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Dit huis, een herberg onderweg 

 

Dit huis, een herberg onderweg  
voor wie verdwaalt in heg en steg  
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,  
een toevluchtsoord in de woestijn  
voor wie met olie en met wijn  
pijnlijke wonden liet verbinden,  
dit huis, waarin men smarten deelt,  
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 

Dit huis, waarin een gastheer is  
wiens zachte juk geen last meer is,  
dit huis is tot ons heil gegeven:  
een herberg voor wie moe en mat  
terzijde van het smalle pad  
struikelt en langer niet wil leven-  
plaats tegen de neerslachtigheid,  
een pleister van barmhartigheid.  
 

Dit huis, met liefde opgebouwd,  
dit gastenhuis voor jong en oud,  
ligt langs de weg als een oase.  
Hier kan men putten: nieuwe kracht,  
hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen!  
Gezegend al wie binnen gaat  
en hier de kasten liggen laat. 
 

A.F. Troost, ‘Zingende gezegend’ nr 213 

Kan gezongen worden op de wijs van Psalm 84. 
 
(Ingebracht door Erik Schuddebeurs) 
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Samenvatting kerkenraadsvergadering (6 mei secretaris) 

Marjolein opent de vergadering en heet de aanwezige leden van 
harte welkom. We zijn dit keer met 8 ambtsdragers. De huidige 

vergadertafel is daarvoor te klein. Een bijzonder welkom voor onze 
penningmeester Piet vd. Brugge. 

Erik houdt een inleiding over het belang van de Heilige Geest in  
ons leven. 

1. Agenda. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. De notulen van 8 april. Deze worden akkoord bevonden en 
getekend. Naar aanleiding van de notulen: a. Een invalidepar-
keerplaats voor de Kerk voor alleen de zondag, gaat niet wer-
ken. Dan toch maar een stoel op een lege parkeerplek zetten. 
b. Op het voorstel voor een koffie-ochtend in Denia en Javea 
heeft niemand gereageerd. 

3. Postverantwoording. a. Iemand uit de gemeente vindt het 
jammer dat er soms wordt doorgekletst terwijl de organist het 
orgel bespeeld. b. Ons sociale project Surge for all wil graag 
de medicijnen ontvangen, nu de Baptisten zijn gestopt met in-
zamelen.  

4. De jaarstukken over 2018. Piet geeft een toelichting op de cij-
fers over 2018. We sluiten het jaar af met een verlies van 3057 
euro. De oorzaak zit met name in een daling van de VVB   
door overlijden of vertrek naar Nederland. Dit is structureel. Dit 
wegvallen (van meestal grote bedragen) wordt onvoldoende 
gecompenseerd door (periodieke) VVB bijdragen van nieuwe 
leden. Het aantal bezoekers stijgt nog steeds licht. Een uitge-
breide toelichting is gegeven op de gemeente-vergadering van 
8 mei. 

5. Pastorale zaken. We hebben geen vacatures meer.        
Hoewel….. Piet vd Brugge geeft nu reeds aan dat hij zijn   
functie als penningmeester neerlegt per 1-1-2020 en dat de 
toelichting op de cijfers 2019 op de jaarvergadering in mei 
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2020, zijn laatste activiteit zal zijn als penningmeester. We 
moeten dus op zoek naar een nieuwe penningmeester (die 
niet noodzakelijkerwijs lid hoeft te zijn van de kerkenraad).    
Lukt dat niet, dan moeten we deze taak gaan uitbesteden aan 
een administratiekantoor. 

De Goede Vrijdagdienst was met 68 bezoekers een succes. 
Dit was mede te danken aan de inzet van Nelleke, Edo, de 
predikant, het gelegenheidskoor en de extra reclame voor 
deze dienst. 

De Paasdienst was ook mooi en het Paasontbijt dat om 9.30 
klaarstond voor 53 gasten was opnieuw een succes. 

Op de inspiratieochtend op 16 april over De Zondebok was de 
pastorie goed gevuld met 22 gasten. 

De Bijbelstudie op maandag 29 april trok 11 bezoekers 
waardoor we een zinvol groepsgesprek konden voeren over 
de betekenis van DE ZEGEN. 

6. De Gemeentevergadering van 8 mei. De agenda is ongeveer 
gelijk aan die van vorig jaar. Dezelfde sprekers zijn opnieuw 
gevraagd om o.a. over onze sociale projecten te vertellen. Na 
de formele vergadering is er weer de gezellige lunch en wor-
den daarna de muntjes geteld voor de voedselbank. 

7. Rondvraag. Bram: In de WEEK, de HALLO en de Ned. club-
bladen staat nog het oude nummer van de pastorie!!!!! Piet 
bedankt namens Joke voor de bloemen en de aandacht vanuit 
onze gemeente. Erik vraagt of hij in zijn laatste week wat tijd 
mag besteden om Spanje verder te bekijken. Natuurlijk. 

Leo stelt voor om in de kerkband op pag. 3 te vermelden welke 
info/ activiteiten wezenlijk zijn voor de gemeenteleden (een 
soort agenda). Henk meldt dat enkele leden moeite hadden 
met de alternatieve Geloofsbelijdenis van 28 april. 

Tevens roept Henk leden op om Bets Derksen te bezoeken in 
Benimeli. Bets geniet van bezoek hoewel ze jou niet herkent. 

8. Afsluiting. Erik sluit de vergadering af met een gedicht van 
dichter en predikant A.F. Troost over een Pelgrimage. 

9. De volgende KR vergadering is (Dv)maandag 3 juni. 
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GEMEENTEVERGADERING 8 MEI 2019 

(Korte overdenking door Erik Schuddebeurs) 

Vandaag is een bijzondere dag. Ik noem drie redenen: 

a. de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia houdt haar jaar-
lijkse gemeentevergadering 

b. 100 jaar geleden werd de laatste hand gelegd aan het verdrag 
van Versailles, vernederende regelingen van de geallieerden met 
het zogenaamd overwonnen Duitsland. 

c. en, 400 jaar geleden schreef de Synode van Dordrecht 5 artike-
len uit tégen de Remonstranten. 

Vanmiddag, 8 mei 2019, zal een delegatie van de Remonstrantse 
Broedershap een pamflet overhandigen aan de secretaris van de 
Protestantse Kerk in Nederland, René de Reuver. Het pamflet be-
vat 5 artikelen die uitnodigen tot samenwerking: vrijheid, verdraag-
zaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. De Reuver 
vat het op als een uitnodiging om samen te werken, niet als kopie 
van elkaar, maar als complement, aanvulling voor elkaar, aan-
scherpend, verdiepend. Hij voegt daar van zijn kant nog aan toe: 
vertrouwen en verbinding. Hij zegt: ”Het is beter elkaar te begrijpen 
vanuit elkaars perspectief en dan samen verder gaan.” 

Dat sluit naadloos aan op het beeld dat de apostel Paulus gebruikt, 
het lichaam. We lezen ervan in I Korintiërs 12. Het loopt uit op een 
weg die verder omhoogvoert, de liefde. Dáár kom je uit als je Jezus 
Christus volgt, zijn ontferming achterna. Christus is het hoofd. Wij 
zijn geen groep gelijkgezinden, waar de neuzen per se dezelfde 
kant op staan. Jezus Christus verbindt ons met elkaar. We zijn als 
lichaam van Christus onlosmakelijk met Hem verbonden. Die ver-
binding is de nek waar alles om draait. Van daaruit lopen er lijntjes 
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naar de verschillende leden. De hand helpt en opent zich en durft 
zich leeg te maken om te ontvangen, geeft, en maakt mensen en 
dingen mooi. De arm beschermt en troost en draagt. Het oog heeft 
visie en het lef om te dromen, maar kijkt ook goed uit of er geen ge-
vaar dreigt. De mond is bedoeld om een ondertiteling te geven bij 
onze daden om zó sprekend te lijken op onze hemelse Vader. En 
het oor luistert de ander tevoorschijn met geduld, liefde en wijsheid. 
Niemand is overbodig. Iedereen is uniek. Het is mijn gebed dat de-
ze dag ertoe bijdraagt om onszelf te zijn: leden van het lichaam van 
Christus, zoals lied 970 daar over zingt. Moge het zo zijn. 
 

Verslag over het kalenderjaar 2018.             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 u niet terugleest 
in de Kerkband maar die wel bijdragen aan de opbouw van onze 
geloofsgemeenschap. 
Ik noem een aantal voorbeelden: 

• Samen na de kerkdienst nog ergens gaan drinken of eten. 

• Op 2de Paasdag en 2de Pinksterdag samen KEBAB eten in 
Javea. 

• 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 paellaparty van de bibliotheek in Javea 

• Samen naar muziekavonden in Pedreguer of muziekmiddagen 
bij Peter Neeteson. 

• Een vertrekkende predikant op de laatste zondag samen een 
afscheidsetentje aanbieden (vaak bij de WOK in Denia). 
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Nu dan het gebruikelijke overzicht van wat we als gemeente 
gedaan en beleefd hebben in het afgelopen jaar.   
De predikanten die het afgelopen jaar onze diensten hebben 
verzorgd en pastoraal actief zijn geweest zijn: 
Jan, febr.mrt Henk Blankespoor   Den Haag 
April, mei  Ronald Ootjers   Zaandam 
Juni, juli  Gertjan LambersHeerspink Delden 
Aug   Josée vd Putte    Zierikzee 
Sept.okt, nov. Bert Oosthoek    Arnhem 
Dec, jan  Henk Vijver    Oss 
 

Er staat slechts 1 vrouw tussen (dit jaar komen er zowaar 3).  
Er was geen uitval van predikanten, echter Henk Blankespoor 
begon wel met een ziekteperiode waardoor we op 14 jan. de 
zondagdienst zelf hebben moeten invullen. Maar die diensten zijn 
zeker niet van een mindere inhoud. We doen dan als Kerkenraad 
(KR) extra ons best. 
 
Op 23 januari is een inspiratie-ochtend naar aanleiding van de film 
Heaven is for real. De film gaat over een Bijna dood ervaring van 
een zoontje van een predikant uit Amerika. Twintig leden zagen 
deze aangrijpende film.  
Op 13 februari houdt ds. Henk Blankespoor een inleiding over de 
oud testamentische begrippen Chesed en Emeth, als handtekening 
van God. 
De traditionele bloesemtocht vindt met 37 deelnemers plaats op 
vrijdag 24 februari. De uitstekende organisatie is weer in handen 
van Allard en Ypie Draaisma.  
Op 13 maart staan we tijdens de inspiratie-ochtend stil bij VRAGEN 
ROND PASEN. De opstanding is de kern van het evangelie. 
Dit is ook de maand waarin Marjolein Weggen voor de 1ste keer 
mee doet met de kerkenraadsvergadering. Als 
bezinningsonderwerp praten we met elkaar over het onderwerp: 
Vasten. 
We besluiten dat de Kerkband voortaan uitgedeeld wordt op de 1ste 
zondag van de maand. 
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Op 1 april houden we weer, voorafgaand aan de Paasdienst, het 
traditionele paasontbijt (met 39 gasten). In de Paasdienst zelf tellen 
we 64 leden en gasten. 
Op 13 april gaat de inspiratie-ochtend over De Heilige strijd. Hoe 
gaan we als christenen om met HET KWAAD. 
We krijgen bericht dat Ingeborg Melde op 24 april, op 80-jarige 
leeftijd is overleden na een lange strijd tegen kanker.  
Op 16 mei is de gemeentevergadering die goed wordt bezocht. De 
gratis lunch maakt deze bijeenkomst natuurlijk extra aantrekkelijk.  
Dit is tevens de laatste activiteit van Cor Pors als voorzitter van de 
KR. 
Cor heeft zelf voor een opvolger gezorgd in de persoon van 
Marjolein Weggen. De getelde koperen muntjes brengen 405,50 
euro op voor de voedselbank. 
Op 22 mei gaat de inspiratie-ochtend over Orgaandonatie. 
De oude laptop in de pastorie wordt vervangen en in de pastorie 
komt een glasfiber aansluiting van 100 MB. De oude airco in de 
kerk boven de Bijbel is gaan lekken en wordt terecht vervangen 
door een beter en zuiniger model. 
Op 25 mei wordt in heel Europa de nieuwe privacywetgeving 
ingevoerd. Er worden daarom veranderingen doorgevoerd op onze 
website en we moeten nu zorgvuldiger omgaan met de gegevens 
die u ons verstrekt hebt. 
Deze maand komt het bericht binnen van het overlijden van 
mevrouw Wilma Homburg - van Noppen op 18 mei op 90 jarige 
leeftijd. Haar man Bertus en zij hebben in de negentiger jaren veel 
betekend voor onze gemeente. 
Op 10 juni ontvangen we in de kerk een groep van 10 jongeren met 
een beperking (en hun begeleiders).  Dit was van tevoren met ons 
afgesproken. Het werd een bijzondere dienst. 
Op 18 juni houden we de laatste (10de) vergadering van het 
kerkelijke jaar. Daarna wordt de bezetting krap. Zowel in de KR als 
in de kerk.  Mia en ik zijn bv weg tot 7 november i.v.m. een bezoek 
aan onze kinderen in Australië. 
We kunnen melden dat de hartdefibrillator is geplaatst in de 
consistoriekamer. Dat er afspraken zijn gemaakt met een 
verhuurbedrijf in Jávea over huurauto´s voor predikanten. 
Dat er weer 1000 nieuwe kerkfolders zijn besteld en dat de oude 
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laptop van de pastorie is geschonken aan een Spaans kindertehuis.  
De twee zomermaanden verlopen rustig.  
In juni houden we nog een inspiratie-ochtend over Het Onze Vader. 
Bram heeft daar uitvoerig over bericht in de Kerkband van 
september. De lastige zin in dit gebed is: En leid ons niet in 
verzoeking. 
In augustus vindt de 2-jaarlijkse vergadering plaats van het IPNZE. 
Deze keer in Veenendaal. Denia is met 5 personen aanwezig.  
De KR-vergadering van september vervalt. Er zijn slechts 2 
ambtsdragers aanwezig.  
Begin september krijgen wij het bericht dat Geertje van Noord 
op 12 september op 84 jarige leeftijd is overleden in Frankrijk . 
Geertje is 4 jaar lid geweest van de KR. Bram heeft in de Kerkband 
van oktober een In Memoriam geschreven.  
De picknick na de Startzondag op 30 september gaat gelukkig door. 
(Dit stond een tijdje op losse schroeven.) Opnieuw uitstekend 
georganiseerd en uitgevoerd in de Finca van Henk en Atie. De 
Hollandse muziekavond is op 10 oktober voor de tiende en laatste 
keer gehouden dit keer in de kerkzaal. Dank aan Dory en Martin 
Vos. Voor hen was dit ook de laatste vakantie Spanje. 
Ds. Bert Oosthoek stelt voor om drie inspiratie-ochtenden te 
besteden aan het boek van Jan Offringa.  
Dit gaat gebeuren op 18 sept.,16 okt. en 20 nov. 
Ook de KR-vergadering van oktober kan geen doorgang vinden 
door gebrek aan voldoende ambtsdragers. Dit hebben we nog niet 
eerder meegemaakt. Er is zelfs een zondagdienst geweest waarin 
alleen ex-ambtsdragers dienst hebben gedaan. 
Maar…………hoe dan ook. Deze gemeente is zo flexibel. 
We gaan gewoon door. Bij het nogmaals doorlezen van de 
Kerkbanden valt mij op dat okt. en nov. niet door Bert Boxtart (die 
zijn heup gebroken had in Noorwegen) zijn gemaakt.  De lay-out is 
wat minder fraai en de artikelen hebben een iets hoger PKN 
gehalte. Maar mijn excuus is dat ik de Kerkband moest maken op 
een onbekende computer in Australië.  
Op 11 november presenteert Willem van Buuren zijn boek, dat hij 
geschreven heeft samen met de voorzitter van Guardamar, aan 
onze gemeente tijdens en na het koffiedrinken. Onze gemeente 
komt veelvuldig voor in zijn boek. 
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Op 12 november (ik ben er weer bij) komt de KR weer (na 5 
maanden) bij elkaar.  Marjolein zit voor de 1ste keer als voorzitter 
de Kerkenraadsvergadering voor, dit doet ze voortvarend. 
Marjolein maakt bekend dat Ypie Draaisma ernstig ziek is en niet 
meer terugkomt in de KR.  Mede daarom doet Marjolein 2x een 
oproep vanaf de kansel voor aanvulling van de kerkenraad. 
Deze oproep resulteert uiteindelijk in de bevestiging van twee 
nieuwe ambtsdragers op 6 januari. 
In het KR-verslag van 12 november lees ik ook nog de zorgelijke 
mededeling dat Bram en Martine definitief naar Nederland gaan en 
er nog vele taken van hen overgenomen moeten worden. 
Gelukkig voor onze gemeente is alles anders gelopen. 
Op 20 nov. is de laatste inspiratie-ochtend over het boek van Jan 
Offringa met als thema: God is niet te vangen. 
Op 20 november krijgen we het bericht dat onze trouwe kerkganger 
Aad van Duinen (-Vink), die dag is overleden na een lange 
ziekteperiode in de leeftijd van 81 jaar. Ze is in besloten familiekring 
begraven in Jávea. 
Op de eeuwigheidszondag van 25 nov. worden, zoals gebruikelijk,  
de namen voorgelezen van hen die het afgelopen jaar zijn 
overleden en worden vele kaarsjes aangestoken. 
Op 11 december houden wij een inspiratie-ochtend met Henk 
Vijver in deze kerkzaal over: In gesprek met Jezus. Dit a.h.v. vele 
foto´s met verschillende gezichten. 
December is een rustige maand omdat velen de Kerst in Nederland 
gaan vieren. 
In de middag van 1ste Kerstdag hebben een aantal leden het 
initiatief genomen om een Kerstmaaltijd te organiseren voor allen 
die alleen (zonder familie of vrienden) thuis zitten op deze 
bijzondere dag. Met 19 gasten hebben we genoten van een heerlijk  
4-gangen diner en van goede gesprekken en veel gezelligheid.   
Dit was een mooie afsluiting van het kalenderjaar 2018. 
 

De kerkenraad wil opnieuw alle vrijwilligers bedanken die middels, 
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.  
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Geachte leden van de kerkenraad, 

Op uw verzoek is het rapport inzake de jaarrekening 2018 van de 
Nederlandse Interkerkelijke Gemeente te Denia gemaakt. 

Inleiding 

De jaarrekening is opgesteld aan de hand van de verwerkte admi-
nistratie en nader bekende gegevens. Alle cijfers zijn vermeld in af-
geronde euro’s. 

Vestiging en doelstelling 

Te Denia (Provincie Alicante) in Spanje is op 7 december 1975 een 
Nederlandse Evangelische Gemeente geïnstalleerd. Zij is een ge-
loofsgemeenschap, die de heer Jezus overeenkomstig de Heilige 
Schrift belijdt als de Christus, de Zoon van de levende God. Zij 
aanvaardt de Apostolische Geloofsbelijdenis als haar grondslag. Zij 
weet zich verbonden met alle kerken die uit deze belijdenis leven. 

Resultaat 

Het resultaat over 2018 bedraagt € 3.057 negatief. Vorig jaar was 
dit € 168 negatief. 

Het kerkbezoek gaf dit jaar weer een kleine stijging te zien. 

De collectes voor de kerk gaven een stijging te zien, evenals de col-
lectes voor de drie sociale projecten. De collectes voor de diaconie 
(Voedselbank) daalden voor de eerste keer sinds wij daarmee zijn 
gestart. 

De vaste vrijwillige bijdragen (VVB) laten een flinke daling zien! 
Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat het bedrag in 2017 positief 
beïnvloed is met ruim € 1.000 vanwege een overschot op de 
schenking voor vernieuwing podium en enkele incidentele mooie 
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giften van vakantiegangers. Toch blijft de daling van de VVB gro-
tendeels de oorzaak van het flink oplopende verlies. 

Van de voorziening voor groot onderhoud is a. een flinke reparatie 
voor een airco in de kerk en b. een nieuw kunststof raamkozijn in 
de keuken van de pastorie, afgeboekt.  

Waar mogelijk is verder opnieuw op de kosten bezuinigd. 

De afschrijving bij de kerk wordt veroorzaakt door de aanschaf van 
het AED-apparaat. 

Daarnaast is voor het eerst een bedrag van € 250 betaald aan de 
bewonersvereniging (VVE) van het gebouw waar onze kerk is ge-
vestigd. (Dit slaat voor drie maanden op 2017)  

Om het hoge bedrag van de elektriciteit te verlagen zijn LED-
lampen geplaatst in het plafond. 

De stijging van onderhoud en klein materiaal bij de pastorie wordt 
veroorzaakt door reparatie en onderhoud geiser en thermostaat, 
enkele nieuwe tuinstoelen en computerkosten. 

De representatiekosten zijn iets hoger vanwege bloemen voor en-
kele overleden leden. 

De bankkosten waren lager dan vorig jaar aangezien de kosten in 
2017 beïnvloed zijn door kosten sluiting twee depositorekeningen. 

 

Begroting 2019 

Mede vanwege het teruglopen van de vaste vrijwillige bijdragen en 
giften doe ik nogmaals een beroep op allen om zo mogelijk maan-
delijks een vaste bijdrage aan de kerk over te maken. Wij hebben 
een ANBI-nummer zowel voor Nederland als voor Spanje, zodat uw 
bijdrage fiscaal aftrekbaar is. 
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Dankwoord 

Een dankwoord wil ik richten aan de leden van de kerkvoogdijstich-
ting in Spanje: Bram Gerth en Cor Pors. Verder aan mijn collega 
Piet Beishuizen die de administratie in Nederland verricht voor de 
Stichting Kerkvoogdij Denia. Ik heb opnieuw op een goede, prettige 
en snelle manier met hem samengewerkt! 

Dank wil ik bovendien uitspreken aan de vele gemeenteleden, die 
ons steeds hebben gesteund. Van harte hoop ik dat dit ook in 2019 
weer zal gebeuren. 

 
Met vriendelijke groet, 
Piet van der Brugge,  
Penningmeester. 

 

EyeCare                                                      Bram Gerth 

Ik citeer een verslag van Dokter Indra Man Maharjan. Deze arts is 
opgeleid door Eyecare Foundation, een van de sociale projecten 
die door onze kerk worden gesteund. Zij begint haar verslag met de 
woorden:” Bhama Kala was al jaren blind. Het kostte mij en mijn 
team slechts 20 minuten om haar weer te laten zien. Ik ben zeer 
dankbaar voor het levensveranderende werk dat ik kan doen.” 

Dan vertelt zij: Bhama Kala is 67 jaar oud en nog fit. Toch kon zij 
niet meer voor zichzelf zorgen. Door staar moesten haar 
kleinkinderen voor haar zorgen, in plaats van andersom. Dag of 
nacht? Het had voor Bhama geen betekenis meer. Ze had er alles 
voor over om, net als vroeger, weer te kunnen zien en mee te 
helpen in het gezin. Dat was haar grootste wens en haar enige 
wens. Wat een kwieke dame zag ik toen Bhama naar haar operatie 
weer naar huis ging. Wat een verschil met de vrouw die aankwam 
bij het oogkamp. Ik weet dat moment nog precies. Tussen de 
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honderden mensen die naar het oogkamp waren gekomen, viel ze 
op. Aan de arm van haar kleindochter. Helemaal kapot van de lange 
reis. Ik ving haar bijna letterlijk op, en ze vertelde mij dat ze niet kon 
geloven dat ze hier geholpen zou kunnen worden. 

Vreemd is dat niet want de meeste mensen die naar het oogkamp 
komen durven niet te geloven dat ze weer zullen kunnen zien. Ze 
zijn vaak somber, in zichzelf gekeerd. Ze ogen ouder dan ze zijn. 
Maar even zovelen gaan een paar dagen later als een ander mens 
naar huis. 

Voor hen is uw steun zo belangrijk. Het is prachtig werk om een 
oogkamp te organiseren. Wij doen dat met een team van acht 
personen. Een chirurg, oogheelkundige assistenten, paramedische 
professionals en een chauffeur. 

Voor dit oogkamp hadden we per auto drie dagen nodig om op de 
locatie te komen. Alle materialen en apparatuur moesten met de 
auto mee. Voorzichtig legden we de route af. Het is hobbelig, 
moeilijk begaanbaar gebied, zonder wegen of goede paden. Blinde, 
vaak ouder mensen, moeten hier te voet doorheen. We kiezen de 
locatie altijd zo strategisch mogelijk, zodat mensen uit alle dorpjes 
in de omgeving ernaartoe kunnen komen. 

Deze oogkampen moeten we voor hen organiseren want anders 
hebben zij geen toegang tot oogzorg. De mensen hier zijn erg arm. 
Er is geen geld voor behandeling of een reis naar het ziekenhuis. 
De oogkampen zijn hun enige kans. Daarom was ik zo blij dat het 
ons was gelukt om iedereen te helpen. Alle 1100 mensen die 
dagenlang hadden gelopen om ons oogkamp te bereiken. 

Zoiets prachtigs is alleen mogelijk door de steun die we krijgen van 
donateurs. 

De operatie van Bhama duurde slechts 20 minuten. Toen Bhama 
thuiskwam zag ze voor het eerst haar jongste kleindochter. Haar 
blijdschap ontroert me nog steeds als ik aan haar terugdenk. Voor 
Bhama en andere staarpatiënten zijn de oogkampen en operaties 
een wonder. Een wonder dat u met uw donaties mogelijk maakt. 

Voor een bedrag van 35 euro maakt u niet alleen een staaroperatie 
mogelijk maar helpt u vaak een heel gezin overeind. 
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Tot zover het indrukwekkende verslag van dokter Indra Man 
Maharjan. Moeten we als kerk trots zijn op de 800 euro die we elk 
jaar aan EYECARE doneren. Natuurlijk niet, maar het geeft wel een 
fijn gevoel dat door onze bijdrage elk jaar 22 blinde mensen weer 
kunnen zien.  

 

Voedselbank 2018                                                          Martine Gerth 

Zoals elk jaar ben ik weer bijgepraat over het project “Extiene tu 
mano”, steek je hand uit – een initiatief van de Baptistenkerk in 
Denia waar wij onze diaconale collectes voor bestemmen en wat 
we voor het gemak Voedselbank noemen. 

Ieder jaar was Pedro de man waar ik moest zijn, maar de rollen zijn 
daar anders verdeeld door het vertrek van de twee voorgangers, 
die allebei met pensioen zijn gegaan. Tegenwoordig is Josué de 
man die de zaak organiseert. Een jonge bevlogen vent die een 
frisse wind door het geheel laat blazen. 

We weten allemaal dat ons geld besteed wordt aan 
voedselpakketten, maaltijden, psychische hulp ... noem maar op. 

Alleen al aan maaltijden zijn er in 2018: 5.700 uitgedeeld, 
bestaande uit voorgerecht, hoofdgerecht, toetje water, brood, een 
broodje ham of kaas mee naar huis. 5 dagen in de week. En een 
kopje koffie na de maaltijd. 

Ik zal u niet met getallen en aantallen vermoeien; hun verslag is 
nog niet helemaal klaar, als we dat krijgen zal ik wat getallen en 
aantallen in de kerkband zetten. 

Josué vertelde me o.a. hoe hij aan vrijwilligers komt en hoe hij 
projecten voor elkaar krijgt zonder dat dat de organisatie veel geld 
kost, of helemaal niets. 

Hij had het idee; de mensen kunnen hier gratis douchen ’s morgens 
en daar wordt veel gebruik van gemaakt. Ze komen in hun vuile 
kloffie… komen schoon onder de douche vandaan en moeten hun 
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vuile kleren weer aan, want geld voor een wasserette hebben ze 
niet. Dat moet anders kunnen; schoon in schone kleren!!!!! Dus, 
stapte hij naar grote witgoedwinkels, legde hen zijn probleem voor 
en al snel had hij een zaak gevonden die hem gratis een 
wasmachine en droger leverde, geïnstalleerd en al. De 
voorbereidingen daarvoor werden door vrijwilligers met gouden 
handjes gedaan en er staan nu prachtige machines voor die 
mensen klaar, waar ze gebruik van kunnen maken en dat ook doen. 
Alleen de elektrakosten zijn voor de organisatie. 

Schoon lijf, schone kleren... nu nog een kapper... zijn volgende 
plan. Hij vond weer een bedrijf dat gratis een volledig ingerichte 
kapperssalon leverde. Een kapper die eens per week een middag 
komt wassen en knippen was ook gauw gevonden, ook weer een 
vrijwilliger. Prachtig toch...zoveel mensen die zich daarvoor inzetten 
en belangeloos hulp bieden aan mensen die het financiëel zo 
moeilijk hebben en vaak geen dak boven het hoofd. 

In totaal hebben ze nu 243 vrijwilligers die regelmatig daar een 
aantal uren per week of maand meehelpen. Deze organisatie is 
inmiddels uitgegroeid tot de grootste in Denia. Ze werken o.a. 
samen met het Rode Kruis en Caritas. 

U begrijpt... daar is ook heel veel geld voor nodig… een 
vrachtwagentje dat elke week uit het magazijn het voedsel naar de 
plek brengt waar het verdeeld wordt in porties voor gezinnen met 
drie, vier of meer mensen; opslagplaats, verzekeringen, 
schoonmaakploegen, elektra, gas, water. En we kunnen zelf nog 
wel meer posten bedenken die betaald moeten worden. De 
voedselpakketten werden altijd in plastic tassen uitgedeeld, uit 
milieuvriendelijk oogpunt zijn dat nu kratjes geworden, die de 
mensen dus steeds mee moeten nemen en dan worden ze weer 
gevuld. Elke dinsdagmiddag staan er kratten klaar voor 35 
gezinnen. 

We hebben allemaal de natte Paasdagen nog in het achterhoofd. 
Veel schade, ook bij onze mensen, maar de voedselbank had er 
een mazzeltje aan. 

De Semana Santa is voor de Spanjaarden een speciale week om 
samen met familie en vrienden te eten en dan vooral buiten... grote 
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paella’s, barbecues. Maar dat zat er dit jaar niet in, dus de 
mercado’s bleven met al hun ingekochte vlees zitten. De dag na 
Pasen kreeg Josué een telefoontje van een grote mercado. We 
hebben 1000kg vlees en dat moet moeten we kwijt, want dat 
kunnen we niet meer verkopen. Maar vandaag nog! Hoe los je 
zoiets op? 1000kg vlees! 

Hij heeft gelijk een aantal studenten opgetrommeld, waar hij ook al 
regelmatig om hulp vraagt en die kwamen opdraven... 
vrachtwagentje erbij... alles ingeladen en toen moest het midden in 
Denia, op de derde verdieping van het gebouw waar de maaltijden 
uitgedeeld worden, gebracht worden. Een heel klein voedselliftje is 
daar waar 30 kg per keer in gaat... dus dat werd sjouwen. De klus 
werd geklaard en 1000 kg vlees ligt in de grote vrieskamer 
driehoog, ook een geschenk van een bedrijf. Allemaal dankzij de 
hulp van vrijwilligers en zo “heb elk nadeel z’n voordeel” (citaat 
Johan Cruiff). 

Ik word altijd blij van zulke verhalen…… 

Ik hoop dat we gulle gevers blijven voor al die mensen die al of niet 
door eigen schuld in de misère zitten. 
We hebben in totaal € 4.623 kunnen overhandigen aan deze 

organisatie inclusief de glazen ton die € 405,15 opleverde en een 

paar persoonlijke giften.  

Er is mij gevraagd u daar heel hartelijk voor te bedanken met 
het verzoek of u ze wilt blijven steunen?! 

In de gelijkenis van de barmhartige Sameritaan wordt er niet alleen 
hulp geboden, maar ook nazorg!!!!! Aan ons ook de taak te blijven 
zorgen voor de mensen die het hoofd zo moeilijk boven water 
kunnen houden. Daar gáán we toch voor ?????? 
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Lilianafonds.                                                        Bram Gerth. 

Zaterdag, 13 november 2010. Op die dag wordt Matias geboren, 
ergens in Columbia. Groot feest want het is het eerste kindje van 
Cristina en Bernardo. Maar de moeder van Cristina kijkt bezorgd 
naar de beentjes van haar kleinzoon. “Multiple Artygirose” mompelt 
de kinderarts na onderzoek. Dat is een aandoening waarbij de 
gewrichten niet in de natuurlijke stand blijven staan. Er volgden vier 
operaties die een lichte verbetering brachten. Matias kon naar de 
kleuterschool, maar de overstap naar de lagere school mislukte. 
”We hebben al kinderen met een beperking”, zeiden veel scholen 
verontschuldigend. Medisch was er werk aan de winkel. Matias had 
veel nodig: een röntgenfoto van zijn ruggengraat, tweemaal per 
week naar de orthopeed, tweemaal per week naar de 
fysiotherapeut, voeten-en polsbeugels en orthopedische schoenen. 
Totale kosten; € 549,08. Dat is een duizelingwekkend bedrag voor 
een arm gezin. De vader van Matias is chauffeur op een minibusje 
en Cristina kan af en toe bij een naaister aan de slag. Geen vetpot 
dat bewijst ook de staat van hun huis. Na jaren is het pas half 
afgebouwd. Onlangs hebben ze hun koelkast verkocht. Er viel niet 
veel te bewaren en schulden kun je niet bevriezen. Maar het 
Lilianefonds laat Matias niet aan zijn lot over. Hij kan op hun hulp 
rekenen en nog een blijde boodschap: hij is eindelijk op een school 
toegelaten. ACAI, een strategische partnerorganisatie, begeleidt 
hem daar. Ook ondersteunt ACAI de ouders van Matias en de 
lerares. Een paar maanden geleden hield ACAI een feestelijke 
familiedag. Matias zong, lachte en danste. Wat deed hij? Ja, hij 
danste. Dankzij zijn wilskracht en de hulp van de talloze donateurs 
die het Lilianefonds steunen kan Matias weer lopen en dansen en is 
zijn leven volop in beweging. Matias lijkt herboren. Nog een keer 
feest. 
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Surg for All.                                                     Henk de Jong 

Even iets vertellen over dit project dat de kerk steunt. Dr. Rubio en 
enkele artsen in Valencia gaan als vrijwilligers naar Kameroen om 
daar te opereren en brengen veelbelovende artsen en verpleeg-
kundigen naar Valencia om ze een gedegen opleiding te geven. 
Daarna gaan ze terug met zoveel mogelijk chirurgisch materiaal. 
Op 12 april zijn Dr. Rubio en enkele collega's naar Monrovia, de 
hoofdstad van Liberia, afgereisd om daar de boel weer op te zetten 
die ze in Kameroen begonnen waren maar door oorlogsgeweld 
hebben moeten verlaten. Gelukkig kunnen de opgeleide artsen 
doorgaan met hun werk maar de burgeroorlog tussen Engels- en 
Franssprekende bevolkingsgroepen maakt het voor buitenlanders 
onmogelijk hun werk te doen. Bij hun bezoek aan Monrovia hebben 
ze ook gelijk nog wat operaties kunnen uitvoeren samen met de 
organisatie Mujeres por Africa, waar men mee samenwerkt. Na 
terugkomst uit Liberia heb ik Dr. Rubio gesproken en kenschetste 
hij de situatie als volgt: veiliger dan Kameroen wat oorlog betreft 
maar gevaarlijker wat gezondheid betreft. Ebola ligt in Liberia 
steeds op de loer. Dus een risico voor daar werkende artsen. Hij 
reageerde enthousiast op de grote baal medicijnen die Martine 
verzameld had en niet kwijt kon bij de Baptisten. Laten we 
medicijnen blijven sparen. Ze komen goed terecht en het contact is 
heel direct. Mochten ze op dezelfde bezwaren stuiten als de 
Baptisten, veel te veel werk om alles te rubriceren en op te slaan, 
dan weet ik het meteen. Ze hebben recent toestemming gekregen 
om heel veel materiaal op te halen bij Hospitaal LA FE en het 9 
October ziekenhuis in Valencia. Alles wat in operatiekamers maar 
even vernieuwd moest worden ging de deur uit, maar kan nog jaren 
dienstdoen. Containers vol. Men is bezig dit verzendklaar te maken 
om te versturen naar Monrovia en Kameroen. Kameroen??? Ja 
men probeert toch goederen naar het hospitaal in Shisong te 
krijgen; zeker in oorlogstijd is dat hard nodig. Een zeker risico zit er 
wel in maar niet geschoten is altijd mis. 



 

- 20 - 

Alles is uit God                           (ingebracht door Henk de Jong) 

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. 

Romeinen 11:36  

Hoe schiep God de wereld? Door te spreken alleen. Waaruit? Uit 
niets. 

Stel deze vragen aan willekeurige gemeenteleden, oud of jong, en 
je krijgt deze antwoorden. Hele generaties catechisanten hebben 
met zondag 6 beleden dat de eeuwige Vader hemel en aarde uit 
niets heeft geschapen en nog steeds in stand houdt. Uit niets, het 
lijkt zonneklaar. 

Totdat je in Romeinen 11 leest: “uit Hem”. 

De vertaling van deze tekst in de NBV is wat uitgebreider, maar 
letterlijk staat er kort en krachtig: “Want uit Hem en door Hem en tot 
Hem zijn alle dingen” Wat een verschil. “uit niets” klinkt 
onpersoonlijk, leeg zonder inhoud. “Uit Hem” ziet op een diepe 
onuitputtelijke bron van persoonlijke goedheid, wijsheid, liefde, 
kracht, kleur en variatie. Ineens bekijk je de wereld met andere 
ogen. Dat de wereld door God geschapen is, wisten we wel, al blijft 
ook dat een niet te bevatten wonder. Maar dat de wereld uit God 
voortkomt, hoe is dat mogelijk? Hoe rijk is God dan in zichzelf! Hoe 
diep is alles dan met Hem verbonden! Daar raak je niet over 
uitgedacht. 

Bron 

Het is allereerst belangrijk dat we alle mensen zó zien en 
waarderen, in hun hoge afkomst, uit God. Alle mensen, ook al zijn 
ze nog zo van hun hoge afkomst vervreemd en hun waardigheid 
kwijt. Ze zijn uit God en hebben iets van God, allemaal. Het is 
essentieel om dat in hen te ontdekken en zo mogelijk te benoemen. 
Er zijn zo veel mensen die zich inzetten voor de samenleving, die 
aandacht geven aan de eenzamen of hulp bieden over de grenzen. 
Ze kunnen dat doen vanuit allerlei motieven. Toch is al het goede uit 
God. Hij is de bron van alle oprechte liefde, of mensen dat nu zelf 
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beseffen of niet. Als christen leren wij dat dat zien en waarderen, 
want een andere bron van liefde is er niet. God is de bron van alle 
goedheid en trouw, in wie je die ook aantreft. En ga zo maar door. 
Je ziet veel van God terug waar mensen zich inzetten voor hun 
naaste en voor een leven in verbondenheid. Er is dus alle reden om 
die mensen positief tegemoet te treden en te waarderen om wat ze 
doen. Ook al bedoelen ze het niet christelijk, het is uit God en dat 
mogen wij hun vertellen. 

Diep verbondenheid 

Vanuit de innerlijke verbondenheid tussen God en zijn schepping 
gaan we meer begrijpen van Gods diepe liefde voor de wereld en 
voor alle mensen. Het is de liefde van een vader voor zijn verloren 
zoon en de liefde van een moeder voor haar kind. Gods diepe 
verlangen is dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot 
bekering komen, tot erkenning van de waarheid. Als je dat beseft en 
kijkt naar de mensen om je heen, dan kun je niet zwijgen. Vanuit die 
diepe verbondenheid tussen God en zijn schepping kunnen we ook 
meer begrijpen van de brandende toorn diep in God over het 
ontkennen van zijn liefde en voorzienigheid, over alle egoïsme en 
materialisme en alle kwaad dat mensen op zijn aarde aanrichten. 
Die toorn van God is nu al merkbaar, zij verstoort alle hoogmoedige 
plannen en laat niet toe dat onze bomen tot in de hemel groeien. Zij 
richt zich tegen alle mensen die Jezus afwijzen, maar niet zonder 
dat we hen met liefde vertellen over Hem die de toorn voor de 
wereld droeg. Zeker als je ziet dat mensen zich positief inzetten en 
goed zijn voor jou, keer je dan niet innerlijk van hen af door te 
zwijgen over de God van hun leven. 

Oneindig 

Omdat de schepping uit God is, komt er voor ons geen eind aan het 
ontdekken van nieuwe dingen. God is de onuitputtelijke bron van 
creativiteit, nooit zullen we Hem doorgronden, tot in eeuwigheid zal 
Hij ons weten te verrassen met wat Hij van zichzelf laat zien. Zoals 
Hij is, zo is zijn schepping uit Hem. De geheimen van de schepping 
zullen we nooit helemaal doorzien. We kunnen de schepping niet 
meten, niet in leeftijd en niet in omvang. Hoe oud de aarde is? We 
merken dat woorden tekortschieten. Ze is geschapen in de tijd, 
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tegelijk is ze uit de eeuwige God. Het is allebei waar en herkenbaar, 
maar wij kunnen dat niet op één noemer krijgen. 

Hoe groot is de schepping? Duizelingwekkend groot! Bovendien 
breiden de sterrenstelsels zich nog steeds uit. Er is geen meten 
aan. 

Alles wat we zien, is doortrokken van Gods oneindigheid en 
eeuwigheid. De sterren kunnen we niet tellen, net zomin als de 
waterdruppels in de oceaan en de cellen van ons lichaam. Dit hoeft 
ons niet te frustreren, maar laat ons wel beseffen hoezeer alles uit 
God is. 

Opnieuw 

De schepping is volstrekt goed geweest, omdat ze tevoorschijn 
kwam uit God. Ze was niet volmaakt in de zin van ´af´, maar van 
´net zo goed als God´. Ook de mens, zelf geen god, was net zo 
goed als God. Dit werpt een helder licht op de realiteit en de ernst 
van de zondeval. Onrecht, geweld, ziekte en dood horen er 
volstrekt niet bij. We leren die dingen te benoemen als indringers, 
ook in ons zelf, door onze schuld. We voelen tot op het bot hoezeer 
ze er niet bij horen, en we vertrouwen op God dat Hij ze weg zal 
doen om Christus wil. Daardoor leren we de noodzaak verstaan van 
onze nieuwe geboorte. Ook die kan alleen uit God zijn. Hij geeft het 
ons door zijn Geest. Niemand geeft zichzelf het leven, ook het 
nieuwe leven niet. Christus benadrukt die nieuwe geboorte als de 
enige manier om behouden te worden, door opnieuw uit God te zijn. 
Hij schenkt het ons, waarvan akte in de doop: opnieuw leven uit 
God en één zijn met Hem in zijn goedheid, zijn vreugde en 
verlangen, zijn gerechtigheid en waarheid. Nieuw leven strekt veel 
verder dan de vergeving van onze zonden. Het is een terugvinden 
van het ´uit God´in heel ons bestaan. Dat is lastig en nog lang niet 
af, maar toch al vol bemoediging en diepe vreugde. 

Chaos 

Ten slotte: slaat de catechismus de plank dan mis? De omschrijving 
´uit het niets geschapen´ kan ons immers zomaar op het verkeerde 
been zetten. Het geheim is dat de catechismus iets anders aan de 
orde stelt. Hier bestrijdt de catechismus dat God geschapen zou 
hebben uit reeds aanwezige chaos, of dat God en zijn schepping 
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zouden samenvallen (pantheïsme). Als zodanig is het ´uit niets 
geschapen´ als belijdenis al heel oud, uit de vroege jaren van de 
kerk. Calvijn nam het over in zijn Institutie, in een bijzin, zonder 
enige toelichting, zo vanzelfsprekend werd dit beleden. Op die 
manier kwam het ook in de Nederlandse Geloofsbelijdenis terecht, 
in artikel 12. Voor het goede verstaan moeten we letterlijk lezen wat 
er staat: God schiep niet uit iets. Voorafgaand aan de schepping 
was er niets. Er was wel iemand. Uit Hem kwam alles voort. 

                                                                                     Bas Luiten,Predikant in Amersfoort. 

Paus: 'De Bijbel brengt Gods adem in deze wereld' 

                                                                                 (ingebracht door Leo Koppelaar) 
Een kerk die leeft uit het horen van het Woord ‘stelt zichzelf nooit 
gerust met haar zekerheden, maar is onderdanig aan het 
onverwachte nieuwe van de Geest’, heeft paus Franciscus gezegd. 
 
Vaticaanstad 

De paus deed zijn uitspraken afgelopen vrijdag tijdens een 
toespraak tot de leden van de katholieke Bijbelfederatie, die in 
Rome haar vijftigste verjaardag vierde met een congres. De paus 
waarschuwde tegen de verzoeking om vooral over zichzelf te 
spreken in plaats van over God. De Schrift is ‘het beste vaccin 
tegen geslotenheid en zelfbehoud’, omdat het ‘Gods Woord is, en 
niet het onze’. Het brengt ‘Gods adem in de wereld’ en brengt 
volgens Franciscus de warmte van de Heer in het hart. 

Het Woord van God ‘blijft jong’, zei de paus, ‘ondanks alles wat er 
gebeurt, en het bewaart hen die het in praktijk brengen voor 
innerlijk oud worden’. En het is ‘een snijdend zwaard dat, wanneer 
het diep binnendringt, de gedachten en gevoelens onderscheidt, de 
waarheid aan het licht brengt, verwondt om te herstellen’. 

Verder zei de paus: ‘De prediking is geen retorische handigheid, en 
nog minder een verzameling menselijke wijsheden. Het is het delen 
van de Geest, van het goddelijk Woord dat het hart van de prediker 
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heeft geraakt.’ De paus nodigt uit te bidden dat ‘het Woord van de 
Heer zijn weg vervolgt’ en dat de Bijbel niet in bibliotheken blijft, 
maar door de straten van de hele wereld mag trekken, ‘waar 
mensen erop wachten’.                          

                                                                                   Hendro Munsterman, Nederlands dagblad 

                                                                                                              

 

Doctor Eucharistiæ, via Fr Lawrence Lew, O.P.                                                  (ingebracht door Bert Boxtart) 

De onschatbare kracht van volwassen dopelingen  

Mensen die als volwassene gedoopt willen worden hebben de 
Heer zelf ontmoet. De pastor wordt in hun nabijheid opnieuw 
een doopleerling. Jan Stuyt SJ spreekt uit ervaring. 

Als pastor heb ik verschillende volwassenen mogen vergezellen op 
hun weg naar het doopsel. Toen ze bij mij kwamen, was de genade 
mij al hoog en breed vóór geweest. Ik hoefde alleen maar namens 
de kerk te beamen dat ze welkom zijn. 

In de Krijtberg in Amsterdam bestaat al meer dan 25 jaar de 
gewoonte dat ieder jaar een groep volwassenen zich voorbereidt op 
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Pasen. Er zijn drie soorten deelnemers aan die jaarlijkse serie van 
twintig avonden, die loopt van oktober tot na Pasen. Er zijn 
ongedoopten die katholiek willen worden, er zijn er die in een 
protestantse kerk gedoopt zijn en die willen overstappen naar de 
katholieke kerk, en er zijn mensen die ooit katholiek gedoopt zijn als 
klein kind, maar nu ze de dertig gepasseerd zijn wel eens willen 
weten wat dat geloof inhoudt. 

Graag ter communie gaan 

Als ik ze mag dopen of opnemen in de kerk, vraag ik hen altijd om 
hardop in de volle kerk in één korte zin te zeggen waarom ze 
gedoopt willen worden. Ik herinner me nog de eerste keer. De 
kandidaat – een vrouw van rond de veertig – had naar eigen 
zeggen ongeveer honderd christelijke kerken bezocht in 
Amsterdam, de ene zondag na de andere. Uiteindelijk viel de keuze 
op de katholieke kerk en ze ging naar de parochie bij haar in de 
buurt. Haar antwoord op mijn vraag was: ‘Ik wil zo graag ter 
communie gaan’. 

Toen ze me een week tevoren zei dat dit haar antwoord zou zijn, 
schoten de tranen me in de ogen. Met haar zat het wel goed. Voor 
hoeveel katholieken zou dat gelden? Hoeveel hebben dat échte 
verlangen om de Heer te ontmoeten in de communie? Ik merkte dat 
het sacrament werkte al voordat het werd toegediend. 

Een moslima wordt christen 

De laatste aan wie ik het vroeg was een jonge vrouw in Antwerpen. 
Ze groeide op in een moslimcultuur en haar familie telt vele 
moslims. Een overstap naar het christendom wordt in zulke kringen 
niet erg gewaardeerd. Enkele maanden geleden dekte ik met haar 
de tafel voor een grote kerstmaaltijd voor daklozen. Toen ik haar 
vroeg hoe ze ertoe gekomen was christen te worden zei ze: ‘Ik zag 
bij Sant’Egidio in Antwerpen mensen die hun geloof in daden 
omzetten’. Toen ze dat gezien had wilde ze bij die groep mensen 
horen. Zo’n antwoord leidt meteen tot een ernstig 
gewetensonderzoek – en hoe zit dat met mij: zou mijn manier van 
leven anderen eerder dichterbij de Heer brengen, of mensen 
afstoten? Dan heb je even geen rake vragen van een geestelijk 
begeleider of van de digitale retraite meer nodig. 
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Een vreugdevol contrast 

Het gebeurt meer dan eens dat ik als bedienaar vragen heb bij de 
sacramenten die ik toedien: een doopsel van een kind met ouders 
die “het doen vanwege de grootouders”. Een eerste communiefeest 
waar het meer gaat om de nieuwe jurk, de eerste make-up en de 
cadeautjes. Een huwelijk waar je zo je twijfels bij kunt hebben. De 
vieringen in de Paastijd met volwassenen die bij de kerk willen 
horen vormen voor de pastor een vreugdevol contrast. 

Ik herken iets in de dopeling: die is door hetzelfde vuur geraakt als 
ik, toen ik de weg op ging van het religieuze leven in een orde. De 
Heer gaat ons voor. We proberen Hem te volgen – ieder in een 
eigen tempo en op een andere manier. Maar datzelfde vuur van de 
Geest mag je herkennen bij iemand die ook geraakt is. Pasen en 
Pinksteren liggen dan dicht bij elkaar. 

“Geloofsleerlingen” heten die mensen die zich voorbereiden op het 
doopsel in de Paasnacht. Als ik de getuigenissen hoor van al die 
mensen, dan ben ik degene die geloofsleerling is, en niet zij. Dank 
je wel dat ik in jullie ziel mocht kijken: Thale, Wil, Yasmina, Jeroen 
en al die anderen… 

Jan Stuyt SJ, jezuïet, was deken van Nijmegen en directeur van de Jesuit Refugee 
Service Europe. Momenteel is hij secretaris van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten. 

 

Inspiratieochtend 11 juni over Indonesië              Ari van Buuren 

In oktober 2018 maakten Liesbeth en Ari voor het eerst een 
prachtige reis naar Indonesië. In de koloniale tijd van Nederlands 
Indië sprak men van de Gordel van Smaragd, met een milde islam. 
We reisden niet als toeristen, want Ari was uitgenodigd lezingen te 
houden aan enkele universiteiten op Java. De studenten hongerden 
naar contact. We kregen bijzondere ontmoetingen. Het christendom 
is een kleine minderheid van10-12%, maar bloeit. We reisden rond 
vanuitt Yogjakarta. Graag delen we onze ervaringen. Welkom op de 
Inspiratie-ochtend dinsdag 11 juni. Koffie vanaf 10:30 uur.                                                                                                  
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                                                                                                                                      (ingebracht door Bert Boxtart) 

 

‘Bekijk de dingen zonder oordeel, alles mag er zijn’ 

Marije Hage schrijft op Facebook berichtjes waarmee ze 
gevoelige snaren raakt. Ze schuwt de rauwe kant van het leven 
niet. “Het is niet gek om te wanhopen. Het is niet gek om 
depressief te zijn.” 

“Mildheid, dat is wat ik aanbied in mijn berichten op Facebook. 
Bekijk je leven met mildheid”, zegt dominee Marije Hage. “Ik vind 
dat mensen soms heel hard voor zichzelf zijn. Dan slaan ze zichzelf 
voor hun hoofd omdat ze bang of onzeker zijn. Om te ontsnappen, 
spreken ze zichzelf hard toe of verdoven ze zichzelf. Dat is een 
snelle weg naar verlichting, maar op lange termijn maakt die de pijn 
alleen maar erger.” 

Ik kom er niet aan en ik keur het niet af, maar kijk er eens 

naar 

Marije houdt ervan om mensen te helpen. Zo begon ze ook met het 
schrijven van haar Facebookberichten. Ze had zelf bepaalde 
levensessen geleerd en beleefde er plezier aan die in mooie 
verhaaltjes met haar vrienden te delen. Al snel groeide het aantal 
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volgers op Facebook. Allerlei berichtjes stroomden haar mailbox 
binnen, van mensen waarvan Marije het idee had dat ze in nood 
waren. “Ik denk dat veel mensen zichzelf herkennen in mijn 
verhalen, die persoonlijk zijn. In hun ogen ben ik iemand die 
misschien wél het geheim of het grote verdriet dat zij meedragen 
begrijpt. En dat ze er met mij over kunnen praten in een veilige 
omgeving. Dat vind ik heel eervol, maar tegelijk heb ik als dominee 
een eigen gemeente, met pastorale taken. Ik kan niet iedereen 
helpen.” 

Een wijze psycholoog 

“Een veilige omgeving…” Woorden die goed weergeven 
waar Marije op Facebook over schrijft. Woorden die voor haarzelf 
teruggaan op een belangrijke ervaring. “Een paar jaar geleden ging 
ik naar een psycholoog. De relatie waarin ik zat liep niet lekker. Ik 
hoopte dat hij mij kon helpen. Van hem leerde ik: de dingen die mij 
raken en die pijnlijk zijn, die ik het liefst onder tien stenen zou 
verbergen, laat dat er eens een keer zijn. Hij zei: ik ben bij je, ik laat 
het in deze ruimte, ik kom er niet aan en ik keur het niet af, maar 
kijk er eens naar. Ik heb toen ervaren dat dat heel helend is. Dat dat 
een eerste stap kan zijn naar veiligheid in je leven: bekijk de dingen 
zonder oordeel, alles mag er zijn.” 

 

Een citaat van haar Facebookpagina 

“Iedereen doet maar wat. Iedereen probeert. Iedereen gaat en valt 
en struikelt. Ondanks wat je ziet aan de buitenkant, de plaatjes op 
social media, wat of waar dan ook. 

Dit moet je weten, want je denkt dat je de enige bent die ploetert en 
dat is niet zo. 

Terwijl de snelheid van de maatschappij voortgaat en de ruimte om 
minder snel en minder perfect te zijn steeds kleiner lijkt te worden, 
wil ik je vertellen: het leven is geen rechte lijn. Het leven is een 
wonderlijk pad vol kronkels en bochten en uitglijders. 

Ik zie mensen zich afvragen of ze gek zijn. Dat ze niet kunnen 
voldoen aan het tempo, de eisen, het harde werken. Of ze gek zijn 
dat er geen energie meer is. Geen lust meer in seks. Geen zin 
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meer, in niks. En dan begint het terugtrekken. Het zwijgen. Het op 
slot raken in jezelf. 

Alsjeblieft, neem de ruimte. Neem de tijd en de rust. Ook als het lijkt 
dat dat niet kan, dat dat nergens zou passen, juist dan. Het leven is 
niet: ergens aan voldoen. Het leven is niet: alles voor elkaar 
hebben. 

Het is niet gek wanneer je niet meteen je weg kunt vinden. Het is 
niet gek om te zoeken en te proberen. Het is niet gek om te 
wanhopen. Het is niet gek om depressief te zijn.” 

 Rick Timmermans is hoofdredacteur van Ignis 
Webmagazine en werkzaam bij het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit.  
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Detail uit het mozaïek ‘Auferstehung Christi’ van Kurt Zöller Bron: Wiki Commons.                             ( ingebracht door Bert Boxtart) 

Is Christus waarlijk verrezen?  

De Messias, zo beweerden de vroege christenen stellig, was uit 
de dood opgestaan. Die bewering, zo zegt Guido Dierickx de 
kerkvader Tertullianus na, is te ongehoord om onwaar te zijn. 

Er zijn sceptici die het geloof van de christenen een blind geloof 
noemen. Waar zien zij dat ‘blinde geloof’ vooral aan het werk? Na-
tuurlijk waar het gaat om de verrijzenis. Daarom citeren zij graag de 
uitspraak van de oude kerkvader Tertullianus (derde eeuw): “Credo 
quia absurdum.” Zij vertalen dit als: “Wat ik geloof (in casu de verrij-
zenis) is absurd, maar toch geloof ik het.” Kortom: gelovigen laten 
zich, net als Tertullianus, niets gelegen liggen aan de feiten, zo me-
nen zij. Maar klopt die opvatting wel? 

Schimmige ervaringen 

De vroege christenen hebben van meet af aan rotsvast geloofd in 
een lichamelijke verrijzenis van Jezus. De apostelen hebben er hun 
leven aan gewijd. Hoe zijn zij tot dat geloof gekomen? Werd het 
hun niet opgedrongen door een culturele omgeving die hun een 
courante interpretatie opdrong van enkele schimmige ervaringen? 

Het verrijzenisgeloof van de eerste christenen was cultureel heel, 
heel erg buitenissig 
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Dat is onwaarschijnlijk. In die tijd deden nog vele versies de ronde 
van het geloof in een leven na de dood. Bij de heidenen ging het in 
dat geval over een minderwaardig leven. Bij de joden van toen 
kwam een geloof in een verrijzenis wel voor. Het volk Gods zou in 
de eindtijd uit de dood opstaan. In zo’n verrijzenis geloofden de Fa-
rizeeën wel, de Saduceeën niet. Maar ook daar kunnen zij hun ver-
haal niet gehaald hebben. 

Onvoorstelbaar 

Te midden van al die uiteenlopende denkbeelden verschenen plots 
dan de eerste christenen met hun geloof in een lichamelijke en indi-
viduele verrijzenis, niet in de eindtijd maar hier en nu. Dat kon niet 
anders dan stoten op ongeloof. De mensen van toen meenden dat 
mensen die doodgaan doodblijven. Sommige joden meenden dat 
de verrijzenis in de eindtijd ten deel zou vallen aan het godsvolk, 
maar enkel aan het godsvolk. Terwijl de christenen geloofden dat 
de verrijzenis al in hun tijd ten deel was gevallen aan één mens. De 
joden geloofden dat het nieuwe lichaam, als het ooit zou verrijzen, 
hetzelfde zou zijn als het vroegere. Terwijl de christenen geloofden 
dat de verrijzenis een verheerlijking meebracht van het lichaam. En 
nog een verschil: de christenen geloofden dat de verrijzenis te beurt 
was gevallen aan de Messias. Onvoorstelbaar voor alle joden van 
die tijd want de Messias zou niet sterven. 

Het verrijzenisgeloof van de eerste christenen was dus cultureel 
heel, heel erg buitenissig. Letterlijk ‘ongehoord’. Hoe kwamen zij er 
dan toe? Er blijft maar één mogelijkheid over. Zij geloofden wat zij 
geloofden omdat zij daartoe werden gedwongen door een gebeur-
tenis, door een plots feit. 

Eensluidendheid 

Men oppert wel eens dat hun verrijzenisgeloof zich langzaam zou 
ontwikkeld hebben. Maar in dat geval zouden er in de loop van de 
jaren verschillende versies van de feiten ontstaan zijn. Dat is echter 
niet het geval. De verhalen van de evangelisten verschillen niet veel 
van elkaar, althans niet op wezenlijke punten. Die eensluidendheid 
is heel vreemd want die verhalen werden pas jaren later definitief 
neergeschreven. 
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Ze moeten dus trouw zijn gebleven aan een vroege mondelinge 
overlevering. Die geven zij weer zonder theologische of Bijbelse 
toevoegingen. Zo trouw zijn ze dat ze ook feiten vermelden die af-
breuk kunnen doen aan hun geloofwaardigheid. Het getuigenis van 
de vrouwen kon toen niet anders dan weinig overtuigend klinken 
voor niet-gelovigen. De evangelisten wisten ook dat er elementen in 
hun verhalen voorkwamen die konden afgedaan worden als hallu-
cinaties. Die tegenwerping vingen ze op door te verhalen over de 
verschijningen, over het lege graf, gegevens die elkaar aanvullen. 

Gedwongen door de feiten 

Wat heeft Tertullianus eigenlijk willen zeggen? “Credo quia absur-
dum” betekent niets anders dan: “Ik geloof het omdat mensen zo-
iets ongehoords niet hadden kunnen verzinnen. Zij moeten daartoe 
gedwongen zijn geweest door de feiten.” Tertullianus huldigde dus 
geen blind geloof en goed gevormde christenen doen dat evenmin.  

Auteur: Guido Dierickx SJ is een Vlaamse jezuïet. Doceerde politicologie, sociologie en 

godsdienstsociologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij is redacteur van Ignis Webmaga-

zine.  

 

Ook mensen die makkelijker juichen voor Ajax 

        dan voor Jezus, doen mee aan The Passion 

                                                                                                  (ingebracht door Leo Koppelaar) 

Als je kijkt naar de cijfers van de kerkverlating zou een 
evenement als The Passion geen bestaansrecht hebben. 
Vanwaar dus al die belangstelling? 

De actualiteit in deze goede week staat voor veel mensen in het 
teken van grote gebeurtenissen. De Notre Dame die in brand stond, 
maar het land samenbracht om met vereende krachten het icoon 
weer op te bouwen. Maar ook de winst van Ajax. Zonder The 
Passion zou het belangrijkste verhaal van deze week over Gods 
liefde voor iedereen, alleen unplugged te horen zijn in kerken voor 
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mensen die naar de kerk gaan. De ‘godenzonen’ van Ajax leggen 
het echter af tegen Jezus. The Passion is onze Notre-Dame. 

Meer dan ooit brengt The Passion dit jaar een boodschap die wijzelf 
en onze verdeelde samenleving zo nodig hebben: we zijn niet 
alleen. 

De negende editie van The Passion in Dordrecht heeft een 
historisch karakter. Dat komt allereerst door de betekenis van 
Dordrecht voor het christelijk geloof in Nederland. In deze stad werd 
400 jaar geleden het besluit genomen om de Bijbel te vertalen in 
het Nederlands. En er stond meer op het spel. De contouren van 
het Nederlands protestantisme kregen hier vorm. 

Maar The Passion in Dordrecht is ook historisch te noemen 
vanwege de betekenis van dit programma. Want Nederland is een 
overwegend seculier land geworden. De bekendheid met de 
belangrijkste waarden uit het geloof, het kennen van de verhalen uit 
de Bijbel en het begrijpen van de essentie van het christelijk geloof 
neemt zienderogen af. Volgens recente cijfers zijn we zelfs het 
minst religieuze land van West-Europa. In dit krachtenveld blijkt The 
Passion miljoenen kijkers te trekken. En duizenden volgen het 
programma live in Dordrecht. Diverse maatschappelijke 
organisaties maken The Passion mede mogelijk. Dordtse kerken 
grijpen het evenement aan om te laten weten dat hun deuren 
wagenwijd openstaan. En de dagen erna wordt er tijdens de koffie 
met elkaar over gesproken. Bijzonder is ook de inspanning van de 
gemeente Dordrecht die het thema ‘je bent niet alleen’ voorziet van 
extra activiteiten en een speciale campagne in de stad. Op basis 
van de kille secularisatiecijfers zou een programma als The 
Passion in Nederland juist geen bestaansrecht hebben. Het 
tegendeel blijkt waar. 

The Passion schuurt ook. Rapper Jebroer speelt dit jaar Barabbas. 
Jebroer staat op Witte Donderdag letterlijk tegenover Jezus, ook 
taalkundig als je de laatste naam van een spatie voorziet. In The 
Passion kiest de menigte tussen Jebroer die met het lied ‘Kind van 
de duivel’ voor ophef zorgde en Jezus die ons leert dat Gods liefde 
er voor iedereen is. Het is precies deze keuze die in het geloof 
centraal staat. Duidelijker kun je het verhaal van onvoorwaardelijke 
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liefde voor elk mens niet vertellen, ook al schuurt dit. Geloven is 
niet gemakkelijk. Je geloof uitdragen is nog moeilijker. Laat dat voor 
iedere gelovige, of je nu van The Passion houdt of niet, deze dagen 
de uitdaging zijn. Want hoe verkondig je als kerk of als gelovige het 
evangelie aan mensen die het weinig of niets meer zegt. Juist voor 
die kijkers is The Passion ook niet eenvoudig. Want het is voor 
deze groep nou eenmaal gemakkelijker om te juichen voor Ajax dan 
voor Jezus. En toch doen ze mee. Toch bereikt The Passion het 
aantal kijkers van een Champions League voetbalwedstrijd en is de 
arena van dit verhaal – dit jaar in Dordrecht – gevuld met mensen 
die hier kunnen ontdekken dat ze niet alleen zijn. The Passion is 
onze Notre Dame die weer wordt opgebouwd. Uit de as van onze 
tijd, door de eenzaamheid en het lijden heen, klinkt het evangelie 
van hoop en verlossing. De kracht van het paasverhaal leek 
verloren. Maar het einde krijgt niet het laatste woord. Pasen nadert.  

Het is makkelijker om te juichen voor Ajax dan voor Jezus. 

Arjan Lock • directeur Evangelische Omroep 

Bron:Nederlands Dagblad 

 

GAAN EN KOMEN 

Wanneer u dit leest, verblijven Wilma en ik hopelijk alweer in Ne-
derland, bij kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden, aan het 
werk o.a. in de Kerk. We zijn 4 april gekomen en hebben 27 mei de 
pastorie “Pastoralia” achter ons moeten laten. De weken ‘vlogen’ 
voorbij. Elke dag was er wel iets te doen, enkele vergaderingen, in-
spiratie-ochtenden en vooral bezoeken en natuurlijk talloze ontmoe-
tingen ergens aan tafel. We zijn telkens weer hartelijk ontvangen, 
kregen veel plezierige contacten en genoten van de omgeving.  

We bewaren fijne herinneringen aan de Nederlandse Interkerkelijke 
Gemeente Denia. De onderlinge verbondenheid zij alle mensen be-
kend, tot eer van de Naam en tot heil van hen die gaan en komen. 
Wij wensen de opvolger en zijn partner een goede tijd hier! 

Hartelijk gegroet, Wilma en Erik Schuddebeurs                                                                            
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Hoezo een gelukkig leven?                    (ingebracht door Derk Rozema) 

Laatst las ik met een groep mensen een stuk uit de Bijbel.      
We gingen dat samen bespreken. We gebruiken allemaal 
verschillende vertalingen van de Bijbel, uit verschillende 
decennia. Daardoor kan er soms best wat verschil zitten in de 
teksten. Deze week viel mijn oog op een zin over hoe God van 
ons vraagt dat we leven en dat als we dat naleven, we dan ‘een 
gelukkig leven zullen hebben’. 

Zo stond het er ten minste in de Bijbel in Gewone Taal (2014) die ik 
gebruik. De zin irriteerde me een beetje. Ik had net die dag 
een boek uitgelezen over Helene Hanneman die in Auschwitz een 
schooltje oprichtte voor de kinderen en die aan het einde, samen 
met haar gezin, de gaskamer in verdween. Deze vrouw deed, ook 
op deze helse plek, nog haar best om goed te leven, Gods geboden 
te volgen en lief te hebben. Toch werd ze geslagen, vernederd en 
gedood. Hoezo een gelukkig leven? 

In een andere Bijbelvertaling was een subtiel, maar wezenlijk 
verschil in deze bewuste zin. Er werd hier niet ‘een gelukkig leven’ 
beloofd, maar dat we ‘gelukkig zullen leven’. Een gelukkig leven is 
een leven wat over rozen gaat, met genoeg te eten, een veilige plek 
om te wonen, geliefden om je heen, respect en kansen voor ieder 
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mensen. Er zijn miljoenen gelovigen op aarde die niet zo’n leven 
hebben. Geen happy-clappy-coca-cola-successtory. Maar gelukkig 
leven is iets anders volgens mij. Gelukkig leven is het beste maken 
van je situatie, genieten van de kleine dingen, gaan voor liefde en je 
inzetten voor een betere toekomst. Gelukkig leven is niet iets 
materialistisch, maar iets mentaals, een instelling. 

Hierin kon ik me beter vinden, zeker met het verhaal van Helene 
Hanneman in mijn achterhoofd. Een gelukkig leven heeft ze niet 
gehad, maar ze kon wel gelukkig leven. Niet elke dag, en niet altijd 
in dezelfde mate. Maar ze koos ervoor om zich niet klein te laten 
krijgen, te strijden voor een beetje geluk voor de kinderen van 
Auschwitz. En zo zong ze een wiegeliedje voor haar kinderen op 
weg naar hun dood, zodat ze met vrede in hun hart konden gaan.    
Je kunt gelukkig leven.  

Met God gaat je leven niet ineens voorspoedig, Hij belooft niet een 
gelukkig leven. Maar wel dat je gelukkig leven kunt, door te streven 
naar liefde, te zoeken naar mooie momenten en zijn vrede te 
aanvaarden. Uit: www.mijnkerk.nl 

 

De ZONDEBOK en Levinas                             Erik Schuddebeurs 

De eerste inspiratie-ochtend met mij ging over de zondebok. Het 
beeld van de bok die de schuld krijgt komt in de Bijbel voor bij de 
offers in het Oude Testament en bij de kruisiging van Jezus. Het 
beeld blijft actueel, tot en met de brexit, waar mensen elkaar de 
schuld geven of bang zijn de schuld te krijgen van wat er mis gaat. 
Bij het inpakken van mijn spullen kwam ik een boekje tegen van de 
filosoof Emmanuel Levinas ‘De plaatsvervanging’, hopelijk nog an-
tiquaris te verkrijgen. Het is niet gemakkelijk leesbaar, maar wel in-
teressant voor wie zich nog eens wil verdiepen in de vraag: ‘Wat 
gebeurt er wanneer wij elkaar ergens de schuld van geven?’ Ik ci-
teer de achterflap:’In dit geschrift staat niet het appèl van de  
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Oneindige centraal, maar de subjectiviteit die hierdoor geraakt 
wordt. Het is een antropologie van de verantwoordelijkheid. In de 
westerse filosofie maken de dimensies van bewustzijn, reflectie, ac-
tiviteit en identificatie de dienst uit. In een diepgravend betoog laat 
Levinas zien dat daaronder de passiviteit van de zelfheid, van de 
lichamelijke ontvankelijkheid, een dragende rol speelt. De enkeling 
als plaatsvervanger en gijzelaar is de verborgen spil van de ge-
schiedenis.’ Het is zeer pittige stof tot herkenning en bezinning. 

Over Tomáš Halík’s boek ‘Raak de wonden aan’ Ari v. Buuren 

Dit boek is bijzonder. Recensies stonden in ND en Trouw. Ari is het 
aan het lezen, en wil het graag delen met geïnteresseerden. De 
Tsjechische auteur groeide op in de communistische tijd maar 
kwam tot geloof. Hij beschrijft de verschijning van Jezus aan 
Thomas en diens aanraken van Jezus’ wonden. “In zijn wonden 
draagt Jezus alle wonden van de wereld en mensheid. Ook die 
wonden mogen we aanraken. Wie de pijn in de wereld niet serieus 
neemt, kan God niet belijden.” 

Wie heeft interesse om 1 of 2 maal samen met dit boek bezig te 
zijn? 

De predikanten die wij verwachten zijn: 

Aug.    Ds. Janny Elderling    Vaassen 
Sept /Okt.  Ds. Wilma vd Linden      (nieuw)    Apeldoorn 
Nov / Dec.  Ds. Maaike Schepers   Enschede 

Verantwoording 

De in deze kerkband gepubliceerde artikelen zijn o.a. overgenomen 
uit de onderstaande: 
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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 
www.mijnkerk.nl    www.nd.nl 
www.visie.eo.nl    www.magazin.eo.nl 
www.protestantsekerk.nl 

 

Collecterooster. 

De eerste collecte is altijd voor de KERK 
   2de collecte: 
26 mei  Sociale Projecten 
2 juni  Onderhoud 
9    “   Diaconie 
16  “   Sociale Projecten 
23  “   Onderhoud 
30  “   Diaconie 

AGENDA 

Zaterdag 8 of zondag 9 juni om 12 uur weer een Tuinconcert  

bij Peter Neeteson in Javea. 

Andreu Soler & Miguel Angel Cuadrado, Marimba en Piano. 

Voor kaartjes ga naar: WWW.MOMENTOSDEMUSICA.ES 
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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   
In de maanden juni en juli is dominee Ari van Buuren onze 
voorganger. Hij is bereikbaar via tel. nummer 0031 651 065 426. 

Gedurende de maanden september en oktober is Ds. Wilma van 
der Linden uit Apeldoorn onze predikant. In november verwachten 
we Ds. Maaike Schepers uit Enschede. 

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.) 1 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 
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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 0031 651 065 426 
 

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.   Jacqueline Polman, El Vergel        68 530 9487 
Lid.   Leo Koppelaar, Javea   +31 651 849 106 
Lid.   Bram Gerth, Javea   68 445 2491 
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           61 918 5887 

     Atie 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 


