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Van de redactie 

 
Beste gemeente, 

 
Een nieuwe maand ligt voor ons en wat nog mooier 

is: de dagen gaan weer lengen en we kunnen weer 
uitzien naar al het  moois van het voorjaar en de 

warmte van de zomer. Een oude buurvrouw zei altijd aan het begin van 
het nieuwe jaar: ‘Zie zo, we hebben weer twee zomers voor ons en maar 

één winter.’ En ze had gelijk. De zomers van 2023 en 2024 en de winter 
van 2023. 

Nu is het ook (althans voor mij) tijd om het één en ander in de kerkelijke 
administratie bij te werken, te rangschikken en in nieuwe mappen te 

stoppen. Op zich een leuk werkje, want het ruimt zo lekker op en je vindt 

het veel makkelijker terug. 
 

Op 28 maart a.s. zal er weer een gemeentevergadering plaatsvinden. Ook 
daarvoor zijn de voorbereidingen in volle gang gezet. In februari krijgen 

de leden de eerste aankondiging en in maart de definitieve agenda met de 
daarbij behorende stukken toegestuurd.  

 
Ds. Jan Brussaard en zijn vrouw Janie zijn gisteren (31 januari) weer naar 

Nederland teruggegaan. We hebben genoten van hun aanwezigheid en 
van de preken van Jan.  

Heel erg bedankt voor jullie inzet en alles wat jullie voor de gemeente 
hebben gedaan. Het was best heftig. Het overlijden van Janny ter Veen 

hier in Spanje en het overlijden van de broer van Janie in Nederland. 
Die zelfde dag arriveerde ds. Henk Blankespoor. Hij zal de gemeente drie 

maanden dienen. Henk, ook naar jou kijken we uit en we hopen op een 

goede tijd, voor jou en ook voor ons. 
 

Dit was het weer voor deze maand. Het gaat jullie allen goed. In Spanje, 
maar ook in Nederland. 

 
Hartelijke groeten, 

Anneke Nijhof, 
redactie 

atnijhof@gmail.com  
 

 

mailto:atnijhof@gmail.com
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Mededelingen van de 

kerkenraad 
 

 

Van de voorzitter 
 

 

Beste gemeente, 
 

Het jaar is maar net begonnen en we blikken even terug op de maand 
januari. We denken dan aan het verlies van Janny ter Veen. Zoals Hans 

zelf zei, we waren er op voorbereid, maar het komt altijd onverwacht. We 

wensen Hans een periode van rust bij de verwerking van het verlies van 
Janny.  

In mijn laatste Nieuwsbrief gaf ik aan wat meer naar Spanje te kunnen 
gaan. Ik mocht dan ook daad bij het woord voegen. Maar wat een schrik 

dat ik tijdens het klussen een val heb gemaakt. Na de MRI scan kreeg ik 
de uitslag: acute hernia en een scheur in mijn wervel. Het is of dan alles 

onder je wegzakt en even zie je al je plannen verdwijnen. Er is op zondag 
voor mij gebeden in de kerk van Spanje, maar ook in mijn thuisgemeente 

van Eemdijk. Op maandag zou de orthopeed bespreken wat het vervolg 
zou zijn. De maandag kwam en de orthopeed had één mededeling: er is 

niets meer. Ongelooflijk zei hij. Dit kan helemaal niet na zo´n val. De 
Here heeft de gebeden verhoord en ik mocht na vijf dagen ziekenhuis 

weer naar huis toe. Daarom is de dank groot voor alle steun die ik uit de 
gemeente mocht ontvangen. Maar de grootste dank gaat uit naar onze 

grote Geneesheer, God de Vader. 

Ook wil ik Jan en Jannie Brussaard bedanken voor de enorm fijne tijd hier 
in Spanje.  Even moesten jullie terug naar Nederland voor het verlies van 

de broer van Janie. Maar in dezelfde week waren jullie er weer om de 
dienst op zondag te mogen verzorgen. Wat gedreven en wat een liefde 

voor de gemeente. Jan en Janie, erg bedankt voor de fijne tijd en we 
hopen jullie aan eind van het jaar hier weer hier te ontmoeten. 

Ook wil ik Henk Blankespoor hartelijk welkom heten. We hopen een fijne 
tijd met elkaar te mogen hebben en alles tot opbouw van Zijn Koninkrijk. 

 
Tel je zegeningen 

tel ze elke dag 
tel ze één voor één 

tel ze van klein tot groot 
tel iedere zegen 
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die je ontvangen mag 

en vergeet er geen. 
Wees zo tevreden, 

tevreden met wat je hebt 
en vergeet niet voor al deze dingen 

God te danken in al je gebeden. 
 

Tim Hop 
voorzitter 

 

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering 
gehouden op maandag 23 januari 2023. 
Aanwezig in de pastorie: Tim Hop, Gijs en Gretha van de Kolk, Jos 

Vanhoutte, Carla van den Born en Jan Brussaard. Via Skype: Anneke 
Nijhof 

 

1. We bespreken met elkaar hoe we in het vervolg de eredienst gaan 

beginnen. Er zijn al diverse pogingen gedaan om te veranderen, 

maar met behulp van de predikant zijn we nu tot een goede 

oplossing gekomen. De uitleg hiervan zal onder dit korte verslag van 

de kerkenraadsvergadering worden vermeld. We starten hiermee op 

zondag 5 februari.  

2. De financiële jaarstukken over 2022 en de begroting voor 2023 zijn 

klaar. In de volgende vergadering zal de kerkenraad de stukken 

bespreken. 

Carla heeft heel veel werk moeten verrichten om de financiën op 

orde te krijgen, mede omdat tot half december de bank op slot zat. 

Op eigen aanvraag is er besloten dat vanwege gezondheidsredenen 

Carla voorlopig vrijgesteld is als ouderling van dienst. 

3. De volgende vergadering is op zaterdag 6 februari 2023.  

 

Anneke Nijhof 

scriba  

 

 

Uitleg met betrekking tot het begin van de eredienst  
De kerkenraad is al geruime tijd bezig met het zoeken naar de  beste 
manier om de kerkdienst te beginnen. Dit zult u ongetwijfeld gemerkt 

hebben.  
Per 5 februari gaat het dus als volgt: 

 
Vijf minuten voor de aanvang van de dienst zondert de kerkenraad zich af 

voor het zgn. consistoriegebed. Daarbij wordt om een zegen voor de 
dienst gevraagd. 
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Zodra de kerkenraad de zaal verlaat, gaat de cantorij een lied zingen. Wij 

hopen dat het dan rustig wordt in de zaal. 
Na terugkomst van de kerkenraad heet de ouderling van dienst iedereen 

welkom, stelt zichzelf voor en leest de kanselmededelingen  
Daarna wordt u verzocht te gaan staan en worden de kaarsen aan 

gestoken. 
Hierna voegt hij/zij zich bij de predikant en zingen we allen staande het 

intochtslied. 
Daarna lopen predikant en ouderling samen naar de microfoon en geeft de 

ouderling de predikant een hand en wenst hem/haar een gezegende 
dienst, waarna de gemeente weer gaat zitten en de predikant met de 

eigenlijke eredienst begint.. 

 
Wat is in dit geval de betekenis van het geven van een hand? 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor een goed verloop van de eredienst 
en voor dat wat er gepreekt wordt. Met deze handdruk geeft de 

kerkenraad die verantwoordelijkheid over aan de predikant.  
Na afloop van de dienst wordt door middel van weer een handdruk de 

verantwoordelijkheid teruggenomen door de kerkenraad. Dit is iets wat in 
elke kerk gebeurt. 

 
De kerkenraad hoopt dat dit voor iedereen duidelijk is. 

 

 

Doelcollecte bij de viering van het Heilig Avondmaal 
Op zondag 12 februari hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. 

De doelcollecte die hierbij altijd wordt gehouden is voor de Stichting 
Timon. Hieronder een korte toelichting. 

Stichting Timon 

Onze missie 

Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 

0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en 
opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, 

herstel en perspectief. 

Gedreven door overtuiging 
Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij 

iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en 

levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we 

aandacht voor diversiteit. 
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Lezing over Israël 
 
Op donderdag 16 maart, om 11.00 uur zal er een lezing worden gehouden 

door ds. Kees Kant.   
Ds. Kees Kant is werkzaam voor Christenen voor Israël International en 

derhalve bezoekt hij in die functie vele landen. 
In Spanje zijn echter tot heden nog geen contacten en hij zal het 

bijzonder waarderen als hij ook in onze gemeente zou kunnen spreken. Hij 

is een collega van ds. Kees van Velzen, die bij u bekend is. 
 

Verdere informatie over deze lezing en het onderwerp waarover hij zal 
spreken zal u worden meegedeeld in de Nieuwsbrief van maart. 

Noteer de datum vast, want het belooft niet alleen heel leerzaam, maar 
ook heel interessant te worden.  

 

 

 

Van de diaconie 
Met dankbaarheid kijken wij terug op de afgelopen tijd.                                                                                 

Hoe kan dat nu, zult u denken.                                                                                                                             
Er was toch Coronatijd met veel zorg en ziekten? Mensen die ons zijn 

ontvallen?                                           

Als kerkenraad konden wij niet bij de bankgegevens en hadden geen 
enkel inzicht waar we financieel stonden. We moesten roeien met de 

riemen, die we toen hadden. 
Maar vanaf december ’22 ligt dit nu achter ons en blijkt het dat de 

diaconie er niet onder geleden heeft en u uw plaats ruim hebt ingenomen. 
Hartelijk dank daarvoor.                                                                                 

Fijn om zo deel te mogen zijn van de gemeente van Christus. 
Voor de komende tijd kijken we rond waar wij structureel financiële hulp 

kunnen bieden aan onze Spaanse naaste. 
Graag roepen wij u op met ons mee te zoeken en rond te kijken.                                                                   

Vaak houdt men de nood stil, maar als u goed oplet en doorvraagt, komt 
er – soms heel subtiel – een aanwijzing. 

Zo mogen we als gemeente onze diaconale roeping in kerk en wereld 
vervullen en Gods barmhartigheid laten zien. 

 

Gijs en Gretha van de Kolk 
diakenen 
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   U laat mij nooit alleen 

 

Al bent U opgevaren 

U laat mij nooit alleen. 

U helpt mij in gevaren 

o Hoorder der gebeen. 

Uw liefde geeft mij sterkte 

U troost en geeft mij moed. 

U Die mijn heil bewerkte 

Jezus, wat bent U goed. 

 

O trouwe zielen Herder 

mijn Redder en mijn God. 

Met U mag ik steeds verder 

de toekomst tegemoet. 

Ik dank U voor mijn leven 

dat U geschonken heeft. 

U heeft mijn schuld vergeven 

U Die mij leven geeft. 
 

Petra Groeneveld 
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Van de vertrokken 

predikant 

   

Meditatie 
 
 

 
WAAR HAAL JE DE MOED VANDAAN? 
 
 
 
‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang.’ - Matth. 14:27 (n.a.v. Matth. 
14:13-27) 
 
De wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging maakte grote indruk 

op de mensen. ‘Dit is de Profeet die in de wereld komen zou!’, 

roepen ze enthousiast (Joh. 6:14). Maar omdat Jezus begrijpt dat 

ze Hem tot koning willen uitroepen, stuurt Hij hen weg. Ook  zijn 

discipelen. Ze stribbelen tegen. Het begint nu juist zo mooi te 

worden! Maar Jezus dwingt hen naar de overkant van de zee van 

Tiberias te varen. Daarna klimt de Heiland een berg op om te 

bidden. 

 

GEBED 

Zijn gebed zal vooral voorbereiding zijn geweest op wat komen ging. Want 

telkens lezen we dat de Heer zich afzondert in gebed als Hij staat voor 

nieuwe opdrachten. Zo zal Hij nu gebeden hebben om kracht voor de taak 

die voor Hem ligt: ‘Heilige Vader, Ik moet Mijn discipelen in de komende 

maanden gaan voorbereiden op Mijn lijden, sterven en begrafenis. Maar 

vooraf wil Ik hen een machtige openbaring geven van Mijn heerlijkheid, 

tot versterking en bemoediging. Schenk Mij daarom voor korte tijd de 

glorie van Pasen, de heerlijkheid van na Mijn opstanding, zodat Mijn 

discipelen niet al te diep wegzakken in de nood van de dood.’ Zou het 

kunnen zijn dat Jezus in deze voege gebeden heeft? Ik denk het, gezien 

het vervolg van de geschiedenis. 

 

STORM   

De discipelen zijn in een zware storm verzeild geraakt en vechten op leven 

en dood met de loeiende wind en de wilde golven. Urenlang zwoegen ze 

om de boot aan land te krijgen. Zonder resultaat!  Dat valt rauw op hun 
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dak na die wonderbaarlijke spijziging. Had Jezus dit niet kunnen voorzien 

en voorkomen? Door Hem te gehoorzamen zijn ze in dit noodweer terecht 

gekomen!  Ze wanen zich moederziel alleen.  

Wanneer de Bijbel over de zee spreekt, gaat het over de chaos, de diepte, 

de dood. ‘Op zee zijn’ wil zeggen: de ervaring kennen van het wegzakken 

in de wanhoop, verdrinken in het verdriet, meegesleurd worden door 

wroeging, het water tot aan de lippen!  

Men zegt wel eens dat het geloof houvast biedt en rust ‘als ’s levens 

stormwind om je loeit’, maar dat is niet zonder meer en altijd waar. Door 

het geloof krijg je er soms heel wat vragen bij. Ook de diep ingrijpende 

vraag: waarom laat God ons soms zolang tobben en ploeteren voor Hij 

iets van zich laat merken? Waarom gaat Jezus pas in de vierde nachtwake 

naar hen toe? Ik weet  het niet. Komt je leven in zwaar weer, dan wil je 

maar één ding: dat God snel ingrijpt en de storm tot bedaren brengt - een 

wonder naar je eigen idee. Het wonder van die nacht is echter: Jezus 

komt ín de storm naar hen toe! 

 

STEM 

Hoog op de berg wíst Hij van hun nood, zág de wanhoop in hun ogen, bád 

voor hen, terwijl de storm over hen heen raasde. En daar bleef het niet 

bij! Hij plantte Zijn voet op de nek van de chaos. Hij trad de dood met 

voeten! Het is alsof Hij al opgestaan is uit de dood. Als de Vorst van Pasen 

wandelt Hij over het woelende water naar hen toe. Jezus gebruikt de 

golven in ons leven om naar ons toe te komen! En mídden in de storm… 

Zijn stem!  Boven het geweld van wind en golven roept Hij hen toe: ‘Houd 

moed! Ik ben het; wees bang’! Meer niet. Maar het is voor dat moment 

genoeg. Zó laat Hij weten: Ik weet van jullie af, Ik laat jullie niet aan je 

lot over, Ik houd je in liefde vast! Hij zegt níet: ‘wat maak je je druk, het 

is allemaal zo erg niet.’ Nee!  

De stormachtige wereldgeschiedenis baart ons grote zorgen en in ons 

eigen leven kan er ontzettend veel aan de hand zijn, maar laat je er niet 

volledig door uit het lood slaan. ‘Houd moed! Ik ben het’. Ik bén, staat er 

letterlijk. Dat is de betekenis van de Oudtestamentische naam ‘HEER’: Ik 

ben er voor je!  

De trouwe God van het verbond komt in Jezus naar ons toe en op ons af. 

‘Houd moed’! Dat is de uitnodiging: heb vertrouwen in Mij, midden in de 

storm… En dat niet omdat het wel meevalt, maar omdat Ik erop berekend 

ben!  Wie de belovende Heiland hoort roepen en eigen moedeloosheid bij 

Hem neerlegt, kríjgt moed. Wat is moed? Dat je vertrouwt: Jezus Christus 
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is de machten de baas, Hij verliest mij niet uit het oog en ondersteunt mij, 

kome wat komt! 
                                                                                                                                                                                        
ds. Jan  Brussaard 
 
 

Terugblik 
 
Als jullie deze Nieuwsbrief onder ogen krijgen zijn we, als alles volgens 
plan verlopen is, weer terug in Nederland.  

De ruim twee maanden dat we in Spanje waren, zijn in onze beleving  
omgevlogen. Dat ervaren we als een goed teken. Al vinden we het fijn om 

onze kinderen en kleinkinderen weer van dichtbij te zien en roept het 
pastorale werk in het thuisland weer, we hadden best nog langer willen 

blijven. Dat heeft niet alleen te maken met de aangename temperatuur 
hier, maar zeker ook met jullie. We voelen ons in jullie midden welkom en 

thuis.  
 

In vergelijking met de eerste keer dat we in Spanje waren (2020), kennen 
we inmiddels veel meer mensen. De afgelopen maanden hebben we met 

heel wat (voor ons) nieuwe kerkgangers kennisgemaakt. Dat had alles te 
maken met het feit dat we nu (voor het eerst) tijdens de wintermaanden 

in Spanje waren en zodoende een aantal ‘overwinteraars’ hebben 

ontmoet.  
We bewaren heel goede herinneringen aan de contacten en gesprekken: 

voor en na de kerkdiensten, het Bijbel uur en/of op jullie thuis- of 
vakantieadres. En niet te vergeten: het kerst- en afscheidsdiner! Hartelijk 

dank voor jullie vriendelijkheid, openheid en gastvrijheid!  
 

Voor het eerst werden we in Spanje geconfronteerd met het overlijden 
van een van de gemeenteleden: Janny ter Veen. Als gemeente herdachten 

we haar, samen met Hans en hun kinderen, in een dienst van Woord en 
gebed. 

Ingrijpend was ook het overlijden van een broer van Janie. We vlogen 
voor een kleine week terug naar Nederland om onze schoonzus te kunnen 

opzoeken, met elkaar het verdriet te delen en de uitvaart te kunnen 
meemaken. Je belandt opeens in een heel andere ‘wereld’: een koud en 

nat Nederland, een verdrietig gezin, een begrafenis. Door alles heen was 

er echter ook dankbaarheid en troost!  Zowel van Janny, als van onze 
broer/zwager mogen we geloven dat zij bij God zijn, het lijden te boven. 

Dat maakt het gemis niet minder, maar wel milder. 
 

Meer dan beide voorgaande keren (Coronatijd) hebben we tussendoor van 
de cultuur en de natuur van het land genoten, geholpen door tips die we 

van diverse kanten kregen of gegidst door jullie zelf.  



 Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 4 
Nr. 8 – februari 2023 

 
 

12 
 

 

We kijken dankbaar terug! Vooruitkijkend hopen we de maanden oktober 
en november weer naar Spanje te kunnen komen. We verheugen ons er al 

op! 
Dios te acompañe hasta que nos volvamos a encontrar!  

God zij met jullie tot we elkaar weer ontmoeten! 
 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
je nabij op al je wegen, 

met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 

over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

in Zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in Zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 
                                                                                                         
Jan en Janie Brussaard 

  

Van de huidige predikant 
 
Ds. Henk Blankespoor(1943) is veertig jaar een vaste gemeentepredikant 

geweest bij de evangelische gemeenten, met in totaal drie standplaatsen. 
Naast prediking, pastorale en gemeente stichtende arbeid heeft hij vooral 

in de beginfase voor onder andere de Evangelische Alliantie de nodige 

werkzaamheden verricht. 
De wereldwijde kerk heeft altijd wel zijn liefde en aandacht gehad. Zo 

stelde zijn laatste gemeente hem gedurende twintig jaar voor telkens één 
maand per jaar vrij om in verschillende werelddelen te spreken op 

interkerkelijke conferenties. Daar wisselden voorgangers uit het westen 
hun ervaringen uit met leiders van dikwijls nog jonge en snel 
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groeiende kerken, die anders dan wij op de meeste plaatsen in West-

Europa en Noord-Amerika gewend zijn, in een opwekkingssituatie 
verkeren. 

Als cadeau voor zijn 25-jarig ambtsjubileum destijds kon hij door een 
studie sabbatical ook in Jeruzalem Talmudica studeren, wat een blijvende 

vrucht  heeft opgeleverd door het ontdekken van de Joodse wortels van 
het Christelijk geloof. 

Na zijn emeritaat is het echtpaar Blankespoor lid geworden van de 
anglicaanse kerk in hun woonplaats Den Haag, waar hij ook geregeld is 

voorgegaan. 
Vanaf 2006 stelden Henk en Elly naast de predikbeurten in Nederland drie 

maanden per jaar beschikbaar voor kerken in Zuid-Europa. Daarvan was 

Guardamar del Segura de eerste Nederlandssprekende oecumenische 
gemeente, die in 2010 een beroep op hen deed. Ook later in 2014  was 

dat het geval, maar de afgesproken derde keer kon in 2017 helaas geen 
doorgang vinden door het overlijden van Elly, dat zich toen al 

aankondigde. Op haar begrafenis waren Bram en Elske de Smidt 
aanwezig. 

Ondanks (verwoede) pogingen van beide kanten om alsnog te komen 
tijdens de Coronacrisis, hebben ze tot dit jaar moeten wachten. Des te 

groter de vreugde elkaar weer te mogen ontmoeten! 
 

Helaas, geen foto van ds. Henk Blankespoor. Hij schrijft: jullie kunnen me 
nog genoeg zien in de komende drie maanden.. 

 

 

Pastoraat 
 
 

Hierbij een bericht van het pastorale team.  
Fred is al lange tijd in Nederland. Hij heeft de zware 

hartoperatie goed doorstaan. Maar er kwamen ook 
complicaties bij, hartritme stoornissen. Het bleef 

spannend voor Fred en Heleen. Gelukkig kregen we afgelopen zondag een 
positief bericht. En we hebben daarvoor gedankt in de dienst. We wensen 

Fred een voorspoedig herstel toe. En dat de tijd maar snel mag aanbreken 
dat Fred en Heleen weer snel naar Spanje kunnen komen.  

Onze lieve Jan Kwint verblijft ook al zo’n lange tijd in Nederland. Vele 
onderzoeken heeft hij inmiddels achter de rug en vele bezoeken aan het 

ziekenhuis. Jan had gehoopt om in januari weer naar Spanje te kunnen 
komen. Helaas kreeg hij er een longembolie bij en kreeg hij geen groen 
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licht om te gaan reizen. Jan, we wensen je de nabijheid van onze lieve 

Heer toe. Weet je gedragen door Hem.  
José Lindhout werd plotseling onwel in Spanje, maar Frans heeft heel 

adequaat gehandeld en is gauw met José naar het ziekenhuis gereden. 
José heeft een stent gekregen en na enkele dagen nog één.  

Daarna knapte José zienderogen op en mocht ze gelukkig weer naar huis. 
Het gaat gelukkig weer heel goed met haar. Ze zijn weer terug naar  

Nederland gevlogen. En haar dank gaat uit naar onze God Die haar 
gedragen en gespaard heeft.  

Henk Nijhof heeft een positief bericht gekregen van de dokter. Wat een 
zegen van onze God dat de tumor ondanks geen chemo toch niet gegroeid 

is. Wat kunnen we als mens daar stil van worden. Henk, we blijven bidden 

dat er alternatief mag komen voor jou zodat je nog een tijd bij Anneke 
mag zijn.  

Tim Hop kreeg een ongeval bij het klussen en viel daarbij van de trap. Het 
zag er niet goed uit en hij moest naar het ziekenhuis. Daar kreeg hij te 

horen dat er met zijn hoofd niks mis was, maar dat er scheurtjes in de 
wervel zaten en een hernia. Dat was erg schrikken voor Tim en zijn gezin. 

We hebben allen voor Tim gebeden. En na zes dagen kwam het bericht: 
ernstige kneuzingen, geen blijvend letsel en mocht Tim naar huis.  

Wat kan je daar stil van worden. Tim herstelt elke dag nog verder en kan 
steeds meer. Onze dank gaat uit naar onze Schepper.  

Hans ter Veen wensen we ook veel sterkte toe, nu hij zijn lieve vrouw 
Janny naar haar laatste rustplaats heeft gebracht. Janny is al het lijden te 

boven. Maar als mens, die achterblijft, is het gemis er. 
Hans, we wensen je de liefde van de hemelse Vader toe. Hij zal de 

treurenden vertroosten.  

Ook gaan onze condoleances uit naar Paul en Wil Costerus. We wensen 
hen kracht en sterkte toe bij het overlijden van hun (schoon)moeder.  

Bij deze wil ik jullie ook nog even melden dat Marnix Kortenhoeven vorige 
week is overleden. Vele van jullie zullen hem nog wel kennen. Hij was de 

medeoprichter van onze gemeente.  
Met Jenny Ruitenberg gaat het weer goed. Haar gebeden zijn ook 

verhoord en ze hoopt jullie allen DV 20 April weer te ontmoeten in Spanje.  
Ook Jannie Verburg gaat zich weer beter voelen. En vanaf deze plaats: 

Janny wat fijn dat het weer goed met je gaat.  
Ik hoop dat ik niemand heb vergeten. We nemen de zieken en rouw 

dragenden mee in ons gebed.  
Shalom.  

 
Namens het pastorale team, 

een hartelijke groet van 
Maria Hop, tel. +31 6 482 371 41 
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Verjaardagen 

 
De jarigen in de maand februari: 

 
 2 februari  Jan van der Lee 

19 februari  Frans Moonen 
25 februari  Bram de Smidt 

25 februari  Clari Spoor 
26 februari  Martha Wever 

26 februari  Petra Koelewijn 
28 februari  Nellie van Hoeflaken 

 

We wensen iedereen een gezellige dag toe en de zegen van de Heer voor  
het komende levensjaar. 

 

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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Bloesemtocht per bus met Rosa Tours 
(voor aanmelding) 

 

 
 

Op donderdag 16 februari 2023 gaan we de bloesemtocht rijden met Rosa 

Tours door de JALON Valei. 
De reis is inclusief ergens eten voor  € 27,- per persoon. 

Voor mensen die met een rolstoel of scootmobiel mee willen is er een 
'volgauto' . 

 
Aanmelden kan per APP: Hans ter Veen 0031-621630545  

of Email: hansterveen@hotmail.com  
of  zondag 5 februari, na de dienst, doch UITERLIJK 12 februari2023. 

Betaling het liefst per “Tikkie”, maar contant mag ook. 
Maar wel VOORAF, uw betaling is uw deelname garantie! 

 
Graag ook onderstaand aanmeldingsstrook invullen en geven aan Hans ter 

Veen. 

Naam B/C Betaling opmerking 

    

    

    

 

VOORAANKONDIGING 
Eerste week van maart is er een bustocht naar 

CARTAGENA 
gepland. Met boottrip en/of 

treintrip.  € 24,- 

 
 

 

 

mailto:hansterveen@hotmail.com
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De pen is doorgegeven aan… 
 

 
Filip en Jenny Ruitenberg 

  
Er is ons gevraagd om de pen ter hand te nemen om iets van onze 

levensloop te vertellen. 
Wij zijn Jenny, geboren Blom (80) en Filip Ruitenberg (84). 

De wieg van Jenny stond in Zalk (bekend van Klazien, het 

kruidenvrouwtje) als dochter van een bakker/kruidenier en een café. Ik 
(Filip) kom uit Kamperveen als boerenzoon. 

Wij hebben drie zonen, elf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. We 
zijn allebei christelijk opgevoed. Jenny hervormd en Filip 

oudgereformeerd. Samen zijn wij hervormd geworden en sinds acht jaar 
zijn wij vrij evangelisch, waar wij ons erg thuis voelen. 

Wij hebben elkaar ontmoet in het café bij Jenny thuis, waar Jenny achter 
de bar stond en dat klikte 

meteen, nu 65 jaar geleden. 
Wij hebben beiden een 

middelbare beroepsopleiding 
gevolgd en zijn op 4 oktober 

1962 getrouwd en hebben de 
eerste jaren de boerderij gerund 

waar Filip woonde. Toen er een 

ruilverkaveling kwam, hebben 
wij ons uit laten kopen en de 

woning als boerderijwinkel 
voortgezet. Dit ging heel goed 

tot de (A) N 50 werd aangelegd 
en onze klandizie duidelijk 

minder werd en wij moesten 
uitkijken naar een nieuwe 

uitdaging.  
Intussen was het 1983. 

Er was een groentezaak te koop in Gorkum (Gorinchem) en die is van een 
tweemanszaak uitgegroeid tot een catering en een kant en klaar 

maaltijdenbedrijf met zeventien mannen en vrouwen als personeel, 
gerund door onze oudste zoon Henk en kleinzoon Barry.  
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Rond het jaar 2000 kwam de juwelierszaak van onze buurman te koop en 

na een grondige verbouwing heeft Jenny die gerund (tot nu nog steeds 
“Juwelier Jenny Blom”).  

Op 4 oktober 2022 waren wij 60 jaar getrouwd en dat hebben we gevierd 
met een fantastische boottocht met kinderen, kleinkinderen, aanhang en 

vrienden. 
Jenny heeft op 14 juli 2014 een vrij zware hersenbloeding gehad (S A B 

bloeding) wat een enorme impact op ons leven heeft gehad. Ons huis in 
Ciudad Quesada, dat we in 1999 hadden gekocht, hebben we moeten 

verkopen, maar ze is er heel goed uitgekomen en na een lange revalidatie 
heeft ze alleen wat restverschijnselen overgehouden. 

We hebben ons heel erg gesterkt gevoeld door de gebeden van onze 

kerkvrienden van “de Hoeksteen”.  Met name Martha Wever van het 
pastorale team verdient een pluim. 

Op dit moment is de gezondheid zo goed dat het gaat kriebelen om weer 
naar Spanje te gaan. Waarschijnlijk in april. 

 
Een hartelijke groet van 

Filip en Jenny Ruitenberg 
 

 

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: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl 

E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl 
 
Kerkrentmeester/Ouderling: 

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 6 333 064 41 
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 

about:blank
mailto:info@iggds.nl
mailto:carlavdbornbeukhof@gmail.com
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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  
 

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente: 
Kees van Velzen,  tel: +31 6 512 951 91     

E-mail: keescvanvelzen@gmail.com  
 

 

Pastorale team 
Jos Vanhoutte namens de kerkenraad: tel. +34 6 933 829 61 
E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com 

 
Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,  

E-mail: maria@prostairs.nl 
 

Hilda Windhoud-v.d. Mheen, tel. +31 6 148 969 34 
E-mail: hildavdmheen@ solcon.nl 

 
Petra Koelewijn-van Twillert, tel. +31 6 207 187 81 

E-mail: pkoelewijn@hotmail.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 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. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:grethavdkolk@ringelbosch.nl
mailto:keescvanvelzen@gmail.com
mailto:jos.vanhoutte49@gmail.com
mailto:maria@prostairs.nl
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Adressen 
 
Pastorie 
Urbanization 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 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

