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In memoriam Gerrit van Olderen  

Gerrit is samen met Jan in 1999 om 

gezondheidsredenen in Spanje komen 
wonen. 
Ze woonden de eerste tijd in de buurt van de 
pastorie en zo kwamen ze in contact met ds. 

Erik Schuddebeurs. Mede dank zij hem 
hebben zij zich aangesloten bij ‘De 

Hoeksteen’.   
Al gauw werden ze actief in de kerk. De 

eerste die je zondags bij binnenkomst 
tegemoet trad was een breed lachende 

Gerrit, die je welkom heette, waar je een 
hand van kreeg en van wie je de liturgie en 

de liedboekjes kreeg aangereikt. 
Hij ging ook rond met de collectezakken en na de dienst telde hij de 

opbrengst samen met Jan. 

Samen gingen ze ook naar de inspiratie-ochtenden. Op een keer zei Gerrit 
tegen ds. Henk van den Born: ‘Het is toch mooi dat er in de catechismus 

staat: ‘Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven?’. En hij zei 
direct daar achteraan en met volle overtuiging: ‘Dat ik in Jezus Christus 

eigen ben Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft 
betaald’. Een geloofsbelijdenis in het klein. 

Ook heeft Gerrit veel betekend op de zaterdagse markt, waar 2e hands 
spullen werden verkocht ten bate van goede doelen in Spanje, samen met 

Jan en Ria en Leo de Bruijne. 
Voor Jan waren de laatste jaren niet makkelijk wegens het 

geheugenverlies van Gerrit. Maar hij zorgde liefdevol voor hem. 
Toen Gerrit in het ziekenhuis terecht kwam met een inwendige bloeding, 

hartproblemen, met longen en nieren die niet meer goed werkten, zag het 
er zeker niet goed uit. Het werd uiteindelijk een lange weg. Wat mooi is 

het dan om te zien dat naast Jan mensen om Gerrit heen hebben gestaan, 

op wat voor manier dan ook. Ook werd er voor hem gezongen en gebeden 
en dat maakte hem rustig.  

Uiteindelijk is Gerrit op 17 februari overleden. We hebben hem herdacht in 
een afscheidsdienst op dinsdag 22 februari jl. Op donderdag 24 februari is 

zijn stoffelijk overschot naar Nederland overgebracht. Op donderdag 3 
maart zal de uitvaartdienst gehouden worden om 14.30 uur in Ommeren 

die geleid zal worden door ds. Erik Schuddebeurs, waarna de begrafenis 
plaats vindt. Het adres en gegevens: zie rouwkaart. Over een eventuele 

livestream zal nog informatie per mail naar een ieder worden 
toegezonden. 

 
We wensen Jan veel sterkte toe voor de komende tijd en de troost van de 

hemelse Vader. 
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Van de redactie 

 

 
 

Beste gemeente, 
Op het moment dat ik deze Nieuwsbrief naar jullie 

toestuur zijn we druk bezig de laatste dingen 
klaar te maken voor ons vertrek naar Spanje. 

Morgenochtend vroeg stappen wij in de auto en hopen vrijdagmiddag te 
arriveren. Jullie vragen je misschien af waarom we zo moeilijk doen en 

met de auto gaan. De oncoloog die Henk behandelt, heeft ons dit echter 
aangeraden. Zorg vanaf het moment dat je vertrekt dat je al een 

vakantiegevoel krijgt en geniet van elk moment en van alles wat je ziet en 
meemaakt. 

Zo zouden we eigenlijk allemaal in het leven moeten staan. Dikwijls 

maken wij ons zorgen over dat wat ons zou kunnen gebeuren en dan blijkt 
achteraf dat het toch weer voor niets is geweest.  

Leven bij de dag, zeggen heel veel mensen tegen ons. Niet makkelijk, 
vooral als je weet dat je man ernstig ziek is. Maar wat schieten we er mee 

op als we nu al bedenken hoe het over een jaar zal zijn? God zal voorzien 
en dat hebben we het afgelopen jaar gemerkt. Als je te horen krijgt dat je 

nog enkele maanden te leven hebt, kun je je toch niet voorstellen dat je 
er een jaar later nog bent en zelfs nog een flinke reis naar Spanje kunt 

maken? Wij hebben echt het gevoel dat God een wonder heeft gedaan. En 
wat de toekomst brengt? We leggen het in Gods hand, want daar is het 

veilig. 
 

Wat heerlijk als we elkaar na ruim een jaar weer kunnen ontmoeten. We 
hebben echt heimwee naar Spanje gehad. En dan nu ook nog samen? 

 

We kijken er heel erg naar uit! 
 

Tot ziens en de hartelijke groeten van 
Anneke Nijhof 

e-mail: atnijhof@gmail.com 

mailto:atnijhof@gmail.com
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Mededelingen van de 

kerkenraad 

 

 
 

 

Van de voorzitter 
 
 

Beste gemeente, 
 

Inmiddels is het maart en zijn er zo weer veel dingen gebeurd. Zo zijn  
Bert en Ria Bosveld weer terug naar Nederland.  

We willen Bert bedanken voor zijn bijdragen aan onze gemeente. Zijn 
prediking was altijd aangenaam om naar te luisteren en natuurlijk ook 

voor de Bijbelstudies, die altijd goed bezocht waren. We willen je 
bedanken voor al je pastorale bezoeken. Maar liefst vijfentwintig keer heb 

je gemeenteleden bezocht, samen met je vrouw Ria. Bert en Ria, heel 

veel dank en Gods zegen toegewenst. 
 

En we mochten Kees en Ans van Velzen verwelkomen in de gemeente. We 
wensen jullie een fijne tijd hier in Spanje. Ik wens jullie veel wijsheid om 

de kudde te leiden en Gods woord te mogen brengen. 
 

We herdenken ook Gerrit van Olderen die van ons is heengegaan.  
Ook de mensen van de gemeente, die Gerrit bezochten en samen met Jan 

waakten: heel erg bedankt. Dit voor elkaar doen, verbindt en is kerkzijn.  
 

Jan, we wensen jou veel sterkte de komende tijd, en vertrouw op Hem in 
deze moeilijke tijd. 

 
Dan hebben we ook nog het kerkproject. Daar zou ik u maandelijks van 

op de hoogte brengen.  

De afgelopen maand hebben we een bouwer in Nederland bezocht. Met 
deze bouwer is een aantal jaren geleden ook contact geweest. Het was 

interessant om alvast te communiceren over de stijl en de manier van 
werken. Of deze bouwer tot de werkelijke uitvoerende partij gaat behoren, 

willen we nog geen antwoord op geven. Wel kunnen we zeggen dat we 
een enorm geduld moeten hebben om tot nieuwbouw te komen. Daarom 

is bestaande bouw niet uitgesloten. Zo zijn er wat verschillende bestaande 
gebouwen bekeken en zullen we ons beraden of daar ook werkelijk iets 

tussen zit. Dat was voor nu de bouw. We blijven doorgaan om een eigen 
plekje te vinden voor ‘De Hoeksteen’.  
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Dan wens ik u allen een fijne en gezegende periode toe en tot de volgende 

Nieuwsbrief. 
Ik wil afsluiten met een gedicht. 

 

Als het leven soms pijn doet, 
ziekte, sterven en verdriet 

komen op je weg 
en je weet niet 

welke kant je op moet. 
 

Leun dan maar op Mij. 
Maar steun vooral op Hem, 

Hij geeft je rust en kracht, 
Hij kent jouw stil verdriet, 

Hij kent jouw weg 
en brengt je veilig thuis. 

 
Tim Hop 

 

 

 

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering, gehouden 

op 4 februari 2022. 
Aanwezig: Jos Vanhoutte, Gijs van de Kolk en Kees van Velzen vanuit de 

pastorie. Via Skype: Tim Hop, Ria van der Linde en Anneke Nijhof 
 

Tim opent de vergadering door een ieder welkom te heten. In het 
bijzonder Kees, omdat hij hier voor de eerste keer een vergadering van de 

kerkenraad meemaakt. 

Hierna leest Tim vers 14 uit Ps. 51 voor. Het bijbehorende stukje gaat 

over geloof en gevoel. Geloven is voor het grootste deel een zaak van het 

hart. Je gevoel mag daar ook bij komen, maar alleen vertrouwen op je 

gevoel kan je op een verkeerd spoor zetten. 

Hierna gaat hij voor in gebed. 

1. De notulen van de vergadering van 21-2-2022 worden na een kleine 

wijziging goedgekeurd en vastgesteld. 

2. De bank heeft de afschriften van de overboekingen van de bank naar 

het adres van de voormalige kerk gestuurd en die zijn daar 

waarschijnlijk vernietigd. Het wachten nu is op het formulier uit 

Madrid. Verder ligt alles bij de notaris. Afwachten dus maar weer.  In 

principe moet alles klaar zijn vóór 15 juni 2022 omdat anders de 

mogelijkheid bestaat dat we onze ANBI-status verliezen. Mocht dit 

dreigen te gebeuren, dan zal geprobeerd worden uitstel te krijgen.  

3. Mercedes heeft het heel fijn gevonden dat zij het Onze Vader hardop 

heeft mogen bidden. Voor herhaling vatbaar.   
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4. Tim stelt voor om een aparte vergadering te beleggen voor de  

kandidering van een nieuwe diaken. We zijn het daar allemaal mee 

eens. Gekozen wordt voor woensdag 9 februari om 18.30 uur. 

 
 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 9 
februari 2022. Aanwezig: zie verslag van 4 februari 
 

Tim opent de vergadering met een overdenking van ds. Arie van der     
Veer n.a.v. Ef. 5:17b waarin wordt nagedacht over het begrijpen van dat 

wat God met ons leven wil. Niet altijd makkelijk om daar achter te komen. 
Soms moet je een speciaal plekje zoeken om te bidden.  

Hierna gaat hij voor in gebed. 
 

1. De notulen van de vergadering van 4 februari worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

2. Tim geeft Gijs het woord. Hij meldt dat hij na veel gebed en 

intensieve gesprekken met Gretha tot de volgende beslissing is 

gekomen. 

Hij wil zijn ambt met nog twee jaar verlengen mits de kerkenraad 

het ermee eens is dat hij dit samen doet met Gretha. Zij wil haar 
man dienen en heeft bij hem gezien hoe groot de liefde voor de 

gemeente hierbij een rol speelt. Zij wil wel echter wel graag officieel 
bevestigd worden als diaken. 

Kees geeft aan dat er op Bijbelse gronden geen bezwaren zijn. Ook 
in de Bijbel kennen we vrouwen die diacones zijn.  

Hun stem zal binnen de kerkenraad voor één stem gelden. Zo blijft 
er een oneven aantal kerkenraadsleden bestaan. 

Tim zegt dat hij hier zelf heel blij mee is; ook de anderen geven aan  
verrast te zijn. Wel zal de gemeente hiervan op de hoogte moeten 

worden gesteld, maar men moet, als er bezwaren zijn, schriftelijk 

reageren.  
De stemming hierover zal gebeuren tijden de gemeentevergadering 

op 10 maart a.s. 
  

 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 16 
februari 2022. 

 
Aanwezig: Tim Hop, Jos Vanhoutte, Gijs van de Kolk en Kees van 

Velzen, allen in de pastorie. Via skype: Anneke Nijhof. 

 

Tim opent de vergadering met het lezen van Spreuken 11:2  

‘Op trots volgt altijd schande en op nederigheid volgt wijsheid’.  
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Hij leest vervolgens een stukje voor dat de titel draagt: ‘Wijsheid 

vanuit nederigheid.’ Als je wijsheid wilt ontvangen, heb je 

nederigheid nodig in je hart.’ Het is belangrijk dat we ons zo 

opstellen. 

Vervolgens gaat hij voor in gebed. 

 

1. De notulen van 16 februari 2022 worden ongewijzigd vastgesteld. 

2. De naam van het ‘bijstandsteam’ wordt weer, na opmerkingen 

van diverse gemeenteleden, teruggebracht naar ‘pastoraalteam’. 

3. Ad Korevaar zal een inventarisatie houden over een mogelijke 

Israëlreis. Hij krijgt hiervoor toestemming d.m.v. een brief die 

Anneke zal sturen. 

 

Deze keer weinig punten voor de Nieuwsbrief. De overige agenda-

punten worden niet openbaar gemaakt. Dat geldt niet alleen voor dit 

verslag, maar voor alle korte verslagen. 

 

Anneke Nijhof 

scriba 

Van de predikant 
 
 

Dankbaarheid. 
 
Wij leven in een cultuur waarin uiterlijk belangrijk is. 

‘Wat zie je er goed uit!’ 
Dat horen we graag. 

 
En mocht het allemaal niet meer zo strak zitten, dan 

helpen we de natuur een handje. De botoxklinieken 

rijzen de pan uit. Soms wordt dat helpen van de natuur, 
als je dat al zo kunt zeggen, iemand fataal. 

Zoals onlangs die jonge Nederlandse vrouw die stierf in 
een kliniek in Turkije omdat ze haar lijf, met het 

verplaatsen via spuiten en injectienaalden van haar eigen lichaamsvet, 
nog meer wilde verfraaien. Overlijden tijdens een operatie omdat de naald 

mogelijk net iets te diep in een ader werd gestoken. 
Dat verhaal raakte mij. God heeft de mens namelijk prachtig gemaakt. 

Lees maar in Psalm 139. 
‘Maar laat jij nooit iets aan je lijf doen?!’ Ja, maar hoe ver ga je daarin of 

mag je daarin gaan? 
 

Een tijdje geleden las ik dat aan allerlei filmsterren en fotomodellen m/v 
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was gevraagd wat ze van hun eigen uiterlijk vonden. En niemand, maar 

dan ook niemand, was echt tevreden met zichzelf. 
Er moest nog zoveel veranderd worden. Een beetje meer van dit en een 

beetje minder van dat. 

 
Je uiterlijk en hoe belangrijk dat is? 

We gaan nog een stapje verder. 
Wonend in het Gooi én zeker in Blaricum kom je regelmatig BN 'ers tegen. 

Bekende Nederlanders. 
Je kunt daar zo maar Gordon, René Froger, Marco Borsato en de familie 

De Mol in het wild tegen komen. Over die laatsten is nu veel te doen, 
maar men maakt tochten langs hun huizen. 

Stel dat je ze ziet! 
Dan draait het ook om uiterlijk, maar je moet ook wel wat gepresteerd 

hebben. Je moet ergens goed in zijn. Hoe word je nou bekend? 
Ik sprak een man in de sportschool,  - ik ken hem al een tijdje -  die een 

heel goede coach is. Hij heet toevallig ook Kees en is zeer succesvol in wat 
hij doet. 

Helpt mensen echt verder. Hij heeft inzicht, maakt gebruik van een 

bijzondere methode en boekt geweldige resultaten. Daarom werd hij 
voorgesteld aan Matthijs van Nieuwkerk, die toen nog het goed bekeken 

programma ‘De wereld draait door’ had. Mogelijk kon Kees zinvolle dingen 
in dit programma te berde brengen.. 

Een gesprek volgde. Conclusie van Nieuwkerk: ‘Je bent echt een hele 
goeie, maar geen Bekende Nederlander, dus je kunt niet in mijn 

programma komen.’ 
Daar draait het dus om: bekend zijn of bekend worden. 

 
Jongeren zeggen dat ze later beroemd willen worden. 

Het liefst ook een BN'er. 
Een influencer. 

Bijzondere term vind ik dat. Influencer zijn. 
Kunnen beïnvloeden dus. Dat is het helemaal. Via allerlei kanalen, de 

(social) media b.v., invloed kunnen uitoefenen. Honderdduizenden, 

misschien miljoenen volgers hebben en als jij iets aanprijst weet je dat de 
dag daarop de winkels het product niet kunnen aanslepen. 

 
Prima, als God je geeft dat je bekend wordt en mensen naar je luisteren. 

Maar wat willen we daar dan eigenlijk mee bereiken? 
De Here Jezus zei: ‘Wat baat het een mens al win je de hele wereld, maar 

lijdt je schade aan je ziel?!’ 
 

Een tijd geleden kocht ik het boek ‘Lionheart’ van Memphis Depay. Zoals 
je weet voetbalt hij bij Barcelona. 

Je kunt van alles van hem vinden, zijn tattoos etc., maar hij spreekt wel 
degelijk over zijn geloof en is daarmee niet de enige voetballer. Neimar 

b.v. van Paris Saint Germain heeft een bandana om waarop staat ‘100% 
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Jesus!’. Dat vond zijn club zo vervelend dat ze hem 6 miljoen euro per jaar 

extra boden, als hij maar wat minder over zijn geloof zou spreken. 
 

Wat maakt mensen echt mooi en belangrijk? 

Allereerst dat je de Here Jezus kent als jouw Redder, Verlosser en 
Leidsman. 

Hij maakt alle dingen nieuw! 
Ooit krijgen we, door het geloof in Hem, een verheerlijkt lichaam. 

 
Het gevolg van het hebben van een relatie met Hem is, dat we heel 

anders in het leven staan of gaan staan met als kenmerk: dankbaarheid. 
Dat doet iets met je, of je oud of jong bent. 

Je gaat meer van mensen houden en wil b.v. niet meer roddelen. 
Dankbaarheid maakt je uiterlijk en je innerlijk fraaier dan welke 

behandeling dan ook. 
 

Dat kwam ik onlangs tegen bij de Colombiaanse wielrenner Egan Bernal. 
Hij won de Tour de France al eens en vorig jaar de Giro d'Italia. 

Onlangs klapte hij, op zijn fiets, vol op een stilstaande bus tijdens een 

trainingsrit ergens in zijn thuisland. 
Het gevolg? Een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een 

gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long, breuken in 
zijn gezicht en meerdere gebroken ribben. 

Ik citeer nu uit een bericht van de NOS. 
Dit zegt Bernal:  Ik had 95 % kans op een dwarslaesie en verloor bijna 

mijn leven met wat ik het liefste doe. Ik lig nog steeds op de ic en wacht 
op meer operaties, maar ik vertrouw op God dat alles goed komt. Ik wil 

God bedanken en ben de Universiteitskliniek La Sabana en al haar 
specialisten dankbaar voor het doen van het onmogelijke.’ 

 
Dat zeggen en getuigen als je zo in de kreukels ligt?! 

 
Misschien dat je nu zegt: ‘Dat is mooi, maar het gaat wel over een 

sportman die risico's neemt, maar wat als je buiten je schuld.....’ Vul maar 

in. 
 

Dan denk ik aan een vrouw die ik ooit thuis bezocht. Wat zij allemaal mee 
maakte! Ze was al jong weduwe geworden met een jongste zoontje van, 

toen zijn vader overleed, ongeveer 5 jaar oud. Stond er alleen voor. En nu 
was ze zelf ziek, een gevreesde ziekte met, naar de mens gesproken, 

geen kans op herstel. 
Daarbij had ze allerlei andere moeilijkheden, het een na het ander en ik 

was beschroomd om haar te bezoeken. 
Toen ik bij haar was vroeg ik na verloop van tijd, of ze een lied had dat we 

die zondag in de gemeente voor haar zouden kunnen zingen. 
Zonder aarzelen noemde ze het lied, ‘Tel uw zegeningen, tel ze een voor 

een. En je ziet Gods liefde dan door alles heen.’ 
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Even dacht ik, echt waar: ‘Theresia is aan het doordraaien en wordt 

sarcastisch en cynisch,’ maar niets was minder waar! 
Ze meende het echt. 

Ze had redenen te over, vond ze, om God te danken. 

 
Dat maakt een mens pas mooi en tot een grotere influencer dan wie dan 

ook! 
 

Kees van Velzen 

 

Pastoraat 
 

 

Beste broeders en 
zusters, 

 

Om met de deur in huis te 
vallen: na de reacties die we 

kregen na de naamsverandering 
van het ‘pastoraalteam’ in 

bijstandsteam, heeft  de 

kerkenraad besloten het bij het 
oude te laten en de naam 

‘bijstandsteam’ te laten vervallen. 

Dan is er zeer droevig nieuws. Na een tweetal weken gehospitaliseerd te 
zijn geweest is onze broeder Gerrit van Olderen overleden. De begrafenis 

zal plaatsvinden in Nederland, maar er is een afscheidsdienst in Torrevieja 
die gehouden zal worden op dinsdag 22-02-2022 waar we met zijn allen 

waardig afscheid kunnen nemen van Gerrit. Laten we met onze steun en 

gebed om Jan heen staan want hij heeft dit hard nodig. 

Ook Matys van Genderen (de oudere grijze heer die sinds een maand onze 
kerk bezocht) is door Corona getroffen. We houden jullie op de hoogte van 

het verdere verloop.  

Met Henk Nijhof gaat het naar omstandigheden boven verwachting. 
Morgen vertrekken Henk en Anneke richting Spanje en zij hopen 

aanstaande zondag in ons midden te zijn. 

Als laatste wil ik jullie vragen voor genoemde broeders te bidden en als 

iemand iets kan betekenen voor Jan Kwint, laat het hem aub weten zodat 

onze koster de steun en medeleven van de gemeente voelt. 

Groeten van het pastoraalteam : Hilda Windhoud, Carla van den Born, 

Petra Koelewijn en Jos Vanhoutte. 
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Verjaardagen 
 

 

Het is niet vanzelfsprekend dat je je 
verjaardag kunt vieren, maar gelukkig 

kunnen we hier de namen noemen van 

degenen die in maart jarig zijn: 
 

 2 maart Ruud Pullen 
 3 maart Bertus Hendrikse 

12 maart Gijs van de Kolk 
13 maart Ella Broere 

14 maart Rikkert Hoekstra 
21 maart Fred van den Heuvel 

25 maart Bert Verbist 
27 maart Carla van den Born  

 
We wensen een ieder een fijne dag toe en 

de zegen van de Heer voor het komende jaar. 

 

Een Israëlreis?    
Beste vrienden van de Hoeksteen. 
 

 
Eens had ik het voorrecht Israël te mogen 

bezoeken. De eerste reis was een 
oriëntatie/studiereis en daarna heb ik een groep 

van 38 deelnemers met een psychiatrische 
handicap mogen begeleiden tijdens een 8-daagse 

reis. Deze rondreizen hebben mij een inkijkje 
gegeven in welke omgeving onze Heer geleefd 

heeft en gestorven is en wederom is opgestaan. 
Ook een aantal plekken uit het Oude Testament 

hebben we bezocht. Het hele jaar door, in vele 

kerkdiensten en vieringen, zie ik nu als het ware 
het decor waar dit alles plaats vond. Echt een 

bijzondere verrijking voor mij die ik anderen ook graag gun. 
 

Met instemming van onze kerkenraad wil ik een poging doen dit te 
organiseren. Echter vooraf wil ik inventariseren of er voldoende animo is 

voor  een 10-daagse rondreis door Israël medio september 2023. 
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Wat betreft de inhoud en opzet van deze reis heb ik diverse leden van 

onze kerk gesproken die meerdere bezoeken aan Israël hebben gebracht. 

Hieruit put ik gegevens om tot  een mooie reis te komen. Veel zien en niet 
te overladen, dus ook een aantal rustmomenten om alles te laten indalen. 

Ook heb ik reisbeschrijvingen van twee reizen die door bekende 
organisaties aangeboden worden. Uit al deze informatie zal ik een 

reisprogramma samenstellen en te zijner tijd aan u aanbieden. Ik zal 
zeker rekening houden dat de reis ook geschikt is voor mensen die iets 

minder mobiel zijn. Ook zal er een Nederlandstalige gids bij zijn. 
Als er voldoende animo is voor zo’n reis kan ik diverse offertes opvragen. 

Ik besef nu al na wat rondkijken op internet dat er een flink prijskaartje 
aan zal hangen. Individuele reizen als deze worden in mei 2022 

aangeboden voor € 1.800-.  De laatste jaren zijn deze prijzen erg 
gestegen. Maar wellicht kan er een mooie prijs geboden worden als je met 

een groep komt. Een mooie uitdaging! 
Dat ik dit niet alleen kan en wil moge duidelijk zijn. Als blijkt dat er 

voldoende animo is zullen we hier ook een invulling voor vinden. 

 
 

Heeft u interesse?  Meld dit dan nog vrijblijvend, zodat ik offertes kan 
aanvragen. 

Pas dan kunt u zich inschrijven op de reis. 
 

Ad Korevaar 
a.korevaar2@gmail.com 

0013654201629 
 

Eenmaal dit Heilige Land gezien is: Nooit meer te Vergeten!!! 

 

Activiteiten 
De cantorij 

 
Beste gemeenteleden en gasten van onze kerk 

“De Hoeksteen”,  
Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur in de 

kerkzaal studeren wij liederen in die wij in de 

zondagse erediensten na de prediking gaan 
zingen. Onze cantorij bestaat dan ook altijd uit 

leden die op dat moment aanwezig zijn. Of u nu 
eenmaal of meerdere malen mee kunt zingen, u 

bent hiervoor van harte uitgenodigd om  op deze 
manier een bijdrage te leveren aan de zondagse eredienst. 

about:blank
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Ons motto is dan ook: KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE. 

Tot ziens op onze eerstvolgende woensdagmorgen.  
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… 
 

Ruud en Anita Pullen 
 
   

Mijn naam is Ruud Pullen(59) en ik ben in 1983 getrouwd 

met Anita Pullen-Breur (59) in onze woonplaats Dordrecht, 
waar we ons hele leven al wonen. We zijn de trotse ouders van 1 zoon, 2 

dochters en een pleegdochter en opa en oma van 6 kleinkinderen.  
We hebben elkaar ontmoet in een kerkelijke  

jeugdvereniging in Dordrecht en zijn van huis 
uit Gereformeerd en lid van de PKN Gemeente 

“Ontmoetingskerk” ook in Dordrecht.  
In 1986 heb ik samen met mijn broer het 

aannemersbedrijf van onze vader 
overgenomen. De derde generatie van het 

familie bedrijf (sinds 1927) was een feit.  

Een mooie intensieve periode met veel 
mogelijkheden en met opgroeiende kinderen, 

waar Anita zich het meest over ontfermde. Een 
mooi, druk gezin.  

We probeerde de ontspanning te zoeken in de 
weekenden waar we vaak te vinden waren op 

een camping in Zeeland. 
Als alle kinderen uiteindelijk het huis uit zijn ga je wat meer naar de 

toekomst kijken. En na ca. 35 jaar hard werken met ups en downs en de 
nodigde stress, is het wel mooi geweest en heeft onze zoon het stokje 

overgenomen en gaat hij als 4e generatie het bedrijf voortzetten. 
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De periode van prepensioen met meer vrije tijd brak aan en dat heeft erin 

geresulteerd dat we in de winterperiode op de camping La Marina in 
Spanje kunnen zijn, in de zomer runnen Anita en ik samen  een 

Camperverhuurbedrijf,  wat we nu al enkel jaren met veel plezier doen. 

Op kerkelijk gebied ben ik al jaren betrokken als Kerkrentmeester bij de 
Ontmoetingskerk in Dordrecht.  

De eerste jaren dat we in contact kwamen met de kerk in Guardamar 
hebben we als zeer verrijkend ervaren, met name een kerk waar plaats is 

voor verschillende geloofsgezindten en wisselende predikanten sprak ons 
zeer aan. Jammer dat er besloten is voor een andere plek, maar hopelijk 

komt er weer snel een vaste plek voor de kerk. 
 

Hartelijke groet Ruud en Anita Pullen 
 

Tot slot nog een mooi gedicht 
 

Woorden van Gods liefde 
 
Wat de toekomst nog brengen mag,  
Ik ben bij je, elke dag. 

Ik ga je voor op al je wegen. 
 

Ik wijs de weg die jij mag gaan 
en Ik zal altijd naast je staan 

en jou omringen met Mijn zegen. 

 
In deze onzekere tijd bied Ik jou Mijn zekerheid; 

Ik heb jouw leven én je toekomst in Mijn hand. 
 

Niets kan je scheiden van Mijn liefde,  
Ik geef je het eeuwige leven. 

Je zult tot in eeuwigheid niet verloren gaan. 
 

Ik ben machtiger dan wie dan ook.  
Jij bent van Mij en niemand zal je  

uit Mijn handen kunnen roven. 
Jijzelf niet, je omstandigheden niet, 

moeilijkheden en problemen niet, 
en ook de aanvallen die de vijand op je weg brengt 

kunnen jou niet uit Mijn hand rukken. 

 
Wat er ook gebeuren zal… 

Mijn liefde is sterker, 
Mijn kracht is groter, 

Mijn voorziening is mooier,  
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Mijn hulp is doeltreffender 

dan alles wat jij ooit zelf kunt bedenken. 
 

Als je niet kunt overzien waar jouw weg naar toegaat, 

Ik leid je in het onbekende land. 
Jouw hand rust in Mijn sterke hand,  

Ik laat je nooit los. 
 

Ik ben de grote, machtige God, 
Ik doe wonderen, alleen Ik kan dat doen. 

Ik vergezel jou op een weg van hoop 
troost, kracht en genade. 

 
In een onzekere tijd ben Ik het Die jouw leven leid,  

je kunt je in vol vertrouwen aan Mij toevertrouwen. 
 

 
 

 

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/Vice-voorzitter 

Jos Vanhoutte, tel. +34 6 933 829 61 
E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com 

 
Diaconie/Diaken: 

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94 
E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl 

 
Scriba/Ouderling/Redactie: 

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18 
E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl 

E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl 
 

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden 
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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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