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Van de redactie
Dit wordt het eerste nummer van een nieuwe
jaargang. Vier jaar hebben we alweer een
digitale Nieuwsbrief en voor zover ik het heb
gemerkt, weten we al niet beter en wordt het
door iedereen op prijs gesteld. Want verblijf je
nu in Spanje of België of Nederland, iedereen
ontvangt hem.
Inmiddels zijn ds. Kees van Velzen en zijn vrouw Ans weer richting
Nederland vertrokken en hebben we vandaag kennis gemaakt met ds. Erik
Schuddebeurs en zijn vrouw Wilma. We wensen hen een gezegende tijd
toe in de drie maanden dat ze in Spanje zullen verblijven.
In Nederland is het inmiddels ook lente geworden. Net als vele anderen
die in Spanje verbleven hebben wij, in de tijd dat we er waren, helaas
slecht weer getroffen. Dat was echt voor het eerst sinds jaren en we
besloten toen maar om
een week eerder naar
huis te gaan omdat de
week erna ook niet veel
verbetering voorspelde.
Dit keer is er niet veel
nieuws te vertellen.
Daarom de afbeelding
hiernaast.
Met vriendelijke groeten,
Anneke Nijhof
atnijhof@gmail.com
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Mededelingen van de
kerkenraad
Van de voorzitter

Beste Gemeente,
Inmiddels is het weer mei en we kijken terug op een fijne periode dat ds.
Kees van Velzen onze gemeente heeft gediend. Wat hebben we genoten
van de prediking, maar ook van hun persoonlijke aandacht aan een ieder
in de gemeente. Kees en Ans, enorm bedankt voor jullie dienstbaarheid;
we zullen jullie missen.
Natuurlijk zijn we blij dat Kees van Velzen vertrouwenspersoon wil zijn
van de gemeente. Kees doet dit voor een periode van 1 jaar, waarna we
zullen evalueren. Heel dankbaar dat je dit wil doen.
We willen ook Erik Schuddebeurs en zijn vrouw Wilma hartelijk welkom
heten. Zij zullen de gemeente de komende 3 maanden dienen. Wij
wensen hun een fijne tijd toe.
We hebben vreselijke pech met de opname-apparatuur. Die is gestolen op
een zondag na de dienst. Op dit moment hebben we een oplossing tot ik
weer naar Nederland ga.
Ik wil dan ook een oproep doen aan u allen: als u een donatie wil doen om
weer nieuw aan te schaffen, is dat van harte welkom. Dit mag op het
tijdelijke bankrekening nummer, NL 16 RABO 0195 2342 86. Tnv. T. Hop.
Dit nummer is tijdelijk gereserveerd voor de kerk, tot de blokkade van de
bank in Spanje er af is. We hopen dan ook dat we weer snel iets nieuws
hebben.
Op 22 mei 2022 hopen we verkiezingen te houden voor ouderling/
kerkrentmeester. Dit zal aansluitend na de kerkdienst zijn; zet de datum
in uw agenda.
Dat was het weer voor deze keer. Ik wens u allen een fijne tijd toe en tot
de volgende Nieuwsbrief. Ik sluit af met het volgende stukje.
Bij God ga je nooit met pensioen.
Je bent nooit te oud om voluit te leven!
Als je oud bent, voel je dan niet oud,
jouw leven doet er toe,
jouw aandeel is van levensbelang.
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Een oproep aan alle mensen die een geranium in de vensterbank hebben
gezet (25 – 85 jaar):
Ga opnieuw in de bestemming staan die God voor je heeft bedoeld.
Wat kun jij betekenen voor de mensen om je heen?
In de Bijbel kom je nog wel eens bij de geslachtsregisters. Wat nu? Moet
ik al die namen lezen? Zoon van… dochter van… Voor God is elke
generatie belangrijk. Sterker nog: elk méns is belangrijk. Dat bewijst Hij
door zoveel van dit kostbare boek aan pagina’s te besteden aan het
noteren van namen.
Ik daag je uit om de namen van jouw kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen elke dag aan God op te dragen. Als je zelf geen
kinderen hebt, ben je nog niet ontslagen van deze opdracht. Noem de
namen van de kinderen van je vriend of vriendin, je broer of je zus. Noem
de namen van je buren en je vrienden.
In de Bijbel kunnen we lezen dat God een speciale bedoeling heeft met de
verbinding tussen ouders en kinderen, ouderen en jongeren.
‘Oude mensen zijn trots op hun kleinkinderen. En kinderen mogen trots
zijn op hun ouders.’ (Spreuken 17:6)
Gods beloften en werk door mensen heen stopt niet bij een bepaalde
leeftijd.
God doet niet aan een pensioenleeftijd.
“Abraham was 100 jaar toen Izaäk werd geboren.” (Genesis 21:5)
Abraham, 100 jaar toen hij nog een kind kreeg. Hij ging het avontuur ook
aan.
God kijkt niet naar leeftijden.
Hij kijkt naar je hart. Ben je oprecht? Durf je mildheid en liefde te
koesteren, ondanks mislukkingen in het leven? Durf je nog voluit te leven?
Weet dat je bij God nooit met pensioen gaat.
Blijf vol geloof en vertrouwen je uitspreken naar God, dat je Hem wilt
volgen. Waar je ook bent. Durf opnieuw uit te stappen, ook al heb je
sommige zaken in je leven nog nooit aangepakt.
Ik daag je uit:
Leef voluit!
Tim Hop

Kerkelijke stand
Aangemeld als nieuw lid: Matys van Genderen. De kerkenraad en de
gemeente heten je van harte welkom en we hopen dat je je spoedig thuis
zult voelen in onze gemeente.
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Kort verslag van de kerkenraadsvergaderingen
8 april 2022
Aanwezig: Tim Hop, Jos Vanhoutte, Gijs en Gretha van de Kolk en Kees
van Velzen.
Via Skype: Carla van den Born en Anneke Nijhof
Na de opening door Tim worden o.a. de volgende punten besproken:
1. De gemeente-orde: Omdat er nog veel is wat verder moet worden
uitgezocht, wordt gewacht met het toesturen naar de gemeente.
2. Het voorstel om een zgn. ‘smoelenboek’ te maken wordt afgewezen
in verband met de privacy.
3. Er is nog steeds geen inzage in de bankgegevens. Om toch
betalingen te kunnen doen stelt Tim voor het rekeningnummer, dat
hij nog bezit en waar niets op staat, tijdelijk te gaan gebruiken om
vrijwillige bijdragen en giften naar over te maken, zodat
openstaande rekeningen kunnen worden betaald. Er gaat een brief
naar de gemeente met het verzoek hieraan mee te werken.
De bank in Nederland heeft als gegevens: Rekeningnummer
NL16RABO 0195 2342 86 ten name van T. Hop, kenmerk ‘De
Hoeksteen’
4. Op verzoek van Jan Kwint zullen beide collectezakken worden
voorzien van twee verschillende kleuren kwastjes.
5. Gretha van de Kolk zal op zondag 24 april in het ambt worden
bevestigd door Kees.
6. Tim deelt mee dat Maria, zijn vrouw, bereid is om zitting te nemen
in het pastoraal team. Jos wordt dan contactpersoon tussen het
pastoraal team en de kerkenraad.
Maria Hop neemt het voortouw binnen het pastorale team. Jos
stuurt aan en bepaalt wanneer er vergaderd moet worden met het
team en de predikant.
7. De volgende kerkenraadsvergadering zal gehouden worden op
vrijdag 22 april 2022.
8. Kees gaat aan het einde van de vergadering voor in dankgebed,
waana Tim de vergadering sluit.

22 april 2022
Aanwezig: de gehele kerkenraad, zie 8 april 2022
1. We besluiten om in het vervolg het consistoriegebed te houden vijf
minuten voor aanvang van de dienst. We zullen de gemeente vragen
om tijdens die vijf minuten geen gebruik te maken van het toilet.
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2. De ambtsdragers zitten in het vervolg niet vóór de predikant, maar
aan de zijkant, zodat zij ook zicht hebben op de gemeente. Tim zal
het a.s. zondag uitleggen aan de gemeente en ook Jan Kwint op de
hoogte brengen van deze wijziging.
3. Jos meldt dat Benidorm met hetzelfde bankprobleem zit, maar dat
zij Vereda hebben ingeschakeld. Een organisatie, die hulp biedt aan
o.a. kerken die te kampen hebben met de overheidsinstellingen. Jos
zal contact opnemen met Benidorm en informeren hoe wij onze
situatie kunnen uitleggen bij Vereda.
4. Tim deelt mee dat hij bezig is met het maken van een knielbank
voor in de kerk.
5. Kees gaat aan het einde van de vergadering voor in dankgebed.
Nadat Tim de vergadering heeft gesloten heeft de voltallige
kerkenraad het eindgesprek met Kees van Velzen, waarbij Tim aan
het einde van het gresprek Kees namens de kerkenraad vraagt of
hij voor de (voorlopige) periode van één jaar de
vertrouwenspersoon wil zijn van de gemeente en de kerkenraad.
Kees zegt dit toe. Zijn gegevens zijn : tel. +31 6 512 951 91,
e-mail: keescvanvelzen@gmail.com
Anneke Nijhof
scriba

Collecte-opbrengsten en het aantal kerkgangers
vanaf 6 maart 2022 tot en met 24 april 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
6-3-2022
13-3-2022
20-3-2022
27-3-2022
3-4-2022
10-4-2022
17-4-2022
24-4-2022

aanwezigen
48
62
60
48
49
48
47
50

1e collecte
€ 123,54
€ 232,26
€ 182,99
€ 128,65
€ 100,40
€ 114,83
maalscollecte
€ 133,65
€ 147,40

2e collecte
€ 93,07
€ 153,40
€ 119,79
€ 99,15
€ 74,82
€ 103,19 AvondChristenen voor Israël
€ 149,40
€ 139,05

Namens de kerkenraad,
financieel beheer.
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Van de huidige predikant
EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Erik Schuddebeurs en mijn vrouw heet Wilma
Olthuis.
Wonen in het
buitenland is ons
niet vreemd. Wilma
is in Canada
(Edmonton,
Alberta) geboren en getogen. En ik
heb als tiener acht jaar in België
gewoond. Dat helpt om je in te leven
in Nederlanders die elders wonen.
En, vanuit het buitenland kijk je op
een zekere afstand naar je
landgenoten. Dat werkt doorgaans
relativerend en kweekt begrip voor
de ander.
Wij zijn heel blij met onze twee zonen
en hun gezinnen. In de loop van de
jaren heeft ons huis in meerdere plaatsen gestaan: Dordrecht (jeugd;
evangelisatie), Ureterp (Fr), Papendrecht, Dordrecht (ziekenhuis), Houten,
Valkenburg (ZH).
Wij genieten sinds 2014 van mijn emeritaat en de ruimte daarin, die het
mogelijk maakt om ‘van alles’ te doen. Wij zijn in maart 2014 naar Houten
verhuisd, waar ik vanaf dag twee meezing in de cantorij (tenor).
Wilma neemt op verschillende plaatsen in het land examens Engels af.
Daarnaast zet zij zich in als ouderling bij de Protestantse Gemeente
Houten in de wijk waar wij wonen. Sindsdien ben ik de man van de
ouderling! Ondertussen weten ‘preekregelaars’ mij goed te vinden, passen
we af en toe op kleinkinderen en maken we tijd voor vrienden en anderen.
Sinds 1 oktober 2018 heb ik op verzoek twee dagen per week bijstand in
het pastoraat rond de Pauluskerk in Lisse verleend. Het zou 3 maanden
duren, maar dat werd 2,5 jaar!
En dan is er nog mijn studie: de invloed van de Eerste Wereldoorlog op de
maatschappij, geloven en kerk-zijn, toen en nu, bijvoorbeeld met
betrekking tot Oekraïne.
8
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In maart 2014 kwam er een uitnodiging om als voorganger (en echtgenote)
enkele maanden aan het werk te gaan in de Nederlandse Interkerkelijke
Gemeente Alanya, Turkije. Daar zijn we tot nu toe drie maal geweest.
We gingen daarnaast één periode aan de slag in de gemeente van
Guardamar del Segura (2018) en de gemeente van Denia. We namen deel
aan het leven van de gemeente in Benidorm. In 2023 hopen we D.V. nog
een keer naar Denia te gaan en in 2024 naar Benidorm. Te Zijner tijd zien
we wel weer verder. We hebben ons er op verheugd om in mei, juni en juli
van dit kalenderjaar weer bij u te gast te zijn. Het is onze wens en ons
gebed dat deze tijd bijdraagt aan goede bekendheid van de Naam in de
omgeving en in de gemeente en in de harten van mensen.
Wij maken graag persoonlijk kennis via een afspraak, na de eredienst,
tijdens het Bijbelinspiratie-uur en de cantorij en wie weet waar we elkaar
zullen ontmoeten.
Tot ziens in Torrevieja e.o.,
Erik Schuddebeurs

BARMHARTIG LEVEN
Jezus roept ons in het Evangelie gedurig op om barmhartig te zijn. Dat is
zo praktisch en haalbaar als je zelf maar wilt. We vinden daarvan een
concrete opsomming in Mattheüs 25.
Het is mijn bedoeling om er een serie preken over te houden. Die preken
staan dus in verband met elkaar; maar kunnen gemakkelijk los van elkaar
beluisterd worden. Bij deze serie hoort een zevendelig schilderij (van de
Meester van Alkmaar). Elke week krijgt u er een ander gedeelte van te
zien, als inleiding op de verkondiging.
Het is mijn gebed dat woord en beeld ons telkens weer brengen in de
buurt van de Barmhartige. Hij brengt ons in de buurt van mensen, die Hij
aanhaalt: mensen zonder eten, zonder drinken, naakten, vreemdelingen,
zieken, gevangenen. De psalmen, gezangen en geestelijke liederen
daarbij zingen van de vreugde dat wij Hem, Jezus Christus, mogen
volgen; want, zoals Dietrich Bonhoeffer zei: 'Navolging is vreugde,'
Erik Schuddebeurs

WANDELAARS IN DE MORGEN
De nacht van Pasen is anders dan andere nachten. Joodse gelovigen
vieren elk jaar hoe de HERE God Zijn volk Israël heeft bevrijd uit het land
van slavernij en dood.
Er komt een jaar waarin Jezus vlak vóór Pasen is gekruisigd, gestorven en
begraven. Dat maakt dit Bevrijdingsfeest anders dan anders.
Het graf van Jezus is open en leeg. Wie had dat gedacht! Verwondering
vecht om een plekje naast verdriet en zorgen bij hen, die zijn achter
gelaten.
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De wandelaars in de morgen zien niets in het open graf. Dat komt nog. De
macht van de Levende zit voor hen diep verborgen. Maria Magdalena
heeft Johannes en Petrus ingelicht. Zij komen er aan. De één, Johannes,
loopt harder dan de ander, Petrus.
Zo kan het gaan met gelovigen. Ze komen elkaar (en zichzelf) weer tegen
bij de opening die God geeft. Opvallend: degene, die Jezus het méést
bedroefde mag het eerste naar binnen gaan! Dankzij het achtergebleven
linnen wordt de overtuiging gewekt van de waarheid van hetgeen ze niet
zien (Hebr. 11 vers 1).
Maria staat buiten, maar is er zéér bij betrokken, wenende. Hoe
vertroostend kan het zijn dat tranen een plek krijgen in het evangelie van
Pasen. Jezus staat achter haar. Maar zij wordt zó in beslag genomen door
de leegte, dat ze daar geen erg in heeft. Twee engelen brengen haar er
toe om zich ánders te oriënteren. (Engelen worden wel eens 'geheime
agenten van God' genoemd. Ze komen -soms heel verrassend, maar
precíes op tijd in je leven om te laten merken dat God een bóódschap aan
je heeft.)
De engelen geven geen commentaar. Ze stellen alleen een vraag, die kan
verhelderen: 'Waarom huil je?' Dat helpt, want Maria keert zich óm en
kijkt naar Jezus. Maar ze ziet er de tuinman in. En Hij vraagt: 'Wat zoek
je?' Goede vraag. Langzaam maar zeker geraakt zij uit haar verwarring.
Dat heeft ze aan Jézus te danken als Hij haar náám noemt. Maria zal zich
gekend gevoeld hebben en aanvaard en geliefd.
Gewéldig, wanneer jou dat overkomt. Zo'n moment zou je wel vást willen
houden omdat het jóu houvast biedt. Maar dát gaat niet. Zo'n kostbaar
ogenblik is bedoeld als bron van energie om verder te gaan met léven.
Maria gaat op pad om haar vreugde te delen met anderen.
Wij zien Jezus niet zoals María dat mocht meemaken. Maar ook María
weet niet precies wat er met Pasen gebeurde bij het graf. Dat moet ze
ópen laten. Zij is -wat dat betreft - nét zo ver als wij. Het is de levende
en meelevende God, Die ons door Zijn heilige Geest de Schriften opent,
zoals Hij het graf ontsloot. In dát licht zoeken wij onze weg, als
wandelaars in de morgen.
Erik Schuddebeurs

PREDIKER (inspiratiebijeenkomst)
Aanstaande woensdag, 4 mei 2022, wordt de volgende
inspiratiebijeenkomst gehouden. We gaan in gesprek met Prediker. Hij
geeft allerlei adviezen bij het leven van elke dag: over werk, geld, plezier,
relaties en geloven. Je zou zijn boodschap kunnen samenvatten in drie
punten:
. Het leven is ondoorgrondelijk;
. Bepaalde waarden zijn van levensbelang;
. De ware wijsheid is eerbied voor God.
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We lezen elke week een gedeelte uit de Bijbel, nader bepaald: uit het
boek Prediker. Een aantal vragen helpt ons op weg naar herkenning,
bezinning en inspiratie. U krijgt ter plekke een A4 met aan de éne kant de
lezing(en) uit de Bijbel en aan de ándere kant de gespreksvragen. Het kan
helemaal geen kwaad om evengoed uw eigen Bijbel mee te brengen. Dat
is altijd handig om iets op te zoeken en te delen met elkaar.
Erik Schuddebeurs

Van de reeds vertrokken predikant
Afscheid van ‘De Hoeksteen’
Dat de tijd snel gaat weten we, maar dat drie maanden zo rap om zouden
zijn...
Ans en ik kijken terug op een roerige, maar ook een mooie tijd in de
gemeente ‘De Hoeksteen’ in Torrevieja.
Roerig vanwege de oorlog in Oekraïne, maar ook in de gemeente was het
niet altijd rustig. B.v. tijdens de gemeentevergadering ging het er nogal
eens stevig aan toe.
Het is belangrijk dat we elkaar in liefde verdragen en ik gun iedereen een
rustige tijd, in veel gevallen als pensionado, in Spanje!
Ans en ik hebben ons zeer welkom gevoeld. De gastvrijheid en de liefde
die we meemaakten waren mooi en ontroerend.
Zoals jullie weten was het eerste wat we aan ernstige dingen meemaakten
de ziekte en later het overlijden van Gerrit.
Ook daar zagen we de gemeente op haar best in grote inzet en
bewogenheid.
We hebben een aantal mensen ofwel zelf mogen meenemen of
meegenomen zien worden naar de gemeente. Hierbij denk ik b.v. aan
Lena. Ans kwam haar tegen in de kringloopwinkel hier en wat was Lena
blij dat ze naar de kerk kon gaan, waar ze zo geweldig ontvangen werd.
Maar ik denk ook aan Lieuwe, die zo maar op de motor kwam aanrijden en
inmiddels geen zondag meer overslaat. Ook denk ik aan Matys van
Genderen, die via de krant van ‘De Hoeksteen’ hoorde en nu al lid van de
gemeente is geworden.
En dan ben ik nog niet eens volledig met al die mooie, leuke en lieve
mensen die we mochten ontmoeten. Zit ik nou te overdrijven in mijn
beschrijving van jullie? Nee!
Van de kerkenraad kende ik, behalve Jos, niemand, maar ik heb respect
en waardering gekregen voor deze broeders en zusters. Zij zijn zeer
betrokken en zetten zich met hart en ziel in voor de gemeente!
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Organiste Mercedes wil ik noemen. Wat een lieve en vakbekwame vrouw.
Met veel organisten heb ik al mogen samenwerken maar nog nooit een
met zo'n mooie naam. Zegt deze BMW-rijder...
Natuurlijk wil ik Carla van den Born bedanken. Redder in nood met steeds
weer die prachtige liturgie!!
Tenslotte de inzegening van Gretha van de Kolk en Maria Hop. Een
onvergetelijk moment.
Van harte wensen we jullie allemaal Gods zegen toe en wie weet tot ziens!
Kees van Velzen

Pastoraat
Beste broeders en zusters,
April ligt achter ons en mei heeft zich
vandaag aangediend. Hopelijk
beginnen we nu aan de Spaanse
zomer zoals we die gewoon zijn.
Eerst en vooral kan ik jullie melden
dat Maria Hop het pastoraalteam
gaat versterken.
Toen ik oudste werd en pastoraal
verantwoordelijke was, heb ik deze
functie ingevuld zoals de norm was
in mijn thuisgemeente in België.
Daar zorgt het pastoraalteam voor de nodige praktische bijstand. De
geestelijke zorg laten wij voor de oudste en/of de predikant. In Nederland
wordt dit anders ingevuld, dus Mea-culpa voor het verleden. Maria Hop zal
vanaf nu de dagelijkse leiding volgens Nederlands normen op zich nemen
en ik blijf de link tussen het pastoraalteam en kerkenraad vervullen.
Henk Nijhof heeft inmiddels de 23ste chemokuur achter de rug en is
daarvan weer aan het herstellen. Wat het vervolgplan is zal binnenkort
met de oncoloog worden besproken.
Fred van den Heuvel is weer even in het hospitaal geweest met
hartproblemen en vocht achter de longen. Daarbij ook nog een zware
verkoudheid, maar is nu aan de beterende hand. Ook Heleen Mooi heeft
gezondheidsproblemen gehad. Zij had een flinke buikgriep, maar het gaat
weer goed met haar.
De heup van Dick Windhoud was door een misstap uit de kom. Deze werd
onder narcose terug in de kom geplaatst.
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Laat ons ook voor de neef van Petra Koelewijn (Chris) blijven bidden. Na
zijn harttransplantatie heeft hij ons gebed hard nodig.
Leo de Bruijne is een week opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij had
uitvalproblemen en de artsen dachten aan een lichte hersenbloeding. Maar
gelukkig is na diverse onderzoeken gebleken dat dat niet het geval was.
De echte oorzaak is echter nog niet bekend.
Als ik zieken vergeten ben, verontschuldig ik mij.
Ook in de toekomst zal het pastoraalteam steeds voor de nodige
praktische en geestelijke hulp klaar staan.
Broederlijke groeten,
Jos Vanhoutte
email: jos.vanhoutte49@gmail.com
tel: +34693382961

Verjaardagen
Een kort lijstje deze maand, maar
niet minder belangrijk. De volgende
leden en gastleden mogen D.V. hun
verjaardag vieren:
9 mei
10 mei
30 mei

Ineke Sieders
Lilian Jansen
Hans ter Veen

Een fijne dag en zegen van de
Hemelse Vader toegewenst.

Gebed bij het ouder worden
Heer, U weet beter dan ikzelf, dat ik ouder word
en dat er een dag komt dat ik oud zal zijn.
Bewaar me voor de noodlottige gewoonte te denken,
dat ik over ieder onderwerp, bij iedere gelegenheid, mijn mening moet
geven.
En leer me om niet te luisteren naar verhalen die over anderen gaan,
maar weerhoud me ervan om deze verhalen verder te vertellen, zonder
dat ik dat kan bewijzen.
Verlos mij van de neiging andermans zaken op te knappen.
Help mij om bedachtzaam te zijn en niet humeurig, behulpzaam, maar
niet bazig.
Weerhoud me ervan eindeloze bijzonderheden te vertellen,
maar geef me vleugels om snel ter zake te komen.
Verzegel mijn lippen wat betreft kwaaltjes en pijnen.
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Ze worden erger en bij het klimmen van de jaren neemt de lust toe ze
steeds weer voor anderen te repeteren.
Ik durf niet te vragen om een beter geheugen,
maar wel om toenemende nederigheid.
En minder zelfverzekerdheid als ik in strijd schijn te zijn met het
geheugen van anderen.
Leer me de kostelijke les dat ik me zo nu en dan ook wel eens vergissen
kan.
En laat me een beetje lief mogen blijven, niet een zuur, oud mens,
maar iemand die prettig en gemakkelijk is in de omgang.
Geef me vermogen iets goeds te zien op onverwachte plaatsen
en leer me de talenten te ontdekken in mensen in wie ik dat niet verwacht
had.
En… laat me, o Heer, ze dat ook vertellen.
AMEN.
De auteur is bij de redactie bekend.

Activiteiten
De cantorij
Tijdelijke stop van de cantorij.
Zoals ieder jaar stopt de cantorij half mei met
het oefenen van de te zingen liederen tijdens
onze kerkdiensten.
Maar dit jaar zal het wat eerder gebeuren daar
Elske en ik met onze dochter welke 50 jaar
hoopt te worden en haar man een rondrit door

Spanje te gaan maken.
Wij hopen op zondag 1 mei a.s. te vertrekken en zullen pas eind mei weer
terug zijn.
Wij zullen de draad weer oppakken half september/begin oktober. Dus
lieve mensen jullie zullen het een poos zonder onze bijdrage moeten doen.
Tot ziens in september.
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!
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Impressie van de meditatieve
wandeling op Goede Vrijdag
Er waren meer dan 60 mensen aanwezig.
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De pen is doorgegeven aan…
Even voorstellen:
Wij zijn Gert en Ellen van Tongeren uit Vlaardingen, kerkelijk aangesloten
bij de Fonteinkerk (GKV) in Vlaardingen. In 1980 zijn we getrouwd.
Wij hebben twee zonen en twee schoondochters. Daarnaast zijn we
gezegend met vijf lieve kleinkinderen. Ons oudste kleinkind is inmiddels
acht jaar.
Tot december 2018 heeft Gert gewerkt bij de douane. Een breed beroep,
waarbij hij begonnen is in de
havens van Schiedam tot
aan van Hoek van Holland.
Daarna heeft hij diverse
managementfuncties binnen
de douane vervuld. De
laatste jaren is hij werkzaam
geweest als
beleidsadviseur/Lean Coach.
Zelf heb ik na mijn opleiding
gewerkt op kantoor, als
directiesecretaresse. Tijdens de
jeugd van de kinderen ben ik
altijd thuis geweest.
Toen onze jongste zoon 16
jaar was, ben ik mij gaan
ontwikkelen in het geven
van ontspannende massage.
Ons doel is altijd geweest: Eerder stoppen met werken en dan gaan
reizen.
In 2018 werd dit mogelijk.
Wij waren inmiddels al bekend in dit gebied in Spanje. Eerst door korte
vakanties, die een positief effect gaven en geven aan onze gezondheid. Zo
ontstond het idee om te overwinteren. Een kerk hierbij vinden is voor ons
belangrijk. Inmiddels voelen wij ons goed thuis bij deze Nederlandse kerk
en dit stimuleert ons ook voor langere periodes om te overwinteren in dit
gebied. De keuze tussen kamperen of voor de winter een huisje boeken is
voor ons nog een issue.
Willen jullie nog meer van ons weten, schiet ons aan wanneer we
weer in Spanje zijn.
Ellen en Gert van Tongeren.
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Een terugblik van de brunch op eerste
Paasdag
Hoe gezellig kan het zijn!
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Wie, Wat, Waar?
Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:
Tim Hop, tel. +31 6 223 923 66
E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl
Kerkrentmeester/Ouderling: vacant
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
Diaconie/Diaken:
Gretha van de Kolk-van Vulpen, tel. +31 6 518 076 72
E-mail: diaconie@iggds.nl of grethavdkolk@ringelbosch.nl
Scriba/Ouderling/Redactie:
Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18
E-mail scriba: atnijhof@gmail.com of scriba@iggds.nl
E-mail redactie: redactie@iggds.nl
Vertrouwenspersoon voor de gemeente en kerkenraad: Kees van Velzen
Tel. +31 6 512 951 91, e-mail: keescvanvelzen@gmail.com
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 ANBI-register in Nederland bij de
Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628,
waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in
Nederland.
Omdat we nog steeds niet bij de bank kunnen, hebben we een tijdelijk
rekeningnummer in Nederland, zodat open staande rekeningen kunnen
worden betaald. Gelieve onderstaand rekeningnummer te gebruiken,
totdat de problemen met de Spaanse bank zijn opgelost.
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De bank in Nederland heeft als gegevens: Rekeningnummer NL16RABO
0195 2342 86 ten name van T. Hop, kenmerk ‘De Hoeksteen’

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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