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     Mijn God,  

ik hoef niet naar de hemel te klimmen 
om met U te spreken 
en bij U mijn vreugde te vinden. 
 
Ik moet mijn stem niet verheffen 
om met U te praten. 
 
Al  fluister ik heel zacht, Gij hoort mij reeds. 
Want Gij zijt in mij. 
Ik draag U in mijn hart. 
 
Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig. 
Ik heb mezelf enkel stil te houden 
In mijzelf te kijken, 
Mij niet te verwijderen van U. 
 
Als mijn broeder, mijn beste vriend mag ik bij U 
vertoeven. 
U zeggen wat mij kwelt. 
U vragen mij te helpen. 
 
Ik weet dat Gij mijn God en Vader bent 

en ik – hoe ook en waar dan ook – uw kind. 

 
 
                                                                            Teresa van Avila 
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Een maand in Denia …….                             Ds. Josée van de Putte 

 
Vertrouwd om opnieuw een maand voor de Nederlandse 
Interkerkelijke Gemente Denia te mogen werken. Veel bekende 
gezichten, de hartelijkheid, het kerkgebouw, de pastorie, Denia, de 
stad en haar bedrijvigheid, de MontGo en de zee.  Een warme 
maand, dat ook. En wat ik meeneem naar huis is opnieuw een 
mooie herinnering aan wat een gemeente mag zijn: mensen uit 
diverse streken, mensen die soms sterk verschillen, ouderen en wat 
jongere mensen, gemeenteleden en hen die zich hier hebben 
gevestigd en toeristen: allen verbonden in hun geloof in de God, die 
zich heeft laten kennen met de NAAM: IK BEN, en met de naam 
van Jezus Christus, onze Heer. 

Christenen, er zijn er in Denia nogal wat, Katholieken, protestanten, 
baptisten, anglicanen misschien, wel, een bonte variëteit. En het is 
ook mooi om daar wat van mee te mogen maken. Al op de eerste 
zaterdag dat ik hier was deed ik een stukje van de dienst van de 
adventisten mee, die in hetzelfde gebouw op zaterdag hun dienst 
hebben. Op 15 augustus was er inde kerk op het pleintje achter de 
hoofdstraat een viering in verband met Maria-Hemelvaart en al 
eerder op een zondagavond stond ik daar achterin te luisteren naar 
de gebeden en ontving ik de zegen. 

IK ben van harte protestant en wil daar ook niets aan veranderen, 
maar verrijkend is het wel om met elkaar altijd in gesprek te blijven. 
Wat bindt ons, waar staan we voor, waar liggen verschillen, hoe 
ervaren we die? En ach, niemand van ons heeft de hele waarheid. 
Trouwens, als het over God gaat, heeft niemand die waarheid. 

Niemand heeft God gezien, we vermoeden hoe God wil dat we 
leven en dat God Liefde is, als we kijken naar Christus. Maar over 
het Geheim dat God is raken we nooit uitgesproken. We gebruiken 
beelden: herder, rots, Liefde, Almachtige, Barmhartige, 
Schuilplaats, bron van Licht, Burcht. 

Over dat laatste hebben we in de dienst van 12 augustus 
nagedacht. DE Heer is mijn burcht. 
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Het woord burcht kan op verschillende manieren worden vertaald: 
rots, burcht, schuilplaats. In de psalmberijming van Petrus van 
Datheen vertaalt hij in psalm 62: De HEER is mijn hoog vertrek. 
De teskt is mij zeer lief, ook omdat het Etty Hillesum was die op een 
briefkaart op weg naar het vernietigingskamp Auschwitz in 1943 
deze woorden opschreef. Het zijn de laatste van de vele woorden 
die deze jonge joodse vrouw en mystica in dagboeken en brieven 
heeft nagelaten. Een kaart met een groet en: De Heer is mijn hoog 
vertrek. Wat een geloof en vertrouwen, wat een liefde spreekt uit 
haar leven en uit deze laatste groet. 
Denia heeft een burcht. Een rots, en menig toerist gaat kijken naar 
deze prachtige historische plek. Een rots, zo oud al, zo sterk, zo stil, 
geen wonder dat het een beeld is geworden voor God. 
En tegelijk alleen maar een beeld, waarbij je altijd weer moet 
denken: er is meer, zo is het niet alleen, een beeld doet altijd ook 
tekort. 

Maar het helpt. De spreuken- en psalmendichters gebruiken vrijelijk 
dit beeld. In een burcht kun je schuilen, je bent er veilig, je mag je 
geborgen weten. 
Ik vertelde iets over de Spaanse mystica Teresa van Avila die 
spreekt over onze eigen innerlijke burcht. Een plek waar God wil 
wonen. 

Mensen zijn op zoek naar een veilige plek, naar God. Noem het 
zingeving, spiritualiteit, wat dan ook………  ons verlangen eindigt 
alleen als we een glimp van God op het spoor mogen komen. 
Daarom ook geloof ik dat de kerk als plaats waar het over God gaat 
zal blijven bestaan. Klein of groot, hier of daar, maar de boodschap 
voor mensen van alle tijden en plaatsen zal blijven klinken. 
 
Ik eindig met een gebed van Teresa van Avila, u vindt het op pagina 
2, een gebed om zacht te zeggen in de nacht, om uit het hoofd te 
leren zodat je het kan zeggen om het te geloven en te doen … 
 
Dank iedereen dat ik hier mocht zijn, een hartelijke groet, 

 Ds. Josée van de Putte 



                                                                                 5                                                                              

Verslag Gemeentevergadering van 16 mei 2018. 

Volgens de presentielijst zijn 37 leden aanwezig.                 Secretaris D.R. 
 

De voorzitter Cor Pors opent om 11 uur de vergadering en heet 
ieder van harte welkom. Daarna geeft hij ds. Ronald Ootjers het 
woord voor een korte meditatie. 
Ronald sluit zijn meditatie aan op ons logo met de ark van Noach 
en de betekenis van de regenboog voor ons Christenen. 
De regenboog is een symbool van hoop en van toekomst. 
 
Daarna worden de notulen vastgesteld. Dit roept een advies op om 
de stukken voor deze vergadering al 1 of 2 weken van te voren 
beschikbaar te stellen zodat de aanwezigen zich kunnen 
voorbereiden. 
Nelleke merkt op dat haar CD niet 2400 maar 3400 euro heeft 
opgebracht tbv de Voedselbank. Dit lokt gelijk de reactie uit: 
Wanneer maak je de volgende cd? 
 
De secretaris (Derk Rozema) geeft vervolgens een samenvatting 
van alle predikanten, activiteiten en gebeurtenissen van het 
afgelopen kalenderjaar. Aan het eind worden de namen genoemd 
van allen die overleden zijn in het afgelopen jaar. 
De secretaris sluit af met het bedanken van alle vrijwilligers die de 
schouders onder onze kerkgemeenschap zetten. 
(Dit jaarverslag wordt opgenomen in de Kerkband van september). 
 
Daarna is de penningmeester (Piet vd. Brugge) aan de beurt om 
een toelichting te geven op de financiële jaarstukken 
(verkrijgbaar bij de secretaris). 

Het jaar 2017 laat een klein verlies zien van 168 euro. De kerk, 
pastorie en het orgel staan voor 1 euro op de balans. Dit wordt stille 
reserve genoemd. 
N.a.v. de presentatie: 
a. wordt opgemerkt door Jaq Weggen dat je kunt onderhandelen 
over de bankkosten. 
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b. wordt gevraagd wanneer nu eindelijk die defibrilator wordt aan 
geschaft (is inmiddels geleverd en geplaatst). 
c. wordt gevraagd waarom er een wasmachine op de begroting 
staat. Chris de Jong zal dit uitzoeken. Waarschijnlijk is een afwasmachine bedoeld. 

d. heeft Frits Schultheiss ergens gelezen dat Oikocrediet wordt 
opgeheven. 
e. meldt de penningmeester dat hij in de komende Kerkband een 
notitie zal schrijven over aftrekbaarheid van giften in Spanje. Zie 
blz.17 van de kerkband d.d. 3 juni 2018 

f. wordt opgemerkt door de penningmeester dat hij Hans vd Lelie 
heeft gevraagd om als 2de procuratiehouder in Nederland op te 
treden om de situatie daar minder kwetsbaar te maken. 
g. vraagt Bram Gerth of de verhoging van het verhuurbedrag reeds 
is gecommuniceerd met de huurder en of er een indexering is 
afgesproken?  Dit is een actie voor de Kerkenraad (KR). 
 

Kascontrolecommissie. Hylke vd Laan en Fred Kramer hadden dit 
jaar de taak om het werk van de penningmeester te controleren. 
Hylke leest het verslag voor en vraagt om decharge van de 
penningmeester en dus van de KR. 
De commissie bestaat voor het komende jaar uit Fred Kramer en 
Nel Hop. Actie: De KR wordt geadviseerd om nog een reservelid te zoeken. 
 

Hierna last de voorzitter een korte pauze in. 
 

De rapportages over onze sociale projecten worden hier niet verder uitgewerkt omdat ze 
integraal zijn opgenomen in de kerkband van 3 juni, vanaf blz. 8. 
 

 

Rondvraag. 
deze was reeds opgenomen in de kerkband van 3 juni, zie blz. 6. 

 
 
 
 
 
 

ATTENTIE:  Het telefoonnummer van de 
PASTORIE is gewijzigd in: 965 799 180 
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Verslag over het kalenderjaar 2017.         (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 veel dagen in de week. 
Er vinden vaak persoonlijke initiatieven plaats die je niet terugleest 
in de Kerkband maar die wel bijdragen aan de opbouw van onze 
geloofsgemeenschap. 
Ik noem een aantal voorbeelden: 
• Samen ergens gaan eten na de kerkdienst (WOK Denia). 
• Op 2de Paasdag en 2de Pinksterdag samen KEBAB eten in    
Javea in de oude stad bij een Turk die net zijn zaak is gestart. 
• Thuis een groep mensen uitnodigen voor een paella om 1 uur. 
• Regelmatig kleine groepjes thuis uitnodigen om samen te eten. 
• Ieder donderdagmorgen koffiedrinken om 10 uur op het plein voor 
de Correos in Javea. 
• Met een grote groep je verjaardag vieren in een restaurant. 
• Jaarlijks naar de charity paellaparty van de bibliotheek in Javea 

•Samen naar muziekavonden in Pedreguer of muziekmiddagen bij 
Peter Neeteson. 
• Samen naar een mooie film gaan in de bioscoop van Javea of bij 
iemand thuis. 
• Een vertrekkende predikant een afscheidsetentje aanbieden. 
 
De predikanten die het afgelopen jaar onze diensten hebben 
verzorgd en pastoraal actief zijn geweest zijn: 
 
Jan, febr  Henk Vijver    Oss 
Mrt, apr  Alfred Bronswijk   Deventer 
Mei, juni  Maaike Schepers   Enschede 
Juli   Hans Reedijk    Ede 
Aug   Greetje Arnoldus                   Biddinghuizen 

Sept. okt  Willem van Buuren   Oosterbeek 
Nov, dec  Ties Prins (ingevallen)        Sleewijk 
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Nu dan het gebruikelijke overzicht van wat we als gemeente 
gedaan en beleefd hebben in het afgelopen jaar: 
 
In januari is een inspiratie-ochtend gehouden over tekstschrijver 
Stef Bos. De belangstelling was wat mager. 
 
De Escritura van de kerkzaal is eindelijk rond. We zijn Henk de 
Jong en Bram Gerth zeer dankbaar want zij hebben daar veel tijd in 
gestoken. 
 
In februari gaat de inspiratie-ochtend over : Verzoening. 
Aan de hand van het verhaal van Jacob en Ezau. 
 
Op 22 februari is de traditionele Bloesemtocht. De uitstekende 
organisatie is weer in handen van Allard en Ypie Draaisma. 
Er zijn 46 deelnemers. 
 
In maart gaat de 1ste inspiratie-ochtend over: Wat geen oog heeft 
gezien. Pasen in beeld. 
En de 2de ochtend over: Aangenaam. Mijn naam is Martinus 
Luther. 
 
Op 26 maart wordt de 2de dochter van Ronald en Katut Groenedijk 
gedoopt. De nieuwe doopvont is gelukkig tijdig beschikbaar. 
 
In april is het thema van de inspiratie-ochtend: Jeruzalem. Hier is de 
Heer opgestaan. 
 
Het Paasontbijt op 16 april wordt bezocht door 56 gasten. 
 
Deze maand beschikken we naast de nieuwe doopvont ook over 
een nieuwe lezenaar, twee zitbankjes en nieuwe 
avondmaalsbekers.  
Dit alles is uit dankbaarheid geschonken door één van onze leden. 
 
In mei vindt de gemeentevergadering plaats op de 17de (met 34 
aanwezigen). Aansluitend is er een lunch en worden de 
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(9635)koperen muntjes geteld. De opbrengst van 455 euro gaat 
naar de voedselbank. 
 
Op 30 mei gaat de inspiratie-ochtend over: Rituelen voor onderweg. 
 
In juni vindt de laatste en 10de vergadering plaats van de 
kerkenraad in dit kerkelijke seizoen. Op 12 september komt de 
kerkenraad pas weer bij elkaar om fris aan een nieuw seizoen te 
beginnen. 
 
Op 20 juni wordt een DvD vertoont in de Pastorie over De 10 
Woorden. 
 
In de zomermaanden neemt het kerkbezoek sterk af. Soms tot 
onder de 20. Maar dit is geen reden voor de kerkenraad om twee 
maanden te stoppen met kerkdiensten. Omdat er in die periode (en 
rond Kerst) weinig ambtsdragers beschikbaar zijn gaan we enkele 
leden vragen om hulpkoster te worden. 
 
In september komt het kerkenwerk weer langzaam op gang. 
Ook komen de kerkgangers weer terug, die Spanje ontvlucht zijn 
voor de hitte en de vele toeristen. 
 
Op 20 sept. is de traditionele zangavond met 34 gasten in de tuin 
bij Bram en Martine (zelf genietend van de nazomer in Nederland).  
De muzikale leiding is in handen van Martin & Dori Vos. 
 
We krijgen een afzegging van ds. Riek van Zouwen voor de 
maanden november en december. Gelukkig is ds. Ties Prins bereid 
om in te vallen.  
 
Op 1 oktober is de startzondag met aansluitend de picknick in de 
tuin bij Henk en Atie. Dit is altijd een mooie start van het nieuwe 
kerkelijke seizoen. Dank Henk en Atie voor jullie gastvrijheid ieder 
jaar weer. 
 
Op 17 okt. gaat de inspiratie-ochtend over Zegenen in vrijheid. 
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Op 19 okt. draait Willem van Buuren een film in de Ned. Club met 
de titel: Des Hommes et des Dieux (25 belangstellenden). 
 
In november komt Marjolein Weggen als gast de kerkenraads-
vergadering bijwonen. Zij overweegt om ambtsdrager te worden. 
 
De Ned. Club bestaat deze maand 40 jaar. We hebben het bestuur 
een mooi bloemstuk aangeboden. 
 
Op 28 okt. vieren Roel en Reiny Polman hun 60-jarig 
huwelijksfeest. Roel heeft dit nog net bewust meegemaakt. Hij 
overlijdt 6 dagen later. 
 
In november heeft de inspiratie-ochtend het thema: In onze 
kleurrijke wereld is het gevaarlijk om zwart/wit te denken. 
 
Op 16 nov. bezoeken een aantal leden de kerkdienst bij de 
Baptisten ter herdenking van 500 jaar Reformatie. 
 
Ds. Blankespoor, die in jan/febr. staat ingepland, meldt de 
secretaris dat zijn vrouw tijdens de hartoperatie is overleden maar 
dat hij desondanks toch naar Denia komt. 
Zeer bewonderenswaardig. 
 
Op 26 november herdenken we onze overledenen met het 
aansteken van een kaars. 
 
In december zijn er geen bijzondere activiteiten behalve de 
bevestiging van Marjolein Weggen tot ambtsdrager op zondag 10 
december. 
 
De Kerstdienst is goed bezocht (34 pers.) maar de zondag ervoor 
waren er slechts 17 bezoekers in de kerk. 
 
Aan het eind van deze opsomming wil ik nog graag de namen 
noemen van de overledenen van het afgelopen kalenderjaar. 
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Overleden:  Naam:     Leeftijd: 
==================================== 
 2 mei   ds. Doeke Land    82 jaar 
19 mei   ds. Douwe Wouters  87 jaar 
29 mei   Sina Verhulst     83 jaar 
 9 aug.   Maarten Verboon   69 jaar 
27 aug.   Clemens van Beem  82 jaar 
6 sept.   Henk te Loo    88 jaar 
18 sept.   Henk Voogt    88 jaar 
 3 nov.   Roel Polman    92 jaar 
 
De kerkenraad wil opnieuw alle vrijwilligers bedanken die door middel 
van bloemen, orgelmuziek, bijbellezen, zang, koffie, website, 
kerkband, beheer van pastorie en kerkzaal, financieel beheer, enz. 
enz. een extra bijdrage leveren aan onze mooie interkerkelijke 
geloofsgemeenschap. 
                        
 

Onze Vader                                                                                   Bram Gerth 

De thuisblijvers hadden ongelijk. De inspiratieochtend onder leiding 
van GertJan Lambers-Heerspink deed zijn naam eer aan.  

Inspirerend. 

Het onderwerp was het Onze Vader en de zin waarover alle 
aanwezigen struikelden was, hoe kan het ook anders, de zin: 

“En leidt ons niet in verzoeking”. 

Er werden heel wat verklaringen aangedragen maar het bleef 
behelpen. Iemand stelde voor om eens te zien hoe het “Onze 
Vader” er in het Aramees uitzag, de taal die Jezus gesproken moet 
hebben. Wel, dat was even schrikken, dat zag er heel anders uit, 
maar en dat was heel frappant, iedereen kon er mee uit de voeten. 

Hier volgt het gebed in het Aramees zoals dit werd voorgelezen op 
de bewuste ochtend. Het is een vertaling van Bram Moerland. 
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Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert 

Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig uw rijk van eenheid nu, uw enige verlangen handelt dan 
samen met het onze. 

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden, 

Op dat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat ons de Bron niet verzaken, want uit U wordt geboren, 

de alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 

Deze vertaling van Bram Moerland komt van het origineel zoals dat 
is overgezet uit het Aramees door Neil Douglas-Klotz, afgestudeerd 
in de Aramese talen. Hier volgt het origineel: 

 

O  geboorte–gever!  Vader–Moeder van de kosmos. 

Bundel Uw licht in ons, maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu, 

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze, 

zoals in alle licht, zo ook in alle vormen. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. 

Maak de koorden van fouten die ons binden los, 

zodat wij de strengen waarmee we anderen aan hun schuld 
houden, loslaten. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden, 

maar bevrijd ons van wat ons tegenhoudt. 

Uit U wordt de alwerkzame wil geboren, 
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de levende kracht om te handelen, 

het lied dat alles verfraait 

en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

Waarlijk, dat er kracht zij in deze woorden, 

mogen zij de basis vormen waaruit 

al mijn daden ontstaan. Amen. 
 

De verschillen tussen deze twee gebeden zijn niet al te groot. Zeer 
geruststellend, de zin: ”leid ons niet in verzoeking”, komen we in 
beide vertalingen niet tegen. 

We worden wel met de neus op het feit gedrukt dat vertalingen 
precies weergeven wat het woord zegt. Het wordt vertaald en dat is 
niet alleen het overzetten van geschriften van de ene taal naar de 
andere maar er wordt ook gepoogd de betekenis van een zin of een 
tekst te duiden en dat werkt, wat mij betreft, enorm verrijkend en 
bevrijdend. Want Bijbelteksten zijn niet ééndimensionaal en er moet 
ruimte zijn voor meerduidigheid. 

Abeltje Hoogenkamp, ooit winnares van de preekwedstrijd van het 
dagblad Trouw, heeft eens gezegd: 

“De Bijbel laat elke mogelijke interpretatie toe, behalve de strikt 
letterlijke”.  Daarmee sluit zij aan bij de rabbijnen die zeggen dat 
elke Bijbeltekst op zeventig manieren kan worden uitgelegd en dat 
niet één daarvan verkeerd hoeft te zijn. 

Nog een klein voorbeeld. In al onze Bijbelvertalingen staat dat God 
sprak. Tot Mozes, tot de profeten, etc. De vraag rijst dan waarom 
God toen wel sprak en nu niet meer. 

In de Aramese vertaling komt het spreken van God niet voor, daar 
staat dat het woord van God tot Mozes, de profeten, etc  “kwam” en 
dan is het plotseling niet meer tijdgebonden! 

Wat een wereld van verschil kan een vertaling maken! 
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Dat lijden onrechtvaardig is, is een dogma uit een 

kinderlijk geloof                                 (ingebracht door Bert Boxtart) 

 

De protestantse theoloog Marion Muller-Colard verliest haar geloof 
aan het bed van haar doodzieke baby. In het prachtige essay De 
andere God denkt ze na over het lijden in de wereld en doet ze 
verslag van de ontdekking van die ‘andere God’. 

De afgrond waarin Marion Muller-Colard op een zomer staart, is 
angstaanjagend. Dat zou je op het eerste gezicht niet verwachten. 
Haar paar maanden oude zoon is namelijk weer thuis na een 
levensbedreigende ziekte. Weken had ze doorgebracht aan zijn 
ziekenhuisledikant. In het gezwollen, blauwe gezicht kon ze niet de 
jongen herkennen naar wie al haar liefde uitging.  

Een luchtweginfectie verstopte zijn longen, hij dreigde te stikken. 

Wonder boven wonder heeft hij het gehaald. Toch schrijft ze: ‘In de 
zomer van de verrijzenis van mijn zoon, ontglipte me alles en greep 
de Klacht me bij de keel.’ Haar klacht: Als dit kind gisteren zomaar 
kon sterven, dan kan hij dat morgen ook. Eerder onbewust dan 
bewust heeft Muller-Colard altijd geloofd dat God haar zou 
beschermen. Nu concludeert ze: er is geen God die ons beschermt, 
‘bescherming is bijgeloof’. Dat maakt haar angstig, machteloos, 
radeloos en wanhopig. 

Gif is soms het tegengif 
Maar als de eerste klap is verwerkt, komt een mooie zoektocht op 
gang, waarvan we de weerslag vinden in De andere God. Als God 
geen beschermer is, wat is hij dat wel? En hoe ga ik om met de 
dreigingen die het leven als vuurpijlen op mij afschiet? Om 
antwoorden te krijgen, wendt ze zich tot Job. Die blijkt sowieso al 
jaren een trouwe vriend. In haar werk als ziekenhuispastor deed ze 
vele malen dankbaar beroep op hem. Gezeten tegenover patiënten 
had ze gemerkt dat ‘machteloosheid geen enkele vorm van troost 
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verdraagt’. Maar dat het geklaag in het boek Job lijdende mensen 
tot steun is. ‘Hoe raar het ook lijkt, soms is het gif ook het tegengif.’ 

Eerder onbewust dan bewust heeft Muller-Colard 

altijd geloofd dat God haar wél zou beschermen. 

En nu is zij het zelf die met Job op zijn mesthoop klimt om haar 
gal te spuwen, met onder haar arm ietwat ongemakkelijk het 
levenloze omhulsel van de God van haar jeugd. Ook Job moet 
radeloos en in verwarring zijn geweest. Waarom treft dit onheil 
mij? Hij verloor zeven zonen, drie dochters, zevenduizend stuks 
kleinvee, drieduizend kamelen, etcetera. Had hij niet altijd offers 
gebracht, was hij niet een goed en rechtschapen mens 
geweest? Hoezo straft God hem? Maar als Muller-Colard een 
ding heeft geleerd is het wel: ‘Lijden is niet onrechtvaardig, 
want dan zou er ook zoiets als rechtvaardig lijden moeten 
bestaan.’ 

 

Kinderen mogen niet sterven voor hun ouders 
Met andere woorden: er is geen goddelijke instantie die bijhoudt 
wat wij allemaal goed en fout doen. Er is geen poortwachter die het 
kwaad tegenhoudt of doorlaat. Noem het geloof van Job en zijn 
vrienden archaïsch, toch hebben wij volgens Muller-Colard allemaal 
soortgelijke contracten gesloten met het leven. Geloofsdogma’s 
waaraan wij houvast ontlenen. Bastions waarbinnen het veilig is. ‘Ik 
ben de fanatieke verdedigster van de gevestigde orde die stelt dat 
kinderen niet mogen sterven voor hun ouders’, luidt dat van Muller-
Colard. Onzin. Een ziekbed was voldoende die ballon te doen 
knappen. En zo heb ik ‘veel contracten gezien die door de ziekte 
ongedaan waren gemaakt’, zegt de ziekenhuispastor ‘De kleine 
mythologieën die ons leven schragen.’ 

Als God zo door mijn vingers glipt, wat is mijn 

geloof dan nog?  

In dat opzicht schudt haar essay je soms flink door elkaar. 
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Muller-Colard fileert in haar essay ons bijgeloof. En 
wel zo dat wij haar angst voelen als zij de ooit zo 
veilige grond onvruchtbaar verklaart, want die is ook 
de onze. Tijdens het lezen kan het gevoel je 
bekruipen: bestaat ook mijn geloof voor een groot deel 
uit luchtkastelen? In dat opzicht schudt haar essay je 
soms flink door elkaar. Uiteindelijk is dat alleen maar 
prettig. God God laten zijn is een (bij tijden 
beangstigend) proces dat ons leven lang zal 
doorgaan, maar daarom niet minder noodzakelijk. 

 

Muller-Colard won twee prijzen met haar essay 
De ‘andere God’, uit de titel van het essay, omvat God niet in zijn 
geheel, daarvan is zij zich bewust. Richting het einde van haar 
essay probeert Muller-Colard duidelijk te maken welke God ze in 
haar ‘volwassen geworden geloof’ gevonden heeft.  

Vanaf dat moment boeten haar redeneringen aan helderheid en 
beweeglijkheid in. Ze schrijft meer op de tast. Dat is niet 
verwonderlijk. Probeer maar eens een God op papier te krijgen als 
je zelf concludeert dat je er elke dag ‘meer van bewust wordt hoe 
weinig kennis ik bezit van die God in wie ik geloof.’ 

God God laten zijn is een (soms zeer beangstigend) 

proces dat ons leven lang zal doorgaan, maar daarom 

niet minder noodzakelijk. 

Muller-Collard heeft een prachtig essay geschreven. 
Terecht won ze er in Frankrijk de prijzen Écritures & 
Spiritualités en Spiritualités d’aujourd’hui mee. Ze slaagt erin 
ons mee op reis te nemen in haar zoektocht van een 
betekenisloos geworden geloof, naar een geloof dat kan 
standhouden en dat meer recht doet aan wie God is. Het is 
prettig dat zij niet in de ‘val’ loopt die een kinderlijk geloof 
makkelijk kan worden: ik heb altijd geloofd in een sprookje, nu 
ik oud ben weet ik dat God niet bestaat. Nee, zij heeft de moed 
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om (met Job) tegenover die andere, nieuwe, enigszins 
onkenbare, God te gaan staan en te ervaren dat iedere nieuwe 
dag daardoor kan openbreken, in plaats van dat de dreiging 
hem dichtslaat. 

 Rick Timmermans is hoofdredacteur van Ignis Webmagazine en werkzaam bij het Platform voor 
ignatiaanse spiritualiteit. 

Marion Muller-Colard. De andere God – van depressie naar geloofsverdieping  
(vert. Erik Galle). Halewijn, Antwerpen, 2018, 99 blz. €18,95 

 

 

 

Pausbezoek aan Wereldraad van Kerken 

                    ontroert ds. Karin van den Broeke (ingebracht door de Red.) 

 
 

Paus Franciscus bezocht in juni de vergadering van het centraal 
comité (bestuur) van de Wereldraad van Kerken. 
 



18 

Ds. Karin van den Broeke is namens de Protestantse Kerk 
bestuurslid van de Wereldraad van Kerken. Het bezoek van de 
paus raakt haar veel meer dan ze van tevoren had gedacht. 
'Wij zijn pelgrims op dezelfde weg'. 
Al vanaf het allereerste treffen van het uitvoerend comité is een 
zekere spanning voelbaar: de paus komt, en dat brengt veel in 
beweging. En in de wandelgangen klinken ook wel wat vragen: ‘We 
hebben toch de paus niet nodig om te bewijzen dat de Wereldraad 
zinnig is?’ Dat laatste klopt natuurlijk. 

De wereldraad van Kerken is een prachtige gemeenschap van 
kerken waarin al zeventig jaar lang het onderling verstaan en de 
onderlinge verbondenheid van kerken groeit. De Wereldraad van 
Kerken brengt mensen met verschillende geloofs- en culturele 
achtergronden met elkaar in gesprek en bevordert het onderling 
verstaan. En toch is het niet altijd eenvoudig om aan zo’n 
veelkleurige gemeenschap gezicht te geven. Het bezoek van de 
paus helpt in elk geval om de Wereldraad in het nieuws te krijgen. 

Het werd een mooi bezoek, waarin de paus heel nadrukkelijk liet 
blijken veel meer oecumenische toenadering te zoeken. Persoonlijk 
was ik verbaasd dat zijn komst in de kapel van het oecumenisch 
centrum van de Wereldraad met toch veel meer raakte dan ik 
tevoren, als nuchtere protestant, gedacht had. Mogelijk werd de 
ontroering ook wat aangewakkerd door de sfeer van lang wachten 
met ‘maar’ 300 mensen die dit bijzondere moment gaan 
meemaken. Leden van het Central Committee, bijzondere gasten 
zoals de voormalige secretarissen-generaal, enkele fotografen en 
journalisten waren er. Als de paus binnenkomt treft de combinatie 
me van een toch ietwat kwetsbare gestalte met een bijzonder 
aandachtige blik. Het doet me goed dat we de liturgie met een 
Argentijns lied openen: in de Wereldraad is altijd een rijkdom aan 
liederen aanwezig in verschillende talen en vanuit verschillende 
culturen. Dit is een mooie kans om aan te sluiten bij de gast die 
ontvangen wordt. 

Als de paus eenmaal spreekt, blijkt hoezeer ook hij zijn best doet 
om aansluiting te zoeken. De Wereldraad roept op tot een 
wereldwijde pelgrimage van gerechtigheid en vrede.  
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En de paus maakt dat beeld van onderweg zijn tot leidraad van zijn 
verhaal. ‘Walking in the Spirit’, noemt hij het, met een verwijzing 
naar Galaten 5. ‘Walking in the Spirit’ betekent, volgens de paus in 
deze toespraak, dat je het wereldse van je af moet gooien. Alle 
gescheidenheid tussen kerken is het gevolg van het feit dat we een 
al te wereldse mindset toegelaten hebben, van vooral om onszelf 
denken. De oecumenische beweging heeft de gave van de Geest. 
‘Lieve broeders en zusters, ik heb ernaar verlangd om hier te zijn, 
een pelgrim die zoekt naar eenheid en vrede. Ik dank God dat ik u 
hier gevonden heb, broeders en zusters die diezelfde reis al aan 
het maken zijn. Voor ons als christenen is samen op weg zijn niet 
een manier om onze posities te versterken, maar het is 
gehoorzaamheid aan God en liefde voor de wereld. Laten we de 
Vader vragen om ons te helpen samen nog meer vastbesloten de 
wegen van de Geest te volgen. Moge het kruis onze voetstappen 
leiden, want daar, in Jezus, zijn de scheidingsmuren al neergehaald 
en is vijandigheid overwonnen. In Jezus zullen we zien, met al onze 
tekortkomingen, dat niets ons zal scheiden van zijn liefde.’ Een 
krachtig statement: wij zijn pelgrims op dezelfde weg. 

Aan het einde van de dag wonen we met een klein aantal mensen 
vanuit de Wereldraad ook nog de mis bij die de paus voor 40.000 
Zwitsers opdraagt. De dag tekst komt uit Mattheüs 6, waarin het 
Onze Vader klinkt. ‘Onze’ Vader, benadrukt de paus. Niemand op 
aarde kan de Vader voor zichzelf reserveren. God sluit geen mens 
uit. 
De uitdaging om dit alles te vertalen naar concrete vormen van 
kerk-zijn waarin de verbondenheid ook echt gestalte krijgt, ligt er 
ook na dit pausbezoek nog. De toon is echter gezet. Op de weg van 
gerechtigheid en vrede gaan we samen. 

Ds. Karin van den Broeke, lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken 
namens de Protestantse Kerk 
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De Geest werkt óók in het klein (ingebracht door Henk de Jong)     
Tijdens Pinksteren komen er drieduizend mensen tot geloof in 
Christus. Het lijkt wel alsof de heilige Geest vooral werkt in grote 
aantallen. Blijft dat zo? Niet veel later blijkt dat de Geest ook 
krachtig aanwezig is in één-op-één - contacten. 

 
Hoe gaat de Geest te werk na de enorme uitbarsting in Jeruzalem, 
waardoor zo veel mensen tot geloof komen? 
Blijft Hij werken met zulke grote aantallen? Aanvankelijk wel. Heel 
snel was het aantal van drieduizend uitgegroeid tot vijfduizend en 
het hield niet op. Hand 5:14 
Als de vervolging in Jeruzalem uitbreekt vluchten velen naar Judea 
en Samaria en ook daar komen massaal tot geloof. 
Joden en Samaritanen, al eeuwenlang felle vijanden, vonden elkaar 
aan de voet van het kruis van de Heer Jezus. Dat leverde natuurlijk 
veel vreugde op, maar ook veel werk. Want die Samaritanen met 
hun kleine Bijbel hadden veel onderwijs nodig om hun geloof te 
verdiepen. Eén van die mensen die daar enthousiast aan het werk 
gingen, was Filippus, één van ´de zeven´ in Jeruzalem. Het was 
fantastisch om daar te werken, want de mensen stonden open voor 
het evangelie. 
Maar dan opeens komt de Geest tussenbeide. Een engel vertelt 
Filippus dat hij naar de verlaten weg tussen Jeruzalem en Gaza 
moet. Je zou zeggen: wat heeft dat nu voor zin? Waarom moet  
Filippus - net gevlucht uit Jeruzalem - zijn  pas begonnen en 
gezegende werk in Samaria onderbreken? Dat is toch niet handig 
en verre van efficiënt? Maar Filippus is bereid te gaan als de Heer 
hem roept, ook al is het onbegrijpelijk. Hij staat op en gaat op reis, 
en zie laat er nu juist een op dat moment een reiziger aankomen. 
De Ethiopische minister van financiën zelfs. Een bijzondere man, 
want hij is gecastreerd. Dat gebeurde wel vaker met jongens, kort 
na de geboorte. De ouders hoopten dan dat hun zoon ooit op een 
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hoge positie aan het hof terecht zou komen, want een eunuch 
vormde geen enkele bedreiging aan het hof. 
 
Teleurstelling 
Deze man had inderdaad een hoge positie gekregen. Die positie 
had hem onder meer in contact met Joden. Volgens schattingen 
woonden er destijds zo´n twee miljoen Joden in Egypte en er 
bestond nogal wat handelsverkeer tussen Egypte en Ethiopië. 
Op die manier zal hij in aanraking gekomen zijn met een joodse 
zakenman die hem vertelde over zijn geloof in God de Heer.  En dat 
had hem zo aan het denken gezet, dat hij op een goed moment 
was afgereisd naar Jeruzalem om die God van de Joden beter te 
leren kennen. Een tocht van zo´n tweeduizend kilometer. 
Wat had hem dat gebracht? Vast mooie ervaringen, maar ook 
teleurstelling. Want als gecastreerde zou hij nooit tot Gods volk toe 
kunnen treden. In de wet van Mozes staat: Mannen bij wie de 
zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, mogen niet 
deelnemen aan de dienst van de Heer. (Deuteronomium 23:1). 
Zo was de man wel in het land en in de stad van de Heer geweest, 
maar uiteindelijk niet opgenomen in het volk van God, waarvan hij 
zo graag deel wilde uitmaken. Dat had hem er echter niet van 
weerhouden een dure boekrol van Jesaja te kopen. Daar zit hij in te 
lezen als Filippus hem ontmoet. Dan wordt duidelijk waarom de 
Geest Filippus linkt aan deze man uit Afrika. Hij moet hem verder 
op weg helpen. 
 
Aansluiting 
Filippus stelt de brutale vraag of de man ook begrijpt wat hij leest. 
Vervolgens ontvangt hij de uitnodiging om uitleg te geven. Hier zie 
je de Geest op schitterende wijze aan het werk. Hij koppelt Filippus 
aan de hooggeplaatste Afrikaan om hem de weg te wijzen. Precies 
zoals Jezus gezegd heeft. De Geest van de waarheid zal jullie, 
wanneer hij komt de weg wijzen naar de volle waarheid. 
Daarvoor gebruikt Hij mensen. De Geest helpt je in de regel door 
mensen op je pad te brengen die je kunnen coachen in het leven 
met God. Misschien je vader of moeder, of een catecheet of een 
dominee, of iemand van de Bijbelkring of iemand op een massale 
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conferentie. De Geest heeft veel pijlen op zijn boog om mensen 
verder te brengen in hun leven met God. 
Heb je trouwens gezien hoe Filippus te werk gaat? Niet door allerlei 
getuigenissen te geven, maar door aansluiting te zoeken bij waar 
de man uit Ethiopië mee bezig is. 
´Begrijpt u ook wat u leest? ´Vervolgens kan hij de Afrikaan de weg 
wijzen, zodat hij niet langer verdwaalt in dat dikke boek van Jesaja. 
Vanuit Jesaja 53 legt Filippus uit om wie het gaat in het boek van 
God.  
 
De reiziger was juist toegekomen aan die spannende verzen: 
 
Als een schaap werd hij naar de slacht geleid, 
als een lam dat stil is bij zijn scheerder 
deed hij zijn mond niet open. 
Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, 
wie zal van zijn nakomelingen verhalen? 
Want op aarde leeft hij niet meer. 
 
Onbegrijpelijke zinnen voor hem. Over wie gaat dit? En Filippus 
opende zijn mond: een uitdrukking die in Bijbel vaak gebruikt wordt 
wanneer iemand iets bijzonders gaat zeggen. 
Het was ook bijzonder, want voor het eerst wordt het evangelie 
verkondigd aan een Afrikaan. ´Beste man, ik kan je vertellen dat het 
voor ons ook pas duidelijk geworden is. Het gaat hier over Jezus 
van Nazaret. Hij is het die deze wereld en u wilt redden! ´Filippus 
zal veel over Hem verteld hebben, over wat Hij allemaal gedaan 
heeft, en uitgelegd hebben dat Hij nu op aarde niet meer leeft. En 
over waar Hij nu wel is en wat Hij van plan is: mensen redden door 
de verkondiging van het evangelie. Joden, zoals Filippus zelf, maar 
ook heidenen, zoals deze reiziger. 
 
Toekomst 
Als dat zo is, laten we er dan geen gras over laten groeien, zegt de 
man uit Ethiopië als hij water ziet. Waarom zou ik in dat water (iets 
schaars in de Gazastrook) niet gedoopt kunnen worden.? En hij 
had het goed begrepen. Met Jezus was de scheidsmuur tussen 
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Israël en de heidenvolken afgebroken. Zo werd de eerste Afrikaan 
nog eerder gedoopt dan de eerste Europeaan (handelingen 16). 
Wat zal de man opgekeken hebben toen hij zijn rol verder 
afwikkelde en in Jesaja 56:3-5 las: De vreemdeling die zich met de 
Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen: 
 
´ De heer zondert mij zeker af van zijn volk´. 
En laat de eunuch niet zeggen: 
Ík ben maar een dorre boom´.  
Want dit zegt de Heer, 
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, 
die keuzes maakt naar mijn wil, 
die vasthoudt aan mijn verbond, 
hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: 
een gedenkteken en een naam in mijn tempel 
en binnen de muren van mijn stad. 
Ik geef hem een eeuwige naam, 
een naam die onvergankelijk is´. 
 
Dat moet hem nog gelukkiger gemaakt hebben. Geen gezin, geen 
nakomelinge en toch een blijvende naam! Zo is onze God. Hij geeft 
mensen, ook mensen die denken dat hun leven onvruchtbaar is, 
een geweldige toekomst. De man kwam blij thuis en werd in eigen 
land misschien de stichter van de Ethiopisch kerk. 
 
 

Inspiratie ochtenden                                    Ds. Bert Oosthoek 

Inspiratie-ochtend in de periode september tot en met november 
2018. 
In de komende periode wil ik enkele hoofdstukken uit het boek   
“God is niet te vangen” van Jan Offringa en Evert van Baren aan de 
orde stellen tijdens de inloopmorgens. 
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Het afgelopen seizoen hebben Nynke en ik deelgenomen aan een 
gespreks-kring hierover in de Protestantse wijkgemeente  Arnhem-
Noord. 
De gesprekken waren steeds boeiend en herkenbaar en ik hoop dat 
dit ook tijdens de Inloopmorgens zo zal zijn. 
Veertien kerkgangers keren in dit boek hun geloof binnenste buiten. 
Zij raakten hun band met het christendom niet kwijt, maar bleven 
evenmin stilstaan, want de vragen van de moderne tijd zijn ook die 
van hen. 
 
Hoe is hun geloof door de jaren heen veranderd? 
Wat hebben ze zoal losgelaten en wat kwam daarvoor terug? 
Welke nieuwe inzichten zijn voor hen belangrijk? 
 
Predikant Jan Offringa was hun welwillende en kritische  
gesprekspartner.  
Het resultaat is een reeks unieke verhalen waarin veranderend 
geloof en theologische reflectie hand in hand gaan. 
Op heldere wijze brengt dit boek in beeld wat er leeft aan geloof en 
ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap. 
 
Jan Offringa (1957) is sinds 2004 predikant van de protestantse 
gemeente De Voorhof te Kesteren. 
Van 2005 tot 2010 was hij voorzitter van Op Goed Gerucht, een 
beweging van moderne protestantse theologen. 
 
Evert van Baren (1943) was van 2003 tot 2013 voorzitter van de 
kerkenraad van De Voorhof en gaf de aanzet tot dit project. 
Hij speelde een belangrijke rol in de coördinatie van het geheel en 
de redactie van de teksten. 
Voorheen werkte hij in het onderwijs als docent natuurkunde, 
conrector en rector aan het Christelijk Lyceum Veenendaal 
 
De ochtend in september staat gepland voor 18 september. 
Ik stel me voor dat u de zondag daarvoor, 16 september, een 
excerpt van het te bespreken hoofdstuk krijgt, zodat u er al een 
beetje over kunt nadenken. 
Ik hoop dat ik uw nieuwsgierigheid heb geprikkeld. 
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               Een geordend gebedsleven  

mooi, maar het was mij niet gegeven          (ingebracht door Bert Boxtart) 
 

Bidden is voor Dries van den Akker altijd een worsteling 
geweest. Wat hij ook probeerde, niets leek te bevredigen. Tot 
hij plotseling tot een inzicht kwam. 

Sinds het noviciaat heb ik altijd naar een geordend gebedsleven 
verlangd. Tegelijk is dat gek. In het noviciaat begonnen we de dag 
met een uur meditatie, in stilte, op je knieën, achter je bureautje. 
Een meditatieboekje bij de hand om mij goede gedachten in te 
geven. Ik heb die uren als heel moeizaam ervaren. Ik ben geen 
stilzitter. 

In de tijd dat ik studeerde probeerde ik aanknopingspunten te 
vinden in de studie voor mijn meditatie. Op zich een goede 
gedachte. Maar ik kreeg er geen orde en regelmaat in. Bidden bleef 
moeizaam. 
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Toen ik les begon te geven op de basisschool gebruikte ik de 
meditatietijd om lessen voor te bereiden over mooie godsdienstige 
onderwerpen. Om op sprankelende ideeën te komen. Die kwamen 
er ook. En enige tijd kon ik de illusie hebben dat ik mij het geheim 
van bidden begon eigen te maken. Tot mij de gedachte inviel dat ik 
eigenlijk niet bad tot eer van God, maar eerder van mijzelf. Mijn 
gebed was niet gratis. En ik was weer terug bij af. 

Het voelde onvoldoende 
Zelfs als ik tijd genoeg had, kreeg ik het niet voor elkaar een 
aaneengesloten tijd door te brengen voor God alleen. Een 
geestelijk leidsman zei dat het voldoende was als ik mijn tijd aan 
God gaf. Ongeacht wat er in die tijd gebeurde. Maar het voelde 
onvoldoende. Het bracht mij niets. Een geordend gebedsleven: 
mooi, maar het was mij niet gegeven. 

Een geestelijk leidsman zei dat het voldoende was als ik 
mijn tijd aan God gaf. 

Ik hoorde hoe anderen baden, en was er jaloers op. Ik las boeken 
over bidden, en kwam bij elk boek tot de pijnlijke ontdekking dat het 
bij mij zo niet ging. 

De worsteling van Theresia van Lisieux 
Ik herkende mij nog het meest in Theresia van Lisieux. Ook zij las 
de boeken van de grote bidders. En kwam erachter dat die boeken 
veel te hoog voor haar waren. Zij vergeleek ze met de treden van 
de trap die te hoog zijn voor de kleine peuter die zij was. Ja, zo 
voelde ik mij ook, als het over gebed ging. 

‘Maar tegenwoordig,’ aldus Theresia, ‘heb je huizen met een lift 
erin.’ Zij schrijft in de negentiger jaren van de 19e eeuw. ‘Zou er in 
het gebedsleven ook zoiets bestaan?’ Zij vond wat zij zocht bij 
Jesaja. Dat God zich vergelijkt met een moeder die haar kind nooit 
vergeet. Met een sterke vader die het kind van de grond optilt en in 
zijn armen neemt. Zij liet zich door God optillen. De lift in het 
gebedsleven. 

Hoe deed zij dat? Schrijft ze nergens. Ik kwam er pas achter hoe 
dat ging, toen ik ontdekte dat ik aan ‘gebedsleven’ spontaan allerlei 
eisen en voorwaarden verbond. Het was pas goed als…  
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Bidden moet zus en zo. Al die verborgen verwachtingen die zich als 
hindernissen opwerpen. 

Het spontane gebed 
Ik dacht terug aan de tijd vóór mijn intrede bij de jezuïeten. Als 
jongen bad ik vaak spontaan. Op de fiets naar school. Op het 
voetbalveld. Ik was keeper en bad dat onze rechtsbuiten dat 
doelpunt zou maken. ’s Avonds in bed onder de dekens. Het gebed 
wás er gewoon. En ik bad. Onbekommerd. 

Misschien was dat eeuwigdurende verlangen naar een geordend 
gebedsleven… misschien wás dat wel gebed. Zoals Paulus schrijft: 
‘De Geest bidt in ons…’ 

Ik zag het voor mijn ogen gebeuren, toen ik in de Sinterklaastijd als 
Sint een gezin bezocht. Bij het binnenkomen drukte de moeder mij 
een cadeautje in handen: ‘Sint, dat is voor Marieke.’ Marieke bleek 
de jongste dochter van vier. Na de gebruikelijke plichtplegingen 
vroeg Sint aan Piet: ‘En hebben wij voor Marieke ook een cadeautje 
meegebracht?’ ‘Ja, Sint.’ Ik overhandigde het cadeautje. Ergens op 
de achtergrond siste een tante of een oma: ‘En wat zég je dan 
tegen Sinterklaas?’ Het kind mompelde bedeesd: ‘Dank u wel, 
Sinterklaas.’ Maar bij het uitpakken bleek het cadeautje zo goed 
getroffen dat het kind alles om zich heen vergat en gelukzalig 
opging in haar cadeautje. 

Het geheim van bidden 
Het was alsof het geheim van bidden daar voor mijn ogen werd 
ontsluierd. Niet het plichtmatig ‘dankjewel’ is gebed, maar het 
genieten van het cadeautje zelf. ‘Het’ wás er al. Als ik daar op 
vertrouwde, was het genoeg. Sindsdien begin ik gebedssessies 
altijd met enige ogenblikken stilte: ‘Ik neem plaats voor God Onze 
Heer, die met vriendelijkheid naar mij kijkt.’ Leef door de dag (en de 
nacht!) in het vertrouwen dat Hij om mij heen is. Hij is gebed. Niet 
ik. 

Dries van den Akker SJ is jezuïet en oud-docent godsdienst, catechese en 
levensbeschouwing. Verzorgt ook een website over heiligen: www.heiligen.net. 

Verzorgt ook een website over heiligen: www.heiligen.net. 

Hij is redacteur van Ignis Webmagazine. 
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Harmoniedenken in de kerk 

mogen er ook 
conflicten zijn?       
(ingebracht door Bert Boxtart) 

 

Er is een overkill aan 
harmoniedenken in de 
kerk, zei Sake 
Stoppels onlangs in 
een interview. Juist dát 
kan gedoe en onmin 
veroorzaken. 

Conflicten zijn er nu eenmaal, geef daar aandacht aan. Of staat dat 
haaks op de missie van de kerk? 
 

‘Meer oude koeien uit de sloot halen’ 
Sake Stoppels, universitair docent praktische theologie aan de VU 
en wetenschappelijk beleidsmedewerker bij de dienstenorganisatie 
van de Protestantse Kerk 
‘Je moet proberen om met, wat de Duitsers noemen, een Fremd-
Paradigma naar de praktijk te kijken. We vinden het bijvoorbeeld 
prachtig om leidinggeven te zien als dienen. Maar we vergeten dat 
er ook altijd macht bij zit. Als je alleen kijkt naar het dienstbare, dan 
verhul je iets. Dat bedoel ik met dat je niet alleen via een 
harmoniemodel naar de kerk moet kijken, maar ook via een 
conflictmodel. Zo kom je vaak verborgen conflicten op het spoor. 
Dat heb ik zelf meegemaakt in een gemeente. Ik kreeg het gevoel 
dat er iets aan de hand was. Toen we gingen graven, zagen we dat 
er heel wat lag te rotten aan oude conflicten. Kerken moeten 
misschien wel meer oude koeien uit de sloot durven halen. Ik wil 
geen conflicten aanmoedigen, maar de vinger leggen bij een cultuur 
die soms is ontstaan dat conflicten er niet mogen zijn. Er gaat dan 
witkalk over de rottigheid, we moeten vergeven en vooral 
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vooruitkijken. Ik vergelijk de kerk weleens met een ijsberg. Je ziet 
alleen het topje, maar onder water zitten de knopen, de kluwens, de 
verbindingen en soms conflictstof. Dus vraag ik vaak aan 
gemeenten wat er onder water zit. Want vernieuwingspogingen in 
een kerk treffen soms hetzelfde lot als de Titanic.’ 
 

‘Niet meer boven water halen dan nodig’  
Leo Oosterom, heeft als interim-predikant vaak met conflicten te 
maken 
‘Ik moet glimlachen bij wat Sake Stoppels schrijft, want ik herken 
het. We moeten in kerken meer kunnen leven met de werkelijkheid 
van het conflict. Wel moet je er met elkaar voor zorgen dat de 
emotionele beleving van het conflict niet alles overwoekert. Het 
gebeurt vaak dat na lang ontkennen een conflict wordt vastgesteld 
en dat dit alles omver schopt. Wij zijn de gemeente van Jezus 
Christus, dan kan dit toch niet! Het orthodoxe deel van de kerk kan 
dit vaak beter handelen want: de wereld is gebroken. Het andere 
deel ziet vaak het ideaalbeeld van de gemeente, als een 
tegenbeweging in de maatschappij met alle gebrokenheid. In de 
kerk van Jezus Christus moeten we lief zijn.  
Waar ik wat genuanceerder over denk, is de uitspraak dat we in de 
kerk meer oude koeien uit de sloot zouden moeten halen. Ik 
vergelijk conflicten vaak met wonden die zijn geslagen. Sommige 
wonden kunnen in rust genezen, maar wonden die ontsteken 
moeten open. Je moet niet meer conflict boven water halen dan 
nodig is. Ik merk dat het helpt als mensen aanvaarden dat de 
realiteit van het conflict ons niet minder de kerk van Jezus Christus 
maakt, maar dat het hoort bij ons mens-zijn.’ 
 

‘Beide partijen moeten willen praten’  
Petra Blijdorp-Van der Knijff, (kerkelijk) mediator 
‘Ik ben het met Stoppels eens dat mensen het er vaak liever maar 
niet over hebben, zich willen richten op waar ze mee bezig zijn en 
niet achteromkijken. Terwijl het wel nodig is dat mensen hetzelfde 
voor ogen hebben als ze samenwerken. Als je bepaalde 
vooroordelen hebt omdat iemand jou in het verleden iets heeft 
aangedaan, belemmert je dat om een volgende stap te zetten.  
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Dat sluimerende is juist zo gevaarlijk, daar is in het verleden veel 
mee stuk gemaakt. Vaak door mensen die in de kerkenraad zitten 
of denken dat ze het voor het zeggen hebben, zonder rekening te 
houden met hoe anderen denken. Dan is het belangrijk dat je altijd 
blijft communiceren, mensen de ruimte geeft hun mening te geven 
en daar ook naar luistert. Communiceren is het moeilijkste wat er is. 
Het proberen elkaar te begrijpen en erkenning aan de ander te 
geven.  
De wil om iets aan een conflict te doen, is een heel moeilijk punt. 
Vaak wil een van de twee partijen in gesprek omdat hij of zij er niet 
van kan slapen. De andere partij wil er liever niet aan beginnen en 
wil niet in gesprek. Wat doe je dan? Dan begin je niks, en dat 
gebeurt veel in de kerk.’ 

 

‘Zoek elkaars diepere grond’  
Wim Hendriks, gemeentebegeleider 
‘Bij een conflict krijg je altijd te horen dat mensen niet snappen dat 
het juist in de kerk zo hoog oploopt. Ik herken die idealistische 
gedachte zelf ook, maar de realiteit fluit je terug. Conflicten komen 
voor. Wat Sake Stoppels ook zegt, zodra je twee mensen bij elkaar 
hebt, bestaat het ideaal al niet meer. Want je bent het niet in alles 
met elkaar eens.  
Als begeleider pleit ik ervoor dat mensen elkaar niet vanuit 
schuttersputjes bestoken met standpunten, maar dat je elkaars 
diepere grond zoekt. Waarom willen mensen dat er meer voor de 
jeugd gebeurt in de kerk? Vaak is dat omdat ze zien dat hun 
kinderen of kleinkinderen dreigen af te haken. Als het over dat soort 
motieven gaat, herkennen en respecteren tegenstanders elkaar 
eerder dan als ze alleen op standpunten communiceren.  
Ik vind het een uitdaging van het geloof om samen met anderen de 
liefde van Christus te ontdekken. Want ik heb de ander, die heel 
anders denkt dan ik, nodig om meer van Jezus te gaan zien. En dat 
kan ik niet vanaf mijn eilandje. Als je zo naar de ander kijkt, kan 
diegene je ook gaan verrassen. Wees nieuwsgierig naar wat de 
ander raakt.' 
Tekst: Jurgen Tiekstra             

Artikel uit het juli/augustusnummer van woord&weg                                                           .                                                        
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‘Maar levenskunst, wáár vind je die?’ 

Gelukkig zijn, ondanks de zorgen die je omhullen. Kan dat? 
Ben Frie denkt van wel. Hij schetst de basishouding die nodig 
is om levenskunstenaar te worden. 

De stralende zonnige dag, genieten van een natuur in beste 
stemming, relaxen, chillen… Vrienden en vriendinnen om je heen 
die net zo graag als jij even uit de band springen. Hossende 
studenten op grote schuiten op het water, met schallende 
discobeats. Glossy’s met glimmende mensen (always look at the 
bright side of life). 

Al die genietende mensen in de zomer – ze hebben ook allemaal 
zorgen, want niemand komt ervan af zonder. Ze hebben een 
verslaafd kind, een dementerende ouder, ze komen niet meer aan 
de slag, hebben geldzorgen of een depressie… ‘Relaties’ zijn nogal 
eens identiek met ‘problemen’. Wij willen graag gelukkig zijn, maar 
het leven laat ons er niet altijd evenveel ruimte voor. De een wordt 
zwaarder beproefd dan de ander, maar het leven stelt ieder van ons 

       
ingebracht door Bert Boxtart 
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vragen, haalt ons voortdurend weg uit vanzelfsprekendheid en wat 
ons altijd vertrouwd was. 

Levenskunst dat is… 
In het Oude Testament is Job het archetype van de lijdende mens. 
In de worsteling met de werkelijkheid komt hij tot de fundamentele 
vraag: ‘Maar levenskunst, waar vind je die? Zij is verborgen voor al 
wat leeft, zelfs de vogels in de lucht kunnen haar niet ontdekken. 
God alleen kent het pad ernaartoe, Hij weet waar zij zich ophoudt. 
Hij zegt tot de mens: “Wijsheid? Wijsheid is: God vrezen, het kwaad 
vermijden.”’ (uit het boek Job. 28, 12.21.23.28) 

Job schetst hoe mensen graven en boren in bergen om er binnen te 
dringen en het antwoord te vinden op hun levensvragen. Wat is 
levenskunst, vraagt hij. Het belangrijkste is toch, dunkt mij: leven 
met de werkelijkheid. Zo althans lees ik ‘God vrezen’. God 
respecteren in de manier waarop Hij mensen laat leven. Dat vraagt 
dat je de werkelijkheid in je wilt toelaten, niet ontkennen of 
overmeesteren. Ze beide doorleven: vreugde en verdriet, pijn en 
herstel, duisternis en licht – zoals ze komen en gaan. Dat is 
wijsheid, levenskunst. 

Het echte antwoord op het lijden 
Toch komen de theologen van het boek Job er niet uit. Het is – aan 
het einde van het boek – een donderende God die met geweldige 
argumenten Job tot zwijgen brengt. Maar we voelen: dat kan niet 
waar zijn. De eerlijk argumenterende mens verdient beter. Het 
echte antwoord van God op het lijden van de mens komt dan ook 
niet lang daarna, in Jezus. In Hem zien we een God die zelf lijdt, en 
daarin leven schept. Hij leeft niet in een roes of in schone schijn, 
maar Hij staat stevig verankerd in zijn werkelijkheid: het leven is 
geen eigendom, maar een geschenk dat je alleen met open armen 
kunt ontvangen. Onteigend worden is bevrijdend. 

Je wordt uitgenodigd God te vrezen, ja, want het is beangstigend 
om los te laten wat je hebt. Maar hoe meer je loslaat, hoe dunner 
de schil wordt van de zorgen die je omhullen. Je wordt steeds vrijer, 
gelukkiger. En daar was het Jezus precies om te doen. 
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rector van de RK Krijtbergkerk en lid van de redactievan Ignis. 
 

 

 

 

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 

 
HERINNERING:  Het telefoonnummer van de 
PASTORIE is gewijzigd in: 965 799 180 



34 

De dankbare zeeman 

 

Beeld door: PKN | Petrus/RV                                                                               Ingebracht door Bert Boxtart 

Paul en Rob Visser in gesprek met Henk de Velde 

Hij zou voorgoed wegvaren, de rest van zijn leven slijten in het 
paradijs. Maar zeezeiler Henk de Velde kwam terug. Op zijn boot in 
Kampen praat hij met de Amsterdamse dominees Rob Visser en 
Paul Visser. Over zijn leven op zee, alleen zijn en dankbaarheid. En 
over dé weg, die niet bestaat. 

Op het grasveld bij het kleine jachthaventje discussiëren de 
predikanten over de foto. Ze vinden het niets, het idee om in toga 
op de foto te gaan. “Zo cliché”, zeggen ze. Paul Visser en Rob 
Visser komen nu even geen boodschap verkondigen. “Zullen we de 
rollen dan omdraaien?” grapt Henk de Velde. “Dan trek ik een toga 
aan.” 

De man die zes keer om de wereld zeilde, een zoon kreeg op 
Paaseiland, een kameraad verloor aan de zee, en daar zelf ook 



                                                                                 35                                                                             

bijna het leven liet, had namelijk best een prediker kunnen zijn. 
Tijdens lezingen over zijn zeiltochten, in zijn boeken, altijd noemt hij 
de naam van God wel een keer. “Over God kun je het altijd hebben, 
zeker bij natuurliefhebbers.” 

Mooi, vindt Paul Visser. Hij denkt aan het bijbelboek Psalmen: 
“Daar zijn mensen soms ook onder de indruk van de majesteit van 
God in de natuur. De donder, de bliksem, de overvloed.” Henk 
glimlacht. “Ja, ik zou daar ook van kunnen zingen. Ik weet wat 
regen is, hoe kou voelt, wat ijs kan doen.” 

Zeewater drinken 

Zijn boot, de Solitario, ligt in Kampen, vlakbij zijn geboortegrond 
IJsselmuiden. Als ze met z’n drieën aan tafel zitten in de stuurhut, 
rekent De Velde uit hoe lang hij vanaf zijn 15e in een huis heeft 
gewoond: maar drie jaar. Verder altijd op de boot of in een caravan. 
Hij is nu 68 en vaart nog steeds regelmatig uit. Naar Spitsbergen, 
naar Spanje. 

Het klinkt avontuurlijk, zo’n leven op zee. Maar wat als het stormt, 
echt hárd stormt? Dat lijkt Rob Visser “vreeswekkend”. Ook Paul 
Visser geeft toe: hij zou “doodsbenauwd” zijn. Ze slaan elkaar 
lachend op de schouder als ze dit erkennen, maar hangen aan zijn 
lippen als De Velde vertelt over zijn leven op zee. Hoe hij onderweg 
zijn geld verdiende, hoe hij vroeger alleen via brieven kon 
communiceren met thuis, hoe hij van vissers ver weg leerde dat 
een theelepeltje zeewater per dag heel gezond is. 
 

De Velde’s zucht naar de weidsheid van de oceaan begon al toen 
hij een jongetje was. Hij las de atlas stuk, werd op zijn 15e 
lichtmatroos, en later kapitein. Hij wilde eerst verre landen zien. En 
toen hij eenmaal zeezeiler was, wilde hij vooral mijlen op zee 
maken. 

“Wat heeft grote indruk op je gemaakt?” vraagt Rob Visser. Daar 
hoeft De Velde niet lang over na te denken: de eilandjes in 
Micronesië waar hij geweest is. “Ik was op plekken waar men geen 
geld kent. Mensen delen daar met elkaar, het bestaat écht. Ze 
leven vanuit het genoeg, ze vangen geen vis te veel. Heel anders 
dan hier: wij willen altijd maar meer.” 
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Paradijs 

“Dat klinkt bijna als het paradijs”, vindt Paul Visser. “Dat was het 
ook”, beaamt De Velde. Ooit besloot hij daarom om daar voorgoed 
te blijven. In 2007 vertrok hij naar deze eilandjes, met de bedoeling 
om nooit meer terug te komen. Zijn zoon was volwassen en had 
een baan en een vriendin, die zou zich wel redden. 

Maar zodra hij de haven van IJmuiden uitgevaren was, wist hij ook 
dat hij weer terug zou keren. Voor het eerst in zijn leven voelde hij 
namelijk dat hij mensen zou gaan missen. 

“Je wilde iets wat je niet kon”, concludeert Paul Visser. “Je had de 
banden radicaal moeten doorsnijden, maar dat kun je blijkbaar niet 
zomaar als mens. Je zou kunnen zeggen: je overvraagt jezelf om 
definitief afscheid te nemen van je geliefden als het niet 
onherroepelijk door de dood gebeurt.” 

De reis duurde na zijn vertrek nog vier jaar, maar al die tijd was De 
Velde vastbesloten om terug te keren naar zijn geboortegrond. “De 
beste keuze in mijn leven.” In Japan hing hij in een shintotempel – 
shinto is de oorspronkelijke religie in Japan – een wens in een soort 
kerstboom. “Daarop had ik geschreven: ‘Breng mij thuis.’” Hij deed 
zelfs een belofte: als hij veilig thuis zou komen, zou hij weer naar de 
kerk gaan. 

Het duurde nog anderhalf jaar voordat hij zijn geliefden weer in de 
armen kon sluiten, maar de zeezeiler hield zich aan zijn belofte. Af 
en toe zit hij weer in de kerkbank in IJsselmuiden. Dat voelt 
vertrouwd, want naar die kerk ging hij vroeger ook met zijn ouders, 
en daar klinken nog steeds dezelfde liederen als toen. Paul Visser 
glimlacht. “Dan zeil je de hele wereld over, en dan draait het toch 
om terugkomen en thuiskomen.” 

Nooit alleen 

Elke keer als hij naar zee ging, liet De Velde alles en iedereen 
achter zich. Op zee waren geen verwachtingen, geen tradities, 
geen verplichtingen. Daar was hij alleen. “Soms had ik een kaart 
voor me waar geen land op stond, alleen water. Ik leefde soms 
maanden zonder een mens te zien. Maar ik heb me nooit verlaten 
gevoeld. De glorie van het alleen zijn is dat de zee vol leven zit:  
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de albatros die in het slechtste weer met me mee zweeft, 
stormvogeltjes die op duizenden kilometers van de wal vliegen, een 
walvis die uit het water springt.” 

“Wie alleen is op die onmetelijke zee, kent vast momenten dat hij 
compleet op zichzelf is teruggeworpen”, vermoedt Rob Visser. Dat 
beaamt de schipper: “Als je midden in de storm zit, kan niemand je 
helpen. Er is een uitspraak: ‘God helpt degene die zichzelf helpt.’ Je 
kunt niet gaan zitten en zeggen: ‘God, help me er doorheen.’ Je 
móet het zelf doen. Die wetenschap geeft je de kracht om door te 
gaan in een storm.” 

Gezicht van God 

De zwerftochten op zee hebben De Velde geleerd dat God zich op 
allerlei manieren openbaart. In een storm, in de walvis naast zijn 
boot, in de kerk in IJsselmuiden, maar ook in de shintotempel in 
Japan. We moeten ons niet zo druk maken om dé weg naar God, 
vindt hij, want “er ís geen weg.” De mens kan wel zoeken naar God, 
maar uiteindelijk is het God die de mens zoekt. En op welke manier 
of via welke religie dat gebeurt, dat maakt niet uit. “We geloven 
allemaal hetzelfde.” 

Daar kan Paul Visser zich niet helemaal in vinden. “God weet ons 
op 1001 manieren te bereiken, dat geloof ik ook. En misschien 
heeft een shintopriester wel meer van God begrepen dan mensen 
die al jaren in de kerk zitten. Maar wat ik ook intens heb ervaren, is 
dat God in Jezus zijn ware gezicht heeft laten zien, als Eén die door 
ons verworpen en afgedankt kan worden, maar niet ophoudt om 
ons lief te hebben. Dat is een liefde die alles te boven gaat, daar 
vallen alle goden bij in het niet. Ik ben er heilig van overtuigd dat 
niets zo bevrijdend is als het Evangelie.” 

“Amen”, valt zijn collega bij. “Maar Paul, dan hebben we toch een 
probleem. Er zijn miljarden mensen die toevallig niet Jezus hebben 
leren kennen. Dan is het toch een geweldige gedachte dat er een 
God is die zegt: ik ben ergens mee begonnen, ik laat jullie niet los?” 

De twee predikanten verschillen wel vaker van mening over de rol 
van Jezus. Ze komen er ook nu niet uit. “Uiteindelijk”, erkent Paul 
Visser, “gaan wij er niet over hoe God met die miljarden handelt. 
Dat is aan Hem. Wij moeten God niet kleien naar ons beeld.”  
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Daar kan De Velde zich in vinden: “God laat zich niet in kaart 
brengen. Zelfs het universum is te klein voor het mysterie van God.” 

 

Dankbaar 

“Ik zie iemand die ongelooflijk bewust heeft geleefden gekozen”, vat 
Paul Visser het leven van De Velde samen. “Het heeft je het nodige 
gekost. Maar als je de balans opmaakt, heb je alleen maar 
ontvangen.” 

“Dat klopt”, beaamt De Velde. “En daar ben ik dankbaar voor.” Van 
zijn vader leerde hij om dankbaar te zijn. “Als ik mijn vader vroeg 
naar het doel van het leven, was zijn antwoord: ‘God prijzen, leven 
vanuit dankbaarheid.’ Door dankbaar te zijn, vergeet je de vraag 
‘waarom’ langzamerhand. Er gebeuren dingen in je leven waar je 
geen antwoord op krijgt. Dan is mijn gebed: ‘Heer, ik begrijp het 
niet, ik hoef niet te weten waarom. Uw wil geschiede.’” 

Rob Visser kijkt verbaasd. Hoe zit dat, dat zo’n vrije vogel zo denkt? 
“De mens wikt, God beschikt”, zo voelt De Velde dat echt. “Ik vind 
dat God helemaal niet zo beschikt”, spreekt Rob Visser tegen. “Ik 
kan me voorstellen dat je zegt: dank U wel dat ik bewaard ben 
gebleven. Maar verdraaid nog ‘an toe, hoeveel mensen zijn er níet 
bewaard?” 

“Moeten we geloven in een beschikkende God”, vraagt hij zich af, 
“of in een God die meegaat? Als je was verdronken, had God zich 
laten kennen als een God die bij wijze van spreken met jou mee 
verdronken was.” 

“Ik bén gekapseisd, mijn bemanningslid Rutger ís verdronken”, 
brengt de zeezeiler in herinnering. Waarom hij wel en ik niet?” 
Mensen kunnen niet overal een antwoord op krijgen, weet hij. “Wij 
kunnen ons niet voorstellen hoe goed, hoe mooi en hoe groots God 
is.” Opgeteld en afgetrokken kan ik alleen God de lof geven voor 
het leven dat ik heb mogen leven. En wat daar precies aan raadsels 
in gezeten heeft, dat is aan Hem.” 

 

 



                                                                                 39                                                                             

 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 september, oktober en november is 
ds. Bert Oosthoek uit Arnhem. 

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.) 7 oktober 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 
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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. 96 579 9180 of  655 520 864 (mobiel) 
ATTENTIE:  Het telefoonnummer van de PASTORIE is gewijzigd. 
 

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 


