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_______________________________ 

Nieuwsbrief 
van de Interkerkelijke Gemeente 

Guardamar del Segura ‘De Hoeksteen’ 

_______________________________ 
 
 

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en 
toeristen aan de Costa Blanca. 

Kerkzaal: Los Angelos, Plaza de los Halcones 27, 

0318 Torrevieja 
 

 
 
     
 
 

 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur  
 Predikant: Erik Schuddebeurs 

   
 

 Bezoek onze website: www.iggds.nl 
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Van de redactie 

 
Beste gemeente, 
 

 

 
Deze Nieuwsbrief wordt er weer één voor drie maanden. Ook de redactie 

heeft zomerreces en dat lijkt er nu al een beetje op omdat er deze keer 
niet veel kopij was. 

Inmiddels hebben we een nieuwe kerkrentmeester, Carla van den Born. 
De kerkenraad is weer helemaal compleet en daar zijn we ontzettend 

dankbaar voor. (Zie verslag bij: mededelingen van de kerkenraad). 
Bovendien heeft Kees van Velzen toegezegd dat hij, voorlopig voor een 

jaar, onze vertrouwensman wil zijn. Dat wil niet zeggen dat dit alleen voor 
de kerkenraad geldt, maar elk gemeentelid mag een beroep op hem doen 

als dat nodig is. 
Velen zullen in de komende maanden de Spaanse hitte van de zomer weer 

gaan verlaten en koelere plekken gaan opzoeken. En waar kan dat beter 
dan in Nederland? 

Mochten jullie het leuk vinden om Henk en mij eens te bezoeken, dan ben 

je van harte welkom. Ons telefoonnummer is 06 207 312 18. 
Wij missen door de ziekte van Henk wel erg de contacten met de 

gemeente in Spanje en zouden het op prijs stellen jullie hier dan te 
ontmoeten.  

Het zomerreces van de Nieuwsbrief houdt niet in dat de kerkenraad ook 
ophoudt met vergaderen. Dit gaat wat ons betreft gewoon door. De korte 

verslagen van die vergaderingen zul je dus pas in het septembernummer 
terugvinden. 

En natuurlijk gaan ook de kerkdiensten op zondag gewoon door. 
 

Ik wens iedereen een goede tijd toe, waar je ook maar bent. Dan kunnen 
we het echte gemeenteleven weer in september oppakken. 

 
Met een hartelijke groet voor iedereen, 

Anneke Nijhof 

atnijhof@gmail.com   

mailto:atnijhof@gmail.com
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Mededelingen van de 

kerkenraad 
 

 

Van de voorzitter 
 
Beste gemeente, 

 
Inmiddels wordt het in Spanje steeds warmer en dat kunnen we ook 

merken aan het aantal bezoekers in de kerk. Velen zijn vertrokken naar 
Nederland om de warmte te ontlopen. We hopen dat we de komende 

periode wat meer vakantiegasten mogen ontmoeten. Mocht u nieuwe 
mensen zien, maak er eens een praatje mee zodat ze zich welkom voelen 

in een warme gemeente. 
 

We zijn dankbaar dat we weer een telefoon hebben om de diensten op te 
nemen. Henk en Carla, hartelijk dank voor het schenken van de 

apparatuur. We merkten in de afgelopen tijd hoeveel het werd bekeken. 

Dit kwam door de reacties die binnenkwamen nadat we één dienst niet 
konden opnemen. 

 
Dan wil ik graag nog iets vertellen over de zoektocht naar een nieuw 

kerkgebouw. Er waren natuurlijk al geluiden dat er een overname in gang 
was gezet van een bestaand restaurant. Dat was juist. We waren het eens 

over de prijs en de aankoop en hadden de opdracht bij de advocaat 
liggen. Tot we te horen kregen dat de papieren niet klopten. We hebben 

daar nog een 2e advocaat opgezet om te kijken of het op te lossen was. 
Maar heel spijtig, we kregen een negatief advies. Nog nooit zijn we zo 

dichtbij geweest. Maar onze zoektocht stopt niet, we gaan gewoon door. 
Ik ben blij met de mensen die ons mee helpen zoeken. 

 
Ook kijken we nog even terug op de verkiezing van 22 mei 2022, waarin 

Carla van de Born is verkozen tot ouderling en kerkrentmeester. Er waren 

13 ingekomen stemmen per mail en er waren 15 leden op de vergadering. 
De volle 28 stemmen waren unaniem voor. Carla, heel hartelijk welkom 

en we hopen op een fijne en gezegende tijd. 
Dan is het spijtig dat Ds. Rob Quispel voor de periode aug/sept/okt heeft 

afgezegd. Rob is onlangs geopereerd en is nog herstellende. We wensen 
Rob veel zegen en herstel toe in de komende periode. Gelukkig is Ds. 
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Henk van de Born bereid gevonden om die periode de gemeente te 

dienen. Henk, hartelijk dank daarvoor.  
 

Dan wens ik de gehele gemeente een gezegende zomer toe. Tot de 

eerstvolgende Nieuwsbrief in september. 

Ga positief door het leven. 

Bekijk alles met een lach, 

want zo wordt alles leuker elke dag. 

Negatief denken dat heeft geen zin,  

zo zak je de put steeds verder in. 

Bekijk alles op een leuke manier, 

zo maak je in je leven weer meer plezier.  

 Tim Hop 
 

 

 

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 16 mei 

2022. 
Alle kerkenraadsleden zijn aanwezig via Skype: Tim Hop, Jos Vanhoutte, 

Gijs en Gretha van de Kolk, Anneke Nijhof en Erik Schuddebeurs. 

 

1. Tim opent de vergadering door een ieder welkom te heten, in het 

bijzonder Erik, die de kerkenraadsvergadering voor het eerst 

bijwoont. Vervolgens leest Tim Efz. 6:14 met aansluitend een stukje 

dat handelt over de geestelijke wapenrusting, met name de gordel 

van de waarheid. Deze gordel moeten wij christenen niet voor de 

sier dragen, maar is bedoeld om altijd de waarheid te spreken. 

Daarna gaat Tim voor in gebed.  

2. Rob Quispel heeft laten weten dat hij niet naar Spanje komt. Henk 

van den Born is bereid dit van hem over te nemen. 

3. Er zal een brief opgesteld worden die naar de gastleden zal worden 

gezonden. Het aanvraagformulier is enigszins gewijzigd. We zullen 

de gastleden vragen of zij dit formulier willen invullen zodat wij alle 

gegevens van hen hebben. In de afgelopen weken is gebleken dat 

dit noodzakelijk is als zich calamiteiten voordoen. 

4. Er zal een korte handleiding voor Tim worden gemaakt voor de 

verkiezing van zondag 22 mei a.s. Als Carla wordt gekozen, zal haar 

bevestiging plaatsvinden op zondag 10 juli. Ook zal Tim de 
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mededeling doen dat het eerste termijn van twee jaar van Anneke 

er op zit, maar dat zij verlengt met 2 jaar.  

5. Als er weer een vergadering is van het IPNZE, zal namens onze kerk 

Tim of Anneke de vergadering bijwonen. 

6. We besluiten de collectes van Pinksteren en de eerstvolgende bij de 

viering van het Heilig Avondmaalsviering (een week daarna) samen 

te voegen voor één doel. 

7. De reminder v.w.b. de vaste vrijwillige bijdrage zal begin juli worden 

verzonden. 

8. De orde van dienst wordt als volgt: Tim legt de gemeente 

aanstaande zondag uit dat in vervolg 5 minuten voor half elf 

Mercedes zal beginnen met spelen en vraagt of de gemeente dan 

stil/rustiger wil zijn. In die 5 minuten gaan predikant en kerkenraad 

zich afzonderen voor het consistoriegebed. Bij terugkomst stelt de 

ouderling van dienst zich voor en kondigt het aanvangslied aan. 

Hierna volgen de mededelingen en worden de kaarsen aangestoken, 

waarna de predikant en de ouderling elkaar de hand geven. 

9. Erik gaat voor in dankgebed waarna Tim de vergadering sluit. 

 

Notulen van de verkiezingsvergadering,  

gehouden op zondag 22 mei 2022 na de eredienst. 

Ter plekke aanwezig: Tim Hop en Jos Vanhoutte, via Skype: Gijs en 

Gretha van de Kolk, Carla van den Born en Anneke Nijhof. 

Aanwezigen uit de gemeente: 15 leden. Via de mail zijn er 13 

stemmen binnengekomen. 

Tim heet de gemeenteleden welkom en gaat voor in gebed. Hierna 

worden de stembriefjes uitgedeeld en uitgelegd hoe die moeten 

worden ingevuld. Ria van der Plas en Jan Fokker (afgelopen week lid 

geworden) halen de stembriefjes op en tellen de stemmen.  

Het blijkt dat, zowel via de mail als door de aanwezigen, unaniem 

gestemd is voor de benoeming van Carla van den Born als 

ouderling/kerkrentmeester.  

Op de vraag van Tim of Carla haar benoeming aanneemt, antwoordt 

zij bevestigend, waarna zij de gemeente dankt voor het in haar 

gestelde vertrouwen.  

Tim deelt mee dat Carla dus door de gemeente is verkozen en door 

de kerkenraad is benoemd. Applaus. 

Hierna deelt Tim mee dat de eerste twee jaar van Anneke Nijhof als 

ouderling/scriba erop zitten en dat zij heeft aangegeven dat zij 

bereid is deze periode met nog twee jaar te verlengen. Dit wordt 

ook met applaus bevestigd. 

Vervolgens deelt Tim mee dat Jan Fokker zich als nieuw lid heeft 

aangemeld, waarna een derde applaus natuurlijk niet kan uitblijven. 
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Erik Schuddebeurs leest tot slot een lied voor uit het nieuwste 

liedboek, waarna Tim de vergadering sluit. 

Ledenadministratie 
Jan Fokker heeft zich aangemeld als nieuw lid van onze gemeente. We 

heten Jan hartelijk welkom en hopen dat hij zich spoedig bij ons thuis zal 
voelen. 

Tenslotte nog een vriendelijk doch dringend verzoek: zijn er wijzigingen in 
uw adres of telefoonnummer, hetzij in Spanje, hetzij in Nederland, laat 

het me weten. Zo blijft de ledenadministratie  up to date. 

Anneke Nijhof, scriba 

Van de predikant 
 
Vanuit de pastorie 
 

Contact  
Het is goed om in het midden van uw gemeente te zijn. 

Vijf jaar geleden mochten we hier ook enkele maanden 
wonen en werken. Het is nu dan ook een soort weerzien, 

aangenaam en vol herkenning. Wat mooi dat we daarbij ook nieuwe 
mensen mogen ontmoeten. We hopen tot en met de maand juli dat te 

mogen meemaken. En u bent hartelijk uitgenodigd om contact met ‘de 
pastorie’ op te nemen: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com; 

telefoon (0034) 865 770 841. 
 

INSPIRATIE 
Op de inspiratie- ochtenden, woensdags 11.00-12.00 uur hebben we 

aandacht voor elkaar. We praten een kwartier na over de eredienst van de 

afgelopen zondag. Daarna besteden we veel tijd aan enkele passages uit 
Prediker, na enige uitleg en met veel vragen. En dan blijkt hoe actueel 

Gods Woord altijd weer is en hoe je óók in dit boek van de Bijbel bij Jezus 
uitkomt als de Heer van ons leven.  

 
EREDIENST  

De eredienst (en het samenzijn daarna!) is elke week weer een kans op 
een nieuwe ontmoeting met de Here Jezus en met Zijn volgers. 

Een aantal erediensten staan in het teken van de zogenaamde ‘Werken 
van barmhartigheid’, afgeleid uit woorden van Jezus in Mattheus 25 vers 

31 en volgende. Het wonderlijke daarvan is, dat de Heer aangeeft: ‘Niet jij 
vertegenwoordigt Mij bij de hongerige (en de anderen die daar genoemd 

worden)’, maar Hij draait het óm en zegt: ‘IK ben ziek geweest…IK zat 
gevangen,…’ Met andere woorden: de kwetsbare mens vertegenwoordigt 

about:blank
about:blank
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Christus bij MIJ. De Evangelische Liedbundel brengt dat treffend onder 

woorden in lied 399: ‘En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn 
broeders zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.’  

Noem het gerust ‘het geheim van de ontmoeting’, steeds weer 

verrassend, altijd verbindend. 
Hartelijk gegroet en graag tot ziens, 

Wilma en Erik Schuddebeurs 
 

HEILIG AVONDMAAL 
Het hier volgende lied zingt ook van ontmoeting. Het is lied 975 (‘nieuwe’ 

liedboek, 2013). Het lied loopt uit op de Tafel van Eén: Jezus Christus. Hij is de 
Gastheer bij het Heilig Avondmaal. Het lied kan helpen om ons voor te bereiden 

op de viering en onze handen leeg te maken voor het Brood der genade en voor 
de Wijn van Gods Koninkrijk. 

 
Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied  

Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet.  
Prijs nu God, Die goed en trouw is, prijs de Zoon, Die mensen kent,  

prijs de Geest Die als de Trooster Zich naar ons heeft toegewend. 

 
Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het heelal, 

Hoeder van ons broze lichaam, Redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, zing het heilige verhaal,  

zeg de wereld: ‘Christus’ glorie is op aarde neergedaald. 
 

Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen - Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn. 

 
Jezus roept ons tot Zijn tafel, breed en wereldwijd gedekt,  

waar de kerk bezit haar aardse, hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, Zijn lichaam, deel het lied van liefde weer,  

deel het feest van heilige zondaars, wees te gast bij God de HEER. 

 
Erik Schuddebeurs 

Een geur van Christus 
 

PINKSTEREN 
  

Pinksteren is het geboortefeest van de Kerk. 
We vieren op onze ‘verjaardag’ dat de HERE 

God ons in het leven heeft geroepen, 
persoonlijk en samen. Het heil is uit de Joden. 

Pinksteren is voor hen nog altijd het ‘feest van 
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de Wet’ -zeg maar: het feest dat God Zijn Woord heeft gegeven als beste 

Boek voor de Weg. Maar op één van die feesten, ongeveer 33 na Christus, 
wordt het wel héél duidelijk: alle volken zijn in tel bij Hem, de God van 

Israël. De Bijbel geeft voor dat geweldige gebeuren verschillende beelden: 

vuur, water, wind.  
Vuur maakt duidelijk dat Hij ons aansteekt met enthousiasme voor Zijn 

Woord. Water doet ons denken aan Jezus, Die zegt dat wie in Hem gelooft 
zélf een betrouwbare bron wordt voor de omgeving (Joh.7:38). En wind 

bepaalt ons er bij dat we de kracht en de nabijheid van de levende en 
meelevende Heiland weliswaar niet vast kunnen houden. Maar soms 

krijgen we de Geest/geest om in de Kerk te zien en te zeggen en mee te 
maken: ‘Er waait weer wat’.  

 
GEUR  

Onlangs bepaalde iemand mij bij nog een ándere beeldspraak om duidelijk 
te maken wat Pinksteren voor ons te betekenen heeft: het beeld van de 

geur. Geuren spelen een grote rol in ons leven. De parfumindustrie bloeit 
dan ook. Maar ook: hoe blij kun je zijn wanneer het aroma (bij voorbeeld 

van de koffie) je tegemoet komt. Geur verspreidt een boodschap: 

tintelend fris, sportief, zwoel en verleidelijk, onaangenaam en stinkend. In 
het Oude Testament wordt wel gesproken over de geur van kleren, water, 

olie, planten, iemands adem, een lieflijke reuk die zelfs God op andere 
gedachten kan brengen (Genesis 8:21). In de tempel werd elke dag ’s 

morgens en ’s avonds een reukoffer gebracht. Die reukoffers namen een 
wezenlijke plaats in tijdens de eredienst.                                  

 
BIDDEN MET JE NEUS  

Protestantse christenen kennen dat niet meer zo. We zien dat element van 
de reuk wél terug in de Rooms Katholieke Kerk. En dat geeft weer te 

denken. Een pastoor legde het branden van wierook ooit zó aan mij uit: 
‘Wierook is bidden met je neus.’ Leuk gevonden, maar wat zou hij er mee 

bedoelen?  In het Nieuwe Testament komt het woord ‘geur’ of ‘reuk’ 
slechts vijf keer voor en wordt het vergeestelijkt. Het offer van Jezus 

Christus is ‘voor God een welriekende reuk’. In 2 Korintiërs 2 vers 15 

schrijft de apostel Paulus: ‘Door Christus te verkondigen zijn wij als 
wierookgeur die God behaagt,…’  

Lees dat eens na en je merkt aan het verband waarin deze woorden 
staan, dat een goed woord géén garantie biedt dat het ook goed vált. De 

rabbijnen hadden daar al last van. En Paulus neemt hun verzuchting over. 
De context in Korinthe is dat sommige lieden niet goed bezig zijn in de 

gemeente. Er zit - zogezegd - een luchtje aan wat ze doen en in wat ze 
zeggen.  Dat is nergens goed voor en hoeft niet zo te zijn in de gemeente 

van Jezus Christus. 
 

NAVOLGING  
Paulus toont zich -midden in zijn eigen kwetsbaarheid - , vól vertrouwen 

in de kracht van de heilige Geest als hij zijn eigen verkondiging ‘een geur 



Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 5 
no. 2 – juni, juli en augustus 2022 

 

10 
 

van Christus’ noemt. Hij duidt dat verderop aan met:  ‘de dienst van de 

Geest’. Met Pinksteren vieren wij dat de heilige Geest ons een neus geeft 
(en een frisse adem) om zélf een geur van Christus te verspreiden in wat 

we doen en in wat we zeggen en waar we beter kunnen zwijgen in liefde. 

Dat is ons geboden (Deuteronomium 30)! Hoe moeten we ons dat 
voorstellen?  

Zoek het niet aan de overkant. Het staat gebeiteld op de bodem van je 
eigen hart. En het is haalbaar voor wie wil en bidt in Jezus’ naam: ‘Neem 

mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe 
troon, dat uw heilige Geest er woon.’ (gezang 473:5). Of, om met de 

apostel Paulus te spreken: ‘Wees goed voor elkaar en vol meeleven; 
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het 

voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de 
liefde, zoals Christus deed, Die ons heeft liefgehad en Zich voor ons 

gegeven heeft als offer, als geurige gave van God’. (Efz. 4:32-5:2). Hem 
volgen wij na.  

Erik Schuddebeurs 
 

Een brug te ver in Turkije? 
 

Laat mij iets vertellen over vrijheid van godsdienst in Turkije. U mag van 
mij geen deskundigheid verwachten, maar wél enkele ervaringen, die zijn 

blijven hangen. Hopelijk geven ze een indruk hoe vrij een gelovige kan 
zijn in dat mooie land. 

 

Gelovigen  
Mijn vrouw Wilma en ik hebben drie 

maal enkele maanden gewoond en 
gewerkt in de toeristenstad Alanya aan 

de zuidkust bij de NIGA, de Nederlands- 
talige interkerkelijke gemeente Alanya, 

waar ook Vlamingen komen en een 
enkele Turk. We ontmoetten daar 

trouwens twee bekenden uit 
Denderleeuw (België), ooit mijn 

woonplaats!  
Joodse gelovigen vormen een zeer kleine minderheid in Turkije. Het aantal 

christenen wordt geschat op 188.000. De meesten komen uit een 
Orthodoxe Kerk en een paar duizend uit Pinkstergemeenten. In het 

zuidoosten leven nog steeds 'sinds eeuwen' enkele duizenden christenen 

(Nestorianen). Het overgrote deel van de bevolking (73 miljoen) is 
moslim.  

Ruim honderd jaar geleden ziet dat beeld er anders uit. 
 

Turken trekker  
Rond 1900 wonen er veel christenen in het westen én in het oosten. Zij 
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leven in vrede met elkaar en met anderen. Het kan in die tijd voorkomen 

dat in geval van nood de imam de pastor vervangt -en omgekeerd! Maar, 
de periode rond de Eerste Wereldoorlog is voor Turkije een tijd van strijd. 

In die tijd leeft Turkije in een goede verstandhouding met Duitsland 

(hetgeen nog altijd blijkt uit de positie van Duitse kerken in het land). Er 
wordt gevochten voor onafhankelijkheid en dat gaat o.a. ten koste van 

Armeniërs en Grieken.  
Beide volkeren wonen aan de grens én zij zijn christen. Dat is 2x niks.  

De Armeniërs wonen aan de grens met Rusland. Ze worden daarom 
gewantrouwd en velen van hen hebben geen leven meer.  

De Grieken in het westen van Turkije voelen zich gedwongen om te ruilen 
van woonplaats met Turken op Cyprus. De populaire leider Atatürk is een 

Turken trekker: hij haalt Turken thuis van achter alle grenzen. Het lijkt er 
op dat er in 1918 'scheiding van kerk en staat' zal komen en blijven. Maar 

anno 2022 wordt in de praktijk een beetje Turk geacht moslim te zijn. 
 

Wat doe jij hier?  
Zo'n zeven jaar geleden begint IS in Turkije christelijke doelen aan te 

vallen. De politie blijft sindsdien in de buurt wanneer er een viering 

gaande is. Dat heeft de burgemeester van Alanya zo geregeld. Op zekere 
zondag hoort een agente van politie bij het koffiedrinken na de eredienst 

één vrouw vloeiend Turks praten. Deze vrouw woont nu in Alanya, maar 
heeft járen met haar man en kinderen in Rotterdam gewoond en hard 

gewerkt. Dat weet de agente natuurlijk niet en ze vraagt: 'Wat doe jij 
hier?’ Klinkt als: jij bent Turkse en jij hoort in de moskee. En dat is dan 

nog aan de kust. Hoe méér men naar het binnenland trekt, des te 
behoudender wordt de islamitische bevolking. Maar dat doet helemaal 

níets af aan hun overweldigende gastvrijheid. 
 

Dubbel  
'Gewone' Turken zijn bijzonder gastvrij. Maar Joodse en christelijke 

boeren mogen geen melk meer leveren aan de melkcentrale; want dat zou 
verontreinigend kunnen werken.  

Tegelijk laat Erdogan een tuin aanleggen bij Belek, de zogenaamde 'Tuin 

der tolerantie'; vlakbij de hotels waar Nederlandse voetballers wel op 
vakantie plegen te gaan. Daar staan een moskee in, een synagoge en een 

kerk. De doorsnee toerist krijgt hier een ‘oecumenische’ indruk van. 
Echter…, christenen die een kerstboom aanschaffen worden in de gaten 

gehouden door familie en buren. Tegelijk kopen veel Turken zélf tot in 
januari nog een kerstboom; want dat staat zo gezellig in de huiskamer.  

 
Persoonlijk  

Op vrijdag nemen wij na een lange wandeling de taxi terug naar huis. Aan 
het spiegeltje in de taxi hangt een gebedssnoer. Dat roept vragen op als: 

‘De vrijdag is uw 'zondag', mag u dan werken?’ En: bent u al naar de 
moskee geweest vandaag? Antwoord van de taxichauffeur: vanmorgen 

vroeg deed ik mijn gebed daar en vanavond ga ik nóg een keer. 
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Openhartig komen we tot een persoonlijk gesprek over Mohammed en 

Jezus. Zo kan het ook! En wie weet hoe de heilige Geest ooit nog eens de 
‘na - prediker’ zal zijn. 

 

Christen worden?  
Op een goede dag komt een Turkse jonge man - laten we hem Achmed 

noemen -  naar mij toe met het verzoek om gedoopt te worden. De 
kerkenraad heeft daar van harte JA op gezegd -zij het na rijp overleg; 

want christenen mogen níet wervend bezig zijn en niet onder islamitische 
duiven schieten.  

Het wordt in alle kleinschaligheid een gróót doopfeest. En - net zoals in 
Torrevieja, is er na afloop een heel gezellig samen zijn -  (met veel 

baklava!).  
Een paar dagen later neemt Achmed mij mee naar het gemeentehuis. In 

een Turkse paspoort staat kennelijk iemands godsdienst vermeld. Achmed 
wil dat het woord CHRISTEN daar komt te staan. De ambtenaar is 

onaangenaam verrast en stelt veel vragen. Waarop Achmed reageert met: 
‘U stelt zoveel vragen. Wilt u soms óók christen worden?!’  

 

Brug & Bouwer  
De heilige Geest wordt in de Kerk der eeuwen ook wel genoemd: Pontifex 

Maximus, de Opperste Bruggenbouwer. Hij is de Zelfde nu. In dat 
vertrouwen probeert de kleine, Nederlandstalige kerk in Alanya present te 

zijn.  
Ik noem een paar voorbeelden. De middenstand heeft er baat bij wanneer 

toeristen blijven komen. Cleopatra en haar volgers gingen ooit in deze 
aantrekkelijke badplaats op vakantie en wij ook. Het kleine vissersplaatsje 

is dan ook uitgegroeid tot een behoorlijk grote stad. Onder de vele 
attracties noem ik één typisch gebeuren: elk jaar wordt er op tweede 

Kerstdag, 26 december, een koor gevormd, dat zingt op het plein bij de 
burcht. Dat koor is samengesteld uit vogels van allerlei pluimage qua 

godsdienst en qua nationaliteit. Maar éérst spreekt de burgemeester een 
vriendelijk woord van vrede. Dat vindt elk jaar sowieso plaats. Wie weet 

hoe de Heer der Kerk daar gebruik van zal maken?!  

En om een idee te krijgen van de Nederlands talige eredienst: bij ons 
verblijf speelt iemand uit Albanië op de dwarsfluit. De organiste heeft 

Russische roots. De zangers komen óveral vandaan en zingen in het 
Engels o.l.v. een hervormde mevrouw uit Katwijk (binnen). Die mevrouw 

ontmoet in haar hotel een Bulgaarse violist  en krijgt hem zo ver dat hij 
weer eens naar de kerk gaat, én een prachtige klassieke bijdrage levert, 

passend in de eredienst.  
Muziek slaat altijd een brug ‘over troubled water'! De HERE zegene die 

kleine kerk en élke kerk met verlangen om bruggenhoofd te zijn, met 
vertrouwen in de Bouwer. 

 
Erik Schuddebeurs. 

 



Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 5 
no. 2 – juni, juli en augustus 2022 

 

13 
 

 
 

Pinksteren 

 
Uitgebloeide paardenbloemen: zoals de wind de zaden van de paardenbloem verspreid, zo waait de 
Geest waarheen Zij wil. Zelf is Zij niet zichtbaar, maar Haar zaden wel. 
 
 

Het bestuur van IPNZE wenst u allen  een gezegend 

Pinksterfeest 

Pinksteren 

 

   Feest van elkaar verstaan ondanks verschillende talen. 

Feest van ontmoeting ondanks afstand en kilometers. 

Feest van de Geest 

Die waait waarheen Zij wil. 

 

De Geest, ongrijpbaar 

en toch aanwezig,  onzichtbaar 

en toch realiteit, niet te bevatten en toch is Zij daar: 

in de wind, in het vuur, 

in de ontmoeting. 

 

Op die eerste pinksterdag  blies de Geest 

de deuren open. 

Ze trokken erop uit, de wereld in, 

verkondigend vrede, troost schenkend, 

levend de liefde Gods. 



Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 5 
no. 2 – juni, juli en augustus 2022 

 

14 
 

 

 

 
 

Pastoraat 
 

Hier het laatste nieuws van het 
pastoraal team. 

Wij hebben een bezoekje gebracht 

aan Leo en Ria de Bruijne in 
verband met de ziekenhuisopname 

van Leo. Gelukkig gaat het weer de 
goede kant op en kunnen zij de komende tijd genieten van familie uit 

Nederland.  
Myriam Stroobant lag in het ziekenhuis met darmklachten, maar ook zij 

mocht zondag weer aanwezig zijn in de kerk.  
Met dank aan onze hemelse Vader. 

Onze zorgen gaan nu uit naar Jos Vanhoutten, die een operatie te 
wachten staat in juni. Wij wensen hem en zijn vrouw Marilyse sterkte en 

kracht voor de komende, moeilijke tijd.  
Zullen wij ook met ons allen omzien naar Jan, onze koster? Na jaren je 

partner verliezen zal dagelijks moeilijk blijven.  
Ook hebben wij de laatste zondagen gebeden voor de neef van Wouter en 

Petra Koelewijn, die al weken slapende werd gehouden na steeds weer 

complicaties na zijn harttransplantatie. Helaas is afgelopen week Chris 
Koelewijn overleden. 

Wij wensen Wouter, Petra en familie heel veel sterkte toe met dit droevig 
einde, maar onze troost is dat hij mag zijn bij zijn hemelse Vader in de 

hemel . 
Ook wil ik jullie op de hoogte houden van de jongen van 13 jaar, waar 

gebed voor was gevraagd. Hij heeft een operatie ondergaan waarbij een 
plaat in zijn schedel is geplaatst. Nu over 2 weken een traject met 

stamceldonatie. Laten wij bidden voor dit gezin van Chris Oosterhof die 
het als ouders ook heel zwaar hebben.  

Hopelijk ben ik niemand vergeten die met ziekte te maken heeft.  
 

Namens het pastoraal team van ‘De Hoeksteen’,  
Hilda Windhoud.  

Tel. 031 6 148 969 34 
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Verjaardagen 
In deze Nieuwsbrief de namen van allen die in juni, juli en augustus jarig 
zijn. 

 
  2 juni Frank van Hoeflaken    2 juli      Wil Costerus 

  4 juni  Stieneke de Vries     2 juli      Gretha van der Kolk 
  7 juni Bernhard de Vries    8 juli      Jos Vanhoutte 

15 juni Henk Schoonenberg     8 juli      Henny Schuurman 
17 juni Ria Bosveld    13 juli      David Bordeaux 

18 juni Carla Achterberg   14 juli      Jaap Brokking  
21 juni Frans Knoppert   28 juli      Renee de Bruijne 

22 juni Martha van der Zouwen 29 juli      Bram de Jong 
25 juni Ria van der Plas 

27 juni Otto de Bruijne 
28 juni Jan Bulthuis 

28 juni Ton Vandongen 

28 juni Gré van ’t Hoff 
 

 
  9 augustus Maria Hop 

  9 augustus  Hilda Windhout 
19 augustus Ad Korevaar 

19 auguatus Linda Stam 
22 augustus Janie Brussaard 

24 augustus Heide Schenkenberg 
27 augustus Marijke Scholte 

30 augustus Rik Janse 
31 augustus Jenny Ruitenberg 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het jaar dat voor 

jullie ligt. 

 
 

Activiteiten 

 
Inspiratiebijeenkomsten 
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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Wie, Wat, Waar?  
Kerkenraad 
Voorzitter/Ouderling: 
Tim Hop, tel. +31 6 223 923 66   

E-mail: tim@prostairs.nl  of praeses@iggds. 
 

Scriba/Ouderling/Redactie: 
Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18 

E-mailadres scriba: atnijhof@gmail.com  
E-mailadres redactie: atnijhof@gmail.com   

  
Kerkrentmeester/Ouderling: 

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441 

E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com  
 

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  

 

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 problemen hebben met de Spaanse Bank vragen wij 
u uw overschrijvingen tijdelijk te storten op: 

NL16RABO 0195 2342 86 ten name van Tim Hop, kenmerk ‘De Hoeksteen’ 
 

about:blank
mailto:atnijhof@gmail.com
mailto:atnijhof@gmail.com
mailto:carlavdbornbeukhof@gmail.com
mailto:jos.vanhoutte49@gmail.com
about:blank
about:blank
mailto:diaconie@iggds.nl
mailto:grethavdkolk@ringelbosch.nl
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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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