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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: Henk van den Born 
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Van de redactie 

 
Beste gemeente, 

 
 

Morgen, zondag 2 oktober, is het Israëlzondag. 

Het is de bedoeling dat alle protestantse kerken in Nederland extra 
aandacht schenken aan het feit dat Israël nog steeds Gods oogappel is, 

ondanks alles wat er op dit moment in het Midden Oosten gebeurt. Onze 
Heer en Heiland Zelf is uit dat volk 

voortgekomen en aan Hem hebben wij onze 
verlossing aan te danken. 

Ook wij als kerk hopen hier zondag aandacht 
aan te besteden. 

 
In het kader daarvan, maar ook naar 

aanleiding van vragen vanuit de gemeente aan 
Erik Schuddebeurs waarom hij in de periode, 

dat hij onze gemeente in Spanje diende, elke 
zondag voor Israël bad, heeft hij deze vraag 

beantwoord door middel van een stukje dat in 

deze Nieuwsbrief is geplaatst. Ik verwijs u er 
graag naar. 

 
Rest mij deze keer nog om een ieder, die zich 

klaar maakt om naar Spanje te gaan, hetzij met het vliegtuig, hetzij met 
de auto, een hele goede reis te wensen en een behouden aankomst.  

Het is toch een lange reis. Of je dat nu door de lucht doet of over land, 
het blijft altijd spannend. Althans voor mij wel.  

 
 

Tot de volgende Nieuwsbrief. 
Anneke Nijhof 

redactie  
atnijhof@gmail.com  

 

  

mailto:atnijhof@gmail.com
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Mededelingen van 

de kerkenraad 

 

Van de voorzitter 
 

 
Beste gemeente, 

 
Inmiddels zitten we al weer in 

oktober. In Nederland kunnen we 
echt merken dat we richting herfst 

gaan; het weer wordt kouder en ook natter na een lange periode van 
grote droogte. In Spanje blijft het nog heerlijk van temperatuur.  

Inmiddels zien we al meer gemeenteleden naar Spanje komen, die de 
natte koude periodes van Nederland ontvluchten. We zijn blij dat we 

elkaar weer mogen ontmoeten in de samenkomsten. Ook zijn we blij dat 
er nog steeds nieuwe gasten zijn, die de diensten komen bijwonen. Laten 

we er daarom op letten dat, als nieuwe mensen de diensten komen 
bijwonen, we ze ook zeker even uit te nodigen voor een kopje koffie en 

een praatje. 

Wat is het allemaal spannend in de wereld, oorlog in Ukraine, crisis met 
de boeren, hoge brandstof- en energieprijzen. Velen zijn er somber door 

geworden. Het is daarom goed om je vertrouwen op de Heer te stellen en 
je lot in Zijn Hand te leggen. Een veilige schuilplaats vinden, met al je 

zorgen naar Hem gaan. Ik heb dan ook met bewondering gekeken naar de 
uitvaart van de koningin Elizabeth. Wat een eerbetoon, maar ook wat een 

voorbeeld voor Koningshuizen. Ook deze vrouw heeft veel meegemaakt in 
haar periode als koningin. Maar ze heeft 

getuigd van haar Schepper en heeft dit 
duidelijk laten zien in de uitvaartdienst.  

We hopen zelf in oktober ook in Spanje te zijn 
en te genieten van alles wat er is geschonken 

is.  
Afgelopen periode hebben we natuurlijk niet 

stil gezeten. Zo hebben we van de bank 

bericht gehad dat we binnenkort weer gebruik 
kunnen maken van de Spaanse bankrekening. 

Ik ben daar zelf nog wat voorzichtig mee en 
zal pas juichen als ik ook echt ingelogd ben en 

transacties kan verrichten. Maar hopelijk is 
daar straks meer nieuws over, als ik de bank 

bezocht heb. 
 

Ook is er een prachtige flyer ontworpen die we 
willen gaan verspreiden op allerlei plaatsen, 
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zodat we mensen iets kunnen laten zien van onze samenkomsten op 
zondag.  

 

Dat was het dan weer en ik wil graag afsluiten met een gedicht wat 
misschien wel in deze tijd past. 

 
 

 
 

Stel mijn vertrouwen 

op U Heere mijn God. 

In een tijd van verdeeldheid, 
wie spreekt de waarheid, 

wat is wijsheid. 
We zien lijden en verdeeldheid. 

U bent mijn rots, 
mijn verlangen en hoogste Bron, 

de Grond waarop ik sta, 

mijn Vriend voor altijd. 
 

Een fijne tijd toegewenst, 
Tim Hop 

 
 

 

Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen 
Aanwezig: Carla van den Born, Jos Vanhoutte en als raadgever van de 
kerkenraad Henk van den Born. 

Via Skype: Tim Hop, Gijs en Gretha van de Kolk en Anneke Nijhof. 
 

5 september 2022 
 

1. Aan het “spreekuur” van de kerkenraad, op de eerste zondag van de 

maand, zal weer meer bekendheid worden gegeven. Via de 

kanselmededelingen zal de gemeente op de hoogte worden gebracht 

van de mogelijkheid die er na de dienst is. De aanwezige 

ambtsdragers blijven achter in de “kerkzaal” . Aan hen kunt u 

vragen stellen, zaken aan de orde stellen, enz.  

2. Op zondag 2 oktober is het Israëlzondag. Henk van den Born zal 

daar aandacht aan besteden.  

3. De doelcollecte voor de tweede zondag van oktober (Heilig 

Avondmaal) is bestemd voor de Stichting Verpleegkundigen voor 

Israël. Uitleg: zie verder in de Nieuwsbrief. 

4. Er wordt melding gemaakt van het feit dat de printer in de pastorie 

ontzettend duur is in gebruik. De kleurcartridges zijn flink in prijs 
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gestegen. We zullen moeten uitkijken naar een andere printer en 

dan het liefst één met een toner. We gaan dan de liturgieën alleen 

in zwart/wit afdrukken. 

 

 

19 september 2022 

 

Aanwezig: De gehele kerkenraad m.u.v. Gijs en Gretha van de Kolk, die 

met kennisgeving afwezig zijn. 
 

 

1. Omdat de kerkrentmeester Carla van den Born het financieel 

jaarverslag over 2021 en de begroting over 2022 klaar heeft, 

hebben we daar in deze vergadering uitgebreid over gesproken. 

De kerkenraad spreekt ook haar grote waardering uit voor het 

enorme werk dat Carla heeft verricht in een periode waarin zij de 

boekhouding heeft overgenomen en met de problemen bij de bank. 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Wouter Koelewijn en Leo de 

Bruijne, zal zich hier nu over buigen. Zodra de stukken akkoord zijn 

bevonden, zal er een brief uitgaan naar de gemeenteleden, waar 

bovengenoemde stukken zullen worden bijgesloten. De kerkenraad 

vermeldt nog dat de heren Koelewijn en De Bruijne zijn gevraagd, 

nadat eerst gekeken is of de kascommissie van vorig jaar 

beschikbaar was. Dat bleek niet het geval. 

2. Er is een nieuwe printer met toner aangeschaft. 

3. Gemeld wordt dat, na contact met de voedselbank, er uitgekeken 

wordt naar onze kerstactie.  

 

Anneke Nijhof 

scriba 

 

 

Van de diaconie 

We schrijven alweer oktober, najaar 2022. 

Van oudsher de tijd om voorraden aan te leggen. Die moesten op orde zijn 

voor de winter, in de boerderij en in de woning. 

Weckflessen in de kelder, ham en worst in de schoorsteen, aardappels in de 

schuur, hooi op zolder. 

Maar net zo min als vroeger waren en zijn er heden ten dage mensen, die 

niet of niet voldoende hebben om van te leven en angstig het einde van de 

maand zien naderen. 

Breekbare mensen - zonder geld. 
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We denken aan de eenzamen, vluchtelingen, slachtoffers van natuur-  en 

oorlogsgeweld, de vreemdeling - ze staan in de kou als hen geen 

barmhartigheid wordt gedaan. 

Als kerkelijke gemeente hebben we de gemeenschappelijke roeping die te 

vervullen tot eer van God. 

Daarom willen wij dit concreet maken door de Voedselbank in Torrevieja 

rond de Kerstdagen te helpen met het nodige, maar om ook wat extra’s te 

kunnen doen en de feestelijke dagen wat glans te geven. Op deze manier 

kunnen we ons geloof in de Here Jezus gestalte geven. 

We nodigen u uit dit te ondersteunen, uw hart te laten spreken. 

Vorig jaar was de opbrengst van de actie bij lange na niet toereikend en zijn 

er op het laatst nog bijdragen gedaan om te kunnen doorgeven. Nu willen wij 

daarom op tijd beginnen. 

Vanaf de eerste zondag in oktober tot en met de laatste zondag vóór Kerst 

zal iedere zondag na de dienst bij de uitgang een derde collecte worden 

gehouden.  

Bent u deze maanden niet in Spanje, maar wilt u toch deze actie 
ondersteunen, dan kunt u het via de bank overmaken. Zoals u al 

eerder hebt kunnen lezen, krijgen we gelukkig weer de beschikking 
over de bank in Spanje. Wellicht ten overvloede, maar toch wel 

handig, volgt hier het rekeningnummer van de diaconie: Iban ES87 

2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia  
Evangelica Holandesa en Guardamar, onder vermelding van: kerstactie.                                                                               

Van harte aanbevolen! 

In Christus verbonden, 

Gijs en Gretha van de Kolk, diakenen 

 

Bedankje 
Naar aanleiding van de doelcollecte die we in juli en augustus 
hielden voor de waterputten in Kenia, ontvingen we het volgende 

berichtje: 
‘Beste gemeente,  

Er is een bedrag van € 217,86 naar de zendingscommissie overgemaakt 

voor het waterputtenproject in Kenia door T. Hop, namens de kerk ‘De 
Hoeksteen’ in Spanje. Hartelijk dank voor dit mooie gebaar.’ 

 
Namens de zendingscommissie Barneveld, 

Anton Verstoep   
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Doelcollecte zondag 9 oktober 2022 
Op zondag 9 oktober hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. 

Zoals u inmiddels weet is de tweede collecte dan altijd voor een speciaal 
doel. Voor deze keer heeft de kerkenraad onderstaand doel uitgekozen:  

 

Stichting Verpleegkundigen Voor Israël  

Ruim 40 jaar geleden werd de Stichting opgericht (december 1978). 

In de beginjaren hield de stichting zich vooral bezig met het faciliteren van 
Nederlandse vrijwilligers, die als verpleegkundigen hun diensten inzetten 

in kibboetsiem in Israël. De laatste jaren is het accent geheel komen te 
liggen op het financieel ondersteunen van (deel-)projecten in ziekenhuizen 

en verpleeg- en zorginstellingen in Israël. 

Nieuw, maar toch ook weer vertrouwd, is daarbij onze financiële support 
aan verpleeg- en zorginstellingen in Israël, die een stageprogramma 

hebben samengesteld voor Nederlandse verpleegkundigen in 

opleiding. De stichting wordt geleid door een actief bestuur, bestaande 

uit vrijwilligers. 

 

 

 

Van de predikant 

   

 

 
 

Wat bindt ons in deze tijd? In deze moeilijke tijd. 
 

Een jaar of negen was ik dat ik samen met mijn vriendje, die katholiek  
was, de RK- kerk in Doorwerth bezocht. De deuren stonden altijd open. 

Ongeveer 65 jaar later tijdens een monumentendag, heb ik die kerk weer 

bezocht. Er was weinig veranderd, de meeste details kon ik me nog goed 
herinneren, zoals die tekst op de muur, alles. Toch is er zoveel veranderd 

in die jaren, zelfs in de kerk van Christus, regels en wetten zijn veranderd 
en aangepast. Maar waar gaat het eigenlijk over? 

Gods werkelijkheid is totaal anders dan onze werkelijkheid.  
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Er is eigenlijk maar één kerk van 
Jezus Christus. Er is maar één kudde. Er is maar één Herder. God ziet het, 

wij niet. In 2000 jaar na Christus hebben wij onze werkelijkheid gebouwd. 
Naar menselijke interpretatie van de Bijbel. Naar menselijk geformuleerde 

leerstellingen, dogma's, uitspraken van kerkvorsten en kerkvaders, 

theologen, voorgangers. We hebben elkaar verketterd, in de ban gedaan, 
ons afgescheiden, muren gebouwd rondom onze waarheden, muren om 

de wereld buiten te houden, muren rond onze heilige grond. 
In de jonge kerk was het al zo. De Apostel Paulus zei al: ‘Jullie zeggen: Ik 

ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Petrus’. Vandaag zeggen 
we: ‘Ik ben Oosters Orthodox, Rooms Katholiek, Protestant, Evangelisch, 

Anglicaans, Baptist en dan nog de vele soorten hervormden en 
gereformeerden. ‘ 

Jezus bad om de eenheid, niet de juiste kerk, maar ‘opdat zij één zijn 
zoals Wij’. De apostel Paulus schrijft aan de jonge kerk om je in te zetten 

die eenheid van de Geest te houden, te bewaren.  
Lang geleden, als theologiestudent, heb ik de kerkmuren al afgebroken. Ik 

heb vele, vele kansen gekregen om voor te gaan in vele verschillende 
kerken wereldwijd. Liturgisch moest ik me dan vaak aanpassen, maar toch 

mogen ervaren dat als we in Zijn naam samen komen, dan is Hij in het 

midden.  
Hoe is het nu? Vandaag? Morgen? Een verlangen om samen één te willen 

zijn is er zeker. Leerstellig zal dat wel niet lukken, dat hoeft ook niet, 
maar er is wel één kudde. Er is maar één Herder. Zo ziet God het.  

Willen wij het zien, willen we het samen ontdekken? Ook in deze tijd en 
wat bindt ons dan? Juist nu we geconfronteerd worden met een crisis, een 

oorlog, spanningen, moeite, zorg en zeker ook toenemende armoede nu. 
Wat gaat de toekomst brengen? Spanningen in de wereld, in ons land, 

over de grenzen en soms heel dichtbij.  
Ik denk terug aan het moment dat ik na ongeveer 65 jaar in die kerk 

kwam daar in Doorwerth. Ik dacht in die kerk: hier is niets veranderd, laat 
ik dan naar Gods liefde kijken, die is ook niet veranderd. Die is 

onvoorwaardelijk. Geloof hoop en liefde. Die staat en Jezus bevestigt dat 
door te zeggen: ‘Ik ben met u tot de voleinding der wereld’. 

 

Ds. Henk van den Born 
 

 

Jezus bidt tot drie keer toe:  
‘Vader, ik heb er álles voor 

gedaan en hen álles gegeven 
opdat zij allen één zijn, zoals Wij 

(Vader en Zoon, Zoon en Vader) 

één zijn’. 



Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 5 
no. 4 – oktober 2022 

 

10 
 

 

Bidden voor Jeruzalem. 
 

In de maanden mei, juni en juli van dit jaar 2022, mochten mijn vrouw 
Wilma en ik wonen en werken in het midden van uw gemeente. In elke 

eredienst heb ik toen steevast gebeden voor Jeruzalem (en allen, allen die 
daar omheen wonen). Mensen begonnen te vragen: waarom doe je dat? 

Hier volgt op die vraag een 
reactie van mij. Eerder kon 

dat niet; want nu pas 
verschijnt er weer een 

Nieuwsbrief. 
 

Bidden voor Jeruzalem, 
moet dat? 

Nou ja, moeten… Het wordt 
wél warm aanbevolen in de 

Bijbel. Daar klinkt dat 

‘moeten’ als een heilig 
moeten – zo van:  je kunt het niet láten! 

Bij voorbeeld:  
. De profeet Jesaja zegt (hoofdstuk 62) dat je God geen rust moet gunnen   

en jezelf ook niet, zolang er in deze stad geen vrede heerst. Ik vrees dat 
we dan nog wel even vooruit kunnen. 

. En als je Jeruzalem vergeet, dan wordt dat in de Bijbel vergeleken met 
het verwaarlozen van jouw rechterhand.  (Psalm 137 vers 5). 

. ‘Bid heil toe aan dit vredesoord’ zingen we meer dan eens met Psalm 
122. 

 
Gods keuze 

Maar ja, onze gedachten gaan bijna onvermijdelijk óók uit naar de situatie 
van Jeruzalem vandáág. De stad heeft voor meerdere partijen nu eenmaal 

een uiteenlopende betekenis.  

Dat mag ons niet weerhouden van voorbede, juist omdat wij verlangen 
naar vrede voor Jeruzalem en voor allen die daar en daaromheen wonen.    

Trouw zijn in de voorbede voor Jeruzalem heeft níets te maken met een 
politiek standpunt. Trouw zijn in deze voorbede is gebaseerd op de trouw 

van de HERE God. Het volk Israël is het volk van Gods keuze. Niet het 
volk heeft Hém, maar Hij heeft het volk gekozen in Zijn dienst. Parallel 

daaraan zou Johannes later in zijn brieven schrijven over Gods 
onvoorwaardelijke liefde ( I Joh. 4: 10) -ook voor niet-Joden. Groot is Zijn 

trouw! En zijn wij ontrouw, Hij blijft immer de zelfde omdat Hij niet los 
laat wat Zijn hand begon.  
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Onopgeefbaar 
De kerkenorde van de Protestantse Kerk in Nederland spreekt van een 

‘onopgeefbare verbondenheid’ met Israël als volk van het Verbond. De 

basis van die verbondenheid én van dat onopgeefbare ligt gelukkig niet in 
de politiek of zo, maar in de trouw van de Eeuwige. Geprezen zij Zijn 

Naam. En Zijn naam is: ‘Ik zal er zijn.’  
Hij geeft niet op. Dát vertrouwen verbindt gelovige Joden en christenen en 

dat schept een onopgeefbare verbondenheid. De meesten van ons zijn 
niet-Joden. Wij horen erbij dankzij de vernieuwing van het Verbond door 

die éne Zoon uit Israël geboren: Jezus Christus. Dat moet ons bescheiden 
maken (Romeinen 11); want ook wij zijn en blijven afhankelijk van Gods 

initiatief en van de ruimte in Zijn hart.  
 

Hij geeft niet op 
In Jesaja 62 vers 6b en 7 staat geschreven: 

‘Jullie die de HEER aanroepen, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin 
rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde 

weer heeft bevestigd.’ 

Zulke woorden kunnen ons nieuwsgierig maken en onrustig en alert en 
bescheiden. 

 
Bidden voor Jeruzalem helpt om te blijven speuren naar Gods beloften;  

want Hij geeft niet op. 
Erik Schuddebeurs 

 

Pastoraat 
Hierbij een bericht van het pastoraal 
team.  

 
Jan Kwint verblijft nog steeds in 

Nederland. Hij had o zo graag terug 

gegaan naar Spanje, maar de dokter 
vindt het niet verstandig om te gaan. Hij 

moet deze weken verschillende 
onderzoeken ondergaan. Bij neuroloog en 

het oogziekenhuis. Jan zijn ogen vallen 
steeds dicht, dus daar is nog onderzoek 

voor nodig. Het is best zorgelijk. We 
wensen Jan heel veel beterschap toe en sterkte voor de onderzoeken. 

Laten we Jan allen meenemen in gebed. We zijn dankbaar voor Jannie,  
die zo zorgzaam voor Jan zorgt.  

 
Jenny Ruitenberg heeft nog steeds last van misselijkheid. De ene dag gaat 

het beter dan de andere. Ook Jenny wensen we beterschap toe. Deze  
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week hopen Filip en Jenny hun 65-jarig huwelijk te vieren. We wensen 

hun een hele mooie dag toe. En nog vele mooie en gezegende jaren 
samen.  

 
De operatie van Renee de Bruijne is heel goed verlopen. Renee zit nog in 

het na traject van fysio. Maar ze heeft gelukkig weinig pijn meer en daar 
is ze zeer dankbaar voor.  

Ook wensen we Otto heel veel beterschap toe. Hij kreeg plotsklaps een 
beknelling in de darm. Het was erg pijnlijk, maar ook met Otto gaat het 

weer de goede kant op. En ook daar mogen we de Here God weer voor 
danken.  

 
Gelukkig is Irene de Jong weer helemaal hersteld van haar blinde darm. 

We zullen haar wel snel weer zien in Spanje.  
 

Henk Nijhof is ook weer met een chemokuren bezig. Hij heeft er reeds 

ruim dertig achter de rug. We wensen Henk ook Gods onmisbare zegen 
hierin. Het valt soms allemaal niet mee, maar hij houdt moedig stand.  

Ook heeft Henk zijn beste vriend naar het graf moeten brengen. 
Gecondoleerd Henk en Anneke. Wat zullen jullie deze vriend missen. 

 
We willen ook denken aan Dick Windhoud. Over enkele weken gaat hij 

terug naar Nederland voor onderzoeken. Dick, sterkte!  
 

Van Paul en Gré van ’t Hoff ontvingen we een berichtje dat zij voorlopig 
niet naar Spanje kunnen komen omdat Gré problemen heeft met haar 

maag. Er lopen nu onderzoeken. Op 4 oktober is er een gesprek over het 
vervolg. Hopelijk kunnen ze na deze datum een nieuw bezoek aan Spanje 

plannen. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst. 
 

En dan last, but not least: Gijs van de Kolk. Hij heeft problemen met zijn 

gezondheid gehad, maar na onderzoeken blijkt nu dat er gelukkig niets 
ernstigs aan de hand is. Gijs, sterkte met het verdere verloop. 

Ik hoop dat ik niemand ben vergeten. Anders mag je me bellen. We 
nemen jullie mee in de gebeden.  

 
Namens het pastorale team, 

Maria Hop 
tel. 031 648 237 141. 
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Handen 

 

Gelukkig is de mens die tot het einde 

handen mag voelen die goed doen. 

 

De hand die met aandacht wast. 

De hand die met zorg aankleedt. 

De hand die met liefde kamt. 

De hand die met tact aanraakt 

De hand die met het hart troost. 

 

Geen mens kan leven zonder die hand, 

die teder is, die behoedt, 

die beschermt en bemoediging uitstraalt. 

 

Tot het einde toe 

verlangt de mens naar die hand, 

totdat er die andere Hand is, 

Die alle wonden geneest, 

Die alle pijn heelt, 

Die alle tranen wist. 

 

Tot die tijd 

kunnen onze handen 

een voorproef zijn van die handen, 

en handen en voeten geven 

aan de liefde 

die onmisbaar is. 

 
Marinus van den Berg 
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Verjaardagen 
 
In de maand oktober zijn de volgende gemeenteleden jarig: 
   

  2 oktober  Hennie Bordeaux 

  2 oktober  Anneke Nijhof 

  4 oktober  Alex de Graaf 
  9 oktober   Carine Moonen 

13 oktober  Irene de Jong 
14 oktober   Swier Scholte 

16 oktober   Henk van den Born  
16 oktober   Paul Costerus 

16 oktober   Sijtje Hendrikse 
22 oktober   Marylise Vanhoutte 

28 oktober   Marianne de Haan 
 

Namens de redactie wordt jullie een 
goede verjaardag toegewenst en een 

gezond nieuw levensjaar, onder de 
zegen van de Hemelse Vader.  

 

Persoonlijke berichtjes 

 
 

Beste mensen, 

 
Hierbij een berichtje over ons geplande bezoek van 23 september t/m 10 

november aan Spanje. 

Dit kan jammer genoeg geen doorgang vinden. De reden hiervan is dat 
Gré in de medische molen terecht is gekomen. 

De laatste tijd heeft ze last van haar maag. Er wordt nu door de MDL-arts 
onderzoek verricht naar deze klachten. 

Op 4 oktober is er, na deze onderzoeken, een gesprek over een vervolg. 
Hopelijk kunnen we na deze datum een nieuw bezoek aan Spanje 

plannen. Het gaat jullie allen goed. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Paul van ‘t Hoff 
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Beste broeders en zusters 
   

  Langs deze weg willen Marylise en ik jullie allen hartelijk bedanken voor 
de vele steunbetuigingen en bemoedigingen die we mochten ontvangen 

tijdens mijn operatie en verblijf in België. 
Ik was twee dagen op IC en bekeek nadien mijn telefoon en had 152 

berichtjes gekregen vanuit de gemeente (kerk). Ook nadien in het 
hospitaal was er veel contact met broeders en zusters. Dit heeft mij 

  veel geholpen om positief te denken en zo het herstel van mijn lichaam te 
helpen. Ook voor de vele hulp, die is verleend aan Marylise, zeg ik jullie 

hartelijk dank.  
  Broederlijke groeten, 

  Jos en Marylise Vanhoutte. 

 

Activiteiten 

 

 

De cantorij 
We zijn weer begonnen!!! 
Elke woensdag om 10.00 uur 

komen wij bij elkaar als 
cantorij. Wij gaan samen weer 

een bijdrage leveren aan onze 
erediensten.  

 
 

Dus lieve mensen: KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE! 
Jullie 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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De pen is doorgegeven aan… 

 
   

  
Henny Schuurman  

 

Mij is gevraagd een stukje over mezelf te schrijven voor de rubriek 'De 
pen is doorgegeven aan...'  

Natuurlijk wil ik dat!  
Mijn naam is Henny Schuurman en ik ben 56 jaar (dit lijkt als voorstellen 

terwijl ik de meeste van jullie al heel lang ken).  
In 2009 ben ik tijdens een vakantie met mijn toenmalige man voor het 

eerst in de Nederlandse kerk in Guardamar geweest. Toen had ik niet 
kunnen bedenken hoeveel deze kerk, deze gemeente, voor mij zou gaan 

betekenen. Het bleef dus niet bij die ene vakantie, we zijn op 
verschillende plekken in deze regio geweest en zondags gingen we naar 

de kerk. Eerst in Guardamar, toen in Rojales, vervolgens naar een nieuwe 
locatie in Rojales, daarna weer naar Guardamar, toen nog eens terug naar 

de locatie in Guardamar waar de kerk is begonnen en uiteindelijk naar 
Torrevieja. Niet omdat ik zo van kerkshoppen houd, maar omdat de kerk 

telkens verhuisde.  

Ikzelf trouwens ook, want ik heb gewoond in Playa Flamenca, Guardamar, 
Rojales en nu in Villamartin. Vanaf 2016 verbleef ik meerdere maanden 

per jaar in Spanje en van 2016 tot 2019 mocht ik ouderling zijn in deze 
gemeente.  

Ik heb 3 kinderen, 2 schoonkinderen en afgelopen december mocht ik 
oma worden van mijn prachtige kleinzoon Jesse. De afstand in kilometers 

is groot, dat is jammer. Gelukkig is er social media en zien we elkaar 
regelmatig in Nederland en in Spanje. De tijd die we met elkaar 

doorbrengen is zeer waardevol.  
Ik heb gewerkt in verschillende branches, begonnen in een boekhandel, 

later in de horeca en vervolgens in de zorg. Volledig afgekeurd vanwege 
de spierziekte HMSN en daarom in 2006 voor mezelf begonnen in de zorg. 

Hulp bieden aan mensen die in de warboel van de Nederlandse zorg de 
bomen door het bos niet meer zagen. Helpen bij het concreet maken van 

de zorgvraag, aanvragen van de juiste indicaties en inzetten van de 

nodige zorgverleners. Alleen begonnen en uitgegroeid tot een mooie 
organisatie, waar cliënten en zorgverleners bij elkaar kwamen. Mijn Ex-

man werd mede-eigenaar van het bedrijf en samen mochten we veel 
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mensen een steuntje in de rug geven. Ons huwelijk hield geen stand en 
daarna stopte ook ons bedrijf.  

Er volgde een verdrietige en moeilijke tijd. In die periode heb ik de keuze 

gemaakt om te emigreren naar Spanje, een keuze waar ik geen spijt van 
heb gekregen. Spanje is mijn thuis geworden en ‘De Hoeksteen’ mijn 

thuiskerk.  
Er kwam een nieuwe man in mijn leven, Peter Oranje. Wat een zegen en 

wat genieten we samen van het leven met al zijn ups en downs.  
Dat genieten hopen we de komende tijd ook samen met jullie te doen. 

Waar ik vroeger tegen de winter opzag, kijk ik er in Spanje naar uit. 
Natuurlijk naar het heerlijke weer en wat aangenamere temperaturen 

(want wat was het warm deze zomer) maar vooral ook naar het weer 
ontmoeten van onze gemeenteleden, die hier in de winter verblijven.  

 
Tot spoedig ziens!  

Henny Schuurman  

 

Wie, Wat, Waar?  
Kerkenraad 
Voorzitter/Ouderling: 

Tim Hop, tel. 0031622392366   
E-mail: tim@prostairs.nl  of praeses@iggds. 

  
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 
 
Kerkrentmeester/Ouderling: 

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441 
E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com  

 
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  
 

about:blank
mailto:info@iggds.nl
mailto:carlavdbornbeukhof@gmail.com
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:grethavdkolk@ringelbosch.nl
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Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente: 
Kees van Velzen,  tel: +31 6 512 951 91     

E-mail: keescvanvelzen@gmail.com  

 
Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden 

Beheerder website: Stieneke de Vries 

 

Financiën 
Het rekeningnummer van de kerk is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 
1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia  Evangelica Holandesa en 

Guardamar.  
Het rekeningnummer van de diaconie is: Iban ES87 2100 6225 1102 

0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia  Evangelica Holandesa en 
Guardamar.  

 
Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de 

Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, 
waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in 

Nederland. 

 

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

03170-Rojales (Alicante) 
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 

770 841 
E-mail: predikant@iggds.nl of 

predikant.iggds@gmail.com  
 

Kerkzaal 
Los Angelos 
Plaza de los Halcones 27 

03183 Torrevieja 

 

INTERNET 

Website:  www.iggds.nl  

E-mail: info@iggds.nl of 
scriba@iggds.nl 

Copy inzenden: redactie@iggds.nl  
 

BEZOEK ONZE WEBSITE:  WWW.IGGDS.NL 
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