Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4
no. 10 – april 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: Kees van Velzen
BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL
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Van de redactie
Beste gemeente,
Allereerst de mededeling dat Henk en ik
ontzettend blij zijn dat we weer in Spanje zijn geweest. Weer mensen
ontmoeten die ons in de loop der jaren dierbaar zijn geworden en waar we
naar uit hebben gezien.
Toch zit er een klein, zwart randje omheen.
We hebben als kerkenraad een hele moeilijke maand achter de rug,
grotendeels door het aftreden van de kerkrentmeester Ria van der LindePollemans.
Voor ons als kerkenraad dubbel moeilijk omdat we geen opening van
zaken kunnen en mogen geven. We hebben bij onze bevestiging de eed
afgelegd tegenover God en de gemeente, dat we de zaken, die zich binnen
de kerkenraad afspelen, niet naar buiten mogen brengen.
En dat is eigenlijk het grootste criterum waar het om draait.
We weten dat er in de gemeente dingen over de kerkenraad worden
gezegd, die absoluut niet waar zijn en die je zo graag zou willen
weerleggen. Er speelt zich zoveel meer af in een vergadering, maar we
mogen dit niet naar buiten brengen, juist om mensen niet te beschadigen.
Ik kan alleen maar zeggen: ‘Denk eraan dat elke zaak twee kanten heeft’.
Neem deze raad mee als u dingen ter ore komen, waar u graag de andere
kant van zou willen weten, maar hopelijk begrijpt u dat dit, wat de
kerkenraad betreft, niet kan en niet mag.
Ik denk dat ik dit niet alleen als redactie, maar ook als kerkenraadslid
tegen u heb mogen zeggen.
Nu iets heel anders.
We zijn de lijdenstijd van Christus ingegaan. Ook Hij heeft over kwade
beschuldigingen, die tegen Hem werden ingebracht, gezwegen. Niet
omdat Hij dat niet mocht, maar omdat Hij de wereld wilde redden van
zonde en schuld en Hij heeft door dat vreselijke lijden, dat Hij heeft
ondergaan, ons daarvan vrijgekocht.
Geprezen zij Zijn naam!
Met hartelijke groeten,
Anneke Nijhof, atnijhof@gmail.com
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Goede Vrijdag en…

Pasen!
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Meditatieve wandeling op Goede
Vrijdag in Rojales
De Interkerkelijke Gemeente ‘De Hoeksteen’ organiseert op Goede Vrijdag
15 april een meditatieve wandeling rond de kruisweg in Rojales. Het is
bedoeld voor alle Nederlandstaligen die aan de Costa Blanca verblijven. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Belangstellenden worden uitgenodigd om
van 10.00 tot 11.15 uur mee te lopen. Het is niet nodig om een geoefende
wandelaar te zijn of speciale kleding te dragen, maar voor
rolstoelgebruikers is de tocht vanwege de vele trappen niet geschikt.
Startpunt is het bekende thee- en koffiehuis Plaza
Diferente aan de Calle Ramón y Cajal 13 te Benimar.
Om stipt 10.00 uur zal hier vandaan de wandeltocht
beginnen. Men kan ook om 10.15 aansluiten aan het
eind van de Calle San Isidro in Rojales, bij het begin
van de trappen. Van daaruit zal de kruisweg gelopen
worden naar de top van de heuvel, waar voor
omwonenden de bekende drie kruizen staan. Bij iedere
statie zal kort worden stilgestaan. Paul van der Laan,
historicus en theoloog, bij iedere statie historische en
Bijbelse toelichting geven, waarna een kort moment
van stilte in acht zal worden genomen. Ds. Kees van
Velzen verzorgt de lezing van de bijbehorende
Schriftgedeelten en sluit af met een korte overdenking. De cantorij van de
Interkerkelijke Gemeente ‘De Hoeksteen’ zal onder leiding van haar
cantor Bram de Smidt zorgen voor de muzikale omlijsting.
De kruisweg met haar veertien staties zijn een belangrijk religieus en
cultureel fenomeen binnen de Rooms-katholieke kerk en neemt in Spanje
een belangrijke plaats in. De staties zijn
in elke Rooms-katholiek kerkgebouw te
vinden. Zij vertellen het lijdensverhaal
van Jezus Christus, zoals dat in een
moderne vorm ook in het tv-programma
“The Passion” wordt verteld. In 2018 en
2019 werd deze meditatieve wandeling
eerder georganiseerd .
Vele belangstellenden liepen destijds
mee. Na een lange coronapauze zijn de organisatoren blij en dankbaar dat
deze traditie weer kan worden voortgezet.
Meer informatie is te vinden op de website www.iggds.nl of telefonisch te
verkrijgen bij de dienstdoende predikant ds. Kees van Velzen - tel. (00
34) 865770841.
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Mededelingen van de
kerkenraad
Van de voorzitter
Beste gemeente,
In deze nieuwsbrief wil ik nog even terugblikken op de lange tijd in
Spanje. Het was een mooie, maar ook drukke tijd. We hebben de
gemeentevergadering gehad, waar de gemoederen soms hoog opliepen.
Positief is dat Gijs van de Kolk zijn ambt wilde verlengen en dat hij dit
ambt samen met zijn vrouw Gretha gaat doen. Een mooie oplossing om
deze taak wat te verdelen. Ook Gretha willen we hartelijk welkom heten
en ik ben blij dat je de gemeente met volle overtuiging wil dienen.
Dat Ria de functie van kerkrentmeester heeft neergelegd is jammer, maar
ieder mens maakt gelukkig zijn eigen keuzes. Ria, van deze kant, bedankt
voor je inzet en bewogenheid met de gemeente. Ik wens je veel wijsheid
en rust toe de komende periode.
Maar wat ook weer fijn is, dat Carla van den Born het wil overnemen.
Carla, ook jij van harte welkom. Wat fijn dat jij je ook dienstbaar opstelt
en zo de gemeente weer verder helpt.
Nu de Corona bijna voorbij is en we ons weer vrijer voelen, breekt er
plotseling oorlog in Europa uit. Heftig om dit allemaal te zien. In mijn
woonplaats Eemdijk kon de kerk het niet aanzien om niets te doen. Zo
besloten de gemeenteleden een bus te huren en vijftig mensen op te
halen. Deze zijn ondergebracht bij gastgezinnen. Ook wij hebben
onderdak geboden aan een gevluchte moeder met haar dochtertje van
drie.
Het zijn allemaal spannende tijden. Laten we voor deze mensen bidden
dat de oorlog snel over mag zijn.
Dan nog wat nieuws over de eigen ruimte voor de kerk. De nieuwbouw is
voorlopig van de baan. Gezien de traagheid en vele rompslomp die
nieuwbouw meebrengt is dit even opzij gezet. Wat dan wel? Binnenkort
hoop ik u daar meer over te kunnen vertellen. Er worden voorlopig dingen
uitgezocht naar de mogelijkheden en haalbaarheid van het kerkproject.
Dat was het dan weer even en ik hoop 1e Paasdag weer in de kerk te zijn.
Zo wil ik afsluiten en vraag ik u eens te lezen: 1 Korintiërs 13. Hier zou
ons grootste verlangen naar uit moeten gaan.
De vrucht van de Geest
is ……………liefde.
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Zwijgt gij, zwijg dan uit liefde;
spreekt gij, spreek dan uit liefde;
bestraft gij, bestraf dan uit liefde,
ontziet gij, ontzie dan uit liefde!
Laat die liefde in uw hart wortel schieten,
dan kan er slechts goeds uit voortkomen.
Tim Hop
voorzitter

Collecte-opbrengsten en het aantal kerkgangers
vanaf 2 januari 2022 tot en met 27 februari 2022
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).
datum
2-1-2022
9-1-2022
16-1-2022
23-1-2022
30-1-2022
6-2-2022
13-2-2022

aanwezigen
37
46
52
55
55
50
58

20-2-2022
27-2-2022

52
58

1e collecte
2e collecte
€ 131,40
€ 71,87
€ 146,00
€ 98,68
€ 150,40
€ 109,57
€ 118,41
€ 105,42
€ 155,52
€ 103,33
€ 115,95
€ 117,34
€ 115,68
€ 146,31 Avondmaalscollecte Hulp aan Haïti
€ 98,76
€ 74,97
€ 135,62
€ 106,60

Vanaf 1 januari tot en met 24 februari is er € 1.695,-- aan vaste vrijwillige
bijdrage binnengekomen, waarvoor onze hartelijke dank.
Voor de diakonie € 10,-.
Namens de kerkenraad,
financieel beheer.

Kerkelijke stand
Bert Verbist en Rina Dohmen hebben hun lidmaatschap opgezegd. Dat
spijt de kerkenraad, maar wenst hen toch alle goeds toe voor de
toekomst. Dank voor alles wat jullie voor de kerk hebben gedaan.
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Wat doet de diaconie?
Hulp bieden aan armen. Dat is het
beeld dat veel mensen hebben van een
diaconie. Dat is inderdaad een
belangrijk aspect van diaconaal werk.
Daarbij gaat het om maatwerk. We
kijken naar mensen, om hen in de
praktijk te helpen.
Dat kunnen we doen we via de Voedselbank en de gaarkeuken.
Er zijn in Spanje veel mensen die door het sociale vangnet zakken en op
geen enkele manier hulp ontvangen, die op geen enkele manier aanspraak
kunnen maken op sociale voorzieningen.
Dan is er een instantie van vrijwilligers in Torreviega, die op een
eenvoudige manier een gaarkeuken runt waar de mensen, die hiervoor in
aanmerking komen, op de meeste dagen een warme maaltijd kunnen
afhalen.
Daarnaast krijgen ze ook nog de meest noodzakelijke dingen die in een
huishouding nodig zijn, maar aangezien de fondsen niet zo groot zijn
betreft het hier alleen zeer noodzakelijke zaken.
Ons grote voorbeeld is onze Heere Jezus, Die niet naar deze wereld is
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij is ons grote
voorbeeld. Hij zag om naar de kwetsbare mens: weduwen, wezen, armen,
zieken, gehandicapten en gevangenen.
Diaconaat is niet moeilijk: gewoon medemens zijn. Diegene helpen die
geen helper heeft.
Eigenlijk zijn we allemaal diaken! Diaconaat (dienstbaar zijn) is de liefde
van Christus zichtbaar maken. Er gebeurt ook heel veel buiten de diaconie
om, er wordt stilletjes heel veel werk verzet.
Dit hoeft ook niet bekend te zijn, er is er EEN, Die alles ziet en hoort.
Namens de kerkenraad,
Diaconie Guadamar
Gijs van de Kolk

Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen
16-2-2022
Na de opening, schriftlezing en gebed door de voorzitter hebben we o.a.
het volgende geregeld:
8
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-

-

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 9-2-2022 worden
goedgekeurd en vastgesteld.
Jan Kwint neemt, nu Gerrit van Olderen is overleden, in het vervolg
samen met Ria van der Plas het kosterschap waar. Mocht Jan of Ria
verhinderd zijn, dan is Heide Schenkenberg bereid om bij te
springen.
Ook gaat laatstgenoemde zorgen voor de bloemen in de kerk.
De naam van het pastoraalteam wordt weer in ere hersteld.
Ad Korevaar zal een inventarisatie houden over een mogelijke
Israëlreis.
De volgende kerkenraadsvergadering zal gehouden worden op 25
maart 2022.

25 maart 2022
Nadat de voorzitter de aanwezigen welkom heeft geheten leest hij een
paar verzen voor uit Psalm 119: 105-113 en gaat voor in gebed.
- De notulen van de kerkenraadsvergadering van 16-2-2022 worden
goedgekeurd en vastgesteld.
- De gemeente-orde die op de website is geplaatst zal opnieuw door
de kerkenraad worden bekeken en daar waar nodig/nuttig is worden
gewijzigd of aangepast. Daarna zal hij opnieuw aan de
gemeenteleden worden voorgelegd om samen te kijken wat de
uiteindelijk tekst moet worden. Ook nu blijkt weer dat de gemeenteorde op de website niet is gedateerd en ook niet is ondertekend.
- Aan het verzoek van Clarie Spoor om meer opwekkingsliederen te
zingen tijdens de dienst zal gehoor worden gegeven.
- De volgende kerkenraadsvergadering zal gehouden worden op
vrijdag 8 april 2022.
De andere agendapunten zijn intern besproken en kunnen vanwege
geheimhouding niet worden gepubliceerd.
Anneke Nijhof
scriba
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Van de predikant

‘Toeval’ in Torrevieja
We hebben de afgelopen tijd gesproken over
toevalligheden n.a.v. het Boek Ruth.
Bestaat toeval?
Tijdens de inspiratiemorgens hebben we er met elkaar
over gesproken. Mooie dingen werden gedeeld, hoe soms
ook in barre omstandigheden er ineens schijnbaar onverklaarbare dingen
kunnen gebeuren.
Hoe je als gelovige tegen allerlei ‘toevalligheden’ aanloopt waarin je Gods
hand mag (h)erkennen.
Het leven met God vind ik prachtig, spannend en nooit saai. Wonderlijk
om te bedenken dat je de Almachtige Vader in Christus mag kennen als
jouw Vader. Een Vader Die allerlei dingen laat gebeuren die voor ons een
toevallige samenloop van omstandigheden lijkt te zijn.
Onlangs waren onze jongste schoondochter met ons oudste kleinkind een
paar dagen bij ons. Tante en nichtje dus!
Van een aantal gemeenteleden hadden we goede tips gekregen om leuke
dingen te doen. We hebben vier prachtige dagen gehad.
Vrijdag was het markt in Torrevieja en dat heb ik geweten. Het bleek daar
vol te staan met kraampjes met kleding, schoeisel en allerlei snuisterijen.
De dames waren daar niet bij weg te slaan en er werd stevig
onderhandeld.
De Spaanse economie is weer geholpen.
Maar ook eetbare zaken zoals groenten, fruit, olijven waren er en...
churros! Dat laatste wilde onze kleindochter wel eens proberen.
Ikzelf had dat spul nog nooit geconsumeerd, maar het viel zeker niet
tegen!
Na afloop van de markt reden we naar de zee. De route ken ik
ondertussen omdat die voor een deel naar de kerk voert, maar waar we
normaal gezien bij het stoplicht rechtsaf slaan, reden we nu rechtdoor.
Totale verrassing.
Niet een strand met boulevard, dan moest als je bij de zee aangekomen
was naar rechts, maar onstuimige golven die beukten tegen rotsen. Het
waaide hard en de golven sloegen metershoge fonteinen omhoog, die dan
weer als watervallen terugstroomden naar de zee.
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Foto's werden genomen, filmpjes werden gemaakt, we werden nat
gesproeid door het zeewater.
Geweldig!
We hadden de smaak te pakken gekregen van Torrevieja en wilden nog
wel wat meer zien. In de verte zagen we een reuzenrad, dat bleek later
stil te staan daar bij de haven, maar dat kon de pret niet drukken.
We reden over een rotonde bij de haven voor een restaurant dat ‘La
Marina’ heet langs en dan ineens ziet Ans iets.
‘Wat is dat?!’ roept ze.
Nu zien we het in de auto allemaal. Op de stoep, voor dat restaurant, aan
die rotonde dus, ligt een tas. Een mooie, waarschijnlijk dure, damestas.
Met daarnaast, open en bloot een bijna nieuwe telefoon. Mensen lopen er
langs en niemand lijkt er erg in te hebben. De wildste gedachten komen
boven. Een ontvoering? Andersoortige criminaliteit? Maar waarom ligt die
telefoon er dan bij?
Dit klopt niet.
Ik zet de auto aan de kant en we lopen erheen. Pakken de tas en de
telefoon op. Niemand in de buurt reageert.
We maken de tas open en checken de inhoud. Cash geld voor een kleine
400 euro aan bankbiljetten en een identiteitskaart.
De telefoon blijkt niet vergrendeld te zijn!
We kunnen dus bellen.
Mijn schoondochter, die juriste is, checkt wie er het laatst gebeld heeft. En
of er met dat nummer vaker gebeld is.
Dat nummer wordt gebeld. Na verloop van tijd neemt iemand op. Een
gejaagde mannenstem. Mijn schoondochter stelt een aantal
controlevragen. Het blijkt de tas van een oudere Poolse dame te zijn die
met haar man een appartement heeft in Torrevieja. De meneer aan de
telefoon blijkt haar man te zijn die zeer, zeer dankbaar is dat we de tas,
die uit een fietsmand gevallen is, gevonden hebben. En dit aan hen
melden, want ze hadden de hoop al opgegeven.
Een tijd later komt deze man aan. Op de fiets en ik herken hem van de
foto in de telefoon.
Len, heet hij en hij is door het dolle heen dat hij de tas terug krijgt.
Hij is een Pool, die met zijn vrouw in Canada blijkt te wonen. Hij geeft een
vindersbeloning aan Meera en Liv en dan zegt hij ineens dat hij God zo
dankbaar is dat het zo afloopt!
We schudden elkaar opnieuw de hand en met een hartelijk ‘God bless
you!’ nemen we afscheid.
Ietsje teveel ‘toevalligheden’. We zijn in Torrevieja en zien een reuzenrad
en besluiten er naar toe te rijden. Dan ziet Ans een telefoon, daarnaast
een opvallende rode brillenkoker en een open tas, waarin later cash geld
en een identiteitsbewijs blijken te zitten. Het ligt allemaal naast elkaar op
de stoep.
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Al die spullen moeten er een hele tijd gelegen hebben. Mogelijk al een
kwartier. Mensen lopen er langs en niemand doet wat. Zien ze het niet? En
waarom dan niet?
Totdat wij komen, het zien en iets doen.
De tas blijkt te zijn van, ik denk, een christelijk echtpaar.
Het heeft ‘kennelijk zo moeten zijn’.
Dank U Heer!
Kees van Velzen

Pastoraat
Beste broeders en zusters,
Hier in Spanje kijken we uit naar de
zomer en de zon, want de winter
duurt nu toch wel erg lang. En dan
hadden we ook nog last van geel
woestijnstof. Twee dagen lang was de
lucht oranje gekleurd. Mij gaf het een
raar gevoel, maar zie, alles is terug
bij het oude en we gaan weer rustig
verder.
Ook deze maand waren er nog
Coronabesmettingen. Bram de Jong, Elske Haveman en Bram de Smidt
kregen er mee te maken, maar gelukkig is men na de vaccinaties niet zo
ziek geweest.
Henk en Anneke Nijhof zijn ook terug geweest in Spanje, wat gezien de
gezondheid van Henk toch als een wonder gezien mag worden. Hij heeft
de hele autorit zelf kunnen rijden.
Heide Schenkenberg heeft, net als Paul van ’t Hoff, Corona gekregen. We
hopen dat ze er niet te ziek van zijn en snel weer mogen opknappen.
Fred van den Heuvel heeft weer enkele dagen in het ziekenhuis gelegen.
Zijn medicijnen zijn aangepast en hij is inmiddels weer thuis.
Ik ben tevreden dat het pastoraal nieuws kort is. Niet vanwege het
schrijfwerk, maar omdat we blijkbaar met zijn allen in redelijke goede
gezondheid verkeren.
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Broederlijke groeten,
Jos Vanhoutte
email: jos.vanhoutte49@gmail.com

Verjaardagen
De jarigen van deze maand:
15
19
20
25
28
29
29

april
april
april
april
april
april
april

Elske Haveman
Rina van der Laan
Ria de Bruijne
Abram de Haan
José Lindhout
Jan Brussaard
Ben Zuidhof

Allemaal Gods zegen toegewenst en maak er
een mooie dag van.

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.
Ons motto is dan ook: KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE.
Tot ziens op onze eerstvolgende woensdagmorgen.
Uw cantor Bram de Smidt.
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Inspiratie-bijeenkomsten
Elke woensdagochtend om 11.00 uur in
de kerkzaal. Onder leiding van de
predikant worden er verschillende
onderwerpen/bijbelgedeeltes
behandeld. U bent van harte welkom
om mee te denken en om mee te
praten!

De pen is doorgegeven aan…
Ria van der Plas
Er is mij gevraagd om mij via ‘De pen’ voor te stellen (al denk ik dat velen
mij al kennen).
Mijn naam is Ria van Rossum-van der Plas, beter
bekend als Ria van der Plas. Ik ben 75 jaar geleden
geboren in Voorhout en opgegroeid in Katwijk aan
Zee.
Ik ben Ned. Hervormd (de zware kant). Door mijn
huwelijk ben ik Gereformeerd geworden en ik heb op
18-jarige leeftijd héél bewust voor mijn geloof gekozen
door belijdenis te doen.
Mijn man en ik zijn in Rijnsburg gaan wonen, maar ons
zeemansbloed liet zich niet onderdrukken en wij zijn
gaan varen op de Rijnvaart, eerst als stuurman en
later als kapitein.
In die jaren bezochten wij ook trouw de schipperskerk in Duitsland en
Zwitserland. We kregen drie dochters, waarvan twee op het schip en de
derde kwam toen wij weer aan de wal gingen wonen. Dit omdat de oudste
naar school moest en wij na een bezoek aan het internaat besloten dat
het beter was om te stoppen met varen; een zware beslissing.
Ook heb ik twee kleinzoons die in Noord-Ierland wonen met hun ouders
en een kleindochter en achterkleinzoon in Antwerpen.
Aan de wal gekomen ben ik gaan leren voor de bejaardenzorg, waar ik
later heel veel aan gehad heb toen ik vrijwilligerswerk ging doen in een
verpleeghuis.
14
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Onze grote hobby was fietsen langs de rivieren in Nederland, Duitsland en
Frankrijk. O.a. de Moezel, de Neckar, de Main Wezer en in Frankrijk de
Loire en de Dordogne en natuurlijk de mooie Donau en de stad Wenen.
Ook een gedeelte van de Spaanse kust, Valencia en omstreken.
Toen ik alleen kwam te staan werd daar Tjechië en de hele Rijn vanaf
Chur aan toegevoegd.
In 2002 werd mijn man ziek; hij kreeg dementie. Dit was voor mij een
hele zware periode met ook twijfels naar God, maar door gesprekken met
mijn predikant werd mijn geloof alleen maar sterker en ik kon het
overgeven aan God.
Mijn man is toen in 2006 overleden.
In die periode leerde ik mijn tweede partner kennen (zijn vrouw had ook
dementie) en wij konden elkaar steunen als het moeilijk was. Wij
beschouwden het geluk dat wij beiden weer mochten ontvangen als een
geschenk van God.
In 2013 ben ik resident geworden in Spanje, waar mijn tweede partner in
2018 overleed. Vlak daarna ontdekte ik de Nederlandse kerk in
Guardamar. Ik ben er naar toe gegaan en nooit meer weggegaan. Nu mag
ik in Gods kerk op zondag dienen door samen met Jan alles voor de dienst
te verzorgen. Als hobby is het zingen erbij gekomen, o.a. bij de cantorij
en nog twee koren. Ook verzorg ik met plezier de afscheidslunch voor de
vertrekkende dominees en natuurlijk het Kerstdiner.
Ik hoop dat jullie mij nu een beetje beter hebben leren kennen.
Hartelijke groet,
Ria van der Plas

De plattelander
Je kunt wel zeggen dat hij opviel. En niet zo zuinig ook… Een beetje
onwennig zat hij tussen de deftige gasten. Een echte plattelander. Zeg
maar gerust: een boer. Je kon het aan zijn handen zien. Je kon het aan
zijn kleren ruiken.
Tegenover hem zat een man uit de stad. Typisch een heer van stand.
Zeer geleerd, zo aan zijn gezicht te zien. Indrukwekkende denkrimpels.
Deftig brilletje op zijn neus. Een keurig kostuum om het zwaarwichtig lijf.
De maaltijd begon. De ceremoniemeester tikte tegen zijn glas. ‘Een
ogenblik stilte, alstublieft.’
Het lachen verstomde, het gepraat hield op. Iedereen keek wat glazig
voor zich heen. Wat te doen? Stilte? Waarvoor?
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Alleen de boer vouwde zijn handenen sloot zijn ogen. Hij bad. Hij hoefde
er geen seconde over na te denken. Hij was thuis gewoon om te bidden.
Waarom zou hij het hier niet doen? Een mens behoeft zich toch niet te
schamen om in een kort moment van stilte de goede Gever van het leven
te bedanken ‘voor nooddruft en voor overvloed?’
Nou ja, God danken voor nooddruft, voor tekorten en voor tegenslagen –
dat ging hem eigenlijk iets te ver. Maar verder was het toch een mooi
gebed, dat hij dankbaar bad als hij aan tafel zat. Misschien waren de
woorden een beetje ouderwets, maar hij leerde het gebed al als kind,
zodoende…
‘O Heer, wij danken U van harte,
voor nooddruft en voor overvloed.
Waar menig mens eet brood der smarte,
hebt Gij ons mild en wel gevoed.
Doch geef, dat onze ziele
niet aan dit verganklijk leve kleev’
maar alles doe wat Gij gebiedt,
en eind’lijk eeuwig bij U leev’.’
Even later ging het geroezemoes weer vrolijk verder.
‘Zozo,’zei de deftige heer. ík zie dat ze bij jullie op het platteland nog
bidden voor het eten. Dat is bepaald curieus, zeg. Doen ze dat bij jullie
nog allemaal?’
‘Nee,’ zo sprak de boer, ‘nee, dat kan ik niet zeggen. Allemaal doen ze dat
bij ons niet. Je hebt er bij ons heel veel die niet bidden voor het eten.’
‘Zozo,’ reageerde de deftige meneer met het voorname brilletje op de
fraai gevormde neus, ‘zozo, net wat ik dacht. Alleen de oudjes zeker nog,
en de minst ontwikkelden, naar ik aanneem?’
‘Nou nee, dat bedoel ik niet,’ antwoordde de boer. ‘Ik bedoel eigenlijk
alleen die oude zeug bij ons in het varkenskot, die zeug en die zeven
biggen – die bidden niet, die vallen zomaar aan op het voer dat ik breng.
Maar verder dankt bij ons op het erf natuurlijk iedereen de Schepper voor
het voedsel dat Hij groeien laat…’
De tafelgenoot zweeg.
Zwijgend stak hij zijn lepel soep in de mond, die nog wijd openstond.
Tekst ds. André F. Troost
overgenomen uit ‘Elisabeth
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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.
Kerkrentmeester/Ouderling: vacant
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

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
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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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