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Pinksteren
De wereld krijgt een andere kleur:
De kleur van zonlicht en van vuur,
God opent wijd de hemeldeur
en laat Zijn duif los in dit uur.
De duif des Geestes vliegt omlaag,
en vrede is ons bereik:
God geeft antwoord op de vraag:
Heer, komt in deze tijd Uw rijk?
Uw vuur zet onze tong in vlam
en iedereen kan ons verstaan.
De Geest die uit de hemel kwam tot ons,
mensen, ingegaan.
(Nel Benschop)

Terugblik op de vieringen van 4 en 5 mei.
Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd
Maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt.
De oorlog is geboden, de vrede mag niet zijn.
Dat mensen mensen doden en wij die mensen zijn.
Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld.
Aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld.
Wij, die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard.
Dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.
Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt.
Dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt.
Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft.
Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.

Korte overdenking Luc. 24, 49 -52.

( ds. Maaike Schepers)

Binnenkort viert de kerk het feest van Hemelvaart. Maar wat is eigenlijk Hemelvaart? Op tekeningen wordt het duidelijk gemaakt met een
afbeelding van witte wolken en daaronder een paar benen.
En als kind had ik een beeld van dat liedje: “Op een lichte wolkenwagen, werd de Heer van aard gedragen…” Maar nu weet ik het niet
meer zo goed welk beeld ik me moet vormen. Heeft het iets meer
weg zoals van Henoch gezegd wordt: Henoch was niet meer, want
God had hem opgenomen. Zo ging het met Jezus toch niet.
Hemelvaart: we kunnen ons er zo weinig bij voorstellen. Omhooggeheven en opgenomen in een wolk. Volgens Lucas: opgenomen in de
hemel, terwijl Hij hen zegende. Wonderlijk, onbegrijpelijk ook. Zeker
in een tijdperk als het onze met z'n ruimtevaart, science-fictionfilms
en computeranimaties.
Maar aan de leerlingen van Jezus geeft hemelvaart grote vreugde.
Zij wachten op die Ander(met een hoofdletter), de Trooster, de
Geest.
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Hemelvaart, een wonderlijke dag: Jezus ligt nergens begraven. Zijn
graf werd leeg aangetroffen. Hij is opgevaren ten hemel.
Ons komt Goede Vrijdag in gedachten: tussen hemel en aarde hangt
Hij, op die heuvel daarginds, aan een kruis. Verhoogd, maar deze
verhoging is een afgang geworden, althans zo wordt het ervaren,
denkt u maar aan de Emmaüsgangers. Zij hadden gedacht dat Hij
het was die het koningschap van Israël zou herstellen.
Het kruis is niet het einde. Misschien kunnen we beter zeggen het is
nog maar het begin. Want op de derde dag is Jezus opgewekt, dat is
Pasen. En op Hemelvaartsdag wordt hij opgenomen aan de rechterhand van God.
Hemelvaart is niet een droevig afscheid, maar: een stukje hemel op
aarde. En dan kunnen de leerlingen niet anders dan Hem hulde brengen. Ze kunnen niet anders dan te zingen de lofliederen, de lofpsalmen Het is feest, het Feest van licht en warmte. "Ik zal ervoor zorgen
dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost." Dat is: kracht
uit de hemel/met hemelse sterkte bekleed worden. Dat heeft de leerlingen ongetwijfeld gesterkt en aangemoedigd om dankbaar naar
buiten te treden met hun lofliederen en gebeden, om samen in de
tempel de liederen te zingen voor de Eeuwige!
Hemelvaart, feest van licht en warmte! De kracht uit de Hemel komt
10 dagen later over hen: het Pinkstervuur, de passie en bezieling,
om in alle tongen en talen te vertellen aan wie het maar horen wil:
het wonder van Gods allesoverwinnende liefde in Christus! de grote
daden van God!
Hemelvaart- het feest van licht en warmte- gaat toe naar dat andere
feest, Pinksteren, het feest van de Geest.

S

amenvatting kerkenraadsverg. (16 mei, secretaris)

Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ds.
Maaike Schepers van harte welkom ( twee afwezig).
Maaike houdt een inleiding over het laatste deel van Lucas 24
vanaf vers 44. Jezus zegent zijn discipelen voor de laatste keer.
De notulen zijn een juiste weergave van de vorige vergadering.

De ingekomen en uitgestuurde post.
Er is bericht binnengekomen dat de voorzitster van de Ned. club in
Denia is afgetreden. Jammer. Ze was goed bezig.
Atie, Martine, Greet, Ria en Mia zullen de gemeentelunch op 17 mei
voorbereiden.
Een grote groep gemeenteleden is uitgenodigd om tijdens een
lunch in de WOK, afscheid te nemen van Alfred en Coby Bronswijk.
Toestemming gekregen om twee extra campingtafels aan te
schaffen t.b.v. de kerk.
Een uitvoerig werkverslag ontvangen van ds. Alfred Bronswijk.
Via IPNZE ontvingen we het overlijdensbericht van ds. Doeke Land
die 2 mei is overleden. Op zondag 14 mei hebben wij een kaars
voor hem aangestoken.
Enkele reacties ontvangen over de inhoud van de afkondiging van
afgelopen zondag mbt overlijden van ds. Land. Ds. Maaike
Schepers gaat een nieuwe concepttekst maken.
Werkgroep liturgisch centrum. Het werk van deze werkgroep is
afgerond met enkele mooie nieuwe elementen op het liturgisch
centrum. De glazen kaarsstandaard wordt niet vervangen voor een
houten versie.
Vaststellen jaarrekening 2016. Onze penningmeester Piet v.d.
Brugge geeft een toelichting op de cijfers. Daarna stellen we de
jaarcijfers formeel vast en deze kunnen op 17 mei aan de
gemeente gepresenteerd worden.
Organisatie Gemeentevergadering ( 17 mei). Alle voorbereidende
activiteiten zijn afgerond.
Pastorale (en andere) zaken.
Vacatures. We zijn nog steeds op zoek naar kandidaten die zich binnen de
kerkenraad willen inzetten voor onze gemeente.
• We zoeken ook een nieuw lid voor de kascontrolecommissie voor april
2018.
• De inspiratie-ochtend over Jeruzalem op 11 april was leerzaam en
goed bezocht.
• De bloemschikcursus in de Ned. club (13 april) door Coby Bronswijk,
trok minder belangstelling.
• De volgende inspiratie-ochtenden zijn op dinsdag 30 mei en 20 juni.
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Rondvraag.
Er is controle geweest op de gasketel van de pastorie. Er moet een
nieuwe ventilatie-opening worden gemaakt vanuit de keuken.
De krakende microfoon wordt een steeds grotere ergernis. Er wordt
nu advies gevraagd aan een deskundige.
Coby Bronswijk heeft, op verzoek van Chris de Jong, een lijstje
gemaakt van zaken die in de pastorie aandacht behoeven. De
meeste probleempjes zijn reeds door Chris opgelost. De aanschaf
van een vaatwasser vinden we nog niet nodig.
Sluiting. Maaike sluit de vergadering met een gedicht met
de titel: “Wachten op een wonder”.

Nu volgen een aantal teksten die uitgesproken zijn op
de gemeentevergadering van 17 mei.

V

erslag over het kerkelijk jaar 2016.

(secretaris)

We kunnen als gemeente terugkijken op een jaar waarin we vele
mooie momenten met elkaar hebben beleefd, zowel op de zondagen
als ook op dagen in de week.
Het is gebruikelijk dat ik een overzicht geef van wat we als gemeente
gedaan en beleefd hebben in het afgelopen jaar.
Na het jubileumjaar is 2016 een jaar met wat minder “door de
weekse” activiteiten geworden.
In januari hebben we Paul en Nelleke Saraber in de pastorie.
We gaan met een aantal leden naar het Nieuwjaarsconcert van de
Nieuw Apostolische kerk in Denia.
De eerste berichten komen binnen over de longkanker die bij Chiel
Berkman is vastgesteld.
Ons zeer gewaardeerd gemeentelid Willy Bakker neemt op 12
januari, met een glimlach op haar gezicht, afscheid van dit leven in
Delden (Overijssel). Gert Jansen blijft daar wonen (en woont daar
nog steeds).

Op 26 januari is een interessante inspiratie-ochtend over: Belangrijke
vrouwen in de Bijbel. Paulus blijkt vrouwvriendelijker te zijn dan we
dachten.
In februari, maart en april hebben we Bert en Nynke Oosthoek in de
pastorie.
Op 12 februari rijden we met 41 gasten de
bloesemtocht, uitgezet door Allard en Ypie Draaisma.

beroemde

Op 21 februari wordt Chamelie (dochter van Ronald en Katut
Groenendijk) gedoopt in onze kerk. Ypie heeft een mooie glazen
schaal daarvoor beschikbaar.
Op 23 februari gaat de inspiratie-ochtend over: Psalm 137 in de
Bijbel.
De inspiratie-ochtend op 15 maart gaat over het boek van Piet
Schelling: Vreemd en bizar.
En op 27 maart starten we de Paasdienst met het traditionele
Paasontbijt, waaraan 46 leden deelnemen.
Op 12 april is de tweede bijeenkomst over het boek van Piet
Schelling.
Op 15 april bezoeken Cor Pors en Derk Rozema een bijeenkomst in
Benidorm waar ze spreken met de voorzitters van de gemeenten in
Guardamar en Benidorm.
Deze maand nemen we ook in een kroeg in Denia met circa 50
mensen afscheid van Chiel Berkman die overgevlogen wordt naar
Rotterdam voor verdere behandeling.
In mei, juni en juli hebben we Alfred en Coby Bronswijk in de
pastorie.
Op 11 mei is de jaarlijkse gemeentevergadering. Er zijn 34 leden
aanwezig. Na de gebruikelijke agendapunten, komen een aantal
briefschrijvers aan het woord. Er worden harde uitspraken gedaan
richting de kerkenraad over de manier waarop predikanten worden
geselecteerd en geëvalueerd.
De kerkenraad heeft gevolg gegeven aan de wens van de
meerderheid van de aanwezigen en de betrokken predikant wordt
opnieuw uitgenodigd.
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We sluiten af met een heerlijke lunch. We benutten daarna de tijd om
de koperen munten te sorteren en te tellen, die we een jaar lang bij
elkaar hebben gespaard. De waarde van bijna 400 euro is dankbaar
in ontvangst genomen door de voedselbankorganisatie.
Op 17 mei is een inspiratie-ochtend over: De glans en kunst van het
Oosters Christendom.
Op 25 mei is een inspiratiemiddag over: Het leven en werk van de
dichter Ed Hoornik.
Deze maand horen we dat zowel bij Chris Ooms als ook bij Hans
Schepers, kanker is geconstateerd.
Op 2 juni houdt Alfred Bronswijk een presentatie over de schilder
Jeroen Bosch in de Ned. club. Er zijn 47 gasten.
Op 14 juni heeft een grote groep mensen in Dordrecht de
afscheidsbijeenkomst bijgewoond van Chiel Berkman.
Op 14 juni is tevens de laatste (en tiende) kerkenraadsvergadering
van het seizoen. Voor mij (secretaris) geeft dat een beetje een
vakantiegevoel.
Op 15 juni is een inspiratiemiddag over de dichter Slauerhoff en op
21 juni een ochtend over het boek: Openbaringen.
Als laatste activiteit voor de zomer is op 5 juli een inspiratie-ochtend
over: Om ziel en zaligheid. Eeuwige houvast in kunst en symbool.
Een aantal mensen zijn in juni erg druk om de wens van Chris Ooms
om nog te trouwen, tijdig te realiseren. Het is niet meer gelukt. Dank
aan allen die de mooie herdenkingsvesper op 13 juli organiseerden
voor Chris en Bets.
In augustus zijn Wim en Ingrid van der Lee in onze pastorie.
Op 4 augustus zijn velen van ons aanwezig in Enschede, bij de
Dankdienst voor het leven van Hans Schepers.
In augustus meldt Willem van Buuren ons dat bij hem borstkanker is
geconstateerd. Middels een periodieke nieuwsbrief informeert hij ons
over zijn medische behandeling en met name wat het hem doet.
Bij Maarten Verboon is blaaskanker geconstateerd en ook hij houdt
ons periodiek op de hoogte. We leven met hen mee.

Op 26 augustus vindt de twee jaarlijkse vergadering plaats van het
IPNZE (kerken in Zuid Europa). Denia is aan de beurt om dit te
organiseren. Een aantal kerkenraadsleden zijn daarbij aanwezig en
Derk Rozema is dagvoorzitter. Middels een uitgevoerde enquête
krijgen we inzicht in het functioneren van de zes zustergemeentes.
Wij steunen het IPNZE met 400 euro per jaar waarmee oa. de
gemeente van Gran Canaria wordt ondersteund.
In september en oktober zijn Jelle en Ina Loosman in de pastorie.
Jelle heeft recentelijk aangegeven dat hij met dit werk stopt.
In de wervingscommissie is Piet van der Wees het team van Maaike
Schepers en Wim van de Velde komen versterken.
Bets Derksen kan niet langer alleen zijn in het huis van Chris Ooms
en verhuist daarom naar verpleeghuis Benimeli.
Deze maand gaan we ook weer oud Hollandse liedjes zingen bij
Bram en Martine onder leiding van Martin en Dory. Deze zangavond
is langzamerhand een traditie geworden in september.
Op de kerkenraadsvergadering van 19 september wordt de
Startzondag van 2 oktober voorbereid. De aansluitende picknick zal
weer plaatsvinden in de tuin van Henk en Atie de Jong.
Op 4 oktober is er een inspiratie-ochtend met als thema: Op zoek
naar het hart van het geloof.
De inspiratie-ochtend van 18 oktober gaat over de geschiedenis van
het kerklied.
Op 30 oktober wordt Chandani Groenendijk geboren. Ze zal op 26
maart 2017 gedoopt gaan worden door ds. Alfred Bronswijk.
In november en december zijn Rob en Marga Quispel in de pastorie.
Op 22 november gaat de inspiratie-ochtend over: De namen van God
en onze Gods beelden.
Op 13 december draait in de pastorie de film: The nativity story. Een
film over de tijd van de geboorte van Jezus.
En de Kerstdienst met 57 gasten is bijzonder goed bezocht.
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Aan het einde van dit verslag wil ik nog graag alle namen
noemen van de overledenen van het afgelopen jaar.
Overleden:
12 januari
8 juni
10 juli
28 juli
17 aug.
18 nov.
4 dec.

Naam:
Willy Bakker
Giel Berkman
Chris Ooms
Hans Schepers
Pieter van der Ent
Pieter Korving
Sijke Hofstra

Leeftijd:
80 jaar
63 jaar
87 jaar
74 jaar
87 jaar
68 jaar
80 jaar

Tot slot wil de kerkenraad alle vrijwilligers bedanken die middels,
bloemen, orgelmuziek, Bijbellezen, zang, koffie, website, kerkband,
enz. enz. een extra bijdrage leveren, aan onze mooie interkerkelijke
geloofsgemeenschap.
Ik besluit dit jaaroverzicht met het uitspreken van een tekst van Arita
Baaijens.
De kunst is te leven op de rand van het mysterie,
waar vragen niet op antwoorden wachten maar
richting geven aan de zoektocht die nooit ten einde komt.

O

ikocredit.

(Piet van der Brugge)

Reeds meerdere jaren is Oikocredit één van onze vier sociale projecten. Oikos komt uit het Grieks en betekent: thuis, de plaats waar
mensen samenwerken. Credit van crediet, in het Latijn credere, dit
is: geloven, toevertrouwen.
Oikocredit is in 1975 opgericht door de Wereldraad van Kerken. Voor
die tijd was een professor in Azië, samen met zijn studenten, een
microfinancieringsproject gestart. De resultaten waren zeer hoopvol!
Oikocredit is door de Nederlandse Staat erkend als sociaal-ethisch
fonds en daardoor niet aan belasting onderhevig.

Driekwart van de armste mensen op deze wereld woont op het platteland. Participatie in Oikocredit helpt mee de armoede in de wereld
terug te brengen door het beschikbaar stellen van betrouwbare financiële diensten aan straatarme mensen. Oikocredit onderscheidt zich
bovendien van b.v. banken, die bijna altijd een hogere rente vragen.
Verder door een grondige analyse van de problemen ter plaatse, zij
voeren gesprekken, stellen samen een plan op en begeleiden en
controleren vanaf het begin. Om mogelijke financiële tegenvallers,
denk aan het mislukken van een project, op te vangen, is een buffer
gevormd, door 10% van het vermogen te beleggen in veilige obligaties. Deze geven een vaste en gegarandeerde opbrengst (Bank Nederlandse Gemeenten, Nederlandse- en Duitse Staat, Ethische fondsen).

Je kunt als ondersteuner giften geven of aandelen kopen. Deze aandelen hebben ongeveer 2% opbrengst. Wij hebben destijds gekozen
voor giften met vermelding duurzame belegging, waarmee deze leningen direct worden verstrekt aan microcrediet instellingen, landbouwcoöperaties en kleine bedrijfjes.
Een aantal jaren geleden ging het in India goed fout! Commerciële
partijen en woekeraars storten zich op deze ¨markt¨ van microcrediet
met als gevolg, dat kleine beleggers letterlijk bezweken onder een te
grote schuldenlast.
Voor Oikocredit het sein om het van oudsher sociale gezicht extra te
verankeren in het Social Performance Management.
In alle regio’s waar Oikocredit actief is, worden kennis en kunde van
de microfinancieringsinstelling (MFI), waarmee Oikocredit samenwerkt onder de loep genomen en versterkt.
Door regionale teams wordt kleine boeren en coöperaties geleerd het
verbeteren van productiviteit, introduceren van klimaat slimme technologieën, omgaan met natuurplagen en ziektes van gewassen.
Zo worden zij afgeschermd voor financiers, die zorgen dat zij zich
mogelijk in de nesten werken. De educatie wordt daarbij zeker niet
vergeten! Mensen, die straatarm waren hebben nooit geleerd geld
opzij te leggen, ook dit moet ze worden geleerd.
Inmiddels ondersteunt Oikocredit, wat de landbouwafdeling betreft,
meer dan 180 agrarische partners in 35 landen.
Oikocredit doet echter meer. Een klein voorbeeld. Joanna
Amoakwah in Ghana, kon via Oikocredit een eigen eethuisje starten.
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Een Nederlands gezin bezocht haar enkele jaren later en ze zagen
een goed draaiend eethuisje. Hun reactie: Mooi, om te zien, dat wij
geen ¨Sinterklaas spelen¨, maar dat eigen kracht tevens wordt gestimuleerd!
Zo zijn er veel voorbeelden te vinden op Internet.
Ik wil afsluiten met een uitspraak, gedaan enkele jaren geleden door
koningin Maxima,:

Een belangrijk psychologisch (neven) effect van microfinanciering is, dat mensen door economische en sociale insluiting
hun waardigheid en zelfvertrouwen herwinnen!

E

yecare & Lilianefonds

(Bram Gerth)

Vorig jaar heb ik op de gemeentevergadering wat verteld over “Eyecare Foundation”, één van de sociale projecten van onze kerk. Vandaag aandacht voor het Liliane Fonds, een ander project dat door
onze kerk wordt ondersteund. Maar, het bloed kruipt even waar het
niet gaan kan, dus nog snel een paar korte opmerkingen over “Eyecare Foundation”. Wat bij deze organisatie opvalt is dat de gedachte
“geen vis geven, maar een hengel” in onderontwikkelde gebieden,
volop in praktijk wordt gebracht.
Wanneer we zien dat er alleen al in het afgelopen jaar 10 oogartsen
zijn opgeleid, 8 optometristen en 121 verpleegsters en verplegers,
zonder uitzondering afkomstig en nu werkzaam in de gebieden waar
Eyecare Foundation actief is, dan zegt dat genoeg. Niet alleen worden op deze manier taalproblemen omzeild maar worden de patiënten door mensen uit hun eigen cultuur geholpen, iets wat in achtergebleven landen drempelverlagend en dus heel belangrijk is.
Ook worden de kosten verrassend laag gehouden. Zo kost een staaroperatie € 35,00 en kunnen mensen die aan twee ogen staar hebben
en niet meer kunnen werken en/of niet meer voor hun gezin kunnen
zorgen of naar school gaan, voor het luttele bedrag van € 70,00 weer
volledig onderdeel worden van de maatschappij waarin zij leven.

Voor het bedrag dat onze kerk jaarlijks doneert kunnen 22 ogen worden geopereerd. In totaal werden vorig jaar, geloof het of niet, 20.656
staaroperaties uitgevoerd, werden ruim 9000 andere oogaandoeningen behandeld en 2142 brillen aangemeten.
Maar nu het Liliane Fonds want daar ligt vandaag de nadruk op. Wat
opvalt bij het werk van deze organisatie is dat met kleine bedragen
zo ontzettend veel gedaan kan worden. Ik lees u een verhaal voor
waar u niet blij van wordt als het u net zo vergaat als het mij verging.
Het gaat over Shakiba en Shakiba is geboren met een open ruggetje.
Ze woont in Oeganda.
Toen ze nog een baby was is ze geopereerd in Kampala en in leven
gebleven maar voor revalidatie was geen geld. In haar beentjes heeft
Shakiba bijna geen gevoel en haar heupen kan ze nauwelijks bewegen. Op haar billen schuift ze over de grond. Een open ruggetje is
een ernstige handicap en incontinentie kan een gevolg zijn.
Shakiba heeft die pech. Ze heeft geen enkele controle over haar
blaas en sluitspieren en ze beseft dit maar al te goed en ze schaamt
zich want je ziet het en je ruikt het.
En mocht ze het eens een ogenblik vergeten, dan zorgen pesterijen
en uitsluiting van en door haar omgeving er wel voor dat dit vergeten
maar van korte duur is. Het bezoeken van een normale school is niet
mogelijk dus gaat ze naar een alternatieve school. Haar ouders?
Arm. Moeder wast de kleren van de dorpelingen en vader is taxichauffeur op een boda-boda. Dat klink mooi maar het is een bromfiets.
Geld voor luiers is er niet, elke dag omwikkelen ze Shakiba met doeken. Shakiba is de oudste van de veertien kinderen in haar klas maar
echt meedoen lukt niet. Ze blijft de hele dag op haar stoeltje zitten. 's
Morgens legt haar moeder wat doeken op haar stoeltje. Toch is haar
dochter aan het eind van de dag doordrenkt. Urine of erger.
Kan het leven van dit meisje niet iets menswaardiger worden gemaakt? Jawel, dat kan. Zo zou Shakiba niet meer op haar billetjes
door de modder hoeven te schuiven als ze beschikking zou hebben
over een rolstoel. Kosten: € 147. Een aangepaste stoel thuis zou een
uitkomst zijn en voor € 26,35 kan hij worden aangeschaft. De moeder
van het meisje draagt haar elke dag op haar rug naar school en aan
het einde van de schooldag weer naar huis.
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Het lukt nog maar net maar als Shakiba nog iets zwaarder wordt, kan
dat niet meer. Maar voor € 5,27 per maand kan Shakiba met de bodaboda naar school.
Onderzocht moet worden of het meisje haar spieren zou kunnen oefenen zodat het probleem van de incontinentie kan worden verkleind.
Een medisch onderzoek naar de zenuwwerking in haar onderlichaam
kost € 4.00. Of ze ooit nog zal kunnen lopen is een vraag, maar met
tweewekelijkse fysiotherapie valt letterlijk veel terrein te winnen. Kosten per sessie: € 3,00.
Degene die de gegevens voor dit indroevig verhaal op papier zette,
deed dit op een zeer oude typemachine en ze schrijft erbij: Waarschijnlijk denkt u dat enkele cijfertoetsen haperen. De bedragen klinken onwaarschijnlijk laag. Maar wees gerust. De cijfers kloppen.
Kleine bedragen, grote veranderingen.
Nog een klein verhaaltje. Minder schrijnend misschien maar dat is
het al gauw vergeleken met het verhaal van Shakiba, maar toch
schrijnend genoeg.
Elke seconde komen er vier hummeltjes ter wereld. Blije ouders,
trotse grootouders, want een geboorte maakt gelukkig. Nieuw leven
is nieuw licht. Maar niet elk kraambed eindigt zonnig. Soms is het
donker en wie dat maar al te goed weet is Le Thi uit Vietnam, zij is
net als haar vader en oudere broer, blind geboren. Het is altijd zwart
om haar heen, maar dat verhindert haar niet om volop van het leven
te genieten en ze telt mee. Ze bezoekt een speciale school in de
havenstad Da Nang, waar haar ouders en broer - dankzij een microkrediet- straatverkopers zijn. Ook thuis telt ze mee. Ze helpt haar inwonende oma graag bij het koken. Maar het liefst danst ze in haar
witte jurk. Niet alles in haar leven is zwart. Ze is ook gek op zingen,
net als haar haar blinde broer. Hij zingt op feesten en partijen. Sinds
kort gaat ze af en toe met hem mee en dan klinkt ook haar stem.
Licht, helder, zuiver. De mensen die applaudisseren kan ze niet zien,
maar ze kan het applaus wel horen. Het Liliane Fonds heeft oog voor
kinderen als Le Thi en we mogen ze niet aan hun lot overlaten want
er zijn tienduizenden Le Thin's, ze heten anders en ze leven in India,
Burundi of Bolivia.

Wat ze delen is de duisternis maar mede door onze hulp kunnen ze
daar uitstappen. Le Thi hoopt dat zij en haar lotgenoten hulp krijgen.
Medisch, sociaal in de vorm van onderwijs en werk. Ze rekent op ons.
Kwestie van blind vertrouwen.
Het zijn verschrikkelijke verhalen maar mede dankzij de opbrengsten
van de collecten voor sociale doelen kunnen een paar mensen weer
zien, kan er een rolstoel worden gekocht en doktersonderzoeken
worden betaald en kan een blinde naar school en een vak leren.
Goed om te weten en eraan te denken wanneer de collecteschaal
weer langs komt.

D

e voedselbank (DENIA)

( Martine Gerth)

Verslag over 2016
Ik vroeg me af hoe lang we het project ”Extiene tu mano”, opgezet
door de Baptisten, al steunen.
De eerste collecte die daarvoor bestemd werd, was op
14 juni 2009 en met 60 mensen in de kerk bracht die collecte toen
€764 op. Deze was de week daarvoor heel warm aanbevolen! Ik weet
dat uit de mailwisseling die ik met Bram had toen die samen met
Henk de Jong en Willem Breedijk op de oceanen dobberden. Dat is
het voordeel als je alles bewaart!!!!!!
In 2009 werd toen aan kilo’s en liters in totaal 20.489 kilo/liter uitgedeeld. In 2016 was dat bijna 4000 kilo/liter meer n.l 24.075 kilo/liter.
Per week komt dat neer op 463 kilo/liter. De kilo’s staan voor rijst,
bloem, pasta, peulvruchten etc. de liters voor olie, melk, yoghurt etc.
Uit deze aantallen blijkt dat onze hulp nog steeds letterlijk “ broodnodig” is.
Er is door onze gemeente aan collectes in 2016 opgebracht € 6.227.
De kaarten gemaakt door Nellie, de boeken die verkocht zijn voor de
voedselbank, de verjaardagscadeaus in metalico die voor dit project
gegeven zijn, zijn daar niet bijgeteld en ook de doorzichtige ton met
kopergeld staat apart vermeld bij hen in de boeken.
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De ton leverde verleden jaar € 400 op en we hebben nu de opbrengst
van kaarten en boeken ook in de ton gedaan...dus zal de opbrengst
ook wel weer meer zijn!!! Prachtig allemaal. Door de Baptisten werd
benadrukt dat ze ontzettend blij zijn met onze bijdrage en dat ze hopen dat we willen blijven helpen.
In totaal kwam er in 2016 € 25.634,87 aan giften binnen voor het hele
project. Het geld wordt heel goed besteed. Maar niet alleen de prijzen
voor voedsel, maar ook andere kosten zoals elektra, water, huur, verzekeringen lopen op.
De Baptisten hadden al die jaren gratis een magazijn ter beschikking
om spullen op te slaan, maar dat wordt nu verkocht en er moet een
magazijn gehuurd worden.
Ze hebben een mooie ruimte gevonden in Ondara waar
€ 400 per maand voor moet worden betaald. In Denia was het twee
maal zo duur, dus dan maar uitwijken naar Ondara. Kosten per jaar
€ 4.800. Vrieskast moet vervangen worden… € 7.000
Ze kregen van een zakenman gelukkig een kleine vrachtwagen cadeau zodat het kleine vrachtautootje vervangen kan worden en er
dus minder ritten gemaakt hoeven te worden.
Verleden jaar heb ik u verteld dat er plannen waren om zelfstandig
te worden zodat ze zich niet meer aan de regels van het overkoepelende orgaan Banco de Alimentos in Alicante hoeven te houden,
maar dat was financieel toch niet haalbaar.
De ”Comedor Social” (eetkamerproject zoals Maarten dat genoemd
heeft) wordt nog steeds elke vrijdag door buitenlandse vrijwilligers
bemand. Kokkin is een Duitse en de Nederlanders komen uit onze
kerk en de Nederlandse clubs van Denia en Javea. We hebben een
fijn team van vrouwen en mannen waar we, voorop gesteld dat ze in
Spanje zijn, altijd een beroep op kunnen doen.
Dit jaar werden er gemiddeld weer meer maaltijden uitgedeeld maar
de vrijdag die wij verzorgen heeft vaak wat minder gasten omdat er
op deze dag markt is en er door de bezoekers van het “eetkamer
project” hand- en spandiensten op deze markt worden verricht om
een paar centen te verdienen.

Medicijnen worden ook door onze gemeente verzameld als ze niet
meer nodig zijn en niet over de datum. Veel daarvan gaat naar Cuba
(worden persoonlijk gebracht) maar wanneer er iemand hier de voorgeschreven medicijnen niet kan betalen wordt dat uit de opgehaalde
verzameling gegeven en als het er niet bijzit, wordt dat gekocht. Het
hele overzicht was nog niet klaar, dus ik kan verder geen details meedelen.
Maar een ding is zeker...Onze hulp blijft o zo nodig en

”onze hand uitsteken naar een hulpbehoevend medemens”
dat doen we met liefde!!!!!!

E

en spoor…

(Bram Gerth)

Ik las een stukje van Rob Cassuto, de schrijver van o.a. Reizen door
de Thora. Het stukje waar het hier over gaat beviel me omdat het een
grote mate van vrijheid van denken uitstraalt. En let u eens op de zin
waarmee hij dit stukje besluit. Fantastisch als je een ander niet je
mening opdringt en dit kunt zeggen….. Maar eerst het stukje.
In Exodus wordt verteld dat Mozes na de afvalligheid van een deel
van het volk rond het gouden kalf, in een lang proces en met inzet
van zijn eigen heil, verzoening heeft bereikt met de Ene. Aangemoedigd door diens gunstige gestemdheid doet Mozes een opmerkelijke
stap. Hij vraagt de goddelijke verschijning te mogen zien. De innerlijke auditieve ervaring van de nabijheid van de Ene, die met zijn middelaar spreekt “zoals iemand met een vriend spreekt”, is Mozes bekend. Maar nu vraagt hij om een visuele ervaring van de essentie
van de Ene. De ogen zijn toch het meest onthullende zintuig? Hoe
herkenbaar is dit; het verlangen dat de Ene substantieel zichtbaar
deel uitmaakt van de menselijke verschijningswereld.
Misschien moeten wij dit “willen zien” opvatten als het willen begrijpen van Zijn essentie. Maar de Ene staat dit niet toe want zegt Hij
tegen Mozes;” geen mens kan Mij zien en in leven blijven”.
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Wel zal Hij Mozes op een rots zetten en aan hem voorbijgaan. Het
gezicht van zijn vriend zal Hij bedekken. Dan komt de wonderlijke zin
(die in onze vertaling wat eenvoudig is vertaald met de woorden “Als
ik mijn hand weghaal, zul je Mij van achteren zien) “Als ik dan Mijn
handen wegneem, zal je zien wat achter Mij is. Maar Mijn aangezicht
mag niet gezien worden”.
Dit zijn mysterieuze en intrigerende woorden. In wat achter Hem is,
daar waar Hij voor altijd voorbij is, daar waar Hij niet meer is, daar is
blijkbaar wel iets waar te nemen. Dat “achter Mij” wat is daar dan te
bekennen of te kennen? Gaat het om, zoals de ouden zeggen, G d´s
attributen zoals eenheid, almacht, compassie?
De Joodse filosoof Emmanuel Levinas ziet in deze raadselachtige
zin een hoeksteen voor zijn filosofie: “Hij toont zich alleen door zijn
spoor” en voor Levinas is het begrip “spoor” een manier om de relatie
tussen de onkenbare G d en de wereld van de mens te benaderen.
Maar zegt Rob Cassuto , u moet het mij niet kwalijk nemen als ik de
gesproken woorden zo probeer samen te vatten. Dat “achter Mij” wil
zeggen dat de Ene een spoor achterlaat. G d is als zelfstandig ervaarbare entiteit in de menselijke wereld afwezig Hij is “voorbij gegaan”. Het spoor dat Hij achterlaat wijst niet naar Hem maar juist naar
de anderen. Zijn spoor verschuil zich in het gelaat van de ander, het
gelaat dat mijn zelfgenoegzame wereld doorbreekt en mij oproept tot
een relatie van dienstbaarheid.
Dan schrijft Rob Cassuto: “Met deze eigenlijk onmogelijke samenvatting laat ik je achter, in de hoop dat een en ander je toch positief te
Ingekorte publicatie van Rob Cassuto in het NIW.
denken geeft”!

B

oodschappers van de ziel Logon 65 (ingebracht door de

redactie)

Hij ( Jezus) zei:
Een goed mens bezat een wijngaard.
Hij leende hem uit aan pachters om te bewerken
en pacht van hen te ontvangen.
Hij stuurde zijn dienaar naar de pachters om van hen de pacht van
de wijngaard te innen.

Zij grepen zijn dienaar en sloegen hem halfdood.
De dienaar keerde terug en vertelde het zijn meester.
De meester zei: Misschien herkenden ze hem niet.
Hij zond een andere dienaar. De pachters sloegen ook hem.
Toen zond de eigenaar zijn zoon en zei:
Misschien zullen ze mijn zoon eerbiedigen.
Omdat de pachters wisten dat hij de erfgenaam van de wijngaard
was, grepen ze hem en doodden hem.
Wie oren heeft, die hore!
Naar een steen kan ik wijzen, en zeggen ‘Dat is een steen’. Dan
kunnen mijn medemensen zelf ook zien waar ik naar wijs. Ze zien
wat ik zie. Maar de toestand van mijn ziel kan ik niet aanwijzen. Die
kan ik niet laten zien.
Om een medemens te laten mee-ervaren wat ik in mijn binnenste
ervaar, moet ik muziek maken, een gedicht schrijven, een verhaal
vertellen, om zo te proberen, op een indirecte manier, mijn
medemens ook te laten ervaren wat ik ervaar.
Dat is dus behoorlijk ingewikkeld.
Nog lastiger wordt het als ik een innerlijk proces zou willen
beschrijven, dus niet alleen maar een stabiele toestand, maar een
beweging, een ontwikkeling, een verandering.
De manier waarop Jezus dat doet is in de vorm van gelijkenissen.
De gelijkenissen van Jezus zijn een vorm van spirituele
psychologie. Dat gaat niet over iets wat je zou moeten geloven of
niet. Een gelijkenis is niet een mening, of een oordeel, maar een
poging om een proces te beschrijven dat plaatsvindt in het innerlijk
van de mens.
Ook deze gelijkenis van logion 65 geeft een inzicht weer over het
menselijke innerlijk. Het gaat over de boodschappers van de ziel.
Wat kunnen we daaronder verstaan?
Als je iets meemaakt, iets leuks of iets naars, verandert daardoor
de toestand van je gemoed. Je wordt er blij of verdrietig of van.
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Het kan je blij maken of je verontwaardiging oproepen. De toestand
van je gemoed is een antwoord op je beleving van de werkelijkheid.
Dat kun je niet plannen of programmeren. Dat gebeurt gewoon.
Zo'n gevoel is een bericht van je ziel over de kwaliteit van de
levenssituatie waarin je je bevindt. En dat betreft ook je eigen
gedrag. Je doet iets en je ervaart daarbij een gevoel van
onbehagen. Dat gevoel van onbehagen is een boodschapper van je
ziel die je laat weten dat je verkeerd bezig bent. Het is een uiting
van gnosis, het weten van de liefde. Wat doe je dan?
Je kunt dat gevoel negeren. Ja, dat kunnen we, als mens. Je slaat
dan die boodschapper dood. En nog een. En nog een.
Maar als je daarmee doorgaat zal er ooit een diep innerlijk protest
in je ontstaan, een wanhoop misschien over je bestaan. In deze
gelijkenis is dit de zoon, je eigen wezenskern, de Christus in je.
Sla je die ook dood? Dan kruisig je de Christus in jezelf. Daar word
je zelf een dode van. Het is een soort zelfmoord van je ziel. Maar je
zult in je leven ook andere boodschappen krijgen.
Je bent met iets bezig en dat geeft je een tintelend gevoel van
plezier. Je ziel vertelt je dat dit jouw pad is. Het is een innerlijke
bevestiging dat dit de zin van je bestaan is. Met jouw werk, je
handelen in de wereld, betaal je de pacht die je aan het leven
verschuldigd bent. Ook die levensvreugde is een uiting van gnosis,
het weten van de liefde.
Dat is mooi, heel mooi zelfs. Maar wat doe je ermee? Misschien
was je wel iets heel anders van plan en komt het niet zo gelegen.
Misschien durf je niet op te treden tegen je omgeving die je dit niet
wil toestaan en je erom uitlacht. En dan sla je die boodschapper
toch ook maar dood. En nog een. En nog een.
En ook dan zal er vroeg of laat een diep innerlijk protest in je
oprijzen, een depressie misschien. En als je ook daar niet naar
luistert, dan zul je ook de Christus in jezelf kruisigen.
Ook daar ga je spiritueel dood van.
Ja, wie oren heeft die hore!

Parallellen
De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet
altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook
contrasten met citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het
verstaan van de betekenis.
De Bijbel
Romeinen 8 vers 17. / Lucas 20: 9-18
Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een
wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor
geruime tijd op reis ging. Enz.
Matteüs 21: 33-42: Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens
een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Enz.
Marcus 12: 1-11: Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen:
‘Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Enz.
Openbaring 2: 7 en 17 en 29 en hst. 3 vers 6 en 13 en 22.
(Thomas evangelie door Bram Moerland.)

V

erboden vruchten

( ingebracht door de redactie)

Je kunt er deze maand niet omheen: het thema van de Boekenweek is
‘Verboden vruchten’. Het lijkt haast een vrijbrief om ongegeneerd over
overspel en verleiding te spreken. Regelmatig wordt dan ook verwezen
naar de Bijbel. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over verboden vruchten?
Niet alleen in het verhaal van Eva en de slang in het paradijs komt een
verboden vrucht voor, maar ook het boek Spreuken spreekt over iets dat je
een verboden vrucht zou kunnen noemen:

Het beeld van de verleidelijke vrouw.
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‘Een

slechte vrouw verleidt mannen met haar woorden.’ Zo klinkt Spreuken
5:3 in de Bijbel in Gewone Taal. Die vrouw komt vaak voor in Spreuken.
Ze is lichtzinnig, heeft gladde praatjes en ze is wreed. Bij zo’n
verleidelijke vrouw moet je vandaan blijven. Voor ons klinkt dit nu als een
wel erg negatief stereotype. Een verleidelijke man zul je in Spreuken niet
tegenkomen. Sterker nog, vrouwen worden niet eens aangesproken. Wat
moet je nu nog met zo’n tekst? Waarom moet een vrouw staan voor alles
wat verleidelijk en slecht is?
De wijsheid in het boek Spreuken komt niet zomaar ergens vandaan.
Koning Salomo, aan wie het boek toegeschreven wordt, is een man met
gezag en uitzonderlijke wijsheid. Hij geeft zijn kennis en wijsheid door
aan een andere man: zijn zoon (Spreuken 1:8; 10:1). Daarmee ligt het
perspectief van het boek dan ook vast: door een man en voor een man
geschreven. De nadruk op kennisoverdracht van man tot man komt voort
uit een cultuur waarin de man leiding gaf aan de familie. De man bepaalde
de waarden en identiteit van de familie. De vrouw verdwijnt niet helemaal:
ook de moeder onderwijst (Spreuken 1:8; 6:20). Maar feit blijft dat Salomo hier
alleen zijn zoon aanspreekt. En de negatieve stereotypes over de vrouw
vliegen je om de oren.

Inmiddels zijn we gewend op een meer gelijkwaardige manier naar mannen
en vrouwen te kijken. Betekent dit dat we de bijbelse spreuken dan nu maar
links moeten laten liggen? Nee, we kunnen onze blik verbreden door op de
volgende twee manieren naar de tekst te kijken.
Als eerste is het goed om te beseffen dat de bijbelse spreuken altijd een
onderliggende boodschap bevatten. Voor spreuken geldt altijd: het zijn
voorbeelden. Ze gelden niet alleen voor de specifieke situatie die ze
beschrijven, maar ze willen méér zeggen. In dit geval is dat: pas op dat je
niet afdwaalt van het volk Israël en van het verbond met God. Dat geldt voor
iedereen, niet alleen voor mannen.
De verleidelijke vrouw wordt omschreven als een ‘lichtzinnige’ en
‘afgedwaalde’ vrouw (Spreuken 2:16-17; 5:20; 6:24; 7:5). Ze staat niet alleen buiten
de gemeenschap van de wijzen, maar bedreigt zelfs het bestaan van die
gemeenschap. Ze heeft haar vroegere echtgenoot en zijn onderwijs
verlaten en daarmee ook hun God. Ontrouw aan een mens staat voor
ontrouw aan God (Spreuken 2:17). De lessen die je daar uithaalt, gaan dieper
dan het onderscheid tussen man en vrouw.
Daarnaast mag er dan wel geen verleidende man voorkomen in Spreuken,
maar kijk eens naar de tegenhanger van de verleidende vrouw: Wijsheid
(Spreuken 8 en 9:1-12). Wijsheid is hier een persoon, en wel een vrouw. Ze staat
direct tegenover vrouwe Dwaasheid (Spreuken 9:13-18). Er mogen dan wel vele
negatieve stereotyperingen kleven aan de verleidelijke vrouw, Spreuken
laat ook zien dat het ánders kan. Stereotypes worden bevestigd én
verbroken in dezelfde tekst.
Dat wordt nog duidelijker in de laatste verzen van Spreuken (31:10-31). Daar
wordt de ‘sterke vrouw’ bezongen. Niet alleen regelt ze het werk in huis,
ook is ze vol daadkracht en helpt ze behoeftigen (vers 15, 17 en 20). Maar
boven alles torent één ding uit. Ze bezit net als de man die
allerbelangrijkste eigenschap: wijsheid (vers 26).
Want dát leert Spreuken ons: de goede mens, man of vrouw, verleidt niet
tot ontrouw, maar tot wijsheid.
Deze blog is geschreven door Marijn Zwart, bijbelwetenschapper bij het Nederlands
Bijbelgenootschap.
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R

eligie als geluksfactor

(ingebracht door de redactie)

Religies worden te
gemakkelijk op een negatieve manier weergegeven in Nederland. Religies
bieden juist een weg waarop geluk bereikbaar wordt, en vertrouwen en
vrede haalbare idealen zijn. Vanuit die toonzetting komt de Raad van
Kerken met een nieuwe uitgave getiteld

‘Op weg naar geluk’.
De uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning laat zien hoe
godsdiensten op een positieve manier kunnen helpen de wereld op te
bouwen. ‘De bijbelse verhalen hebben me niet alleen wijsheid gebracht’,
zegt Bart Koet, ‘maar hebben me ook een vrolijker mens gemaakt’.
‘Op weg naar geluk’ maakt met korte teksten inzichtelijk hoe religies als
jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme net als het christendom
inspiratie kunnen bieden aan de gelovigen. ‘Het gaat er daarbij niet om’,
zegt Corry Nicolay, ‘dat je het eens bent met elkaar, maar dat je elkaar
eerst leert begrijpen’.
Verschillende religies leggen nadruk op de manier waarop gelovigen zelf
de bronnen raadplegen. Peter Nissen, christelijk theoloog: ‘Er is de
ambivalentie van het heilige. De heilige boeken laten ons de keuze.

Het is aan mensen om te beslissen welke kant het op zal gaan’. En Michael
Ritman, boeddhist citeert Boeddha: ‘Net als een goudsmit zijn goud test,
zo moet jij (als lezer, red.) mijn woorden onderzoeken’.
In de uitgave komen ook diverse studenten aan het woord. Osman, een
imam in opleiding zegt: ‘Ik zie de godsdienst als iets fijns. Maar zelfs ’s
werelds beste medicijn kan dodelijk zijn als je het verkeerd gebruikt’.
Foto: Teun-Jan Tabak heeft diverse pabo-studenten geïnterviewd voor 'Op weg naar geluk'. Wat betekent
geluk voor hen? Op de foto één van de studenten.

L

iturgie: Eredienst & Kerkmuziek

In de liturgie klopt het hart van de gemeente. Hier gebeurt het heilige.
Hier gaan beker en schotel van hand tot hand. Hier klinkt het woord
en zingt het lied.
Broeders en zusters ontmoeten elkaar rond doopvont, kansel en tafel in de
naam van Christus. Bezielde liturgie, waar hoofd en hart geraakt worden,
is wezenlijk.
Inspireren & Vernieuwen
Toch zien we dat nogal wat mensen moeite hebben om de liturgie als
bezield en inspirerend te ervaren. Vanwege de inhoud, maar niet zelden
ook door de vorm. Het is een uitdaging om nieuwe en aansprekende
vormen van liturgie en muziek te ontwikkelen die passen in de protestantse
traditie en gebruik maken van de rijke schat van die traditie.
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Vormen die uitnodigen mee te doen en helpen het leven met God op te
bouwen. Dat is wat anders dan ‘opleuken’ van de liturgie. Het is eerder
een gebed om de Geest die het Woord vlees en vorm laat worden voor
mensen van nu. Het gaat erom, naast het bewaren van meer traditionele
liturgische vormen, te werken aan vernieuwing van liturgische vormen die
hieraan dienstbaar zijn. >Bron: Visienota - De hartslag van het leven

Z

o voelt een bijna-doodervaring (1 van 3)

(van de redactie)

Ze veranderen vaak zo sterk van karakter dat partners het idee hebben met
een ander te maken te hebben. Toch hadden deze drie mensen hun bijnadoodervaring niet willen missen.

Hajar Bouchdak (30), Nieuwegein. Interieur-adviseur.

© Pim Ras

'Het was of ik zweefde, als een ballon. Ze reden me naar de operatiekamer
en ik was al op de gang, toen ik mijn broer zag die over het wiegje van
mijn pasgeboren dochtertje gebogen stond. Ik hoorde hem zeggen: 'Ik zal
jou beschermen'. Mijn broer is 2 meter lang, een beer van een vent. Ik wist
dat zij veilig was, wat er ook zou gebeuren. Dat gaf mij vertrouwen. Toen
werd ik aan dat draadje de lift ingezogen.
Ik was pas 18, wat weet je dan? Omdat mijn zwangerschap moeilijk
verliep, werd ik in het ziekenhuis opgenomen voor een keizersnee. Meteen
na de geboorte ging het mis. Mijn baarmoeder wilde niet sluiten en ik bleef
bloeden. Uren zijn ze met me bezig geweest. Het deed vreselijke pijn. Tot
ik weg viel.

Ik heb alles gehoord en gezien. Van bovenaf. Mezelf zag ik niet, maar ik
hoorde de verplegers op de operatiekamer praten over hun vakantie. Hoe
kunnen jullie nu over vakantie praten, dacht ik nog, ik lig hier dood te
gaan.
De plek waar ik was... daar heb ik geen woorden voor. Ik kan het niet
anders omschrijven dan wolken vol liefde, in een warme, zachte kleur. Er
was geen pijn, geen angst. Het was er zo vredig, zo veilig, mooi en
rustgevend. Ik was door en door gelukkig en wilde er blijven. Maar een
stem, een heel prettige stem, zei: 'Dat kan niet, het is nog geen tijd'. En ik
voelde hoe ik met zachte hand werd teruggeduwd. Letterlijk. Het draadje
werd teruggetrokken en ik kwam terug in mijn lichaam, in dat bed in dat
kamertje. Met de pijn.

Ik vind het nog steeds moeilijk om over mijn ervaring te praten. Mensen
begrijpen het niet. Ze denken dat ik het me heb verbeeld. Of dat ik zo'n
zweverig type ben. Maar ik ben juist heel erg nuchter, altijd geweest ook.
Alleen mijn moeder begrijpt me. Dat betekent veel voor me. Want deze
ervaring is een deel van mij geworden, iets dat ik altijd bij me draag.
Ik heb me lang schuldig gevoeld. Tegenover mijn ouders, mijn broers en
zusters, mijn vrienden en familie, maar vooral tegenover mijn dochter.
Want ik was dáár en ik wilde niet terug, ook niet voor haar. Ik heb het daar
soms nog moeilijk mee.
Wat ik heb meegemaakt, zie ik als een wedergeboorte. Ik sta totaal anders
in het leven. Het materiële, carrière maken, dat zegt me niets meer. Ik weet
me omringd door mensen die van me houden.
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Mijn kinderen, mijn familie, goede vrienden - dat is het enige wat nog telt.
Ik ben ook veel gevoeliger voor sferen en stemmingen. Ik voel aan wie
mensen zijn en waar ze mee zitten. En ik wéét soms dingen voordat ze
gebeuren. Maar dat hou ik liever voor me.
Ik zie het zo: ik heb even door een raam kunnen kijken naar een andere,
betere plek. Begrijp me goed: ik geniet volop van het leven en ik wil nog
lang niet sterven. Maar als het straks zover is, weet ik: er is geen enkele
reden om bang te zijn voor de dood."

Alternatieve herdenking Combatants for Peace

( redactie)

Combatants for Peace en Parents circle hielden op 30 april een
alternatieve dodenherdenking in Tel-Aviv. De herdenking biedt een
alternatief voor de nationale ‘Memorial Day’, waarbij Israëlische
gesneuvelde militairen en burgerslachtoffers worden herdacht.
De ceremonie wordt live uitgezonden in Beith Jala voor het Palestijnse
publiek dat niet in staat is om aanwezig te zijn in Tel-Aviv.
Samenwerken. Tijdens de alternatieve herdenking wordt niet alleen
stilgestaan bij de slachtoffers aan de Israëlische zijde van het conflict,
maar ook bij de Palestijnse slachtoffers.
De herdenking is een initiatief van Buma Inbar, wiens zoon Yotam in 1995
sneuvelde in Libanon.

De afgelopen jaren is de herdenking uitgegroeid tot één van de grootse
evenementen binnen de vredesbeweging.
Duizenden Israëlis en - indien mogelijk - Palestijnen komen in Tel Aviv
bijeen om te laten zien dat alléén samenwerken en het erkennen van de
ander tot vrede zal leiden. De herdenking herinnert ons eraan dat vrede
mogelijk is - en dat er een einde moet komen aan het bloedvergieten.

Inspiratie-ochtend op dinsdagmorgen 30 mei.
Op 30 mei a.s. hoop ik een inspiratie-ochtend te houden. Het onderwerp zal zijn: “Rituelen voor onderweg”. Ds. Maaike Schepers.
Pelgrimsreis in het leven.
Er zijn meer mogelijkheden voor rituelen dan de kerken op dit moment gebruiken. Belangrijke symbolen maken onderdeel uit van
een sacrament. Doop en avondmaal. Waarom niet bewust zoeken
naar rituelen bij bepaalde leeftijden of gebeurtenissen? Om mensen
aan te spreken, aan te raken of met een ritueel boven het moment
uit te tillen. Het leven is een pelgrimsreis en we zoeken naar haltes
onderweg waar mensen aangeraakt en uitgenodigd worden iets af
te sluiten of iets nieuws te vieren met een symbolische handeling.
Levensovergangen.
Als je de periode naar de volwassenheid toe bekijkt, zie je min of
meer perioden van zeven jaar. Het leven als kleuter, als basisschoolleerling en als leerling in het vervolgonderwijs. De kerken
richten zich op deze eerste een en twintig jaar. O.a. doop of kinderzegen; overgang van zondagschool naar kindernevendienst; vormsel; openbare belijdenis. Hierbij komen zinvolle handelingen en rituelen. Daarna wordt het stiller. Waarom eigenlijk? Want na de groei
richting volwassenheid kan je een periode benoemen van vestigen.
De dertigers. Mensen kiezen een partner; een beroep; kopen een
huis; nemen een hypotheek; willen een gezin stichten; zoeken een
vaste baan. Waar zijn wij als kerken op dergelijke momenten? En
wat doen we en de kerk als het mis gaat met een relatie, huwelijk,
zwangerschap, een baan of bij werkloosheid?
En dan worden mensen veertig jaar. Dat geeft een verandering. Je
komt erachter dat de mogelijkheden niet onbegrensd zijn en ga je je
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realiseren de toekomst zich op een andere manier structureert. Er
komen vragen op over dood en sterfelijkheid.
Voorbij de vijftig jaar kan zich een meer kwetsbare levensfase aftekenen. Weer de vraag hoe kunnen kerken dit met een ritueel begeleiden?
We belanden in de derde levensfase. De fase van ophouden met
werken/pensioen. Vrijwilligerswerk? Is er een ritueel voor? Op het
einde van het leven komt de kerk weer in beeld: ziekte, overlijden.
Sacrament van ziekenzalving. Diensten bij begrafenis/crematie.
Ook niet-kerkelijke betrokken mensen hebben behoefte aan rites de
passage. B.v. gedenken van overledenen in ziekenhuizen en op begraafplaatsen; stille tochten; het leggen van bloemen op de plaats
van een ongeluk of delict.
Over bovenstaande wil ik graag met u in discussie gaan. Wat vindt
u zelf van rituelen en waaraan bent u zelf als ritueel gehecht? Met
welke rituelen vragen wij of geven wij een zegen?
( De volgende inspiratie-ochtend is dinsdag 20 juni)
***********************************
Soms hoor ik de verzuchting van mensen: “als God nou nog eens éénmaal
een wonder zou willen doen, dan kan ik beter geloven.” Mijn antwoord hierop
is: “Er gebeuren elke dag wonderen, als we het maar willen zien.” Hieronder
een gedicht van Luc Gorrebeek in een boekje van Kerk in Actie “Mensen2”,

Wachten op een wonder
Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder
Een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden.
Hoe zal ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven
Heel mijn schepping en mijn wondermacht
Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder.
Ds. Maaike Schepers

Collectes: Komende periode
Mei
7
14
21
28

(de eerste collecte is altijd voor de kerk)

Juni
onderhoud
4
soc. projecten
11
diaconie (voedselbank) 18
onderhoud.
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diaconie.
onderhoud.
soc. projecten
diaconie

De ontvangen collectes over de eerste 4 maanden.
Kerk:
3264,46 €
Diaconie.
1780,00 €
Onderhoud. 892,93 €
Soc.Proj.
1224,73 €
Totaal.
7162,12 €
Opkomst. 988 leden = 7,20 € per persoon.

L

evensbeschouwelijke sites:

www.pkn.nl
www.reliwerk.nl
www.vrijzinnig.nl
www.protestant.nl
www.kerknieuws.nl
www.refdag.nl
www.statenvertaling.net
www.igniswebmagazine.nl

www.cgk.nl
www.debijbel.nl
www.vrijzicht.nl
www.christelijkweekblad.nl
www.hetgoedeleven.com
www.bruggenbouwers.com
www.nieuwwij.nl
www.ikonrtv.nl
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M

uziekagenda

Het laatste tuinconcert bij Peter Neeteson in Javea op 3 en 4 juni
om 16.00 uur.
Momentos de musica presenteert het Nederlands Piano Kwartet
( Vleugel, viool, cello en dwarsfluit)
Een aantrekkelijk zomers licht klassiek programma met opzwepende Spaanse composities.
Meet & greet met open bar & tapas menu.
Voor kaartjes ga naar: www.momentosdemusica.es of
Bel: +34 634 979 620

M

ededelingen:

Onze sociale projecten zijn:
Dominicaanse Republiek
Ooghulp Wereldwijd
Lilianefonds
Oikocredit
Collectes voor de diaconie gaan naar de Voedselbank in Denia
(naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben).
• Predikant
Maaike Schepers uit Enschede is onze predikant in mei & juni.
Daarna komt ds. Hans Reedijk uit Ede.
Indien u prijs stelt op huisbezoek, verzoeken wij u dit telefonisch of
in de kerk zelf te melden bij de predikant.
• De Kerkband komt meestal medio van de maand beschikbaar.
Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is op
de website (en uw emailadres is bij ons nog niet bekend), stuurt u
dan een email aan de secretaris van de kerkenraad (zie onder).
Kopij voor de redactie van de kerkband kunt u sturen aan hetzelfde
adres.
De volgende Kerkband komt (D.v.) 18 juni uit
(Daarna pas weer op 17 september).

• Mutaties: Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke
gegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u die dan doorgeven
aan de secretaris (zie onder).
• De kerkenraadsvergadering wordt meestal gehouden medio van
elke maand. Als u iets wilt inbrengen, dan ontvangen we graag de
stukken twee weken van tevoren.
Email secretaris: ned.int.gem.denia@gmail.com
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Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia
Reg.no. 016034 C.I.F.: R-0300445D

Kerkgebouw:
Kerkdiensten:
Pastorie:
Predikant:

Iglesia evangélica - El Arca de Noé,
Calle Sanchis Guarner 9, 03700, Denia
Elke zondag om 11 uur (aansluitend koffie /
thee drinken)
Tevens correspondentieadres.
Carrer Aristeu 23, Marquesa 1, 03700, Denia.
Bezoek graag telefonisch aankondigen
tel. 96 578 5045 of 655 520 864 (mobiel)

Kerkenraad:
Telefoon:
Voorzitter:
Cor Pors, Javea,
96 646 0841
Vice-voorz.
Henk de Jong, Javea
60 938 7739
Secretaris/red.
Derk Rozema, Javea,
68 671 7454
Penningm.
Piet vd Brugge, Benissa
96 574 8970
Lid.
Ypie Draaisma, Benissa
96 574 7431
Huismeester
Chris de Jong, Teulada
67 772 9509
red. Kerkband
Bert Boxtart, Javea
67 636 0501
1 vacature
De emailadressen van de kerkenraad vindt u op de website.
Organisten:

Edo Luynenburg
Cor Pors
Peter Neeteson

96 575 6547
96 646 0841
63 497 9620 of
0031-622413706

Hulp in nood:

Martine Gerth
Ati de Jong

96 579 5152
63 023 8424

Website:
Email:

www.kerkdenia.nl
ned.int.gem.denia@gmail.com

Vrijwillige bijdragen:
Spanje:
Bankrelatie: BBVA. te Javea.
IBAN: ES23 0182 0142 0002 0150 5998
BIC: BBVAESMM
t.n.v. Iglesia evangélica en Denia
Nederland:
Bankrelatie: ING te Geldrop
IBAN: NL50 INGB 0004 2235 67
BIC: DLBKNL2A
t.n.v. Kerkvoogdij Ned.int. gem. te Denia

