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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 
 

 
 
     

 

 
 

predikant: Jan Brussaaard 
kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur 

 
BEZOEK ONZE WEBSITE:  WWW.IGGDS.NL 
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Van de redactie 

 
Beste gemeente, 

 
Dit is de laatste Nieuwsbrief van het jaar 2022. Een jaar waarin niet alleen 

op kerkelijk gebied veel is gebeurd, maar ook in deze wereld. Ik vraag me 

wel eens af: hoelang nog? Hoelang staat God nog toe dat we zo met Zijn 
schepping en met elkaar als mensen omgaan? 

Ikzelf ben bezig een Zuid-Afrikaans boek te vertalen in het Nederlands. 
Het speelt zich af in Israël. Daarin komen ook de feesten voor die Israël 

elk jaar weer viert en met name Aseret Jemé Tesjoewa - de Tien Dagen 
van Inkeer. Tien dagen van extra gebeden, verzoening met familie en 

vrienden en uiteindelijk met God. Deze dagen beginnen met Rosj Hasjana 
(het Joodse nieuwjaar) en eindigen met Jom Kipoer (Grote verzoendag). 

Ikzelf vind het heel indrukwekkend hoe de gelovigen in Israël – 
Orthodoxe- en Messias belijdende Joden – hiermee omgaan. De eerbied 

en de zelfreflectie.  
Wij kennen de Adventsweken, die op zondag 27 november zijn ingegaan 

voor de Christenen. Deze weken hebben ook de betekenis van 
voorbereiding, inkeer en het toeleven naar de geboorte van onze Heiland. 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar zelf niet genoeg acht op sla. Maar 

wat zou het mooi zijn als we als Christenen wereldwijd ons hier meer mee 
bezig zouden houden. Wat zou er dan veel, ook binnen de kerken, kunnen 

veranderen. 
 

Ik wens u allen gezegende feestdagen toe. We mogen herdenken dat 
Jezus naar de wereld gekomen is om ons van de macht van de zonde te 

bevrijden, maar daar moet het niet bij blijven. Veel meer mogen/moeten 
we uitzien naar Zijn tweede komst. 

 
Anneke Nijhof 

redactie 
atnijhof@gmail.com    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aseret_Jem%C3%A9_Tesjoewa
https://nl.wikipedia.org/wiki/God_(jodendom)
mailto:atnijhof@gmail.com
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Heb je gehoord… 
 

Heb je gehoord van de Koning van vrede, 

Die redding brengt in een wereld in nood? 

Heb je met de herders Hem stil aanbeden 

Zag je Zijn liefde, zo oneindig groot? 

 

Heb jij je verwonderd dat Hij werd geboren 

Dat Hij in een kribbe als Kind werd gelegd? 

Heb jij meegezongen met de engelenkoren 

Omdat hieruit blijkt dat God doet wat Hij zegt? 

 

De kerst is voorbij, met Hem mag je verder 

geef elke dag Hem alle eer. 

De Koning, Die Knecht werd, de altijd goede Herder 

de Redder der Wereld en aller Heren Heer.  

 
Riena van Hengel 
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Mededelingen van de kerkenraad 

 

Van de voorzitter   
 

Beste gemeente, 
 

Inmiddels is het alweer december, de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Wat 
gaat de tijd snel; we gaan alweer richting 2023. We kijken nog even terug 

naar de afgelopen periode. 

 
Henk van den Born heeft de gemeente een hele tijd gediend. We zijn Henk 

en Carla heel dankbaar dat ze een lange tijd het vele werk hebben 
waargenomen van o.a. Rob Quispel, die niet naar Spanje kon komen. 

Daarom Henk en Carla: enorm bedankt voor de gezegende tijd dat we 
mochten samenwerken.  

 
In december en januari zullen Jan 

en Janie Brussaard weer in ons 
midden zijn. We zijn blij dat jullie 

de gemeente de komende twee 
maanden willen dienen. We wensen 

jullie als kerkenraad een geweldige 
tijd toe en natuurlijk ook dat jullie 

lekker mogen genieten van het 

mooie Spanje.  
 

Nu we zo tegen het eind van het 
jaar lopen zijn we al weer veel 

dingen aan het voorbereiden. We 
hebben weer nieuwe stickers laten 

maken voor de kerstactie. Deze 
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stickers plakken we op de pakketten, die we gaan uitdelen bij de 

voedselbank. 
 

Voor de opname van de kerkdienst hebben we inmiddels een nieuwe 

telefoon aangeboden gekregen door Guido Hop. Hier zit een zeer goede 
camera in en veel geheugen. Zoals jullie wel weten is de eerste telefoon 

gestolen. Tijdelijk hadden we een telefoon, maar het geheugen was te 
beperkt en daarom werd de opname pas gestart na de afkondigingen.  

 
Vier en elf december ben ik weer in Spanje en zullen de nieuwe, 

verbeterde opnames starten, inclusief een nieuwe microfoon voor beter 
geluid. 

 
Ook zijn er flyers gedrukt, die we gaan uitdelen. Leo de Bruine heeft 

inmiddels al veel flyers op diverse plaatsen opgehangen. Maar de nieuwe 
A5 flyers zijn uitdeelexemplaren. 

 
Ik wil het hier weer bij laten en hoop u weer snel te mogen ontmoeten. 

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2023. Ik sluit af met de 

volgende wens: 
Mijn kerstwens voor 2023 

gaat over warmte en vriendschap. 
In een sfeer van begrip, steun en vertrouwen 

om een nieuw jaar op te bouwen. 
Gods zegen 

 
Tim Hop     
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Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen 
 

In beide vergaderingen zijn aanwezig geweest: Tim Hop, Jos Vanhoutte, 
Gijs en Gretha van de Kolk, Carla en Henk van den Born en Anneke Nijhof. 
 

 
31 oktober 2022 
 

1. Gijs en Gretha zullen half november naar Spanje komen en Jos is al 

naar de voedselbank geweest. Daar werd aangegeven dat ze erg 

uitkijken naar de gift van de kerk. Gezamenlijk gaan ze nog een 

keer de voedselbank. Het gaat om 250 kippen, 150 pannacottes en 

50 zakjes snoep voor de kinderen. Alles samen geraamd op  

€ 2.200,--. Er wordt gekeken hoe we dit met elkaar gaan regelen. 

Tevens zullen er stickers aanwezig zijn die op de aangeboden 

goederen geplakt zullen worden. 

2. Op de vraag of er nog gereageerd is op de financiële stukken die 

naar de gemeenteleden zijn toegestuurd, wordt ontkennend 

geantwoord. 

3. Tim en Anneke zullen DV 4 december in Spanje zijn. Dit wordt ook 

de eerste dienst met Jan Brussaard. 

 

 

21 november 2022 

 

1. De kerkenraad heeft besloten de doelcollecte voor het Heilig 

Avondmaal op 11 december te bestemmen voor de MAF. Verder in 

deze Nieuwsbrief kunt u over dit mooie werk van deze Stichting 

lezen. 

2. Er zijn prachtige stickers gemaakt om op de artikelen te plakken die 

naar de Voedselbank gaan. Ook zijn er flyers gemaakt om de 

aandacht op onze gemeente ‘De Hoeksteen’ te vestigen. Het blijkt 
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dat er veel mensen zijn die niet weten dat onze gemeente bestaat. 

Ze zullen daarom verspreid worden.    

3. De overige agendapunten zijn allen intern behandeld. 
 

Anneke Nijhof 

scriba 

 

 

 

MAF Nederland  
 
Stichting Mission Aviation Nederland 
  

ANBI-status: Ja  

IBAN: NL40ABNA0558345808  
Missie:  

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het 
geven van voorlichting b. het werven van fondsen c. het stimuleren, 

begeleiden en uitzenden van individuele personen, die zich door God 
geroepen weten voor het werk van Mission Aviation Fellowship. 

 
Doelstelling:  

Het doel van de stichting is conform haar grondslag de zendingsopdracht 

te helpen uitvoeren, door middel van technische dienstverlening aan 
kerken, zendingsorganisaties en anderen. 
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MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties met 

130 MAF-vliegtuigen wereldwijd. Waarom kiezen zij voor MAF? 

BETROUWBAAR: Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of 
medische noodsituatie. Elk mensenleven telt! 

HAALBAAR: Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar. 
 

AFSTAND: Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege 

bergen of oerwoud. 
TIJD: 45 Minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra 

tijd nodig om uit te rusten van de reis. 
VEILIGHEID: De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer 

via de weg risicovol. 
 

 
 

 

Van de reeds vertrokken predikant 

 
Even een terugblik 

 
Mijn taak als predikant hier in de gemeente ‘De Hoeksteen’ zit er weer op. 

Geen definitief afscheid, want ik heb aangegeven aan de kerkenraad dat 
indien het nodig mocht zijn, er nog altijd een beroep op mij gedaan mag 

worden. 
 

Als ik nu mijn jaren overzie, dan denk ik soms: een bewogen 
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geschiedenis. Na mijn theologiestudie ben ik begonnen als 

gemeentepredikant in België en tevens daar als gevangenispredikant 
namens de Verenigde Protestantse kerken in België. Dan later Krijgsmacht 

predikant bij het korps Mariniers en in die functie verschillende VN-missies 

meegemaakt en juist in die omstandigheden heb ik me pastoraal als een 
vis in het water gevoeld. Misschien heeft dat te maken met mijn roeping. 

 
Mijn roeping: de barmhartigheid, de liefde en genade met hen delen die ik 

om niet van God in Christus ontvangen heb. U riep en ik kon niet 
weigeren, waarom ik? Ik kreeg geen roeping voor een bepaalde kerk. God  

vindt kerkmuren totaal onbelangrijk. Overal is Zijn volk, in elke christelijke 
kerk en zelfs buiten de kerk.  

 
Als mens weet ik heel precies waar en wanneer ik faalde, anderen te kort 

deed, anderen teleurstelde, dat vergeet je niet. Ook al ben ik vergeven 
door God en mensen. Heel mijn leven ben ik scherp geweest op mijn 

functie als predikant in de gemeente en in de Krijgsmacht. Eenheid in 
Christus is voor mij altijd de basis geweest. Ik heb niets met de 

vrijzinnigheid die Bijbelse fundamenten ondergraven. Ook niet met de 

dode orthodoxie, de uitverkiezingsleer, de enorme nadruk op de 
verdorvenheid en verworpenheid en verlorenheid van de mens.  

 
Letterknechten, wettisch door het totaal ontbreken van hoop, liefde en 

vreugde. Ook niet veel met Charismatische gemeenten, die zich vaak 
verheven voelen boven andere kerkelijke denominaties. Tóch heb ik Zijn 

kerk, de universele gemeente lief. Ik heb diensten geleid in diverse 
denominaties, hier en wereldwijd. Kerkmuren bestaan niet voor mij. 

 
Vlak voordat ik met FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag) ging als 

krijgsmacht predikant en dat al op mijn 55e, werd ik gevraagd voor de 
interkerkelijke kerkgemeenschap in Benidorm. Een kerk met een enorme 

verscheidenheid aan kerkgangers. Gereformeerd, Hervormd, Vrijgemaakt, 
Evangelisch, Baptist, Pinksteren, Gereformeerde gemeente enz. en ze 
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hadden het allemaal naar hun zin. Ik heb achtmaal deze kerk mogen 

dienen en heb zelden gekissebis gehoord over kerkelijke leerstellingen of 
tegenstellingen. Ook Christenen lijken over de grens heen anders te 

worden. 

Na de Benidorm periode kwam het verzoek van de Protestantse gemeente 
in Maasbracht om die te helpen. Heel wat jaren heb ik hier mogen 

functioneren, en ben van de mensen gaan houden, ondanks heel wat 
stormen en hobbels. Zo is het allemaal gegaan. 

 
Nu hier in deze gemeente ‘De Hoeksteen’ is er weer een periode voorbij 

gegaan. Samen met Carla hebben we ons ingezet, gewoon om te dienen.  
 

Eind november weer even terug naar Nederland, even pas op de plaats. 
We hopen dan in december/januari weer terug te zijn.  

 
 ‘U doorgrondt en kent ons. Alstublieft, laat ons altijd Uw weg 

bewandelen.’ 
 

Henk en Carla van den Born 

 
 

 

 

Van de huidige predikant 
 
WISSELING VAN DE WACHT… 

 
Als het volgens plan verloopt, zitten we op het moment dat deze 

Nieuwsbrief verschijnt (donderdag 1 december) in het vliegtuig dat ons 

naar Alicante brengt. Voor de derde keer hopen we twee maanden in jullie 
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midden te zijn. We kijken er weer naar uit! De beide vorige keren waren 

er allerlei beperkende maatregelen vanwege het Coronavirus. Gelukkig is  
dat nu anders! Wat ook anders is, voor ons althans: we brengen twee 

wíntermaanden door in Spanje. Een nieuwe ervaring. In elk geval hopen 

we van de zachte temperatuur te genieten. We zijn ook benieuwd hoe het 
is om het Kerstfeest en de jaarwisseling in het buitenland te beleven.  

 
Uit berichten die over kwamen waaien begrijpen we, dat in vergelijking 

met de vorige keren dat we in Spanje waren, aanmerkelijk meer mensen 
de kerkdiensten bezoeken. Niet alleen omdat er nu geen 

Coronabeperkingen zijn, maar ook omdat er juist in deze maanden ook 
overwinteraars aanwezig zijn. We zullen dus naast inmiddels bekende 

gezichten ook nieuwe zien.  
Al met al hopen we op een goede, gezegende tijd met elkaar. We zien er 

naar uit u in de zondagse diensten te ontmoeten en, wie weet, ook tijdens 
het inspiratie-uur op woensdagmorgen. Als u ons spreken wil, schroom 

dan niet om een afspraak te maken.  
 

We hebben ons twee jaar geleden al 

eens uitgebreid voorgesteld. Voor nu 
houden we het op een samenvatting. 

We zijn beiden geboren (Jan: 29-4-
1953, Janie 22-08-1954) en getogen in 

Oud-Beijerland, onder de rook van 
Rotterdam. Via de jeugdvereniging van 

de kerk hebben we elkaar leren 
kennen. Op 28 juni 1978 zijn we 

getrouwd. We betrokken een huis in 
Gameren, een dorpje aan de Waal, 

vlakbij Zaltbommel. Ik was daar  
werkzaam als onderwijzer. Janie is met veel plezier actief geweest in de 

gezinszorg. Eerst buiten de deur en toen we kinderen kregen binnen ons 
eigen gezin.  
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Na tien jaar Basisonderwijs (in Gameren en Stellendam) en tien jaar 

Voortgezet onderwijs (in Rotterdam) met zowel les-, als leidinggevende 

taken, ben ik in 1995 gemeentepredikant geworden, na een aantal jaren 
in deeltijd theologie gestudeerd te hebben aan de Rijksuniversiteit in 

Utrecht.  
Tot het moment dat ik met emeritaat ging (2018) heb ik vier gemeenten 

mogen dienen. Steeds trouw terzijde gestaan door Janie, met wie ik 
intussen ruim 44 jaar gelukkig getrouwd ben. We hebben vijf kinderen 

gekregen (drie dochters en twee zoons)  en inmiddels ook 9 
kleinkinderen, van wie de oudste 19 jaar is en de jongste 6.  

 
Als u dit leest is de Adventstijd begonnen. Het woord advent, komt van 

het Latijnse 'adventus', wat 'komst’ betekent. We leven toe naar Kerst, 
het feest van de geboorte (komst) van Jezus. In Hem kwam de God van 

Israël als medemens bij ons wonen om ons te redden. Hij is echt helemaal  
één van ons geworden. Tegelijkertijd is Hij helemaal God gebleven. In de 

Advents- en Kersttijd staat het mysterie van de menswording van God 

centraal. Het laat zien hoe ver Zijn liefde gaat!   
 

Zo is ons God verschenen 
in onze lange nacht. 

Hij, Die de engelen dienen, 
Die eeuwen is verwacht, 

is als een kind gekomen 
en heeft der wereld schuld 

nu zelf op Zich genomen  
en draagt ze met geduld.  

 
Mede namens Janie een hartelijke groet en hopelijk tot a.s. zondag! 

ds. Jan Brussaard 
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Pastoraat  
 
Goedemorgen allen, Spanjegangers en thuisblijvers. 

 
Wat fijn dat wij zien dat er weer velen van jullie naar Spanje zijn 

afgereisd, maar er zijn er ook onder ons die in verband met ziekte of 
andere omstandigheden niet in ons midden kunnen zijn. 

 
Zoals Anneke en Henk Nijhof. Henk heeft inmiddels zijn 35ste chemo 

achter de rug en heeft nu drie weken rust om te herstellen. Fijn dat je de 
kracht van Boven krijgt om al deze chemo’s te doorstaan. 

 
Ook Jan Kwint krijgt steeds weer tegenslagen, vertelde hij mij. Afgelopen 

week zei hij dat het beter ging en nu heeft hij weer last van benauwdheid 
en een ontsteking in de hiel. Het lijkt ook niet te stoppen, hopelijk kan de 

internist vinden waar deze klachten door ontstaan. 

 
Soms lijkt het ook, dat als je begint met 

kwakkelen, het niet meer stopt.  
 

Zo zien wij dat ook bij Fred van den Heuvel, 
die binnenkort een open hartoperatie moet 

ondergaan. Wat fijn dat Heleen je in alles 
kan bijstaan en we mogen weten dat onze 

Hemelse Vader er voor ons allen is. 
 

Ad Korevaar had afgelopen week te kampen 
gehad met een galsteenaanval midden in de 

nacht. 
Degene, die dit ook weleens hebben 

meegemaakt weten wat dit voor pijn en 

angst teweegbrengt bij een mens. Hopelijk blijft het weg en hoeft er niet 
operatief ingegrepen te worden. 
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Janny Verburg zullen velen van ons nog wel kennen. Zij gaat, na een 
revalidatietijd na een val, weer terug in haar huis de komende week. 

Ze loopt nog moeilijk in verband met pijnlijke knie. 
Ook jou wensen wij veel sterkte toe van de hele gemeente in Spanje. Het 

valt allemaal niet mee om ouder te worden.  
 

De laatste weken mocht ook Martha Wever weer onze kerk bezoeken. 
Wat fijn dat je na zo’n zwaar ongeluk weer in de mogelijkheid bent in 

Spanje te verblijven. Dank aan ons aller GOD. 
 

Ik spreek uit ervaring. Ik weet dat als de nood het hoogst is, God dicht bij 
jullie zal zijn. 

Laten wij met elkaar elke dag bidden voor de zieken, die wel of niet meer 
zullen genezen. 

Ook vraag ik gebed voor degene in onze gemeente die God niet ervaren in 

hun leven. Laat de Heilige Geest hun harten openen, want met de Vader 
dichtbij krijgen wij rust in ons hart en een veel mooier leven. Dat is 

iedereen gegund! 
 

Namens het pastoraal team, 
Hilda Windhoud 

Tel. +31614896934 
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Verjaardagen 

 

Hieronder de laatste verjaardagen van het jaar 2022. 
 

 
17 december  Suze van der Lee 

18 december  Tim Hop 
20 december Dick Windhoud 

23 december Bert Bosveld 
28 december Jan Broere 

29 december  Jan Fokker 
 

Namens de redactie van harte gefeliciteerd 

en een gezond, nieuw levensjaar  
toegewenst. 

 

 

 

Activiteiten 

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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Ik weet iets goeds van jou. 

 
Zou het in de wereld niet heel veel beter zijn 

als iedereen die ik ontmoeten zou, 
zou zeggen: 

hé, ik weet iets goeds van jou! 
 

Zou het niet fantastisch zijn 
als elke handdruk zeggen zou, 
van harte en oprecht gemeend, 

zeg joh, ik weet iets goeds van jou! 
 

Zou het leven niet veel blijer zijn 
in het omgaan met elkaar, 

als men het goede prijzen zou! 

Want gek hè, bij al het kwaad 
is zoveel goeds in mij en jou! 

 
Zou het geen goede houding zijn, 

als iedereen denken zou. 
Jij weet iets goeds van mij en ik, 

ik weet iets goeds van jou! 
 

Elske Haveman 
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De pen is doorgegeven aan… 
 

 
 

 

Wie ben ik en waar kom ik vandaan? 
 

Mijn naam is Adriaan Korevaar geboren op 19 augustus 1946 te 
Schoonhoven. Ik kom uit een gezin met vier kinderen, drie jongens en 

één meisje. Wij kerkten in de NH kerk op Gereformeerde grondslag, de 
zogenaamde bonders. Dit hield o.a. in 

zaterdag alles opruimen en de step en 
fiets in de schuur tot maandag.  

Op mijn 6e verhuisden we naar 
Zutphen, waar in een klein zaaltje 

zondagse diensten werden gehouden 
met gastpredikers van de Veluwe. Na 

een aantal jaren hield dit op en 
gingen we naar de reguliere NH-kerk. 

Dit alles even om te weten hoe mijn 

geweten is “gevormd”. 
Op de lagere school hield ik me voor 

om niet naar de Mulo te willen, maar 
te gaan werken en leren in de 

drukkerij. In Schoonhoven had ik 
vaak gekeken naar mijn een oom en dat vond ik het einde, zo mooi!  

Als eigenwijs jochie dus naar de drukkerij. Naast één katholieke collega 
was ik de enige christelijke werker en ook lid van het CNV. Dit was best 
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moeilijk en daar werd ik wel mee geplaagd. Maar ja, hier kwam ik goed 

door gelukkig. 
Na de militaire dienst ging ik naar een klein bedrijfje dat helaas (of 

gelukkig) na een paar maanden de deur sloot. Geen werk dus. Bij het  

psychiatrisch centrum, waar mijn vader heeft gewerkt (hij overleed al 
toen ik in militaire dienst zat) ging ik vragen of er tijdelijk werk voor mij 

was. Er bleek ook toen al een groot tekort te zijn in de verpleging en zo 
kwam ik te werken als verpleeghulp bij de ouderen. Dit vond ik echter zo 

mooi om te doen, dat ik de opleiding ben gaan doen. Zo belandde ik in de 
psychiatrie. Als snel zat ik op een leidinggevende positie.  

 
Net voor mijn 35e verjaardag leerde ik Thea Ribbers kennen. Binnen een 

half jaar was ze mijn vrouw en we hadden het geweldig samen. Na twee 
jaar mochten we Peter verwelkomen op deze aarde en twee jaar later 

Annemieke. Wat een mooie geschenken. Dat is toch genade? Helaas 
overleed na 22 jaar Thea aan kanker, maar ik mocht verder met de kids. 

Best een moeilijke tijd, maar ik wist van Thea dat zij mij de kinderen had 
toevertrouwd. Ondertussen woont Peter al enige jaren in Karinthië met 

een geweldige vriendin en drie kindertjes. Annemieke heeft na een paar 

vriendjes haar geluk eindelijk gevonden en woont met haar vriendin vlak 
bij mij. Super gelukkig. 

Mijn hobby is zingen. 40 jaar bij een mannenkoor en 35 jaar bij de 
operette waar ik Thea leerde kennen. Na 10 jaar zangles ben ik op de 

solotoer gegaan met een pianist en bracht kleine concerten met Schubert 
liederen.  

Mijn kerkelijk leven speelde zich af in de kapel van het psychiatrisch  
centrum waar ik werkte. Ik had veel contact met de geestelijke 

begeleiding en organiseerde diverse activiteiten voor de patiënten. Zo ben 
ik los gekomen van één vaste kerk en zag mijn heil meer in deze 

oecumenische samenkomsten. Zo mooi om samen ruim te kunnen en 
mogen denken en te beleven. Hier kreeg ik dan ook steeds meer 

waardering voor Maria, die door sommigen vereerd wordt. De erkenning 
van het bijzondere van Maria miste ik steeds meer in de protestante 

wereld. En dan te weten dat Maarten Luther bij zijn stellingen al mee gaf 

iedere dag te beginnen met het Magnificat (lofzang van Maria).  
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Mijn activiteiten richten zich altijd op religieuze doelen, zoals met 

patiënten naar Lourdes, Israël en Rome te gaan. Ik voel dit als mijn 

missie en voel mij hier prettig bij.  
Ook vakantiereizen en dagtochten met patiënten mocht ik vaak doen 

vanuit mijn werk en nog steeds na mijn pensionering. 
Nu ben ik gelukkig en dankbaar dat ik ‘De Hoeksteen’ mocht ontdekken 

om ook hier interkerkelijk elkaar te ontmoeten.  
Denken aan Maria sterk aanbevolen. 

 
Ad Korevaar  
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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. 
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