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Van de redactie 
 

Beste gemeente, 
 

Meteorologisch gezien is vandaag de herfst 

ingegaan. Waarschijnlijk is dat nog niet te 
merken, maar de dagen gaan al korten en de 

verkoeling zit er aan te komen. Ook in Nederland 
hebben we tropische temperaturen moeten 

verduren, maar dat is (gelukkig) ook voorbij. 
Na maanden van rust is hier de nieuwe Nieuwsbrief.  

Gezien het aantal zieken is er zeker geen rust geweest, maar dat leest u 

in het stukje over het pastoraat. 
Zoals u ziet heb ik voor de verandering wat nieuwe afbeeldingen  

geplaatst bij de diverse onderdelen van de Nieuwsbrief. Ik hoop dat het op 
prijs wordt gesteld. 

 
Zelf heb ik Erik Schuddebeurs bewonderd omdat hij elke zondag, ondanks 

de hitte, toch keurig zijn jasje aan had.  
Wat fijn dat we de mogelijkheid hebben dat we de diensten na afloop via 

YouTube hebben kunnen volgen. Het lukte een paar keer niet, maar dat is 
nu eenmaal de techniek.  

 
Een nieuw winterseizoen ligt voor ons. Wat zal het ons gaan brengen? 

Voorlopig hebben we Henk van den Born bereid gevonden om tot en met 
november onze predikant te zijn. Dan komt Jan Brussaard de gemeente 

weer twee maanden dienen. Ik zet een beknopt predikantenoverzicht in 

de Nieuwsbrief tot en met september 2023. Verder zullen we nog maar 
niet kijken.  

 
Dan nog iets persoonlijks. Wij hadden het vaste voornemen om in 

september voor vier weken naar Spanje te komen en hadden daarvoor 
ook al het één en ander geregeld. Ruim twee maanden geleden werd de 

allerbeste vriend van Henk ziek en kreeg te horen dat ook hij niet meer 
beter kan worden. De situatie wordt steeds ernstiger en is nu zo dat we 

niet naar Spanje dúrven te gaan omdat we er niet aan moeten denken dat 
hij in die periode zou komen te overlijden. Een hele moeilijke keus. We 

hebben er lang over getwijfeld, maar met pijn in ons hart vinden we het 
niet verantwoord om toch te gaan.  

Houd allen de moed erin en laten we hopen dat we elkaar op een keer 
weer kunnen ontmoeten. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Anneke Nijhof 

Redactie: atnijhof@gmail.com   

mailto:atnijhof@gmail.com
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Mededelingen van 

de kerkenraad 
 

 
 
 

 

Vergaderen via Skype, we doen niet anders. 

 

Van de voorzitter 

 
Beste gemeente,  
 

Wat fijn dat we weer een stukje mogen schrijven in het gemeente blad. 

Na een periode van vakantie en van een tijdje uitrusten gaat het 
dagelijkse leven weer beginnen. Zo ook het kerkblad, waar we weer 

informatie met elkaar mogen delen. 
We mogen terug kijken op een fijne tijd, waar Erik Schuddebeurs onze 

gemeente mocht dienen. Helaas moest Wilma vervroegd naar huis.  
Erik heeft veel bezoeken mogen afleggen om zo tot een zegen te zijn in de 

gemeente.  
We zijn dankbaar dat Henk van den Born nu de gemeente weer wil 

dienen. Henk en Carla, we wensen jullie een fijne tijd toe. 
 

Dan nog wat nieuws over de bank. Alle nodige papieren zijn ingestuurd, 
de bankdirectrice heeft mij aangegeven dat nu alle papieren er zijn en het 

is nu wachten op akkoord van het hoofdkantoor. Hopelijk wordt het snel 
afgerond. Gelukkig hebben we een noodnummer waar de vrijwillige 

bijdrage op gestort kan worden. Ik vermeld het graag nogmaals: NL 16 

RABO 0195 2342 86 t.n.v. Tim Hop. Uw bijdrage is hard nodig. 
 

De komende periode zullen we weer meer mensen terug zien komen, 
zoals dat gebruikelijk is na de zomer. Ik wens u dan ook allen weer te 

mogen ontmoeten in het prachtige Spanje en wens u allen een fijne tijd 
toe. 

 
Tim Hop, 

voorzitter  
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Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen 
30 mei 2022 

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

en Anneke Nijhof, allen via Skype. 

Afwezig met kennisgeving: Erik Schuddebeurs. 

 

- Bij de afkondigingen zullen we de gemeenteleden vragen of ze 

de liturgieboekjes willen meenemen naar huis.  

- Fred van den Heuvel is bereid reserve huismeester te worden. 

Dit is ook gewijzigd in het Vademecum.   

- We kunnen terugblikken op een goede verkiezingsvergadering. 

De notulen van deze vergadering worden vervolgens 

goedgekeurd en vastgesteld.  

- Het verwijzingsbord dat naar de kerk in Guardamar wijst en dat 

nog langs de weg staat, zal worden weggehaald. 

 

13 juni 2022 

Alle kerkenraadsleden zijn aanwezig, inclusief Eric Schuddebeurs 

- We besluiten voor de tijd dat er niemand van de kerkenraad 

aanwezig kan zijn in de zondagse eredienst Fred van den Heuvel 

als 1e gast ouderling te vragen, Wout Koelewijn als 2e en ook 

Carla van den Born zal, zolang zij niet bevestigd is, als gast-

ouderling fungeren. 

- Er wordt gewezen op het feit dat de foto van de gemeente op de 

website erg verouderd is. Er zal aan Heide Schenkenberg 

gevraagd worden of zij een recentere foto heeft.    

- Er zal aan Fred en Linda gevraagd worden of zij een gemeente-

activiteit willen organiseren voor september/oktober.  

- We besluiten de gemeente-orde te laten voor wat hij is. Alleen 

zal hij worden gedateerd en worden voorzien van de 

handtekening van de voorzitter en de scriba. Daarna wordt de 

gemeente-orde gestuurd in PDF naar Stieneke de Vries om op de 

website te plaatsen. 

- Een aanvraagformulier voor lidmaatschap of gastlidmaatschap 

het liefst digitaal doorsturen naar de scriba: 

atnijhof@gmail.com. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan inleveren 

bij één van de kerkenraadsleden.  

- We wensen Jos sterkte toe voor de tijd die voor hem ligt en voor 

de operatie. Erik zal dit aanstaande zondag meenemen in het 

mailto:atnijhof@gmail.com
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gebed, evenals de behandeling van Henk Nijhof, die weer  

chemokuren gaat krijgen op dezelfde dag (do. 23/6) dat Jos 

wordt geopereerd. 

 

27 juni 2022 

Aanwezig: de gehele kerkenraad inclusief Eric Schuddebeurs. Echter, Jos 

Vanhoutten wacht in België op zijn operatie. 

 

- Er wordt meegedeeld dat voor 2023 weer een aantal predikanten 

zich bereid hebben verklaard om naar Spanje te komen. Er wordt 

een lijstje gemaakt en dit zal naar de kerkenraadsleden worden 

toegestuurd. Per jaar delen we aan de gemeente mee wie er komt 

als predikant. 

- Er wordt gevraagd of het mogelijk is dat de doelcollecte in 

augustus bij de viering van het heilig Avondmaal kan worden 

bestemd voor de waterputten in Kenia. Dit is een initiatief van 

iemand uit Barneveld. We gaan akkoord. Ook besluiten we, gezien 

de kleine opkomst in augustus, dat ook te doen op de eerste 

zondag van augustus. 

- De scriba zal via de Nieuwsbrief de doelcollecte aankondigen 

wanneer het heilig Avondmaal wordt gevierd.   

Erik deelt mee dat Wilma een maand eerder naar Nederland    

vertrekt wegen familieomstandigheden. 

 

29 juli 2022 

 

Aanwezig: alle kerkenraadsleden, inclusief Jos Vanhoutte, die nog maar 

pasgeleden terug is van zijn geslaagde operatie in België en Eric 

Schuddebeurs. 

 

- In deze bijeenkomst zijn uitsluitend interne zaken besproken.  

- Aan het einde van de vergadering houden we het eindgesprek 

met Erik. De kerkenraad spreekt zijn waardering uit voor de wijze 

waarop hij zijn bevindingen van de afgelopen drie maanden heeft 

verwoord. Ook gaat de dank uit richting Erik voor al het werk dat 

hij heeft verricht en voor de goede samenwerking onderling 

 
 22 augustus 

 

Aanwezig: alle kerkenraadsleden, inclusief Henk van den Born.  

 

- Rapportages en vraagstelling aan de diverse kerkenraadsleden. 
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DIACONIE: Er wordt gevraagd of er al is nagedacht over een 

eventuele kerstactie. De oproep vorig jaar aan de gemeente om 

geld over te maken voor dit mooie doel, heeft heel weinig 

opgebracht. Besloten wordt dat de diaconie door middel van een 

stukje in de Nieuwsbrief van oktober hier melding van maakt en de 

gemeente informeert. We besluiten ook dat we vanaf de 1e zondag 

in oktober tot en met de zondag vóór kerst een derde collecte 

houden bij de deur, na een mededeling hierover bij de 

kanselafkondigingen. 

- De werkorde voor het Pastoraal Team wordt besproken. Jos als 

voorzitter van het team zal zorgen dat er na elke vergadering van 

het team verslag wordt gedaan aan de kerkenraad. 

- We willen meer gaan doen aan evangelisatie onder Nederlanders 

die in Spanje op vakantie zijn. Is het wel genoeg bekend dat er een 

Nederlandse kerk is in de regio? We denken aan folders, die we 

kunnen verspreiden bij vakantieparken, op auto’s bij supermarkten 

die een Nederlands kenteken hebben enz. We gaan op zoek naar 

mensen die hier aan mee willen doen en er zal een pakkende flyer  

worden gemaakt. 

 

Anneke Nijhof 

scriba 

 

 

Predikantenoverzicht 
 

September, oktober en november 2022: Henk van den Born 

December 2022 en januari 2023: Jan Brussaard 
Februari, maart en april 2023: Henk Blankenspoor 

Mei, juni en juli 2023: Gerry de Vries 
Augustus en september 2023: Henk van den Born  

 

 
Collecte-opbrengsten maart t/m augustus 2022 

 

Datum     Aanwezigen        1e Collecte            2e Collecte                                             
           Kerk           Diaconie 

  6-3-2022           48                 €  123.54                 €   93.07 
13-3-2022           62                 €  232.26                 € 153.40 

20-3-2022           60                 €  182.99                 € 119.79 
27-3-2022           48                 €  128.65                 €   99.15     

  3-4-2022           49                 €  100.40                 €   74.82 
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10-4-2022           48                 €  114.83                 € 103.19  
Avondmaalscollecte   

‘Christenen voor Israël’                                             

17-4-2022           47                 €  133,65                 € 149,40  
24-4-2022           50                 €  147.40                 € 139.05 

  1-5-2022           26                 €  101.70                 € 113.10   
  8-5-2022           30                 €    99.15                 €   51.22 

15-5-2022           27                 €    94.80                 €   59.30 
22-5-2022           23                 €    78.10                 €   49.50     

29-5-2022           26                 €    80.89                 €   83.82            
  5-6-2022           30                 €    94.20                 € 169.70 

Pinkstercollecte Diaconie                                                                                     
12-6-2022           31                 €    99.18                 €   90.73 

Avondmaalscollecte 
Stichting ‘Andersom’ 

19-6-2022           27                 €    84.60                 €   50.70  
26-6-2022           26                 €  106.80                 € 129.58 

  3-7-2022           30                 €    65.30                 €  60.90 

10-7-2022           21                 €    66.40                 €  66.20 
17-7-2022           23                 €    76.20                 €  57.70 

24-7-2022           17                 €    49.40                 €  40.70 
31-7-2022           31                 €  142.90                 €  79.60  

  7-8-2022           27                 €  103.10                 €  93.36 
Avondmaalscollecte       

Waterputten  Kenia 
14-8-2022           25                 €  103.15                 € 124.50   

        Avondmaalscollecte          
                                                                   Waterputten Kenia                       

21-8-2022           26                 €  103.15                  €  56.40                   
28-8-2022   26       €    66.76     €  50.47 

                                                                                   
 

Carla van den Born,  

kerkrentmeester 
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Van de predikant 

 
Beste gemeente, 
 
We zijn weer blij om in uw midden te zijn. Een 
kerkgemeenschap zonder muren, altijd een 

wensdroom van mij geweest. Eén in Christus. In 
mijn studententijd werd ik daarover soms wel eens 

bekritiseerd. Je moest duidelijk stelling blijven 
nemen vanuit je kerkelijke achtergrond of leer. Nu, geen probleem. JEZUS 

IS HEER! 
Is dat een beetje kort door de bocht of te gemakkelijk gezegd? We willen 

natuurlijk wel alles duidelijk afbakenen. Maar wat Jezus heeft gedaan is 
compleet en volmaakt. Er hoeft niets aan toegevoegd te worden en er kan 

niets aan worden afgedaan. Jezus' offer is en mag altijd werkzaam zijn in 

ons leven en in de gemeente.  
 

Ik heb een groot respect voor de kerkvaders en de Reformatoren. Maar ze 
zijn niet onfeilbaar. Ik vind het erg en ook on-Bijbels dat mensen hun hele 

leven tobben over hun uitverkiezing. Geen geloofszekerheid vinden. God 
wil niet dat we pas op ons sterfbed tot bekering komen. Hij had ons leven 

willen gebruiken tot verheerlijking van Zijn naam. 
Wij zijn bestemd om vrucht te dragen en dat mogen we doen staande 

vanuit de vrijheid waarmee Hij ons heeft vrijgemaakt. 
Veel christenen hebben de vreemdste ideeën over wat vrijheid is. Vrijheid 

is niet het hebben van een bepaald programma in de kerk of het 
eerbiedigen van bepaalde Bijbelse, godsdienstige vormen. Religieuze 

tradities kunnen vaak wat starheid veroorzaken in de gemeente. Samen 
mogen we vrucht dragen zoals God dat ook bedoeld heeft. 

We proberen vaak uit onszelf vrucht te dragen. We doen ons best om 

vriendelijk, liefdevol en zachtmoedig te zijn.  
Maar de vrucht van de Geest is niet iets wat we zelf doen of 

veranderen. Als je ‘in Christus’ en in zijn onderwijs blijft en wandelt in 
zijn wil, ga je vanzelf blijvende vruchten voortbrengen waardoor God 

geëerd wordt. Jezus zei: ‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar 
worden wanneer jullie veel vrucht dragen’ (Johannes 15:8,). De vrucht 

van de Geest bestaat uit liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22).  

Daarom, in welke omstandigheden en vanuit welke achtergrond ook. Blijf 
in Hem! 
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Dan kunnen we samen hier kerk zijn en vrucht dragen en heel wat 

betekenen voor mensen om ons heen. 
 

Ds. Henk van den Born 
 

 

 

Van de reeds vertrokken predikant 
 
 
HARTELIJK DANK 
 
Beste mensen, in de maanden mei, juni en 

juli van dit jaar mochten mijn vrouw Wilma 
en ik in uw midden wonen en werken.  

We hebben dat van harte met vreugde en 
plezier gedaan. Helaas zag Wilma zich door 

ziekte in de familie genoodzaakt om een 
maand eerder naar huis te gaan.  

       
         Op weg naar huis! 

 
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat wij mochten ondervinden rond de 

eredienst, op de inspiratie – ochtend en vooral in de persoonlijke 
gesprekken.  

Het zou geweldig zijn wanneer jullie spoedig de beschikking kunnen 

krijgen over een geheel eigen gebouw!  
Blijf -waar en hoe dan ook, jezelf als gemeente van onze Heer Jezus 

Christus rondom het Woord.  
 

Wees als een ark waarin iemand zich veilig en gedragen weet door alles 
héén.  

Klink als een tempel, waar de lofzang gaande wordt gehouden, waar stilte 
en aanbidding een plaats vinden.  

En blijf gastvrij als een herberg onderweg, waar allerlei pelgrims binnen 
gaan.   

 
Erik Schuddebeurs 
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  Pastoraat 

 
Hallo allemaal, 

 
Hier het laatste nieuws van het 

pastoraal team ‘De Hoeksteen’. 
Aangezien de meeste zieken onder ons 

in Nederland verblijven, zijn er weinig 
bezoekjes gebracht. 

Onze Jos Vanhoutte mocht de laatste 
twee weken de kerkdienst weer 

bezoeken. Hij vertelde de eerste week dat hij nog erg moe was, maar 
vorige week was hij positief gestemd en gaf aan dat het wekelijks beter 

gaat. Wat zijn wij daar met zijn allen dankbaar voor. Eer aan God de 
Vader Die jouw taak op deze aarde nog waardevol vindt. 

Ook bij Heleen van Dongen zien wij vooruitgang. Zij kan de diensten weer 

bijwonen onder begeleiding van haar steun en toeverlaat Fred. 
Met Jan, onze trouwe koster, gaat het gelukkig iets beter. Hij  

verblijft op dit moment bij zijn logeeradres in Nederland. Het lopen gaat 
wat beter, maar voor zijn ogen is er voor volgende week een afspraak 

gemaakt bij zijn oogarts. 
Irene de Jong is in Nederland herstellende van een blindedarmoperatie en 

gaat gelukkig, al is het langzaam, vooruit.  
Jenny Ruitenberg is al een tijd aan het tobben. Eerst in Spanje en nu in 

Nederland. Met spoelen wordt geprobeerd de ontsteking de kop in te 
drukken. 

Ook voor Henk Nijhof blijven we bidden, omdat we gemerkt hebben dat 
God gebeden verhoort. 

Vandaag is het zondag 21 augustus en vanmorgen werd er ook gebeden 
voor Lilian Jansen. Ik heb nog niet vernomen wat er is voorgevallen, 

maar bij deze heel veel sterkte namens de gehele gemeente. 

Wij wensen jullie vanuit een heerlijk warm Spanje heel veel sterkte en 
geduld toe bij het herstellen. 

God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden 
aankomst.  

 
Namens het pastoraal team, 

Hilda Windhoud-Beukers 
Tel. 031 614 896 934 

 
 

 
 



Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 5 
no. 3 – september 2022 

 

12 
 

 

Een bericht van de familie Quispel 
 
Amersfoort, 31 juli 2022 
 
Beste gemeente, 

Op 11 juli kreeg Marga Quispel een zware duizeling gevolgd door 
tintelende vingers. In het ziekenhuis werd een CT-scan en daarna een 

MRI-scan gemaakt. Afgelopen week besprak de neuroloog de uitslag van 
de MRI-scan met ons. 

Het bleek dat de oorzaak van de duizeling lag in een herseninfarct. 
Daarnaast werd duidelijk dat in het verleden een aantal kleine  

hersenbloedinkjes hadden plaats gevonden.  
Ter voorkoming van nieuwe infarcten krijgt ze medicatie en staat ze onder 

verdere controle. 
We willen dit met de gemeente delen. 

 

Met een hartelijke groet,  
ook namens Marga,  

Rob. 
 
  

 

Verjaardagen 
 

De volgende gemeenteleden hopen deze maand 
hun verjaardag te vieren: 

 
 8 september Ria van der Linde 

   22 september  Ellen van Tongeren 
   22 september  Wout Koelewijn 

   28 september Henk Nijhof 
   29 september Jaap van der Linde 

 
 

Namens de redactie Gods zegen toegewenst  

voor het komende jaar 
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ZOALS IK BEN 
 

Zoals ik ben, zo mag ik komen 
omdat Gijzelf gekomen zijt. 

Die ’t zwaarste kruis hebt opgenomen 

en dit als altaar hebt gewijd. 
Daar hebt Gij U voor alle zonden 

van alle mensen ingezet. 
Gij, Die door onze dood verslonden 

de poort naar ’t leven open zet. 
 

Zoals ik ben, zo mag ik komen 
met ied’re val en nederlaag. 

Met hartstocht, die ‘k niet in kan tomen, 
met elk complex, met ied’re vraag. 

Ik, die het stof hebt aangehangen, 
genot en eer; en macht en geld. 

Die God voor ’t aardse wou vervangen 
maar bitter ben teleurgesteld. 

 

Zoals ik ben, zo mag ik komen 
want alles is voor mij volbracht. 

‘k Voel m’ in Uw genade overstromen 
‘k word uit mijn diept’ omhoog gebracht. 

Ik mag naar Uw genade grijpen 
Die ’t nieuwe leven in mij wekt. 

En door Uw Geest tot volheid rijpen 
waarin Uw wonder zich voltrekt. 

Christine Groeneweij 
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Activiteiten 

 
De cantorij 

We gaan weer beginnen!!! 

Half september komen wij 
weer naar Spanje en nemen 

de draad weer op met al onze 
activiteiten. Op woensdag 28 

september om 10.00 uur 
starten wij weer met onze 

cantorij. Wij mogen hiervoor 

weer een bijdrage leveren aan 
onze erediensten. Dus lieve 

mensen: KUN JE NOG ZINGEN, 
ZING DAN MEE. 

Daarnaast kan ik u mededelen dat ik ben gevraagd het kerkkoor in 
Benidorm te mogen gaan leiden. Sinds de Coronatijd (dus meer dan 2 jaar 

geleden) heeft dit koor niet meer gezongen. Dus kunnen ze eigenlijk weer 
opnieuw een start gaan maken. Gedacht wordt om dit kerkkoor om te 

gaan zetten in een cantorij. 
Ik hoop jullie allen weer te zien op woensdag 28 september a.s. 
 

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! 

 

 

 
 



Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 5 
no. 3 – september 2022 

 

15 
 

 

De pen is doorgegeven aan… 
 
   
  

 Alex en Willy de graaf.  

 
Wij zijn lid van de gemeente De Hoeksteen geworden, daar wij onze 

vakantiedagen door gaan brengen in Quesada, waar wij een tweede 
woning hebben.  

Wij wonen op Eemdijk en hebben vier dochters.  
Op Eemdijk zijn we kosters van onze kerk en in de week staan we op 

verschillende markten in Nederland en verkopen we overheerlijke nootjes 

en specerijen. Ook verkopen we heerlijke eigen gemaakte kaas die de 
naam ‘Alex’ draagt.  

Misschien hebt u ons wel eens gezien op de markt (de notenspecialist). 
Onze oudste dochter heeft bij ons thuis paarden, waar ze op rijdt en leert 

om ze de beste te laten zijn op de wedstrijden.  
Twee dochters helpen ons mee op de markt en één dochter volgt nog een 

studie. En in haar vrije tijd helpt ze ons in de 
winkel.  

 
We zijn dankbaar dat we af en toe mogen 

uitrusten in het mooie Spanje. En dat we 
mogen genieten van de zon en op zondag naar 

de kerk kunnen gaan voor het geestelijk 
voedsel.  

 

Hartelijk groet, 
Willy en Alex 

 

 

Wie, Wat, Waar?  
Kerkenraad 
Voorzitter/Ouderling: 
Tim Hop, tel. +31 622 392 366   

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

Kerkrentmeester/Ouderling: 
Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441 

E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com  

 

about:blank
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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 

 
Diaconie/Diaken: 

Gretha van de Kolk, 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-mailadres scriba: info@iggds.nl of atnijhof@gmail.com   

E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl 
 

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente: 
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 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. 
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’ 
 

 

Adressen 
 
Pastorie 
Urbanizacion Benimar ll  
Calle Conjunto Gema ll no. 4, Vivienda 231 

03170-Rojales (Alicante) 

about:blank
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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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