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Samenvatting kerkenraadsverg. 14 mei      Secretaris D.R.

Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige 7 leden van
harte welkom. Een bijzonder welkom aan ds. Ronald Ootjers. 
Ronald houdt een korte meditatie n.a.v. een artikel van een Joodse 
Rabbijn. De Bijbel is Gods visie op de mens (en niet andersom). Wij
zijn allen dienaren van God in alle aspecten van ons leven. 

Toerusting. Henk de Jong heeft een setje kaartjes meegenomen 
met spreuken erop van bekende spirituele leiders.  Ieder wordt 
gevraagd een kaartje uit de stapel te pakken, de tekst te 
overdenken en vervolgens op de tekst te reageren. Veel van de 
teksten gaan over: Vertrouwen hebben in God. We komen tot 
interessante gesprekken. 

De Agenda wordt uitgebreid met een aantal onderwerpen die 
besproken zijn binnen de kerkvoogdij.
Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat:

1. Harry Buiskool opnieuw een terugslag heeft waardoor Harry 
en Joan nog niet naar Spanje kunnen komen.

2. Het is gelukt een vrouw te vinden die in de kascontrole- 
commissie wil zitting nemen. Haar naam is Nel Hop.

3. De traditionele zangavond in september dit jaar zal 
plaatsvinden bij de fam. Kramer in Moraira.

Ingekomen en verstuurde post: 

• De laptop in de pastorie blijkt zwaar verouderd te zijn. De 
secretaris heeft een voorstel voor vervanging gestuurd aan de 
kerkvoogdij.• De zuster van Maarten Verboon heeft onze kerk gevraagd 
haar te helpen bij de verkoop van het huis van Maarten 
(Zijn huis in Oliva staat te koop voor 80.000 euro).

• Een Christelijke reisvereniging vraagt ons of ze op 10 juni met 
een groep mensen (met een beperking), onze dienst kunnen 
bezoeken. Natuurlijk hebben wij daar positief op gereageerd.
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• We hebben een mail ontvangen van een meneer uit 
Amsterdam die gelezen heeft op internet dat wij een lezing 
hebben georganiseerd (in 2015) rond het thema ’Euthanasie’’. 
Hij waarschuwt ons dat dit strafbaar is in Spanje en dat hij 
daar slechte ervaringen mee heeft.

• De organisatie  SURG for ALL, bedankt ons voor de jaarlijkse 
gift van 800 euro.

• De volgende inspiratieochtend is op dinsdag 22 mei. Het 
thema is: Een inwisselbaar onderdeel (orgaandonatie).

Punten uit de vergadering van de kerkvoogdij.
a. Behandeld is een discussienota over de onkostenvergoeding 

van predikanten. Met name de kosten van een huurauto 
kwamen aan de orde. Een aantal zusterkerken hebben een 
eigen auto ter beschikking. Wij hebben echter een hele mooie 
pastorie beschikbaar. Alle plussen en minnen afwegend is 
besloten de huidige vergoeding te handhaven, maar te 
onderzoeken of we met één verhuurbedrijf bijzondere 
(goedkopere) afspraken kunnen maken.

b. Hoewel de laptop in de pastorie niet door iedere predikant 
wordt gebruikt, wordt toch besloten deze te vervangen.
(de oude laptop is gedoneerd aan een kindertehuis.)

c. De airco in de kerk boven het liturgisch centrum is kapot en 
jammer genoeg net buiten de garantieperiode. Hij moet dus 
vervangen worden. 

d. Er is naar een back-up gezocht voor onze administrateur  (86 
jaar) in Nederland. Hans vd. Lelie is op  16 mei voorgesteld als
2de persoon met procuratie.

e. Het onderwerp Bestuursaansprakelijkheid is weer aan de orde 
geweest. We gaan de besturen van onze zusterkerken 
(IPNZE) vragen wat zij daarvoor geregeld hebben.

f. Als laatste geeft de penningmeester ons een toelichting op de 
jaarcijfers 2017. De kerkenraad geeft vervolgens formeel 
akkoord op de jaarcijfers.
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Voorbereiding Gemeentevergadering (16 mei).
De agenda zal er ongeveer hetzelfde uitzien als vorig jaar. Voor de 
pauze de formele informatie en na de pauze een toelichting op 
onze sociale projecten. Natuurlijk sluiten wij de bijeenkomst weer af
met een (gratis) lunch en het tellen van de koperen muntjes.

Pastorale zaken:
We bespreken met de predikant een aantal gemeenteleden die 
extra aandacht nodig hebben.
Willem van Buuren en Gerda zijn de hele maand mei in Javea.
Op de inspiratie-ochtend van 17 april met als Thema De Heilige 
strijd, waren 15 personen aanwezig. De angst voor de Islam en het 
vluchtelingenbeleid van Nederland kwamen (te) uitvoerig aan de 
orde.
Ds. Ronald roept de leden op om zelf aan te geven wanneer ze 
bezoek van het predikantenechtpaar op prijs stellen.

Rondvraag. 
• We hebben dit keer na 4 en 5 mei opnieuw het Wilhelmus 

gezongen. We vinden dit een goede zaak.
• Op 25 mei wordt de nieuwe Privacy-wetgeving ingevoerd in de

Europese Gemeenschap. Wij, als kerk, hebben daar ook 
beslist mee te  maken. De secretaris zal gebruik maken van 
het MODEL van de PKN. U zult hier binnenkort meer over 
horen.

• De drukte in de keuken van de kerk NA de dienst is onderwerp
van gesprek. Voorgesteld wordt om een keukenplanning te 
maken voor het serveren van de koffie en de afwas. Dan zijn 
niet altijd dezelfde mensen bezig en lopen we elkaar ook niet 
voor de voeten in die kleine ruimte. Ook verzoeken we een- 
ieder om de doorgang van de keukenruimte naar de kerkzaal 
vrij te houden.

• Fam. Ootjers wil graag hun laatste zondag (27 mei) tracteren.
• Bert vraagt dringend om en nieuwe laptop tbv het vele werk 

wat hij daarop moet doen voor de Kerkband. De  huidige 
laptop is zeker 10 jaar oud.
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• Chris stelt voor om 1x per jaar met een aantal vrijwilligers de 
pastorie op te ruimen ( berging en garage). Er staat veel 
overbodige “rommel”.

Verkiezing nieuwe voorzitter.
De vorige vergadering heeft Cor Pors aangegeven dat hij voor de 
laatste keer optreedt als voorzitter op de gemeentevergadering van 
16 mei. Hij heeft de afgelopen periode zijn best gedaan om een 
vervanger te vinden. De nieuwe voorzitter (Marjolein Weggen) is op 
de gemeentevergadering van 16 mei voorgesteld.
Henk de Jong blijft gelukkig voorlopig aan als vice-voorzitter.
Cor blijft wel beschikbaar voor de kerkvoogdij. 
Ds. Ronald sluit de vergadering met gebed.

De volgende kerkenraadsvergadering voor het zomerreces is op 18
juni.
Daarna gaan we naar de huiskamer voor een hapje en een drankje.

Meditatie uitgesproken op de gemeentedag                  

        Ds.  Ronald Ootjers

We zitten vanmorgen in het zelfde schuitje, in de ark van Noach of 
Noé zoals we onze vierplaats /kerk noemen. In ieder geval is die 
ark een overlevingsplek gebleken, zowel in de Bijbel als in Dénia. 
Maar naast die ark lees ik in het verhaal in het boek van het begin 
over een regenboog. En zie ik op het rolluik van de kerk die 
regenboog eveneens getekend. Een regenboog, een mooi 
natuurverschijnsel. Die cirkelboog veroorzaakt door breking van het
zonlicht in waterdruppels. 

Die regenboog is voor iedereen onder bepaalde 
weersomstandigheden te zien. Maar niet voor iedereen te zien en 
geweten is wat wij wel weten of geloven, namelijk : die andere 
betekenis. Geen natuurkundige of wetenschappelijke, maar die 
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geloofsbetekenis. Gods boog in de wolken. 

Een verbond tussen God en al wat er op aarde leeft. Dat is de 
godsdienstige betekenis, die er overigens eerder was dan de 
natuurkundige. 

Inmiddels wordt de regenboog in de samenleving ook gezien als 
teken van hoop. De regenboog is een teken geworden van 
diversiteit en acceptatie van mensen die anders geaard zijn. Ook 
zijn er veel  voetgangersoversteekplaatsen in de kleuren van de 
regenboog in gebruik, al is de betekenisgeving hiervan een andere. 
Het is een bewijs dat de boog van God nog steeds een levend 
symbool is. Ook voor ons in Dénia.

Gemeentevergadering van 16 mei 2018        D. Rozema 

Het verslag treft u aan in de volgende kerkband.

Rondvraag.

Bram heeft drie opmerkingen. 
1. Hij geeft een compliment aan de dames die de lunch hebben 

voorbereid, maar vindt het jammer dat er met plastic bakjes 
wordt gewerkt.

2. De wijze waarop we afgelopen zondag een overledene 
hebben herdacht is niet in overeenstemming met wat we in het
verleden hebben afgesproken.

3. Bij overlijden zouden we lied 730 vers 1 en 2 zingen met de 
tekst van Willem van Buuren.

Ds. Ronald Ootjers geeft vervolgens een toelichting waarom het 
gegaan is zoals het gegaan is.

Wout Kapoen vraagt hoe het zit met de ringleiding in de kerk. 
Je kunt de leiding zien lopen (in het middenvak) langs het plafond maar 
niet iedereen weet dat. 
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Derk meldt dat hij bezig is om inhoud te geven aan de nieuwe 
privacy-wetgeving die 25 mei in heel Europa in werking treedt.

Vervolgens vertelt Cor de
vergadering dat dit zijn
laatste openbare optreden
is als voorzitter en dat hij
Marjolein Weggen bereid
heeft gevonden de
voorzittershamer van hem
over te nemen. Marjolein
neemt vervolgens het
woord en vraagt steun aan
de gemeente en aan God
om haar daarbij te helpen.
We sluiten de vergadering
traditioneel af met een
West-Fries verhaaltje dat
altijd komisch wordt
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voorgedragen door Martine.
Dan is het tijd voor de lunch en daarna gaan we samen de 
duizenden muntjes tellen. De opbrengst is dit jaar 405,50 euro en 
gaat volledig naar de Voedselbank.

Sociaal project  –  Ooghulp wereldwijd  –  Wonderen 

      Bram Gerth

Of er nog steeds wonderen gebeuren? Vraagt u dat maar aan 
Deepa. Zij woont in een afgelegen dorpje ergens in Nepal. Haar 
familie is arm, heel erg arm. Haar vader maakt muziek en zingt op 
de lokale bussen in Kathmandu. Wie wel eens in die buurten 
geweest is weet dat die bussen hun beste tijd gehad hebben en dat
de mensen die van deze bussen gebruik maken, arm zijn, heel arm 
en dat betekent weer dat je met zingen op de stadsbus arm bent en
arm blijft. Maar sommige mensen treffen het extra slecht in het 
leven en ook het gezin waarvan Deepa, een meisje van zeven jaar, 
deel uitmaakt behoort tot deze categorie. Deepa begon steeds 
slechter te zien en niet alleen zij maar ook haar vader en haar 
broertje en haar zusje. Haar vader kon zelf de weg niet meer vinden
en dus ook niet de bussen waarop hij zong. 

En Deepa, die haar best deed op school, kon steeds minder goed 
meekomen. Ze kon niet meer zien wat er op het bord geschreven 
werd en de tekst in de schoolboeken werd ook steeds waziger tot 
ze helemaal niet meer kon lezen wat er stond. Spelen na schooltijd 
ging ook haast niet meer. Ze struikelde vaak en liep tegen dingen 
op. Alle kleur begon letterlijk en figuurlijk uit Deepa´s leven te 
wijken.

Maar dan hoort zij van een onderwijzeres op school dat er een 
oogkamp aan zat te komen in de omgeving. En Deepa, met 
kinderlijk optimisme dacht, misschien, misschien…….

Zoals u weet organiseert het Eye Care Fonds, dat door onze kerk 
wordt gesteund, oogkampen in moeilijk bereikbare gebieden voor 
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patiënten die geen geld hebben voor een behandeling.

Zonder deze oogkampen zouden oogpatiënten in afgelegen 
gebieden geen toegang hebben tot oogzorg. Het oogkamp waar 
Deepa en haar familie heengingen was in de buurt. Wat heet in de 
buurt. 

Het was altijd nog zes uur lopen over kleine paadjes. Drie 
slechtziende kinderen, een bijna blinde vader en een moeder met 
een baby op haar heup.

Maar het was het waard. Want dokter Indraman die hen 
onderzocht, vertelde Deepa en haar vader en broertje en zusje dat 
ze alle vier geopereerd konden worden en daarna weer zouden 
kunnen zien en dat ze daar niets voor zouden hoeven te betalen. 
En zo is het ook gegaan. De vader hopt weer van de ene stadsbus 
op de andere om muziek te maken en Deepa, die haalt niet alleen 
haar achterstand op school in maar gelooft nog steeds in 
wonderen.

Maar weet u, een staaroperatie aan beide ogen kost in Nepal € 35. 
Reken maar eens uit hoeveel wonderen wij zoals we hier zitten, 
kunnen bewerkstelligen met onze bijdrage van € 800,00 per jaar.

Fijn gevoel toch?

Sociaal project - Surg For All                           Henk de Jong

Zoals we weten steunen we laatste tijd Surg For All, een groep 
artsen uit Valencia, die artsen uit Kameroen een opleiding geven in 
Spanje en hen dan in Kameroen voorzien van alles wat men nodig 
heeft om de operaties goed te kunnen uitvoeren.
Surg for all realiseert zijn activiteiten dank zij een multidisciplinaire 
groep gevormd door artsen, verpleegsters en ook mensen van 
buiten de medische wereld.
Alle arbeid is onbetaald vrijwilligerswerk.
De artsen komen allemaal uit Valencia. Het zijn gynaecologen en 
oogheelkundigen, tandartsen en nog andere disciplines.
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Zij volgen het idee van de Chinese filosoof Lao-tsè, die zei:
Als je een hongerige man een vis geeft dan heeft hij een dag te 
eten, maar leer je hem vissen dan voedt hij zich zijn hele leven.
Het doel is om de chirurgisch hulp in derdewereldlanden te 
verbeteren.
Men wil dit doel bereiken door plaatselijke chirurgen en hun 
assistenten beter te vormen door ze allereerst in Valencia 
gedurende een jaar een opleiding te geven en daarna in hun 
thuisland te begeleiden en eventueel ook de medische apparatuur 
mee te geven. Om zeker te zijn dat men ter plekke blijft werken 
onder toezicht moet men tekenen voor een periode van minimaal 
vijf jaar in het zelfde hospitaal. 
In het korte bestaan van het project heeft men Dr Kitio gevormd in 
urologie endoscopie en kon hij terug naar Kameroen met volledig 
materiaal voor zijn werk.
Ook kon in het St Elizabeth hospitaal  in Shisong (Kameroen) de 
oogheelkunde sterk verbeterd worden. De universiteitsstudie kon 
betaald worden voor twee verplegers.
Ook de opleiding van twee techneuten voor alle apparatuur die mee
gegaan is kon bekostigd worden, en dat allemaal met giften van 
heel veel mensen, en nu dus ook van ons als kerk in Denia.
Het laatste bericht, 5 mei, dat ik  kreeg naast een bedankbrief lees 
ik nu voor:
Haleluya, misschien komt dat wat overdreven voor, maar dat was 
wel onze reactie op het feit dat na meer dan zes weken, dat onze 
container met goederen vast zat in de haven van Duala, we nu de 
inhoud konden verdelen over de drie hospitalen in Kameroen. Voor 
ons was het een historisch feit, nl. de eerste container die verstuurd
was. Dankzij Tiba (geen idee wie dit is) kon de container die 
verloren leek te gaan door corrupte ambtenarij, toch beschikbaar 
komen. 

Nb. de container zelf gaat gebruikt worden als spreekkamer of iets 
dergelijks.
We ontvingen fotos van het gebeuren van Dr. Ayuk en hij 
bedankte ons en zou snel beginnen om alles in gebruik te 
laten nemen door de chirurgen van het St. Albert la Grand 
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hospitaal voor het project van juli onder toezicht van Dr. Rubio 
(uroloog) en Dr. Pau uit Valencia

Opnieuw komen deze zomer 2 mensen naar Valencia. Maria 
Clemence N´Tolo en Fleur Damau. Maria krijgt vorming voor 
spoedeisende hulpverlening bij gynaecologische verloskunde en 
Fleur krijgt een opleiding in gynaecologie en moederschap, zodat 
ze kan werken in de kraamkliniek die we binnenkort gaan openen in
de polikliniek in Oyack.
We doen veel samen met de Foundation Recover Hospitals in 
Africa.
We rekenen op uw hulp en zijn dankbaar voor uw steun. GRACIAS.

Sociaal project – Lilianefonds                            Bram Gerth

          Wat doe je met € 800 in Rwanda?                                   

Toen Naome drie maanden oud was, verloor zij haar 
rechteronderbeen. Vekeersongeluk? Nee. Ziekte? Nee. 

Er gebeurde iets wat in onze leefomgeving ondenkbaar is maar in 
Rwanda niet. Naome lag die dag alleen op haar bedje, eventjes 
buiten het zicht van haar moeder. In dat onbewaakte ogenblik is er 
een varken binnengekomen en heeft het onderbeentje van Naome 
ernstig aangevreten. De moeder, ze heet Clémentine, heeft het niet 
zien gebeuren maar toch ziet ze het nog elke dag voor haar, in 
gedachten. Het beentje van Naome kon niet worden gered en 
moest worden geamputeerd. Er was haast bij en dus geen tijd voor 
de artsen om te overleggen wat de beste methode zou zijn. Het 
leventje van Naome moest worden gered, dat was het belangrijkste.
Nu is Naome 4 jaar en zit bijna altijd op de grond want het stompje 
van haar onderbeen is ongeschikt voor een prothese. 

Met steun van het Liliane Fonds, één van de sociale projecten die 
door onze kerk jaarlijks met 800 Euro wordt gesteund, heeft het 
revalidatiecentrum Gatagara in Nyanji een behandelplan opgesteld.
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Ze zal opnieuw worden geopereerd en de chirurg zal er alles aan 
doen om haar knie te sparen. Een prothese en fysiotherapie 
moeten er dan voor zorgen dat ze binnen enkele maanden weer zal
kunnen lopen. Deze medische ingreep, nazorg, prothese en 
fysiotherapie kosten ruim € 1000. Maar dat geld heeft de moeder 
van Naome natuurlijk niet. Ze is gescheiden en van haar vijf 
kinderen wonen er twee bij haar ex-man en drie bij haar. Moeder 
Clémentine werkt op het het land. Niet op háár land maar op het 
land van anderen. Dat je daar in Rwanda niet rijk van wordt hoeft 
niet te worden uitgelegd. De droom van Clémentine is dat Naome 
sociale contacten krijgt en later een opleiding kan volgen. 
Bewegingsvrijheid in alle opzichten want dat verdienen alle 
kinderen en dus ook Naome. Want een verminkt onderbeentje kun 
je amputeren maar nooit het recht op geluk.

Sociaal project – Oikocredit                            Piet van der Brugge

Reeds meerdere jaren is Oikocredit een van onze sociale projecten.
In het afgelopen jaar hebben wij met onze bankier, de BBVA 
gesproken over onze twee spaarrekeningen, in totaal een bedrag 
van € 18.000. Deze rekeningen leverden zo goed als geen rente 
meer op. Besloten is toen een lening groot € 18.000 te verschaffen 
aan Oikocredit. Dit is vorig jaar aan de gemeentevergadering 
voorgelegd. Vooraf hebben wij goed naar de solvabiliteit gekeken, 
maar deze is bijzonder goed. Het rentepercentage is niet zo hoog,  
bruto 2 %, maar bestemd voor een bijzonder goed doel!
Oikocredit is een van de grootste investeerders in microkrediet in 
de wereld.
Sinds de officiële oprichting in1975 is gebleken, dat microkrediet de 
meest pure vorm is van ontwikkelingshulp. 
Geld lenen in plaats van geld geven zorgt voor zelfvertrouwen en 
haalt het ondernemen in mensen naar boven!
Hierdoor bied je de mensen de kans zelf een bestaan op te 
bouwen. Een positieve kettingreactie die nu al in 70 landen werkt!
Vaak redden mensen het niet omdat zij arm zijn en banken geen 
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geld willen lenen of omdat ze tot een gediscrimineerde minderheid 
behoren.
Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang 
tot financiële dienstverlening.
Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder 
mogelijkheid om geld te lenen om te investeren in een kleine eigen 
onderneming hebben zij weinig of geen kans om zich aan de 
armoede te onttrekken.
Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken. 
Dankzij jarenlange ervaring kan Oikocredit deze mensen ( via 
partners) met trainingen en financiering helpen hun bestaan te 
verbeteren.

Het idee van Oikocredit ontstond reeds in 1968. Jonge betrokken 
kerkleden vonden de tijd rijp voor een sociaal-ethisch 
beleggingsfonds waarin kerken hun geld kunnen beleggen.
De werkelijke oprichting was, zoals reeds gemeld, in 1975.
Oikocredit heeft momenteel 250 medewerkers van bijna 50 
nationaliteiten in dienst in 40 landen!
Ruim 50.000 mensen en organisaties beleggen nu in Oikocredit.
Oikocredit heeft in Nederland een eigen vereniging, die bestuurd 
wordt door een algemeen bestuur.
Directeur van Oikocredit  is Eric Holterhues. Daarvoor was hij 
directeur van de Triodos Bank Nederland.
Voorzitter van het bestuur is Jacobine Geel, nu vooral bekend van 
Jacobine op Zondag.
De bestuursleden zijn onbezoldigd.
In de vele proclamaties zijn vaak verrassende artikelen te lezen, die
je een warm gevoel geven!
Ik wil nogmaals afsluiten met een uitspaak, gedaan enkele jaren 
geleden door onze koningin Maxima: 

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

                                                                                 13                                                                             



Voedselbank 2017                                                                 Martine Gerth

Op16 oktober 2017 stond er in de Spaanse krant ”El Pais” het 
volgende: Spanje is het derde land binnen de EU waar het risico in 
armoede te raken gestegen is sinds de crisis in 2008. In 2016 was 
dat 27,9% van de bevolking van Spanje. 4 1/2 punt meer dan 
gemiddeld in andere EU landen.
“Extiende tu mano” is de organisatie die de Baptisten opgezet 
hebben om deze mensen te helpen. En waar wij de diaconie- 
collectes voor bestemmen.
Ik zal u de getallen besparen, die zullen in de kerkband 
gepubliceerd worden. Respectabele getallen dat kan ik u wel 
verklappen.
Nu hoor je weleens de opmerking: Laat die mensen toch werk 
zoeken!!! Wie werken wil vindt ook werk. Maar stel je voor…...je 
bent een man of vrouw zonder behoorlijk onderkomen of helemaal 
geen onderkomen, zonder vervoermiddel, niet al te slim….hoe 
liggen dan je kansen? Je gaat van ellende bij de uitgang van een 
supermercado zitten in de hoop wat geld of eten te krijgen. Laten 
we eerlijk zijn; stappen we naar zo iemand toe en vragen we of hij 
of zij bij ons wil komen werken in de tuin of in ons huis?
We hebben dan zoiets van….Je weet niet wat je in huis of tuin haalt
en we doen het dus in de meeste gevallen niet.
Een Nederlandse man die ook elke dag om eten kwam in de 
“comedor social” overkwam dat wel. Om de dag sjouwde hij rond in 
Denia op zoek naar werk en de andere dagen zat hij bij de 
Mercadona te bedelen. Er stopte een grote auto...een man riep 
vanuit zijn auto: Möchtest du etwas verdienen heute? Gerne…..en 
hij stapte in de auto reed mee naar het huis van de Duitser en heeft
daar de hele dag in de tuin gewerkt. Ze namen hem aan het eind 
van de dag nog mee naar een restaurantje ook.
Een tevreden klant en een blije Hollander...niet alleen om het geld 
dat hij verdiend had maar ook om het feit dat hij vertrouwd werd.
Geeft wel te denken!!!!!!!
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De organisatie zit niet stil.
Elke week voedselpakketten samenstellen, uitdelen op 
dinsdagmiddag
Elke week kleding en schoenen uitdelen.
5 dagen per week een volledige maaltijd opdienen
Psychische hulp, praatgroepen leiden, helpen bij schulden, uitdelen
van medicijnen, bijspringen in noodsituaties, zoeken naar 
woonruimte voor gezinnen en ook financieel bijspringen....enz., enz.
En….er staan nieuwe plannen in de steigers…..
Voor de mensen die op straat leven is er elke dag een douche 
beschikbaar. Er wordt door vrijwilligers druk verbouwd om een paar 
wasmachines te plaatsen plus een droger zodat deze mensen ook 
hun kleren kunnen wassen en weer schoon en droog aan kunnen 
trekken.
Er komt een kapsalonnetje zodat ze gratis hun haar kunnen laten 
knippen.
Wat een weelde voor deze mensen dat ze gratis kunnen douchen, 
wassen, drogen en op z´n tijd naar de kapper!
Dat krikt hun gevoel voor eigenwaarde weer op.
Mede dankzij onze financiële hulp aan “Extiene tu mano” kunnen 
we ook een steentje bijdragen aan dit prachtige project. We hebben
afgelopen jaar € 5.185,20 kunnen overhandigen en er is mij 
gevraagd u allen heel hartelijk te bedanken en het verzoek ermee 
door te gaan!!!!!!!!

Onze hulp is nog zo nodig.
En we mogen onze medemens niet in de kou laten staan. Al zijn ze 
vaak in deze situatie geraakt door eigen schuld, al zijn er losers 
onder hen, ook een loser laten we niet verkommeren.
We blijven met liefde helpen. Ronald zei verleden week in zijn preek
dat een mens niet zonder liefde en zonder vriendschap kan.
Dat geldt ook voor deze mensen die in armoede leven, die de 
voedselbank nodig hebben om te overleven. Alleen moeten we er 
naast onze liefde en vriendschap ook de nodige euro´s bijleveren!
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Comedor Social                                             Martine Gerth

Zoals beloofd op de gemeentevergadering van woensdag 16 mei, 
even wat cijfers betreffende de organisatie “Extiende tu mano” die 
onze kerk steunt met de opbrengst van de diaconale collecten.
Onze kerk heeft inclusief de opbrengst van de “kleingeldbus”, 
(ruim € 400) een bedrag van € 5.185 afgedragen aan deze 
organisatie die bij ons bekend staat onder de naam “voedselbank”.
Aan voedselpakketten is dit jaar 27.387 kilo/liter verstrekt aan 
mensen die het zo moeilijk hebben in deze tijd en dat waren het 
afgelopen jaar 111 families.
Aan kleding is 3.612 kg. uitgereikt.
Wat de comedor betreft: Er zijn in totaal 5.485 maaltijden uitgereikt. 
De maaltijden bestaan uit een voorafje, een warme maaltijd en een 
toetje. Elke dag brood, water of vruchtensap en soms olijfolie of 
allioli.  Iedere bezoeker van de comedor krijgt elke dag een 
bocadillo mee. Bijna had ik geschreven “mee naar huis” maar veel 
van de  bezoekers van de comedor gaan niet naar huis maar naar 
een bank in het park of een portiek! 
De comedor wordt door gemiddeld 22 mensen per dag bezocht.
Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor deze organisatie bedraagt
202 personen en zonder de hulp van deze mensen zou de 
organisatie niet kunnen functioneren.
Onze kerk levert elke vrijdag 3 vrijwilligers om te helpen bij de 
“comedor social” of eetkamerproject.
Op dit moment zijn er 16 vrijwilligers  die zich op de vrijdagen 
inzetten waarvan er vier niet kerkelijk zijn. We kunnen dus best nog 
wat vrijwilligers gebruiken. Mocht u uw steentje voor de 
voedselbank willen bijdragen en kunt u het fysiek aan neem dan 
even contact op met Martine Gerth, tel: 965795152.
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Belastingaftrek                                             Piet van der Brugge

De kerk van Denia bestaat financieel uit twee onderdelen: 
de Kerkvoogdijstichting in Nederland en 
de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente in Denia.
Beide onderdelen hebben een aparte administratie. Tevens 
beschikken zij over een, in Nederland geheten ANBI nummer. Dit 
betekent dat Vaste Vrijwillige Bijdragen en Giften fiscaal aftrekbaar 
zijn.
In Nederland kunnen de bedragen die u hiervoor overgemaakt hebt 
via onze ING bank in uw fiscaal aangiftebiljet worden verwerkt.
In Spanje moet dit echter anders worden gedaan voor 
gemeenteleden, die in Spanje belastingplichtig zijn en het bedrag 
via onze BBVA hebben overgemaakt.
Deze bedragen moeten altijd door onze kerk via een Gestor  met 
een online model vóór 31 januari worden doorgegeven aan de 
Spaanse belastingdienst.
Misschien niet bij alle kerkleden bekend, maar Cor Pors verzamelt 
in januari de ontvangen bedragen en verwerkt deze bedragen, 
indien dit aan hem kenbaar is gemaakt(!), via een vaste Gestor op 
een formulier voor de belastingdienst. 
Dit betekent dan voor u lagere kosten.
Indien u hiervan nog geen gebruik maakt kunt u dit aan Cor 
kenbaar maken. 

Samengevat:
In Nederland kunt u uw Vaste Vrijwillige Bijdrage of gift direct 
aftrekken via uw belastingaangiftebiljet.
In Spanje moet dit eerst door onze kerk via een Gestor vóór 31 
januari met een online model worden doorgegeven aan de 
belastingdienst. 
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In Spanje hebben we paella, flamengo en het 

donortransplantatiesysteem, 
aldus Spaanse medici                                                   ds.Ronald Ootjers

De inspiratie-ochtend van mei ging over donorschap. Dat thema 
was uitgekozen, om drie redenen. Spanje is het land met de 
meeste donoren, in Nederland is er een discussie ontstaan rondom 
de aanstaande wetsverandering en kerkelijk georienteerde mensen 
zijn aanmerkelijk minder geneigd zichzelf als donor aan te melden.
Op de vraag, hoe het volgens de aanwezigen nu kwam dat er onder
kerkmensen minder donoren zijn, kwam als redelijk gedeeld 
antwoord, dat dit wellicht te maken heeft met een opvatting over 
de opstanding van het lichaam. Door die gedachte kwamen we al 
pratend op de vraag of dat opstandiginslichaam dan helemaal 
volmaakt is of niet. Dat in analogie met de wonden in het lichaam 
van Jezus. In de verdere discussie ging het natuurlijk over de 
naastenliefde die er toe kan leiden om als christen juist na je dood, 
organen af te staan. Daar werden allerlei bijbelcitaten voor 
aangehaald. Aan de andere kant werd er ook aangegeven dat ieder
mens uniek is en dat het uniek zijn ervaren kan worden als een rem
op een donorschap. Ook waren er nog verschillende visies over 
wanneer men kan spreken over “dood zijn”. Dit omdat er niet 
eensluidend wordt gedacht over hersendood. 

In Spanje kent men de regel dat iemand die niet geregistreerd staat
als anti-donorschap, donor is en er dan alleen geen donatie 
plaatsvindt als de familie bezwaar maakt. Die bezwaren worden 
altijd gehonoreerd. Zij het dat de meeste familie´s na zo´n gesprek 
toch besluiten mee te werken aan orgaandonatie. Spanje kent wat 
dat betreft een uitstekend systeem van speciaal opgeleide artsen 
en verpleegkundigen. De vele meningen bij dit onderwerp, de 
emoties die het oproept bij een ieder, kwamen op een respectvolle 
wijze voor het voetlicht. 
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Een ding is duidelijk geworden, het is goed om je omgeving of 
mogelijke nabestaanden op de hoogte te brengen van je eigen 
wens. Bij onze scriba Derk Rozema kunt u een leventestament 
opvragen. Dit is een document waarin u zaken regelt voor het 
moment dat u dat zelf niet meer kunt, o.a. over uw wensen t.a.v. het
donorschap.

EHBO en reanimatie.                                           Derk Rozema

De kerkenraad gaat dit najaar weer in training bij het Rode Kruis in 
Javea. 
Wij kunnen ons voorstellen dat ook anderen in onze gemeenschap 
deze training willen ondergaan.
Mocht u belangstelling hebben, meldt u dan aan bij onze secretaris 
(Derk Rozema).

In de gemeentevergadering van 16 mei heeft de vergadering ons 
opgeroepen om toch maar eindelijk die defibrilator (AED) aan te 
schaffen. 
In Nederland is dit apparaat al jaren verplicht in openbare gebouwen en 
bij sportverenigingen en kerken.

Het advies is om deze in Nederland te kopen zodat het apparaat 
ook de instructies in de Nederlandse taal geeft. 
Zodra wij dit apparaat hebben, zullen wij ook een training 
aanbieden aan geïnteresseerden.   
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Fake theologie                                (ingebracht door Bert Boxtart)

Als de werkelijkheid pijn doet, verdraai je toch gewoon de feiten? 
Fake news, president Donald Trump vaart er wel bij. Jos Moons ziet
een parallel met de kerk: fake theologie.

Het kinderleven staat bol van de kleine trauma’s, al vanaf de 
pijnlijke scheiding van de moeder bij de geboorte. Eén van de 
manieren om ermee om te gaan is het creëren van een eigen 
werkelijkheid. Een beetje zoals Trump doet. Hij kan het psychisch 
niet aan dat hij niet de grootste president zou zijn. En dus maakt hij 
zichzelf wijs dat er nog nooit zo veel mensen de presidentiële 
inauguraties bijwoonden. Fake news is te mooi om niet waar te zijn.

In feite is fake news een soort opiaat. Als de werkelijkheid pijn doet 
brengt het verlichting.

Een eigen geloofswerkelijkheid

Trump kent de handleiding van het medicijn uit z’n hoofd, maar is 
niet de enige die zich van dit opiaat bedient. Ook als gelovigen 
creëren we een eigen werkelijkheid, een eigen geloofswerkelijkheid.
Geen fake news, maar fake theologie.

Neem bijvoorbeeld de pausverkiezing. Vrome mensen zeggen dat 
de Heilige Geest de paus kiest. Typisch fake theologie. 
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Zoals Joseph Ratzinger ooit droogjes opmerkte: de concrete 
geschiedenis geeft volop aanleiding om dit niet al te letterlijk te 
nemen. Kerkhistoricus Eamon Duffy noemde zijn geschiedenis van 
de pausen dan ook niet zonder reden ‘Saints & Sinners’.

Vaticanum II: veel fake theologie

Ook bij het onderwerp van mijn promotieonderzoek, Vaticanum II, is
er veel fake theologie. Zo heilig als voor Trump de vele bezoekers 
van de inauguratie zijn, zo heilig is in bepaalde kerkelijke kringen de
idee van continuïteit. Er kan in de kerk geen echte verandering zijn. 
Is God immers niet altijd dezelfde, semper idem?

Dat laatste klopt. Inderdaad is God als Vader, Zoon en Geest niet-
aflatend betrokken op de mens, de kerk, de wereld. Maar in ons 
concrete verstaan van die betrokkenheid is er vooral verandering. 
Vaak dramatisch. Zo getuigt het bijbelboek Handelingen van het 
revolutionaire besluit om enkele jaren na Jezus’ dood de joodse 
voorschriften los te laten, overigens na een knallende ruzie.

Trump en kerk soms even kinderachtig

Verder moeten we wachten tot de vierde eeuw voor het christelijke 
denken over de Heilige Geest contouren krijgt. En pas met 
Vaticanum II worden protestanten expliciet als broeders en zusters 
in het geloof begroet, in plaats van als scheurmakers.

Schuilt er een kind in ons, gelovigen?

De geschiedenis geeft in al deze gevallen weinig aanleiding tot 
spreken over continuïteit. Zelfs het tamelijk genuanceerde woord 
van Benedictus XVI, ‘hervorming in continuïteit’, is een eufemisme. 
De hevige discussie en ruzie waarmee elk van deze veranderingen 
gepaard gingen, logenstraffen bovendien de verwante idee van een
‘organische ontwikkeling’.

Heeft fake theologie iets van de logica van fake news? Trump wordt
door biograaf David Cay Johnston omschreven als ‘een 
dertienjarige in het lichaam van een zeventigjarige’. Schuilt er een 
kind in ons, gelovigen? Zoals Trump voortdurend applaus behoeft, 
willen wij zo veiligheid, helderheid, zekerheid? En can we do 
better?
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Over de auteur:

Jos Moons SJ is pastor in de Universitaire Parochie van 
de KU Leuven. Daarnaast doet hij aan de Tilburg School
of Catholic Theology onderzoek op het gebied van de 
Heilige Geest, Vaticanum II en triniteit.

Reactie van Pieter-Jan van Giersbergen 30 juni 2017

Ik geloof dat het niet goed is om die drang naar continuïteit te 
bagatelliseren. Als jonge katholiek snap ik vaak niks van de 
agressieve hervormingen van sommige priesters in de jaren 60 en 
70. Het lijkt alsof katholieken toegaven dat het katholicisme toch 
een fout geloof was, en dat de protestanten eigenlijk gelijk hadden. 
Men moest van een infantiel devotioneel en ritualistisch geloof naar 
een volwassen moralistisch en rationeel geloof. Helaas zie ik dat de
verschillen tussen de nieuwe en oude vormen van de Latijnse Rite 
(in de meeste kerken) te groot zijn om nog hetzelfde geloof erin te 
herkennen (voor mij althans, en ik heb echt mijn best gedaan). De 
meeste priesters hebben ook geen kennis meer over de oude Mis, 
en staan er niet voor open. Ik kan er met weinigen serieus over 
spreken. Voor mij als jonge katholiek is het onbegrijpelijk… Want 
die oude vorm van de Mis geeft mij zo ontzettend veel verdieping, 
mijn hele geest schreeuwt het uit: ”Dit is precies wat ik nodig had, 
en nergens kon ik dit vinden in de huidige maatschappij. Had ik dit 
maar eerder in mijn leven!” Maar deze gevoelens worden niet 
serieus genomen. Ik vind het begrijpelijk dat mensen weer behoefte
hebben aan vastheid en continuïteit na al die heftige decennia van 
enorme hervormingen. Ik begrijp zelfs dat sommigen 
fundamentalistisch traditioneel worden. Ik denk dat we, in plaats 
van te zeggen dat zij infantiel zijn, daar juist begrip voor moeten 
tonen. De Heilige Geest kan ook door hen spreken. Ik bid dat de 
Kerk luistert en een tussenweg kan vinden. Dat de twee vormen 
elkaar kunnen aanvullen en verdiepen, in plaats van verder te 
polariseren. De weg van eenheid en continuïteit is mijns inziens wèl
belangrijk.
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• Hoogstpersoonlijke navolging  (ingebracht door Henk de Jong)

Johannes 21: 21-22
Petrus en Johannes hebben beiden een bijzondere positie in de 
leerlingenkring rond Jezus en dat weten ze van elkaar. Vandaar die 
vraag van Petrus over Johannes´toekomst. Maar Jezus maakt 
duidelijk dat ze ieder persoonlijk voor Hem zullen moeten kiezen en
dat ze niet voor elkaar Hem kunnen navolgen.
In ´het paard en de jongen´, één van Lewis´Narnia-verhalen, is de 
hoofdpersoon een weesjongen met een stevig minderwaardigheids-
complex. Hij heet Shasta en zijn lot raakt, gaande het verhaal, 
verstrengeld met dat van een pedante en bijdehante jongedame, 
Aravis genaamd. Een levensgevaarlijke leeuw echter - de lezer 
weet dat het Aslan is - verwondt Aravis, zodat Shasta alleen verder 
moet om een uiterst belangrijke missie te volbrengen. Later vraagt 
Shasta de leeuw waarom hij Aravis verwond heeft. De leeuw 
antwoordt: Kind, ik vertel jouw verhaal, niet het hare. Ik vertel 
iedereen alleen zijn eigen verhaal.
Of Lewis bij het schrijven van deze zinnen aan Jezus´gesprek met 
Petrus gedacht heeft, weet ik niet . Mocht het zo zijn, dan raakt hij 
aan enkele lagen die zeker in Jezus´woorden zitten. Om te 
beginnen een ontroerende en vertroostende. Iedereen heeft zijn 
verhaal, jij het jouwe, ik het mijne. Ons leven is geen willekeurige 
aaneenschakeling van toevalligheden, het hangt niet van geluk en 
domme pech aan elkaar, nee, het is opgenomen in een plan 
waarvan God het fijne weet.
Ín uw boek stond reeds te lezen, wat eens mijn levensweg zou 
wezen´(psalm 139:9).
Dit te weten raakt me diep. In Jezus´reactie op Petrus zit echter ook
een kritische noot - net als die van Aslan op Shasta.

Raadselachtig
Het slot van het evangelie naar Johannes heeft iets mysterieus. 
Petrus is net door de Heer in ere hersteld en direct daarop 
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confronteert Hij Petrus met het gevolg daarvan. Hij vertelt hem zijn 
verhaal: ´wanneer je oud wordt zullen anderen over jouw lot 
beslissen. Ze zullen je handen grijpen, je gordel omdoen en je 
brengen waar je niet naartoe wilt´.
De schrijver onthult vervolgens dat deze woorden betrekking 
hebben op Petrus´sterven. ´Wanneer hij vervolgt met wat Jezus nog
meer tot Petrus te zeggen heeft: ´Volg Mij´. Doordat die woorden op
zichzelf staan, krijgen ze een extra accent. Dan ziet Petrus dat de 
leerling voor wie Jezus een bijzondere genegenheid heeft hen volgt
en hij vraagt Jezus naar zijn verhaal. Waarop Jezus zegt: ´Het is 
niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom, maar jij moet Mij 
volgen´. Raadselachtige woorden, die dan ook voor misverstand 
vatbaar waren (zie vers 23).

Koppel
Om zicht te krijgen op wat hier speelt, is enig speurwerk nodig. 
Over Jezus´´lievelingsleerling´wordt vijf keer gesproken in het 
Johannesevangelie. Uit wat we over hem te weten komen, blijkt dat 
hij heel vertrouwd met Jezus was, meer dan de andere discipelen. 
Niet voor niets draagt de gekruisigde Heer hem op om de zorg voor
zijn moeder op zich te nemen. Maar in vier van die vijf gevallen dat 
het over deze leerling gaat, speelt ook Petrus een rol. Zoom je 
vervolgens in op de verhouding tussen Petrus en Johannes, dan 
blijken beiden zich bewust te zijn van de bijzondere positie van de 
ander binnen de leerlingenkring. Zo ligt de geliefde leerling tijdens 
Jezus´laatste maaltijd direct naast Hem aan tafel. Als Jezus zegt 
dat één van de leerlingen Hem verraden zal, wil Petrus weten wie. 
Maar, hij laat het Johannes aan Jezus vragen! Waaruit blijkt dat hij 
de bevoorrechte plaats van deze leerling erkent en respecteert.  
Johannes op zijn beurt respecteert het primaat van Petrus. Op de 
dag van de opstanding snellen zij beiden naar het graf. De geliefde 
arriveert het eerst, maar wacht op Petrus, waarop die als eerste het
graf binnengaat. Opvallend is ook de gang van zaken tijdens de 
visvangst na de opstanding. De geliefde herkent als eerste de 
Heiland en fluistert dat Petrus in. Waarop Petrus overboord springt 
en naar de wal zwemt.
Petrus en Johannes vormen een koppel. Johannes aanvaardt 
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Petrus´leidinggevende rol en Petrus respecteert Johannes
´vertrouwenspositie. Tussen haakjes is dat niet een prachtig plaatje 
van hoe leidinggevende in de kerk met elkaar om zouden moeten 
gaan?
Terug naar naar de tekst. Jezus stelt Petrus aan als herder van zijn 
kudde. Vervolgens bereidt hij Petrus erop voor dat hij als martelaar 
zal sterven. En met klem voegt Hij eraan toe: ´Volg jij Mij´. Dan 
direct daarop, vraagt Petrus naar Johannes´ lot in het licht van wat 
we inmiddels over de relatie tussen Petrus en Johannes weten is dit
niet alleen een blijk van nieuwsgierigheid, maar ook van aan- en 
afhankelijkheid. Ik hoor er dit in. Heer ik moet deze weg gaan, 
maar…..ga ik die alleen, of gaan we samen?

Verkeerd gericht
Het is zo herkenbaar. Mannen steunen op hun vrouw en 
omgekeerd. Ouders steunen op hun kinderen en omgekeerd. 
Vrienden steunen elkaar. Zo is het goed, en zo heeft God het ook 
gewild. Ook voor ons leven met de Heer hebben we de steun van 
anderen nodig. In je eentje geloven, hopen en liefhebben valt niet 
mee. En toch,als Petrus´blik zich direct na Jezus´woorden op 
Johannes richt, roept Jezus hem tot de orde. Petrus´aandacht is 
blijkbaar verkeerd gericht. ´Volg jij Mij´benadrukt de Heer. In mijn 
woorden: ´Petrus, juist nu ik het met jou heb over je leiderschap, je 
lijdensweg en je levenseinde, komt het erop aan dat je je alleen op 
Mij richt´.Allicht staat de Heer niet afkeurend tegenover de 
bijzondere rol die Johannes in het leven van Petrus speelt. Hij stond
zelf ook in bijzondere relatie tot deze discipel. Die was Hem tot 
steun aan de vooravond van zijn sterven. Maar dat belemmerde 
Hem niet om volkomen op God gericht te blijven. En door volkomen
op God gericht te zijn kon Hij zijn roeping volbrengen, zijn weg tot 
aan het kruis gaan. Dat wil Hij op Petrus overbrengen, temeer 
omdat Petrus een vergelijkbare weg heeft te gaan. Om die weg te 
gaan zal Petrus´blik toch echt gericht moeten zijn op Jezus, de 
grondlegger en voltooier van het geloof. En inzitten over het lot van 
Johannes is ook niet nodig: dat is uiteindelijk niet zijn zaak, maar 
een zaak van de Heer zelf.
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Onoverdraagbaar.
Allemaal bevinden we ons in een netwerk van kostbare en 
betekenisvolle relaties. Die kunnen ons helpen op de Heer gericht 
te blijven. Maar we kunnen er zo afhankelijk van worden dat de 
mate van onze toewijding aan de Heer correspondeert met die van 
anderen. Binnen de betrekkelijk vaste, veilige context van de familie
en kerkelijke gemeenschap is het nog wel te doen om op Jezus 
gericht te zijn, maar daarbuiten, daar waar sprake is van diepe 
vervreemding van het evangelie, kan het opeens heel 
problematisch worden om Jezus te volgen. Jezus zegt:´Volg jij Mij
´In het volgen van Jezus zit ook iets hoogstpersoonlijks, iets 
onoverdraagbaars. We kunnen niet in de plaats van een ander 
geloven, bidden of Jezus volgen. Een vrouw kan het niet voor haar 
man, de kinderen kunnen het niet voor hun ouders, vrienden 
kunnen niet voor elkaar geloven, hopen en liefhebben. Dat is altijd 
zo geweest, maar in onze ontkerkelijkte, diepseculiere tijd krijgt dat 
steeds weer een eigen actualiteit. Die vraagt van ons dat we 
onszelf erin oefenen om persoonlijk te wandelen met God en op 
Jezus gericht te blijven, tot op zekere hoogte onafhankelijk van 
anderen, zelfs van onze geliefden. We zullen moeten leren óp 
onszelf te geloven en we zullen een nieuwe generatie moeten 
helpen om dat te doen. Zodat we Jezus volgen, ook als er 
omstandigheden of levensfases zijn dat we onze weg alleen 
moeten gaan.

                                                                               Jan Mudde predikant in Haarlem
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In hetzelfde schuitje      (ingebracht door Derk Rozema)

Het is een beroemd verhaal: Petrus ziet Jezus aankomen en 
loopt in geloof over het water naar Hem toe. Een voorbeeld om 
na te volgen, toch?                                     

Het bekende verhaal uit Matteüs, waarin Petrus over het water 
loopt, is voer geweest voor talloze boeken, preken, studies en 
liedjes. Petrus is een geloofsheld omdat hij over het water naar 
Jezus toe durfde te lopen. En als wij Jezus willen volgen, dan 
moeten wij ook leren om over ‘het water van ons leven’ naar onze 
Verlosser toe te lopen.

Geloofshelden  Het is een uitleg die ik altijd lastig heb gevonden. 
Het verhaal dook in mijn leven vaak op, meestal op momenten dat 
ik blij was dat het me überhaupt lukte alles een beetje bij elkaar te 
houden. Maar dat was niet genoeg: ik moest ook nog ‘uit mijn boot 
stappen’ en ‘over water lopen’. We zijn toch geroepen niet zomaar 
gelovigen, maar geloofshelden te zijn? Ik was vaak al doodmoe bij 
de gedachte, maar meende wel dat dit was wat het verhaal 
vertelde. Totdat ik het een tijd geleden opnieuw las en er met een 
andere blik naar begon te kijken.

Een geest.  Een korte situatieschets: de discipelen zijn door Jezus 
met de boot het meer op gestuurd (of, volgens de meeste 
vertalingen: gedwongen). Al snel steekt er een stevige wind op en 
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raken ze verwikkeld in een strijd met de elementen. Als de 
tijdsaanduiding in het verhaal klopt, is het ergens tussen drie en zes
uur in de vroege ochtend als ze zich rot schrikken van een gestalte 
op het water die naar hen toe komt lopen. Ze roepen: ‘Een geest!’ 
Jezus reageert daarop door te zeggen: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees 
niet bang.’De enige discipel die daar blijkbaar nog aan twijfelt, is 
Petrus, want hij zegt: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over 
het water naar U toe moet komen.’ En Jezus reageert op deze 
vraag met ‘kom’. Jezus roept in dit verhaal dus niemand uit de boot,
maar reageert slechts op de vraag van Petrus. Hij staat het toe.

Niet twijfelen  Petrus begint vervolgens aan zijn avontuur en dan 
gaat het mis. Hij voelt de kracht van de wind, wordt bang en begint 
te zinken. Jezus pakt zijn hand, zet hem weer overeind en zegt dan:
‘Kleingelovige waarom heb je getwijfeld?’Die zin van Jezus zou 
slaan op het feit dat Petrus twijfelde of hij wel op water kon lopen, 
zo leerde ik altijd. De les: je moet je niet laten ontmoedigen door de 
omstandigheden. Niet twijfelen! Het klinkt heldhaftig, maar wat als 
Jezus het hier helemaal niet heeft over het waterlopen, maar over 
de situatie even daarvoor? Jezus maakte zich bekend toen Hij naar 
de boot toe kwam lopen, maar de enige die vragen heeft bij die 
bekendmaking, is Petrus. Wat als Jezus aan die twijfel refereert?

Onwrikbaar geloof  Misschien stapt Petrus wel uit de boot om zijn
angst en onzekerheid te overschreeuwen, en is het helemaal geen 
bewuste heldendaad vanuit een onwrikbaar geloof. Dat zou ik heel 
prettig vinden. Want ik ben ook veel vaker een mijn eigen angst en 
onzekerheid overschreeuwende christen, dan een over water 
lopende supergelovige. Hoe je het verhaal ook uit wilt leggen, er 
zijn drie garanties die de Bijbel geeft bij de poging over water te 
lopen. Ten eerste: het mislukt, ten tweede: Jezus is erbij om je te 
redden en ten derde: je eindigt doodleuk in de boot waar je even 
daarvoor bent uitgestapt!

De storm in  Maar als de les niet is dat je als gelovige (figuurlijk) 
over het water moet lopen, wat kun je er dan wel mee? Voor mezelf
heb ik er in elk geval twee dingen uitgehaald. Het eerste is dat 
gehoorzaam zijn aan Christus je soms rechtstreeks de storm 
instuurt. Ik heb in mijn leven regelmatig in bootjes moeten stappen 
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en uit moeten varen in de wetenschap dat de kans groot was dat 
het zou gaan stormen. Dat kunnen heel normale dingen zijn, 
overigens. Trouw zijn in mijn werk bijvoorbeeld, of in 
vriendschappen. Proberen mijn huwelijk goed te doen en een 
goede vader te zijn voor mijn kinderen. En hoe ga ik om met mijn 
medegelovigen? (En dus ook met die vreselijk irritante broeder of 
zuster?) Hoe ga ik om met de kerk? Trouw zijn in dat soort dingen 
kan soms voelen als elke keer opnieuw in een bootje stappen en de
storm tegemoet varen. Voor mij in elk geval wel.

Uitstappen in geloof  Het tweede wat ik van dit verhaal leer, is dat
Jezus al onderweg is naar de boot. Jezus kwam naar Zijn 
discipelen toe en die stonden niet op het water, maar zaten in de 
boot. Als Jezus hier als doel had gehad ons te leren dat we 
geloofshelden zijn als we ‘uitstappen in geloof ’, wat die term 
dan ook precies in mag houden, dan was het verhaal wel geëindigd
met de scène waarin Jezus en Zijn twaalf discipelen rustig pratend, 
tussen de golven door, naar de overkant liepen, babbelend over die
wonderbare spijziging van gisteren. Als Jezus ons hier wilde leren 
dat geloven betekent dat je op water moet durven lopen, letterlijk of 
in overdrachtelijke zin, dan had Hij dat wel gedaan. Maar dat doet 
Hij niet.

Kleingelovige  Jezus is op weg om zich te voegen bij mensen die 
gehoorzaam een boot in zijn gestapt en soms moeite hebben om te
blijven drijven, moeite hebben om koers te houden. Dat er dan 
toevallig eentje tussen zit die denkt: laten we dat waterlopen zelf 
ook eens een kans geven, is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. 
Hij wordt zelfs als enige in het verhaal een kleingelovige genoemd, 
nota bene door Jezus zelf. Jezus is onderweg naar mij, naar ons, in
soms moeilijke omstandigheden. Hij loopt naar ons toe, dwars door 
stormen heen. En Hij vraagt niet van ons het laatste stukje zelf naar
Hem toe te lopen om ons geloof te bewijzen. Integendeel: Hij loopt 
door tot Hij bij ons is, en is genadig genoeg om onderweg hier en 
daar een zinkende waterloper op te rapen. En zo zitten we 
uiteindelijk allemaal weer in hetzelfde schuitje.

Blijven zitten  Als Jezus tenslotte in de boot stapt, met een 
doorweekte Petrus, dan gaat de wind liggen en erkennen alle 
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discipelen dat Jezus werkelijk Gods Zoon is. Dat zijn dus nog twee 
redenen om te blijven zitten: de wind ging niet liggen toen Petrus op
het water liep, maar pas toen Jezus in de boot stapte. Daarbij vond 
de herkenning van Zijn goddelijkheid plaats in de boot, niet 
daarbuiten. Waarom zouden wij dan het water op willen stappen als
de momenten van rust en openbaring plaatsvinden in de boot?

Vertrouw de Stem  Op basis van dit verhaal ben ik steeds meer 
gaan geloven dat Christus niet naar superhelden zoekt die over 
water durven lopen, maar naar mensen die gehoorzaam in de boot 
willen stappen als Hij dat zegt. En of het dan gaat om 
levensbepalende beslissingen of om alledaagse details, het 
principe lijkt niet te veranderen: blijf trouw aan wat je is gevraagd te 
doen, trouw aan de mensen die bij je in de boot zitten, en vertrouw 
op de Stem, die nog altijd door onze stormen heen klinkt: ‘Blijf kalm,
Ik ben het, wees niet bang.’

                                                                                   Geschreven door: Matthijn Buwalda .VISIE.EO.NL

                                                                                               
                                                                                                 

                                                                                            

     Ingebracht door Bert Boxtart

Wat Eijk in zijn aanval op Franciscus       

      gemakshalve vergat                        (ingebracht door Bert Boxtart)
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Kardinaal Wim Eijk heeft paus Franciscus van ‘religieuze 
misleiding’ beticht. Waar de paus naastenliefde en genade 
benadrukt, verlangt Eijk naar de heldere rechtlijnigheid van de 
Kerk. Dries van den Akker SJ reageert.
Eijk uitte zijn stevige kritiek aan de paus op de site van het 
conservatieve Amerikaanse National Catholic Register (lees hier 
zijn bijdrage in het Nederlands). Hij reageerde op het voorstel van 
de Duitse bisschoppen om protestantse echtgenoten van 
katholieken aan de eucharistie toe te laten. Paus Franciscus riep de
verdeelde bisschoppen op hierover tot een gemeenschappelijk 
standpunt te komen. Daarover schrijft Hendro Munsterman in het 
Nederlands Dagblad.

Openlijke aanval op de paus van Eijk
Dat had de kardinaal liever anders gezien. Hij valt de paus openlijk 
aan als hij schrijft: ‘De Heilige Vader zou de Duitse 
bisschoppenconferentie hebben moeten vragen om heldere regels, 
gebaseerd op de heldere leer en praktijk van de kerk.’
En dat vind je niet bij de protestanten. En dus kunnen zij de 
communie niet ontvangen.
Volgens Eijk is de katholieke leer omtrent het toelaten van 
protestanten tot de eucharistie ‘volstrekt helder’. Intercommunie is 
‘in principe alleen mogelijk met orthodoxe christenen, omdat de 
oosterse kerken echte sacramenten kennen en vooral een geldig 
priesterschap en een geldige eucharistie’. En dat vind je niet bij de 
protestanten. En dus kunnen zij de communie niet ontvangen.

Komst van de antichrist
Eijk verwijt Franciscus bovendien dat hij grote verwarring creëert 
onder de gelovigen. De paus zou tekort schieten in het ‘handhaven 
en doorgeven van het geloof’. Hij citeert verderop een paragraaf uit 
de katholieke catechismus die spreekt over de komst van de 
antichrist. Hij verwijt de paus ‘religieuze misleiding’ met ‘afvalligheid 
van de waarheid’ als gevolg.

                                                                                 31                                                                             



Als kardinaal Wim Eijk over paus Franciscus beweert zoals het in 
het ND staat opgetekend, dan staan er volgens jezuïet Dries van 
den Akker twee visies op de belangrijkste inhoud van het katholiek 
geloof tegenover elkaar.

Rechtlijnigheid tegenover gebod van de liefde
De kardinaal pleit voor heldere lijnen, het naleven van duidelijke 
afspraken en het bevorderen van een eenduidig, rechtlijnig geloof. 
Op zich allemaal eerlijke zaken. Paus Franciscus benadrukt vooral 
dat Jezus geestelijk voedsel geeft in de vorm van naastenliefde en 
barmhartigheid. Jezus kwam niet om te oordelen, maar om te 
redden. Hij gaf slechts één gebod: ‘Bemint elkander’.
Franciscus benadrukt niet de heldere rechtlijnigheid van de Kerk, 
maar de genade en de naastenliefde.
We herinneren ons dat Franciscus – gevraagd over het samenleven
van homo’s – antwoordde: ‘Wie ben ik om te oordelen?’ In zijn brief 
over de Vreugde van het Geloof uitte hij zijn bezorgdheid over de 
houding van katholieken die vanuit een ivoren toren bij anderen 
precies weten aan te wijzen wat fout is, maar daarmee de 
naastenliefde vergeten. Franciscus benadrukt niet de heldere 
rechtlijnigheid van de Kerk, maar de genade en de naastenliefde.
Als het waar is dat hij een Lutherse gelovige uitnodigde tot de 
communie [in Rome 2015, red], omdat dat uiteindelijk een zaak is 
van het geweten van de betreffende persoon, dan zegt Franciscus 
daarmee niets nieuws. Dat staat – om zo te zeggen – op de eerste 
bladzijde van alle handboeken van kerkelijk recht.

Het geluid van Eijk niet gering achten
Toch moeten we het geluid waar kardinaal Eijk woordvoerder van is
niet gering achten. Immers, grote groepen mensen hebben in onze 
gecompliceerde wereld een stevig houvast aan de regels van de 
Kerk. Dat houvast is een zaak van levensbelang. Bovendien zijn die
regels heilig doordat het over de dienst van en aan God gaat. 
Franciscus mag wel hopen dat ‘zijn’ gelovigen zich eerder aan de 
liefde toevertrouwen dan aan regels, maar zo gemakkelijk zal dat 
niet gaan.
Immers, grote groepen mensen hebben in onze gecompliceerde 
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wereld een stevig houvast aan de regels van de Kerk.
Dat blijkt wel uit de toon die kardinaal Eijk aanslaat. Hij gaat niet in 
dialoog met zijn paus, maar bekritiseert hem vanuit een Amerikaans
tijdschrift. We mogen hopen dat dat in ieder geval niet de toon zet 
voor de toenadering tussen groeperingen die het in de Kerk van de 
naastenliefde met elkaar oneens zijn.

"In vrijheid heb ik gekozen om 

afhankelijk te zijn van God"
Interview met Don Ceder: Advocaat, bestuurder en lijsttrekker Chr.Unie

                                        
(ingebracht door              

Derk Rozema)

Als advocaat        
staat hij mensen 
bij die in de 
schulden zitten 
en vraagt hij 
aandacht voor 
hun problemen. 

“Het lijkt alsof ik precies uitstippel wat ik doe, maar ik probeer 
gewoon Gods stem te volgen”. 

Don Ceder zit aan een antieke tafel in de ontvangstruimte van het 
pand dat hij deelt met een ander advocatenkantoor. Toen hij drie 
jaar geleden voor zichzelf begon, was Don de jongste advocaat in 
Amsterdam met een eigen kantoor. Meer dan negentig procent van 
de afgestudeerde advocaten doet eerst ervaring op bij een grote 
firma. Maar werken bij een bedrijf op de Zuidas, het zakendistrict 
een kleine drie kilometer verderop, zag Don niet zitten. “Ik besloot 
voor mezelf te beginnen, omdat ik zag dat grote advocatenkantoren
weinig oog hadden voor de groep mensen die door onterechte 
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doorberekeningen steeds verder in de schulden raakt. Ik vind het 
belangrijk dat iedereen die in zijn of haar recht staat, dat recht ook 
kan halen. Mijn hart gaat harder kloppen als ik mensen kan helpen 
met kwesties die hen in het diepst van hun kern raken, zoals 
woonzekerheid. Ik wil graag zelf bepalen wie ik help en vanuit 
welke visie ik dat doe.

Het verlangen om voor mensen op te komen, ontstond al vroeg in 
Dons jeugd. Als zoon van een Ghanese moeder en een 
Surinaamse vader groeide hij op in Amsterdam-Zuidoost. “Een 
kleurrijke omgeving vol mensen met allerlei achtergronden”, vertelt 
hij. “Om mij heen zag ik mooie dingen, maar ook veel armoede, 
waardoor ik dacht: ik vind het belangrijk dat iemand opkomt voor 
deze mensen”. In zijn vroege jeugd speelde het christelijk geloof 
geen grote rol. Dat veranderde toen hij als tiener betrokken raakte 
bij Victory Outreach. “Vanuit die kerk wordt veel gedaan voor 
kwetsbare groepen, zoals daklozen en verslaafden. Daar heb ik 
gezien wat het kan betekenen als je iemand de hand reikt. Mensen 
kunnen opbloeien als je ze aandacht en liefde geeft. Onder andere 
door deze ervaringen besloot ik na de middelbare school rechten te
studeren”.

Wie is God voor jou?“Ik zie Hem op veel manieren, maar Hij is 
voor mij vooral een Goede Herder. Iemand die weet welke weg er 
voor mij ligt uitgestippeld en mij die weg wil wijzen. Dat vraagt dat ik
mezelf afhankelijk durf op te stellen. Ik ben volkomen vrij om te 
doen en laten wat ik wil, en in die vrijheid heb ik ervoor gekozen 
afhankelijk te zijn van God. Dat is best eng, vooral in een 
maatschappij waarin het niet gangbaar is je afhankelijk op te 
stellen. Afhankelijkheid is in onze samenleving een vies woord 
geworden”.

Hoe ervaar je dat God je de weg wijst? “Op het moment dat ik 
had besloten Christus te volgen, heb ik moeten leren dat het 
christen-zijn meer is dan een riedeltje gebeden opzeggen. Er zit 
vooral waarde in het luisteren naar God. Het is belangrijk dat ik 
communiceer met Hem, maar even belangrijk, en misschien nog 
belangrijker, is dat ik God de ruimte geef met mij te communiceren. 
Naarmate ik ouder word, ervaar ik steeds meer dat God niet in de 
drukte zit, maar in de stilte. Het is een uitdaging om in mijn drukke 
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bestaan momenten in te bouwen waarop ik naar Hem kan 
luisteren”.

Stil zijn 

“Door stil te zijn en te luisteren, probeer ik mijn pad te vinden. 
Dat brengt mij hier, maar het had ook iets anders kunnen zijn.” 
Het is soms best spannend te wandelen over een route 
waarvan ik geloof dat God hem in de stilte heeft gewezen. Wat 
als ik het niet goed heb begrepen? Ook nu weet ik niet hoe de 
komende jaren eruitzien. Toch geloof ik dat dit het beste is wat 
ik kan doen: in een onzekere wereld, mijn leven in de handen 
leggen van een God die goed is”.   

                             Geschreven door Femke Taale..                              VISIE.EO.NL

VEERTIG DIENSTJAREN                          Willem van Buuren

Gedurende onze vakantie in Javea werd ik eraan herinnerd dat het 
met Pinksteren 40 jaar geleden was dat ik tot predikant werd 
geordineerd. Het moderamen van de PKN-synode liet aan mijn 
huisadres een boeket bezorgen (wat ik dus niet in ontvangst kon 
nemen), maar vanuit de gemeente van Denia mocht ik dat wel 
aangereikt krijgen, aangevuld met vriendelijke woorden namens 
gemeente en kerkenraad. En daarna werd ons een gezellige lunch 
aangeboden bij de wok. Mede namens Gerda wil ik u daarvoor 
hartelijk danken. 

Als we van het getal veertig horen, wordt al gauw de link met 
Mozes of met Elia gemaakt, de grote profeten, die in- en 
aangrijpende woestijnreizen maakten met veel zand en weinig 
water. In die traditie staat ook Jezus. Het getal veertig heeft zo ook 
in de kerk betekenis gekregen als de paarse tijd van voorbereiding, 
inkeer, boetedoening en verwachting. Het land van belofte wordt 
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niet zomaar binnen gewandeld. Wel, dat heb ik in mijn 
ambtsperiode ook moeten leren, al mag ik zeggen meer met water 
dan met zand geconfronteerd te zijn geweest. We zien dus niet 
zonder dankbaarheid terug op een heel diverse en leerzame 
periode, waarin u ook tijdens de 8 keer dat ik in uw midden 
voorging, een deel (totaal ca. 2 jaar) hebt ingevuld en uitgemaakt !

Het zal u bekend zijn dat wij ons in uw midden heel thuis voelen en 
we zien al naar het najaar uit, als we opnieuw uw rust denken te 
gaan verstoren. Want ik mag dan vanwege mijn ziekte het wel 
rustig aan moeten doen, stil zitten is er niet bij. Dus heb ik hier met 
Pinksteren de laatste hand geslagen aan het boek dat de ex-
voorzitter van Guardamar en ik hebben samengesteld en wat 
waarschijnlijk in november in uw midden zal worden gepresenteerd.
We hopen dus op een weerzien nog dit jaar. Het gaat u allen goed 
en Gode bevolen. Mede namens Gerda onze hartelijke groet. 

Vroegchristelijk mozaïek noemt Jezus 

expliciet ‘God’              (Ingebracht door Derk Rozema)

Een in Israël opgegraven mozaïek uit 230 na Christus noemt 
Jezus expliciet ‘God’. Het is een van de vroegste aanwijzingen 
dat christenen Jezus al in de eerste eeuwen als God erkenden. 
Deze week is bekendgemaakt dat het vloermozaïek (voor het 
eerst) publiekelijk te zien zal zijn in een nog te openen 
archeologisch park. Dat meldt de Hebreeuwse krant Haaretz.

Het vloermozaïek uit de tijd van de Romeinse overheersing werd 
overigens al in 2005 gevonden, tijdens archeologische opgravingen
onder de Megiddo-gevangenis in Israël.

Als een gedenkteken. Er staan drie Griekstalige inscripties op het 
mozaïek (onderdeel van een opgegraven huis in het voormalige 
Kefar Othnay), waaronder deze zin:

‘De Godminnende Akeptous heeft deze tafel aan God Jezus 
geschonken als een gedenkteken.’
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Waarschijnlijk is Akeptous een vrouw die haar tafel schonk ten 
behoeve van de plaatselijke avondmaalsviering, aldus Haaretz. 
Omdat kerkgebouwen in de 3e eeuw nog niet bestonden, was het 
huis in Kefar Othnay vermoedelijk een vaste plek waar 
samenkomsten werden gehouden.

Nieuw archeologisch park.  De grote mozaïekvloer, die 
verbazingwekkend goed bewaard is gebleven, lijkt onderdeel te zijn
geweest van een gebedshal. Dat zegt dr. Yotam Tepper van de 
Universiteit van Haifa, die destijds de opgravingen leidde. Op de 
plek waar nu nog de Megiddo-gevangenis staat, komt een nieuw 
archeologisch park. Daarin zal onder meer dit bijzondere mozaïek 
te bewonderen zijn, maar bijvoorbeeld ook restanten van een oude 
Romeinse legerbasis. Dat maakte de gemeenteraad van Megiddo 
deze week bekend. Wanneer dit archeologisch park in het noorden 
van Israël zijn deuren opent, is nog niet duidelijk.            Gert-Jan Schaap

 Verantwoording

De in deze kerkband gepubliceerde artikelen zijn o.a. overgenomen
uit de onderstaande:

Levensbeschouwelijke sites:

www.pkn.nl www.cgk.nl
www.reliwerk.nl www.debijbel.nl
www.vrijzinnig.nl www.vrijzicht.nl
www.protestant.nl www.christelijkweekblad.nl
www.kerknieuws.nl www.hetgoedeleven.com
www.refdag.nl www.bruggenbouwers.com
www.statenvertaling.net www.nieuwwij.nl
www.igniswebmagazine.nl www.ikonrtv.nl

Foto´s gemeentevergadering: Chris de Jong
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Het zit erop

Toen wij op eerste paasdag in de kerk werden geïntroduceerd sprak
Derk Rozema de hoop uit dat we aan het eind van ons verblijf even 
positief zouden zijn als bij het begin. Nou daar hoeft u niet aan te 
twijfelen. Sterker nog, wij zijn nog positiever. Want we kennen nu de
gezichten, verhalen of beter gezegd, we hebben acht weken een en
ander met elkaar gedeeld. We hebben fijne diensten meegemaakt, 
met als grote verrassing de 95 aanwezigen. Een stimulans voor 
allen die zich inzetten voor de diensten en dat zijn er velen! Over 
kerkbezoek hadden we in deze periode toch niet te klagen. We 
hebben gesprekken gevoerd bij sommige leden thuis, met anderen 
in de kerk of elders. Het waren stuk voor stuk fijne ontmoetingen. 
En dan de pastorie, het paradepaardje van de gemeente. Wat een 
heerlijk huis met de sinaasappel- en amandelboom. De Hibiscus, 
Bougainville en Oleander die nu allemaal in bloei staan. En op alle 
manieren heeft men het ons naar de zin proberen te maken. Bijna 
negen weken leken aan het begin heel lang, maar ze zijn 
omgevlogen. Wij zijn als u dit leest weer terug in Nederland met 
verhalen, met foto´s en met een goed gevoel. Vooral over het feit 
dat geloven mensen met allerlei opvattingen bijeen brengt. Geen 
scheiding maar verbinding, een Bijbels gegeven. Wij sluiten Denia 
in ons hart en onze gebeden. Adieu

Jacquelien en Ronald Ootjers
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Mededelingen:

Onze sociale projecten zijn:

• SURG for all
• 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  
De predikant in de maanden april en mei is ds. Ronald Ootjers uit 
Zaandam.
De predikant van juni/juli is GertJan Lambers-Heerspink,  
gedurende de maand augustus is dat Josée van de Putte uit 
Zierikzee. In september komt Bert Oosthoek als onze pastor  voor 
drie maanden naar Denia.
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 de eerste zondag 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.) 2 september uit.

 • 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 

                                                                                 39                                                                             



Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia
                 Reg.no.  016034 C.I.F.: R-0300445D

Kerkgebouw: Iglesia evangélica - El Arca de Noé, 
Calle Sanchis Guarner 9, 03700, Denia

Kerkdiensten: Elke zondag om 11 uur (aansluitend koffie /                           
thee drinken)              

Pastorie:            Tevens correspondentieadres.
Carrer Aristeu 23, Marquesa 1, 03700, Denia.

Predikant: Bezoek graag telefonisch aankondigen 
tel. 96 578 5045  of  655 520 864 (mobiel)

Kerkenraad: (emailadressen op de website) Telefoon:
Voorzitter: Marjolein Weggen, Benimarco 62 629 8048 
Vice-voorz. Henk de Jong, Javea   60 938 7739
Secretaris Derk Rozema, Javea       68 671 7454
Penningm. Piet vd Brugge, Benissa        96 574 8970
Lid. Ypie Draaisma, Benissa        96 574 7431
Vacature
Huismeester Chris de Jong, Teulada       67 772 9509        
Kerkband Bert Boxtart, Javea  67 636 0501 
Email: alberto,cabo.del.cabrio@gmail.com

Organisten: Edo Luynenburg        96 575 6547
Cor Pors        60 998 2839

             Peter Neeteson        63 497 9620 
                                                                        
Hulp in nood: Martine Gerth       96 579 5152 
  Ati de Jong        63 023 8424

Website:    www.kerkdenia.nl
Email: 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. Kerkvoogdijstichting Denia
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