ 66,30
€ 59,23
€ 92,40
€ 83,92
€ 82,70
€ 64,12 avondmaalscollecte: doel wordt nog vastgesteld
€ 54,00
€ 31,10
€ 133,30
€ 81,66
€ 160,90
€ 72,10
€ 144,60
€ 101,10
€ 197,05
€ 138,15
€ 185,42
€ 135,07
€ niet bekend € niet bekend
€ 155,40
€ 104,24
€ 153,30
€ 138,70 avondmaalscollecte: doel wordt nog vastgesteld
€ 154,25
€ 89,47
€ 225,77
€ 171,05
€ 83,22
€ 131,26
€ 170,11
€ 141,07
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Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4
no. 7 – januari 2022
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december

52
39
38
33
45

15 december

40

19 december
25 december
26 december

22
36
26

€ 152,19
€ 103,50
€ 120,29
€ 107,20
€ 85,11
€ 63,15
€ 106.71
€ 74,25
€ 256.10
€ 117,07 avondmaalscollecte voor kerstpakketten
kerstzangavond € 77.45 collecte voor
kerstpakketten
€ 58.77
€ 53,66.
€ 91,00
€ 81,80
€ 58,10
€ 39,07

Ria van der Linde-Pollemans
kerkrentmeester

Korte terugblik kerstzangavond 15-122021
Er waren heel wat mensen op afgekomen. Naast de zang heeft het
evangelie geklonken en de opbrengst van de kerstbakjes voor de kerk
bedroeg € 140,--. De collecte voor de kerstactie bracht € 77,45 op.
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Pastoraat
Aangezien Jos Corona heeft en
zich niet in staat voelde iets over
het pastoraat mee te delen,
moeten we het helaas hierbij
houden.
Jos, sterkte!!!

Verjaardagen
De jarigen in januari 2022 zijn:
8 januari
11 januari
20 januari
20 januari
24 januari
25 januari
26 januari
29 januari
31 januari

Lambert Moll
Frans Lindhout
Liny Vandongen
Riemke Ferwerda
Jan Kwint
Paul van der Laan
Joke Zielhuis
Tiny Willemse
Anke Baart

Namens de gemeente een fijne dag toegewenst en Gods zegen voor het
komende jaar.
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De kerstactie
Er is hard gewerkt! Eerst is alles opgehaald bij de leverancier en daarna
mocht het worden afgegeven bij de voedselbank. Heel dankbaar werk,
vooral omdat ze er zo blij mee waren.

Bert plakt de
eerste
sticker
namens
onze gemeente
Blije mensen van
de voedselbank

En Ria
toont het
eindresultaat

De sticker
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Van de predikant
Psalm 122.
Boven de Psalmen 120 tot en met 134 staat: een
pelgrimslied of: een bedevaart lied. Ze worden ook wel
Opgangspsalmen genoemd.
God had immers bepaald dat Hij bij Zijn volk in
Jeruzalem wilde wonen. Jeruzalem is niet alleen de Stad
van David, maar het is de stad van God.
Daar wilde Hij dat Zijn tempel gebouwd werd. Daar en
nergens anders.
Andere volken hielden er wel andere goden op na. Maar
dat waren afgoden. Andere volken bouwden tal van tempels – maar daar
wilde God niets mee te maken hebben – dat waren allemaal
afgodstempels. Daar werd God ook niet in gediend, daar werden demonen
in gediend.
De Israëlieten mochten ook maar geen altaren oprichten waar zij dat
wilden. Of tempels neerzitten waar hen dat wel leuk leek. Nee. Dat had
God streng verboden. Want God bepaalt waar Hij gediend wil worden en
hoe Hij gediend wil worden.
We lezen in Deuteronomium 12:5: ‘Maar de plaats, die de Here, uw God,
uit het gebied van al uw stammen verkiezen zal om daar Zijn naam te
vestigen, om daar te wonen, die zult gij zoeken en daarheen zult
gij gaan.’
En in Deuteronomium 12:11: ‘Dan zult gij naar de plaats, die de Here,
uw God, verkiezen zal om daar Zijn naam te doen wonen, alles
brengen, wat Ik u gebied: uw brandoffers en slachtoffers, uw tienden en
geschenken en de gehele keur der geloften, die gij de Here doen zult.’
Dienst aan God op een andere plaats en op een andere wijze was/is
eigenwillige godsdienst.
Daar kun je zelf misschien wel hoog van denken, maar God wilde/wil er
niets mee te maken hebben. Maar gelukkig, in 1 Koningen 11:36 lezen
we: ‘Aan zijn zoon zal Ik echter een stam geven, opdat Mijn knecht David
altijd een lamp voor Mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem, de stad die
Ik Mij verkoren heb om Mijn naam daar te vestigen.
God heeft een stad uitgekozen boven alle dorpen en steden van Israël ja,
van de wereld: dat is Jeruzalem.
In Jeruzalem mocht de tempel gebouwd worden door Salomo. Daar wilde
God wonen bij de mensen. Hoewel je natuurlijk met Salomo moet zeggen:
Geen huis, geen bouwsel van mensenhanden kan ooit God bevatten, want
zelfs de hemel, ja de hemel der hemelen kan Hem niet bevatten.
En toch: het volk Israël is het uitverkoren volk en Jeruzalem is de
uitverkoren stad. De heilige stad.
Jeruzalem staat dan ook voor de plaats, waar je dicht bij de Heer bent. De
plaats, waar –– het een lieve lust is daarheen te gaan als je van de Here
14

Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4
no. 7 – januari 2022
houdt. Vandaar dat er in vs. 1 staat: ‘Ik was verheugd, toen men tegen
mij zei: Laten wij naar het huis des Heren gaan.’
Dicht bij God. Want bij God heerst vreugde! Jubelende vreugde!
Vs. 1 noemt trouwens nog een andere reden van blijdschap: het feit dat
anderen hem (David, de pelgrim/de gelovige) uitnodigen!
Bij God ben je immers nooit alleen.
Gelovig leven, christenleven is nooit solistisch, laat staan een gedachte
als: ‘Als het tussen God en mij maar in orde is, kan de rest me niet
bommen’.
Natuurlijk niet! God dien je altijd samen met anderen.
God heeft Zich een volk gekozen. En een gemeente van verlosten
gekozen.
En wat zo mooi is: hoe dichter je bij Jeruzalem komt, hoe drukker het
wordt. Natuurlijk vind je dat fijn, want dat betekent dat veel mensen de
Here gaan brengen wat Hem toekomt.
En dat blijde verlangen bindt ook weer samen!
Solo zingen is best mooi, Blijf het vooral doen.
Maar samenzang stimuleert en maakt blij!!
Jeruzalem is dus ook de plaats waar de stammen samen komen.
De plaats van contact en gemeenschap met allen die ook van de Here
God houden en Hem ook willen gehoorzamen en dienen.
En hoe meer je van God houdt… En hoe meer oog je krijgt van Gods werk
dwars door zwakke mensen heen (ondanks de fouten en gebreken van die
mensen)…, des te meer zal Jeruzalem - de plaats waar God toch(!) wil
wonen bij mensen; waar Hij contact wil hebben met mensen; waar Hij
mensen Zijn verzoening wil schenken - je lief worden.
Vers 3 maakt nog iets ons duidelijk: liefde gaat schoonheid zien.
Liefdeloosheid ziet meteen de fouten en gebreken.
Liefdeloosheid deinst niet terug om kritiek te geven of te schande te
maken. Maar liefde ziet de schoonheidsfoutjes niet eens.
Liefde richt zich niet op het negatieve, maar op het positieve!
Vers 4 zegt ons: Samenkomen in Jeruzalem, samen komen in Gods huis,
is geen aangelegenheid van vrije keuze.
De één doet het en de ander niet, al naar het je uitkomt. Zoals de één bij
Albert Heijn koopt en de ander bij de Aldi.
Nee, het is een voorschrift!
Psalm 122 is dan ook dikwijls en terecht gezongen aan het begin van een
dienst. Want is de kerk, de gemeente van Jezus Christus ook niet als
Jeruzalem?
De plaats van aanbidding van God.
De plaats van gemeenschap met medegelovigen.
De plaats waar je onderwijs krijgt en zegen.
Maar vergeet niet: Jeruzalem is ook de concrete geografische plaats.
De plaats van het concrete volk van God, de lichamelijke nazaten van
Abraham, Izak en Jakob.
Jeruzalem stad des vredes. Geen plaats waar zoveel oorlog om gevoerd is.
Wat is er ook in de kerkgeschiedenis veel ruzie en onheil geweest.
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Hoe zou dat toch komen? Zou het niet zijn, omdat de grote tegenstander
van God en mensen weet, dat daar Gods heil en zegen openbaar,
verkondigd en bezongen worden.
En toch, of juist daarom(?) staat er in vs. 6.: ‘Bid Jeruzalem vrede toe.’
Bid voor Israël. Bid voor Gods volk. Bid voor de gemeente van Jezus
Christus.
Ja, bid (ook) trouw voor de Interkerkelijke gemeente de Hoeksteen!
Bert Bosveld

De kop is er af!
Aankomst
En ’t was weer een genoegen. ’t Was een genoegen op Alicante te worden
ontvangen door 2 ouderlingen; de broeders Van de Kolk en Vanhoutte.
We hadden op het vliegveld net kennis gemaakt met het
voorgangersechtpaar in deze periode voor onze zustergemeente
Benidorm, ds. en mevr. J. Hoek.
Hernieuwde kennismaking.
Hoewel het rond 20.00 uur natuurlijk al donker was, kwam toch heel wat
ons bekend voor. In de pastorie vonden we snel weer onze weg, en na
wat hulp van de huismeester op de volgende zaterdag draaide alles weer
als vanouds.
Ja, je kunt toch wel merken, dat je voor de 7e keer in deze plaats een rol
mee mag draaien.
De kerkenraad.
Wat nieuw voor me was, was een kerkenraadsvergadering via Skype.
Maar dankzij het kundige voorzitterschap van Tim Hop, liep het niet alleen
als een trein, maar was het een vergadering met een goed geestelijk
gehalte, zoals je dat van leidinggevenden in een gemeente van Christus
mag verwachten.
Wat belangrijk steeds te beseffen, dat we geen sport- of hobbyvereniging
zijn, maar dat we (moeten!) bouwen en leiding geven zoals de Here
Christus dat wil!
Een (voor ons) nieuwe locatie.
Op de eerste zondag mochten we oude en nieuwe gezichten begroeten.
De locatie was spiksplinternieuw voor ons. Een ruime zaal, en een speciale
laagdrempelige omgeving. En zowaar, de papegaai (waarvoor we
gewaarschuwd waren) hield zich koest. Jawel, er was wel enige lichte
heimwee naar de Villa Augusta. Maar belangrijker dan de entourage is de
inhoud. Als het Evangelie van Jezus Christus en Die gekruisigd maar in
vrijheid en waarheid mag weerklinken en je elkaar mag ontmoeten en
aanvuren: Volg Hem! Breng Hem eer! Wat is het dan goed om samen kerk
van Christus te zijn.
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Tot uw dienst.
Inmiddels zijn er natuurlijk diverse huisbezoeken afgelegd. Want we zijn
hier niet ter recreatie, maar voor u. We willen u graag geestelijk van
dienst zijn. Als u een gesprek of bezoek ook op prijs stelt, aarzel niet ons
aan te spreken en een afspraak te arrangeren. Wacht a.u.b. niet te lang,
want hoewel 2 maanden arbeidstijd lang lijken, vliegen ze om.
Werken in Coronatijd; da’s bijzonder!
In 2019 zouden we eerst drie maanden in Benidorm dienen, en dan
aansluitend zes weken in Guardamar. Doordat de epidemie toen half
maart 2019 begon en fel om zich heen greep werd alles afgeblazen. Toen
dachten we: met een jaartje is dit wel verleden tijd. Niet dus!
Dus blijft dan ook allereerst de vraag bestaan: Zou de Here God ons
hiermee wat te zeggen hebben? En: zegt de Bijbel hier iets over?
Hebben de Bijbelse tekenen der tijden hier iets mee te maken?
Het valt niet mee om goed met de problematiek om te gaan. Dat zie je bij
ongelovigen. Met wat een felheid, hardheid en hardnekkigheid worden
eigen inzichten verkondigd en gehandhaafd.
Maar ook in de gemeente van Christus bestaan diverse inzichten over de
oorzaak, de consequenties en de maatregelen die vervolgens al of niet
genomen moeten worden. Niet zo vreemd dat er verschil van inzicht is,
want we zijn immers allemaal mensen met beperkte wijsheid. Maar
belangrijk is dan hoe je er mee omgaat.
Laten we ons leiden door de wetenschap? Of de politiek? Of de publieke
opinie? Of verlangen we ons te laten leiden door de Geest van Christus en
het verlangen de gemeente van Christus nooit te schaden of uiteen
drijven?
Kun je dan tot verschillende conclusies en gedragswijzen komen? Ja, dat
kan! Kijk maar naar de Bijbelgedeelten die handelen over de vraag of een
christen vlees dat aan de afgoden gewijd is mag eten of niet?
Lezer(es), wilt u a.u.b. I Corinthiërs 10:23 tot 11:1 eens opslaan in uw
Bijbel en eens overwegen hoe dat ons gedrag in zulke situaties kan of
moet beïnvloeden? Laten we samen, eensgezind zoeken wat tot groei in
liefde en opbouw van de gemeente dient.
En overigens: Graag samen verder!
Bert Bosveld
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Activiteiten
De cantorij
Op woensdag 26 januari a.s. is de dag eindelijk
aangebroken dat wij weer met de repetities
kunnen beginnen van onze cantorij. Van 10.00
tot 11.00 uur in onze kerkzaal zullen wij weer de
te zingen liederen voor in de wekelijkse
kerkdiensten mogen instuderen. Ook voor nieuwe
leden en bezoekers van onze diensten geldt het
motto: Kun je nog zingen, zing dan mee. Komt
allen!!!
Uw cantor 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!

De pen is doorgegeven aan…
Tiny Willemse
Ik ben Tiny Willemse, geboren op 29-01-1955 te Krommenie
als derde dochter in een gezin van zes kinderen. Later heb ik nog een
pleegzusje gekregen.
Wij zijn gereformeerd opgevoed, elke zondag twee keer naar de kerk.
Op vijftienjarige leeftijd kreeg ik verkering met Wim.
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Onze ouders kenden elkaar al heel
lang, we gingen naar dezelfde kerk.
Na de lagere school heb ik
huishoudschool, Inas en daarna de
kraamverzorgstersopleiding gedaan.
Tot mijn trouwen ben ik
kraamverzorgster geweest.
Op negentienjarige leeftijd ben ik
getrouwd met Wim.
We zijn toen naar Nijkerk verhuisd
omdat Wim werkte als verkoper in
Amersfoort.
Wij hebben twee zoons gekregen en
een dochter, geadopteerd uit
Srilanka.
Ik heb zes kleinzoons en twee
kleindochters.
In 1982 is Wim voor zichzelf begonnen met een eigen winkel in Lelystad.
In 1986 hebben wij een winkel in Zeewolde geopend; huishoudelijke
spullen en speelgoed.
Ik werkte toen in Zeewolde.
Twee jaar later is Wim gestopt in Lelystad na vele inbraken en een
roofoverval.
De winkel werd te klein en het dorp groter.
Wij zijn toen naar een groter pand verhuisd, Marskramer en Intertoys.
Wim werkte in de Marskramer en ik in de Intertoys.
In 1993 hebben we als gezin een auto-ongeluk gehad in Denemarken.
Wim had daarbij zijn ribben gebroken en ik een zware hersenschudding en
een whiplash.
De kinderen hadden gelukkig niets. Daarom ben ik toen afgekeurd.
Sinds 2003 hebben wij een chalet in La Marina, gebouwd in Nederland,
daarna naar Spanje vervoerd.
Op 2 juni 2006 is Wim in Spanje plotseling overleden. Groot verdriet en
gemis.
Van 2006 tot 2019 ben ik vrijwilliger geweest in Amsterdam bij de
‘Tweede Mijl’, waarvan de laatste vijf jaar als teamleidster.
In 2008 zag ik een advertentie in de ‘Hallo’ staan over ‘De Hoeksteen’ in
Guadamar. Vanaf toen ben ik lid geworden.
Dankbaar voor deze gemeente, Bijbelstudie en koor.
Anders had ik hier nooit zo vaak alleen kunnen zijn.
Sinds 1 november 2021 werk ik als vrijwilliger in een verzorgingshuis in
Zeewolde en daar maak ik ontbijt voor de bewoners.
Een zegen groet,
Tiny Willemse
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Samen bouwen aan de toekomst
==============================

Nieuwsbrief december 2021

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan.
Nu meteen, kaarsje één.
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Kijk, ik zie, kaarsje drie
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Veel plezier, kaarsje vier
Uit volle borst zong hij mee met zijn iets oudere broer en hoewel hij niet
alle woorden kende, hoorden we steeds duidelijk zijn ‘verlanglichtjes’
boven het zingen van zijn broer uitkomen.

20

Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4
no. 7 – januari 2022
We moesten erom lachen, we raakten
vertederd en het zette ons aan het denken.
Als je vier jaar oud bent, wat zou
‘verlanglichtje’ dan voor je betekenen?
En verlangen, wat betekent dat, voor ons?
Voor u, voor mij? Verlangen om deze kerst
weer samen te kunnen en mogen zijn om
samen te vieren?
En als dat dan kan, een sprankje hoop
ervaren? Hoop op een toekomst die weer
meer samenzijn biedt, minder scheiding
veroorzaakt? En als het niet kan, wat dan?
Teleurstelling, frustratie, verdriet? Om
daarna het verlangen te richten op:
‘misschien met oud en nieuw of in het
nieuwe jaar?’
Zo hoor ik het ook over het verlangen van
onze vrienden in Haïti. Ook zij willen graag
weer ‘samen zijn’, niet gescheiden als volk door honger, armoede, geweld
en overheersing. Niet gescheiden van elkaar of andere landen, maar
gelijkwaardig leven. Niet anders zijn als mens dan andere mensen.
Dezelfde verlangens hebben over- en naar een fijne toekomst voor
zichzelf en hun kinderen. En als dat een beetje lukt, een sprankje hoop
ervaren! En als dat nog niet lukt? Teleurstelling, frustratie, verdriet?
Wat betekent verlangen voor mij?
Ik, ik verlang naar verbintenis, dichtbij en veraf. Hier met mijn vrienden
en familie en ook met mijn vrienden en familie in Haïti. Want ondanks de
moeilijke tijd, waarin we afstand moeten houden, waarin we niet of
nauwelijks kunnen reizen, we elkaar weinig echt kunnen ontmoeten, in
verbintenis kunnen we blijven! In gedachten, in wensen, in een kaartje, in
gebed, in actie om iets te schenken waar een ander blij van wordt.
een kaartje, in gebed, in actie om iets te schenken waar een ander blij
van wordt.
Verlangen betekent voor mij niet stil zitten, wachten en maar hopen dat
het (goed) komt. Verlangen is voor mij actie, in beweging te komen.
Iemand bellen, een kaart sturen, geld overmaken voor een goed doel, via
beeld en geluid elkaar zien en spreken, aan elkaar denken, elkaar
respecteren, vertrouwen en goed zijn voor elkaar.
Verlangen betekent voor mij een weg zoeken, door het donker richting het
licht. Laat mij maar zo'n verlanglichtje zijn, die voorzichtig stapje voor
stapje die weg vindt en die weg gaat, tot we weer allemaal samen kunnen
zijn.
En u? Wat betekent verlangen voor u, wie wilt u zijn voor een ander?
Wij ‘Stichting Vrienden van Haïti Nederland’ willen jullie, onze vrienden,
hartelijk danken voor alle steun en aandacht van het afgelopen jaar.
Dank, dank, dank daarvoor!
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Ons verlangen blijft om ons project in
Vialet en de mensen in die leefomgeving,
groot en klein, te blijven helpen. Hun
leefsituatie steeds weer iets verder te
verbeteren. Zoals we tot nu toe ook
gedaan hebben. Ondertussen hebben we
huisjes kunnen opzetten, een
gemeenschappelijke ruimte voor
onderwijs en cursussen, een grote
groente- en fruittuin en een waterpomp.
We hebben een enorm fijn contactpersoon
gevonden, die ons goed helpt en veel regelt in Haïti en die zelf ook in
Vialet woont. We kunnen van hem op aan,
waardoor we ook nu het project kunnen blijven
helpen.
Ook hebben we kunnen helpen in het
noodgebied na de aardbeving van augustus. En
we hebben plannen voor de toekomst.
❖ Een EHBOpost.
❖ Muziek- en dansbijeenkomsten, waar je kunt
leren drummen en dansen en mag
ontspannen en plezier maken.
❖ Kinderen naar school laten gaan door
schoolgeld en uniform en schoenen te
betalen.
❖ En natuurlijk zullen we altijd kijken of we
kunnen ondersteunen bij basisvoedsel.
❖ Maar in december willen we eerst graag, net als eerdere jaren, zorgen
dat ook onze vrienden in Haïti een kerstmaaltijd krijgen.
❖ En op 1 januari 2022 hun traditionele ‘Soup Joumou’, goed gevulde
pompoensoep.
❖ Ik beloof u het recept hiervan op 30 december op onze facebookpagina
‘Vrienden van Haïti Nederland’ te plaatsen. Dan kunt u hem ook maken
op de 31ste en delen op 1 januari 2022 met buren, vrienden en familie,
zoals de traditie is in Haïti. Hou dus de facebookpagina in de gaten!
❖

❖ Wilt u ons en onze vrienden in Haïti helpen, dat kan!
❖ Steun ons financieel.
❖ Voor € 10,--- verzorgen we voor een heel gezin een voedzame Soup
Joumou.
❖ Voor € 25,-- verzorgen we voor een heel gezin een heerlijke
Kerstmaaltijd.
❖ Voor elk ander bedrag wat u ons en hun wilt schenken, zullen wij een
goede bestemming vinden binnen ons project of bij nood in
noodgebieden.
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❖ Als laatste wil ik u allen nogmaals hartelijk danken voor uw giften en
steun. Zonder u geen verandering, geen sprankje hoop voor de
toekomst waar we zo naar verlangen.
❖ We kunnen het niet vaak genoeg zeggen; Dank u wel!
❖
❖ Met een liefdevolle groet; namens het bestuur van ‘Stichting Vrienden
van Haïti Nederland’
Ria van der Linde-Pollemans
❖ Ook in 2022 blijven we met uw steun actief in Haïti.
❖ Vergeet ze niet!
❖
❖ Voor meer informatie: www.vriendenvanhaitinederland.nl
❖ Reknr: NL 89 RABO 0105 1897 15

Wie, Wat, Waar?
Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:
Tim Hop, tel. 0031622392366
E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.
Kerkrentmeester/Ouderling:
Ria van der Linde, tel. 031623241700
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

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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