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M

orgengebed van Dietrich Bonhoeffer

God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen
In mij is het duister, maar bij u is licht
ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet
ik ben bang, maar bij u vind ik hulp
ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede
in mij is bitterheid, maar bij u vind ik geduld
ik begrijp uw wegen niet, maar u weet de rechte weg voor mij.
Vader in de hemel,
lof en dank zij u voor de rust van de nacht
lof en dank zij u voor de nieuwe dag
lof en dank zij u voor al uw goedheid en trouw
in mijn leven tot nu toe.
U hebt mij veel goeds bewezen,
laat mij nu ook het zware uit uw hand aannemen.
U zult mij niet meer opleggen dan ik dragen kan.
U laat uw kinderen alle dingen ten goede komen.
Ontferm u, Heer, geef mij mijn vrijheid terug.
Wat deze dag ook brengt, Heer, uw naam zij geprezen!
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V

erwondering.

Zijn wij nog vertrouwd met verwondering?
Psalm 104 vers 24 – 30
Prediker 3 vers 9 -15
Ik bedoel niet de verbazing om het wonderlijke gedrag van anderen
of de gekte van deze tijd. Ik bedoel verwondering ervaren om het
wonderbaarlijke, dat wat zich aan jou voordoet als het ware een
wonder baart. Dat je ontzag voelt voor wat je ziet of hoort.
Verwonder je je nog? Heb je dat vermogen, dat een kind van nature
heeft, nog in je?
De psalmdichter van psalm 104 in ieder geval wel.
Wijsgeren zeiden het vroeger al: Verwondering is het begin van alle
wijsheid. En zij hadden gelijk. Als Galilei zich niet verwonderd had
over hoe het kwam dat een appel loodrecht naar beneden valt , had
hij nooit ontdekt dat diezelfde krachten ook maken dat een planeet
hun baan om de zon maken of James Watt die zich verwonderde
over een deksel dat wordt opgetild door kokend water en op grond
van deze waarneming vond hij de stoommachine uit. Duizenden
mensen hebben deze verschijnselen gezien maar niemand is er zo
verwonderd over geweest als zij! Kennis en wijsheid begint met
verwondering.
Alles hangt met elkaar samen, niets is vanzelfsprekend. De dingen
als vanzelfsprekend beschouwen is volgends de joodse denker
Abraham Heschel de zekerste manier om van God te vervreemden.
Vanzelfsprekendheid staat haaks op verwondering. Het wordt wel
de ont-tovering van de wereld genoemd. De wetenschappelijke
verklaring gaat voor het geloof uit. Geloof gedijt dan enkel nog daar
waar antwoorden ontbreken.
Prediker, een wijsheid leraar, die omstreeks de 3e, 4e eeuw voor
Christus leefde zegt daarover: God heeft de mens inzicht in de tijd
gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot
eind doorgronden. Er blijven raadselen. Niet alles valt te
doorgronden.
We zijn als de torenbouwers van Babel die de top volgens Prediker
niet zullen bereiken. Prediker relativeert onze verklarende
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bedrijvigheid: Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al
geweest. Prediker heeft het over dat wat komt en dat wat gaat en
daartegenover zet hij dat wat blijft, dat wat doorgaat.
Alles wat God doet, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te
voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij
ontzag voor hem hebben.
Ons bevattingsvermogen is ontoereikend.
Anders gezegd: Er gaat meer boven je pet dan eronder!
In de doorgaande tijd zijn wij een fragment, een lijn in een veel
groter en veel meer omvattend verhaal. Een lijn die er was, is en
blijft.
Ds. Wilma van der Linden

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.
Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.
Alfred Bronswijk
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S

amenvatting kerkenraadsvergadering

(14 okt. secr.)

Marjolein opent de vergadering en heet de zeven aanwezige leden
van harte welkom.
Wilma spreekt een morgengebed van Bonhoeffer uit en houdt een
inleiding over het thema Verwondering
(Ps. 104 vers 21 tot 30). Door oprechte verwondering zijn veel
belangrijke ontdekkingen gedaan.
1. Agenda. Onder agendapunt Pastorale zaken gaan we de
dienst van 27 oktober bespreken.
2. De notulen van 16 sept.. Deze worden akkoord bevonden en
getekend.
Naar aanleiding van de notulen:
a. Wie gaat de AED training met ons doen?
b. We stoppen pas per 1 jan. 2021 met ons lidmaatschap van
de Ned.club in Denia.
- Wie wil nieuwe leden interviewen tbv de Kerkband?
- Er is sinds kort een antwoordapparaat in de pastorie.
3. Pastorale zaken.
• De volgende inloopochtenden zijn op de dinsdagen
12 nov., en 10 dec.
Wilma stelt voor om op 27 oktober De dankdag voor het
gewas te vieren. Ieder wordt gevraagd een product mee te
nemen dat houdbaar is ( rijst, pasta, suiker, olijfolie enz.). Dit
wordt voor de aanvang van de dienst verzameld vóór in de
kerk en na de dienst geschonken aan de voedselbanken in
Denia en Javea.
• De ochtend van 17 sept. over het thema: Als ik God zeg
dan….! Is bezocht door 12 personen. Sommigen hadden
moeite met dit thema.
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• De Startzondag is begonnen met een blijde dienst en
afgesloten met een koud buffet in de tuin van Henk en Atie.
Dank aan iedereen die heeft geholpen om van deze dag
een succes te maken. Er waren 50 personen aanwezig.
• De actie om het structurele tekort van 3000 euro weg te
werken gaat in december van start. Ieder zal middels een
brief ( in kerkband en via de emaillijst) opgeroepen worden
om zijn/haar (extra) bijdrage te leveren aan onze mooie
geloofsgemeenschap.
• Wil jij een keer de bloemen verzorgen? Meld je dan aan bij
Martine Gerth.
4. Postverantwoording.
• Op 24 sept. hebben we een overlijdenskaart ontvangen mbt.
Corrie Koch. Vele jaren achtereen kwamen Rinse en Corrie
een aantal maanden in onze kerk. Corrie is 81 jaar
geworden.
• Tiny Berkman heeft namens ons een bloemetje gebracht bij
Arie Hoogstad die ernstig ziek is.
• Na een herinnering aan de redactie worden de kerkdiensten
weer vermeld in de HALLO.
• Opnieuw zijn de advertentiekosten voor 1 jaar betaald aan
DE WEEK voor vermelding van onze diensten.
5. Afsluiting. Wilma sluit de vergadering af met een gedicht.
6. De volgende KR vergadering is (Dv) maandag 11 nov. weer
om 10 uur.
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Ingebracht door Bert Boxtart

uitsnede ets Rembrandt ‘De predikende Christus’ (De Honderdguldenprent).

K

un jij je schaduwkanten accepteren?

Al te makkelijk doen we onszelf beter voor dan we zijn. Jammer,
want als we onze schaduwkanten omarmen, zitten we zoveel
lekkerder in ons vel.
De hulp van mijn zus komt uit Somalië. Ze heeft al volwassen
kinderen en spreekt zeer behoorlijk Nederlands. Om het huis
perfect in orde te brengen, heeft ze aan een half woord genoeg.
Wat mijn zus vooral plezier aan beleeft, zijn hun gesprekken tijdens
een kopje koffie. Maar er is wel een probleem: haar hulp wil zwart
betaald worden, want ze heeft geen paspoort.
Voor de Nederlandse overheid heeft de Somalische vrouw geen
identiteit. Ze is onzichtbaar. Maar voor mijn zus heeft de identiteit
van ieder mens vele facetten. Ze geniet van de rijke
persoonlijkheid, de wijsheid en de zorgzaamheid die haar hulp tot
een authentiek en aangenaam mens maakt.
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Geestelijke groei
Wanneer mensen de binnenkant van hun persoonlijkheid niet
aanvaarden maar ontkennen en verdringen, verhindert dat de
mogelijkheid tot geestelijke groei. In elke ontmoeting tussen Jezus
en mensen die op zijn weg komen, zien we die mogelijkheid tot
groei openbreken. Jezus straalt warmte en bevestiging uit en toont
begrip voor de zwakheid van de ander. Mensen die zijn hulp en
aandacht zoeken, steunt hij in hun positieve zelfbeeld. Tegelijkertijd
vinden ze vrede met hun schaduwkanten.
De manier waarop farizeeërs zich presenteren naar de
buitenwereld, irriteert Jezus mateloos. Doordat ze hun schaduw niet
aanvaarden, klopt de identiteit en de levensstijl die ze tonen niet
met hun binnenkant. In een gelijkenis beschrijft Hij hoe een
farizeeër tot God meent te kunnen bidden; het gebed van een
tollenaar zet hij daarnaast. Jezus schetst twee verschillende
mensen, met beiden een duidelijk zelfbeeld. Jezus vermijdt
principieel elke vorm van oordeel, maar rekent op
het onderscheidingsvermogen van zijn toehoorders – en op de
bereidheid om hun eigen (duistere?) binnenkant te aanvaarden.
Sympatie versus weerzin
De farizeeër is zeker van zijn zaak. Hij komt naar de tempel om
God duidelijk te maken hoe goed hij in elkaar steekt. Hem ontgaat
volledig hoe zijn schreeuwerige woorden vloeken met de plek hij
zich bevindt. Bij de tollenaar roept dezelfde tempelomgeving huiver
op, een gevoel van nietigheid en van mislukt te zijn. Meer dan in
andere situaties is de tollenaar zich ervan bewust wie hij is in het
oog van de samenleving. Hij accepteert dat zelfbeeld en
beschaamd mompelt hij: “Ik stel echt niks voor”.
Geen wonder, denken we, dat hij getroost naar huis gaat
Als we argeloos naar deze gelijkenis luisteren, kennen we
onbewust een uitgesproken eigen identiteit toe aan beide mannen.
De tollenaar ontroert ons en roept heimwee op, omdat hij naar
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zichzelf durft te kijken en zichzelf aanvaardt in al zijn schamelheid.
Dat maakt hem sympathiek. Zijn verdriet en schaamte maken ons
mild. Geen wonder, denken we, dat hij getroost naar huis gaat,
want in zijn gebed voelt hij zich door God waargenomen en
aanvaard. Heel anders bekijken wij de farizeeër. Die is zo
ingenomen met zijn eigen zelfbeeld, dat hij niet in staat is de
duistere kanten van zijn karakter te aanvaarden. Hij ontkent wie hij
in wezen is. De farizeeër kan zijn bezoek aan de tempel alleen
maar gebruiken om zijn zelfbeeld opnieuw te onderstrepen. Hij
heeft geen idee van zijn blinde vlekken en roept weerzin bij ons op.
We vinden hem een god-loze, opgeblazen kikker.
Als je de schaduwkanten niet verdringt
Van nature zijn wij geneigd ons naar buiten toe beter voor te doen
dan we van binnen zijn. Wij verdringen onze schaduwkanten. En
zodra je in staat zult zijn die bij jezelf te doorzien en te aanvaarden,
zal dat meteen verschil maken in je contact met je omgeving. Dan
kom je over als authentiek, als iemand die goed in zijn vel zit. Bij de
tollenaar staat de weg naar innerlijke vrede open.
Wat mij zus met name in haar hulp waardeert, is dat haar wijsheid
en zorgzaamheid van binnenuit komen. Dat maakt haar tot wie ze
is; wat zij toont is haar persoonlijkheid en haar identiteit. De
weigering van de overheid om haar een
identiteitsbewijs te geven, vindt mijn zus dan
ook voldoende excuus om haar hulp zwart uit
te betalen.
Peter van Gool SJ is jezuïet en begeleidt groepen en
individuele personen in hun spirituele zoektocht vanuit de
werkwijzen van psychosynthese.
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K

omt iets van God of niet?
(ingebracht door D. Rozema)

3 vragen om jezelf te stellen

‘Soms voelt iets heel goed, maar later lijkt het toch niet de
bedoeling. Soms voelt iets niet goed, en dan zegt iemand dat
God het toch wil. Ik snap het niet meer. Hoe weet ik nu zeker
wat van God komt?’ Deze vraag probeert Reinier Sonneveld te
beantwoorden.
Ik weet niet of je op dit antwoord zit te wachten, maar je zult nooit
100% zeker weten wat God wil of dat iets van hem komt. Nou ja,
als Jezus terugkeert dan, maar éérder...
Je vraag is waarschijnlijk voor alle mensen herkenbaar en lastig.
Iedereen vraagt zich wel eens af wat goed is – dat is voor
christenen dezelfde vraag als wat van God is of komt. We hebben
nooit een sluitend antwoord gevonden, anders zouden er niet
zoveel conflicten zijn; die gaan er uiteindelijk over wat nu eigenlijk
goed is.
Onze blik
Dat we het lastig vinden, komt deels door onze beperkte blik. We
zien vooral onze eigen belangen en kunnen ons lastig inleven in die
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van andere. Het lastigste is dat we niet in de toekomst kunnen
kijken. Soms lijkt iets goed, maar heeft het nare gevolgen. Soms
lijkt iets ongelukkig, maar zijn de resultaten juist prachtig. Je wijst
daar zelf ook al op.
Toch hebben we als gelovigen in de loop der tijd wel een paar
manieren ontdekt die je kunnen helpen bij het herkennen van God,
of beter gezegd: van zijn mogelijke invloed en betrokkenheid. Het
zal nooit een makkie worden en er blijft heel veel onzekerheid,
maar het geeft wel een richting. Hier 3 vragen om jezelf te stellen.
1. Lijkt het op Jezus?
De kern van het christelijke geloof is dat Jezus het meest precies
leefde wie God is. Hij is, anders gezegd, onze beste informatie over
God. Als er iets gebeurt dat ‘Jezus-achtig’ is, ben je daarom vrij om
te zeggen dat het ‘van God’ is. Alles wat Jezus-achtig is, is van
God. Dat is, om nog weer een andere term te gebruiken, koninkrijk
van God.
2. Noemen medegelovigen het ‘van God’?
De Geest van deze Jezus werkt in en tussen mensen. Dat hebben
we door de jaren heen gemerkt als gelovigen. Deze Geest maakt
ons zelf Jezus-achtiger – met hoeveel struikelen ook – en maakt
opmerkzamer. Je signaleert een gebeurtenis als ‘van een oude
bekende’, je gaat als ware Gods handtekening herkennen. Typisch
God, kun je dan denken. Die werkt zo.
3. Lijkt het op wat de Bijbel ‘van God’ noemt?
De Bijbel is niet de basis van ons geloof, dat is Jezus. Maar in de
Bijbel vind je wel veel informatie over Jezus en hoe mensen met
God zijn omgegaan. Daarom kun je bij gebeurtenissen en inzichten
waar je vragen bij hebt, actief op zoek gaan naar de betekenis
ervan in de Bijbel. Niet dat je altijd antwoorden zult krijgen – vaak
niet zelfs. Maar het zal je andersom ook weer verrassen hoe
actueel de Bijbel kan zijn en hoe herkenbaar de zoektochten van de
mensen erin. Ook zij vroegen zich vaak af of iets ‘van God’ is.
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Ik denk trouwens dat je niet zo veel hebt aan een tip die ook onder
gelovigen wel vaak wordt gegeven: als iets meezit, rust Gods zegen
erop. Dat kán zo zijn, maar veel gelovigen geven ook vaak precies
het omgekeerde advies: als iets tegenzit, zal dat wel ‘geestelijke
strijd’ zijn en moet je juist doorzetten. Zo weet je het dus nog steeds
niet! Of iets werkt of niet, of iets succesvol is of niet, dat is niet
meteen een indicatie of iets van God is of juist niet. Je hebt, denk
ik, meer aan de bovenstaande vragen.
Over Reinier Sonneveld: (Uit: visie.eo.nl) "Na een lange zoektocht werd ik christen. Die
zoektocht is mijn inspiratie om te schrijven over dat geloof.
Mijn laatste boek heet 'Het voordeel van de twijfel'.

I

n vertrouwen het roer overgeven (ingebracht door Henk de Jong)

“Je vraagt iets heel moeilijks ” zei Elia

(2 Koningen 2:10)

Hoe is het om los te moeten laten? Lukt dat? Hoe staat het met je
vertrouwen in de volgende generatie, die het roer over gaat
nemen? Zal het hen lukken in de storm van deze tijd? Hoe is het
eigenlijk met je vertrouwen in Gods leiding?
Het zou niet lang meer duren of God zou komen en zich op
bijzondere wijze openbaren aan zijn profeet Elia. Dit keer zou Hij
zich niet manifesteren in het geheimzinnig zachte suizen van de
wind, zoals toen op de Horeb. In een stormwind zou Hij komen, een
ongekende wervelwind, die Elia zou ontvoeren. De Heer laat zich
niet vastleggen, Hij blijft ons verrassen. Een rechtstreekse
opnamen van een mensenkind in die andere dimensie. Zoeken
heeft geen zin: hij is hier niet meer, want hij is opgenomen. (2
Koningen 2: 18) Alsof het om een oefening gaat voor later, als
Jezus op een even bijzondere wijze de hemel in zal worden
gehaald.
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Veteraan
Elia- iedereen kent hem. Tot in het buitenland. De Heer is mijn God,
heet hij. En zijn bestaan op zich is al een levende verkondiging. In
Gods naam kondigt hij de grote droogte aan. Die duurde net zo
lang als Jezus rondgang in Israël. Ook heeft Elia alles te maken
met het einde ervan. In Gods kracht verricht hij op het gebed
wondertekenen, net als later Jezus.
Elia de veteraan. Wat voelt hij zich alleen na zijn tour de force op de
Karmel. Hij verbeeldt zich dat hij als enige is overgebleven
Mismoedig maakt hij zijn verlangen naar de dood bekend. “Het is
genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven maar” God maakt hem
echter duidelijk dat het zijn tijd nog niet is. Zeker: het is ernstig
gesteld met Israël, maar Elia is echt niet als enige overgebleven:
zevenduizend getrouwen volharden in een leven met de Heer. En
hij is ook niet de laatste profeet. Zijn opvolger staat al klaar.
Trouw
Elisa heet hij en hij krijgt, met ¨vader¨ Elia als mentor, een gedegen
profetenopleiding. Bij hun eerste ontmoeting lezen we nog niet dat
Elia Gods opdracht uitvoert door Elisa daadwerkelijk te zalven als
zijn opvolger. Maar hij gooit hem wel direct zijn profetenmantel om
de schouders. Dat is veelzeggend. Elisa blijkt qua karakter een
soort Simon Petrus: enorm actief, spontaan en beslist, het hart op
de tong en leergierig. Als Elia´s afscheid nadert, weigert Elisa tot
driemaal toe zijn ´vader´ alleen te laten gaan. Hij is ook zo trouw als
Ruth. Onderweg blijken de andere profeten volledig op de hoogte
dat de Heer vandaag Elia van zijn ´zoon´ weg zal nemen. Vanuit
Jericho bij de Jordaan aangekomen, slaat Elia, met vijftig profeten
als getuigen, zijn mantel op het water en het water wijkt - net als bij
Mozes en Jozua. Tijdens de wonderlijke oversteek is daar dan, op
uitnodiging van Elia, Elisa´s laatste wens: Laat mij dubbel in uw
geest delen.
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Twijfel
“Je vraagt iets heel moeilijks” is het weifelende antwoord van de
scheidende profeet. Hoezo moeilijk? Elisa vroeg toch in vol
vertrouwen niets anders dan een dubbel aandeel in Elia´s
geestelijke nalatenschap: het eerstgeboorterecht op het gebied van
de geest van de profetie?
Is dat niet geheel in lijn met de opdracht van de Heer. Elisa zalven
als profeet in zijn plaats? Het is ondenkbaar dat Elia dit vergeten is.
Het heeft er dan ook alles van dat hij het min of meer verdrongen
heeft door, nu het er op aankomt, moeilijk te gaan doen en te
zeggen: “je vraagt iets heel moeilijks”. Hij had ook welgemoed
kunnen zeggen, met een twinkeling in zijn ogen: “ Wacht maar
rustig af, Elisa” En bij zichzelf blij kunnen denken: Geweldig! De
Geest werkt zo te merken al in Elisa, God laat hem voelen en
getuigen waarvoor Hij hem heeft bestemd.
Elia wil er eigenlijk niet aan dat deze jongen hem gaat opvolgen. Hij
zaait twijfel door te zeggen: “Moeilijk, Moeilijk… En “als je ziet hoe
ik van je word weggenomen, zal je wens vervult worden, maar als
je het niet ziet, gebeurt het niet”. Elia heeft gebrek aan vertrouwen
in Elisa. En daarmee gebrek aan vertrouwen in de God van Elisa.
Hij komt niet verder dan ´misschien´. De Heer moet maar beslissen
– daar komt het op neer. Alsof de Heer niet allang zijn beslissing
bekend had gemaakt.
Opvolger
Het komt vaker voor dat grote mannen, die in de ogen van mensen
hun sporen hebben verdiend, ineens ineenschrompelen tot de
doodgewone menselijke maat als het gaat om hun afscheid en als
de beoogde opvolger in beeld komt. Je zag het bij iemand als Ruud
Lubbers, die het wel heel bont maakte: toen kroonprins Eelco
Brinkman hem zou opvolgen, viel hij hem in het openbaar af, tot
schade en schande van zo´n beetje alles en iedereen. Hij – op mijn
plaats? Zo´n gedachte zat erachter. En die zit er vaker achter. Ze is
net afgestudeerd – neemt mijn praktijk over - kan de ervaren arts
denken. Moet uitgerekend hij met zijn denkbeelden op mijn
leerstoel zetelen, kan de beroemde hoogleraar zich afvragen.
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Is de nieuwe generatie studenten wel uit het goede hout gesneden
om in de gemeenten predikant te worden, kunnen emeriti zich
hardop afvragen.
Statler en Waldorf
Zeker, je kunt je zorgen maken over de toekomst, maar vergeet niet
dat het wel de toekomst van de Heer is en blijft. En dat het
trouwens ook nooit jouw plaats was die je nu moet verlaten, maar
een plek waar Hij jou in zijn genade tijdelijk gebruiken wilde. En nu
geeft Hij die plek aan een ander. Het is aan jou om daar royaal in
mee te gaan. In de stijl van Gods koninkrijk. En zeker niet zoals,
Statler en Waldorf uit de Muppetshow, die de wereld als twee
moppermannetjes becommentarieëren onder het motto “Het is
allemaal niet meer wat het geweest is” - zo hoorde ik het pas
iemand typeren. Dat geeft stof tot zelfreflectie, al gaat het te ver om
zoiets Elia aan te wrijven. Tegelijk, laten we niet te gemakkelijk over
zijn kleingelovige laatste woorden heen lezen.
Rakelings
De Heer grijpt zelf in: zijn vurige paarden rukken Elia uit de zonde
weg. Rakelings langs de hel rijdt hij de hemel in. Hij werpt zijn
mantel niet eigenhandig naar Elisa- een onzichtbare hand zorgt
ervoor dat zijn mantel van hem afglijdt en voor Elisa´s voeten komt
te liggen.
Ook Jezus had bij zijn hemelvaart kunnen denken: moet dit stelletje
mijn werk voortzetten’
Maar Hij dacht het niet. Hij beloofde zijn <<geest en zond Hem ook.
Als wij vandaag bidden: Kom Schepper, Geest, daal op ons neerdan zegt Hij niet. “Jullie vragen iets heel moeilijks” Hij houdt zich
aan zijn opdracht: zalf deze mensen tot profeten.
Jij en ik, we weten niet wat onze laatste woorden zullen zijn. Maar
we weten wel wat Jezus´laatste woorden waren. En dan weten we
genoeg.
Han Hagg ,predikant Gkv zwolle
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Ingebracht door Bert Boxtart

‘

M

et zo’n pareltje van een gebed
kan ik een hele week vooruit’

Omdat liturgische gebeden soms beter uitdrukken wat we in de
kerk vieren dan wat de catechismus of de theologen ons te
vertellen hebben.
Als voorganger is het mijn rol om op feesten van de kerk uit te
leggen wat we die dag vieren, bijvoorbeeld op het Hoogfeest van
Maria ten Hemelopneming. Officieel vieren we dat Maria met ziel en
lichaam ten hemel is opgenomen – ik kan me daar eerlijk gezegd
weinig bij voorstellen. Een gelovige met gevoel voor humor vroeg
me eens ondeugend: “Vandaag vieren we toch dat Maria met
kousen en schoenen is opgenomen; of dacht jij soms dat Maria
zonder…?”
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Kompas
We moeten uitkijken wat we zeggen over de mysteries van ons
geloof, zeker in de verkondiging. Voordat je het weet verval je in de
banalisering van het heilige. Ik heb gemerkt dat de oude gebeden
van het Romeins Missaal een betrouwbaar kompas zijn om wel de
goede woorden te vinden. Dit staat op het feest van 15 augustus in
de prefatie:
Op deze dag is Maria ten hemel opgenomen. Zij is het begin, het
beeld van de kerk der voleinding. Zij houdt de hoop in ons levend
en is een troost voor het volk onderweg. Terecht hebt U, God, haar
het bederf van de dood niet laten zien.
Ik vind dat mooi geformuleerd en kan dit ook met overtuiging
doorgeven aan de mensen die op zo’n dag naar de kerk komen.
Kruisverheffing
Een maand later is er een ander katholiek feest dat niet meteen te
begrijpen is. Op 14 september viert de kerk Kruisverheffing. Het is
opnieuw het prefatiegebed van de dag dat uitlegt wat er gevierd
wordt, in dit geval met woorden van de apostel Paulus:
Daar op het kruis werden de machten van het kwaad gebonden,
werd onze dood gedood door Christus.
De prefatie is de inleiding op het tafelgebed. Er staan een stuk of
zeventig verschillende prefaties in het Romeinse missaal, voor
diverse aanleidingen en seizoenen. Een prefatie geeft aan waarom
wij, de mensen die dit vandaag bidden, redenen hebben om
dankbaar te zijn.

- 17 -

Wijsheid
Een oude wijsheid in de kerk weet dat we geloven in wat we
oprecht bidden. In het Latijn klinkt dat zo: Lex orandi, lex credendi.
Steunen op het missaal in de verkondiging is een toepassing van
dat inzicht.
Een andere mooie tekst is het gebed waarmee de liturgie opent op
de 27e zondag door het jaar:
In uw grote goedheid geeft Gij, God, ons meer dan ons toekomt,
meer dan wij verlangen. Vergeef wat ons geweten verontrust en
schenk ons wat wij zelf niet durven vragen.
Nieuwe vertaling
Met zo’n pareltje van een gebed kan ik een hele week vooruit en de
vertaling van 1979 is voortreffelijk. Ik ben benieuwd of de komende
vertaling dat zal overtreffen. Wat ik hoop.
Ik vrees echter het ergste voor de nieuwe Nederlandse vertaling
van het Romeins Missaal die op handen is. In de recente Engelse
vertaling van het Missaal zijn de prachtigste gebeden omgezet in
verheven geheimtaal die voorgangers noch gelovigen kunnen
begrijpen zonder grondige studie. Dát is nou iets wat mijn geweten
al op voorhand hogelijk verontrust, en waarom ik het onmogelijke
toch durf te vragen: dat de Nederlandse vertaling beter mag zijn
dan de recente Engelse vertaling. Maar ik vrees het ergste.

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.
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H

et is een hele geruststelling als mensen niet

precies weten waarvoor ze demonstreren
(ingebracht door Leo Koppelaar)

Op het drukke plein voor de Stephansdom in Wenen stond een man
bij een roze stand, met een roze hesje aan en een trosje roze
ballonnen in zijn hand. Je zou verwachten dat zo veel roze hem wel
vrolijk zou stemmen, maar zo zag hij er niet uit. Hij keek er zelfs
tamelijk beteuterd bij. Grote drommen toeristen trokken aan hem
voorbij zonder veel aandacht aan hem te schenken. Hij deed ook
niet veel moeite om de aandacht te trekken. Ongetwijfeld dacht hij
(dat zou ik althans denken): met zulke mooie roze ballonnen komen
de mensen vanzelf wel naar mij toe. Maar dat deden de mensen
niet. Die deden wat toeristen gewoonlijk doen: foto’s nemen van de
gotische kathedraal, in kluitjes achter druk pratende gidsen
aanhobbelen, vettige Oostenrijkse worsten eten. De man raakte zijn
roze ballonnen aan de straatstenen niet kwijt. Troosteloos trosje
balonnen ‘Marsch fürs Leben’, zo stond te lezen op al dat vrolijke
roze. In velden noch wegen waren de prolifebetogers te bekennen,
alleen die ene beteuterd kijkende man met zijn troosteloze trosje
ballonnen. Wel stond aan de overkant van het plein een ander
groepje betogers. Ze droegen spandoeken en ook heel vrolijke
regenboogvlaggen. Hun voorvrouw stond woest in een megafoon te
tetteren; uit de woordenbrij kon ik nog net opmaken dat zij wel voor
abortus was. De tegenbetogers dus ‘Against homophobia’, stond er
op een van de vrolijke regenboogvlaggen. Wat dat met de hele
kwestie te maken had, ontging me even. Maar goed, in alle
protestmarsen lopen altijd wel een of twee (of twintig of
tweehonderd) slimmerds mee die niet precies weten waarvoor of
waartegen ze eigenlijk ook alweer protesteren. Sommigen zullen
dat onnozel of inconsequent vinden.
Ik vind het vooral een geruststelling.
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Mensen die heel precies weten waar ze voor of tegen zijn, vind
ik doorgaans enge mensen.
Waar ik zelf meer moeite mee had, was een spandoek van een van
de tegendemonstranten, waarop vrij vertaald stond: ‘Had Maria
maar abortus laten plegen, dat had ons een hoop ellende
bespaard’. Ik ben niet behept met lange tenen, mij beledig je niet
snel, maar dit vond ik toch werkelijk ver beneden alle peil. Wat
denkt zo iemand te bereiken met zo’n smakeloze provocatie?
Overigens hadden de tegenbetogers wel meer succes met hun
geschreeuw. Vele toeristen bleven staan om te kijken, terwijl zij hun
braadworst weg hapten. Een enkele Japanner maakte een foto,
alsof de betogers gewoon de volgende Weense
bezienswaardigheid waren, na de Dom, de paardenkoetsjes en het
paleis van Sissi: diepe humorloosheid. Ik werd er eerlijk gezegd
vooral een beetje droevig van, van zowel de pro- als de
antibetoging. Dat had niet zozeer met mijn eigen opvattingen of
religieuze gevoeligheden te maken, maar vooral met een diepere
humorloosheid die al dit soort activisme tekent. Ze kunnen nog zo
enthousiast zwaaien met vrolijke regenboogvlaggetjes of roze
ballonnetjes; achter al die kleurenpracht gaat een grauwe
vreugdeloosheid schuil. Een massief gelijk, vijandig en argwanend.
Anti-heel veel, hoe hardnekkig men het ook pro-dit of dat noemt.
Achteraf las ik in de Oostenrijkse krant Der Standard dat er zo’n
1600 mensen met de Mars voor het Leven hadden meegelopen (ik
was gewoon net te laat op de Stephansplatz om ze te zien
vertrekken met hun roze ballonnetjes). Niemand kon of wilde de
verslaggeefster uitleggen waar men precies voor stond. Sommigen
weigerden te praten omdat de pers toch vooringenomen is – ja,
nogal wiedes dat je dan achteraf gelijk krijgt als je het inderdaad
weinig sympathieke krantenverslag terugleest. Wie onwelwillende
journalisten vreest, zal ze krijgen ook.
Met name de (overigens schaarse) jongeren konden het de
aanwezige journaliste domweg niet uitleggen. Zij hadden, aldus het
verslag, geen idee waarvoor of -tegen zij precies demonstreerden.
Een hele geruststelling.
Anton de Wit is hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad.
Bron:Nederlands Dagblad
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I

nspiratiemorgen - Inloopmorgen

12 november om 11.00 uur in de pastorie
De koffie staat klaar
vanaf 10:30 uur.

De eerste inloopmorgen is op dinsdag 12 nov. a.s. Dan willen we
nadenken over geloofsbelijdenissen. Wat is een geloofsbelijdenis?
Hoe ontstaan ze? Wat hebben ze te zeggen? Zijn
geloofsbelijdenissen de kern van de religie?
Zoals altijd staat om half 11 de koffie klaar. Om 11 uur pakken we
het onderwerp op.
Aan het eind is er een hapje en een drankje.
Allen hartelijk welkom,
Pastorie, Calle Aristeu 23 Denia.
Tot dan, Maaike
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D

e vriend van dag en nacht...

Ik ben de vriend van dag en nacht, Ik zal er zijn.
voor elke nood, voor elke klacht. Ik zal...
Een vriend in voor- en tegenspoed, Ik zal er zijn
die altijd voor je opendoet. Ik zal..
Klop en mijn deur zal opengaan, Ik zal er zijn
vraag en mijn hart zal openstaan, Ik zal..
Bons op mijn deur en schaam je niet, Ik zal er zijn
in levensangst, in zielsverdriet, Ik zal..
Voor elk verlangen, elk gemis, Ik zal er zijn
de God die altijd met je is, Ik zal..
Dit is je troost, je zekerheid, Ik zal er zijn
dit is Mijn Naam, nu en altijd, Ik zal...
Michel van der Plas, uit: De man uit Nazaret.

Na het overlijden van Hans heb ik (Maaike) veel steun gehad aan
bovenstaand gedicht.
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“

A

LS DE ZIELE LUISTERT …“

Henk Vijver

Onomatopeeën. Zo heten woorden die ontstaan door
klanknabootsing. Voorbeelden? De kieviet, de oehoe, de tjiftjaf en
de karekiet. Ze hebben allemaal hun naam gekregen door het
geluid dat ze voortbrengen. Dat geldt voor meer woorden: het
miauwen van de poes, het sissen van de slang, het zoemen van
bijen. Ook de trommel, de pauk en de fluit zijn namen die verwijzen
naar het geluid dat deze instrumenten voortbrengen. Onze taal kent
dus veel onomatopeeën. En de oorzaak daarvan is dat de
werkelijkheid rijk is aan “sprekende” geluiden en tekenen.
Zou het spreken van de mensen zo zijn begonnen en zich zo
hebben ontwikkeld? Als nabootsing van wat we horen in de
werkelijkheid om ons heen? Misschien kun je dan nog een (grote)
stap verder gaan. Mensen geven met behulp van taal zin en
betekenis aan hun leven en aan de wereld. Zo zijn de godsdiensten
ontstaan. Is godsdienstig geloof dan – althans in zijn oorsprong - de
verwoording van wat wij horen en zien in de wereld om ons heen en
in ons eigen leven?
Dat is wel wat de dichter Guido Gezelle suggereert met zijn mooie
verzen:
als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft
't lijzigste gefluister
ook een taal en teken heeft.
Je moet dus wel kunnen luisteren; daar hangt alles van af. Van de
joodse koning Salomo wordt verteld dat hij aan het begin van zijn
koningschap God vraagt om een “horend hart” (Naardense Bijbel).
“Leer mij om goed te luisteren” vertaalt de Bijbel in Gewone Taal.
Salomo is dus zo’n luisterende ziel, die Gezelle bedoelt. En
kennelijk is dat vermogen om te luisteren onder mensen zo’n
zeldzaamheid dat Salomo vanwege die bekwaamheid een wijze
koning wordt genoemd. Hij kan iets wat zeldzaam is. Wijsheid
betekent dat je de geluiden van rondom weet op te vangen en te
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duiden; de geluiden van de mensen en van alles om je heen.
Ontvankelijkheid heet dat met een mooi woord.
Een ontvankelijk mens zal heel veel weten te ontdekken in de
werkelijkheid; hij zal de ooievaar horen “klepperen” en de koekoek
aan zijn roep herkennen. En hij zal nog meer zien. Hij zal
ontdekken dat de graankorrel moet sterven om vrucht te kunnen
geven. En in het verlengde daarvan zal hij misschien gaan geloven
dat het leven sterker is dan de dood. In de graankorrel ziet hij dat
immers gebeuren. En zo bouwt die ontvankelijke mens, al
luisterend en kijkend, stapje voor stapje zijn geloof op. Soms met
enorme tegenslagen en terugval: er zijn immers ook graankorrels
die voor altijd sterven. Maar toch steeds weer bevestigd in zijn
vermoeden; want ondanks alle pijn en dood, gaat het leven door.
In een van zijn korte verhalen vertelt Jezus over een man die een
schat in de akker vindt. Hij verkoopt al wat hij heeft om die akker te
kunnen kopen (Mat 13,44). Die man heeft de rijkdom van de aarde
ontdekt. De aarde waarop wij leven bevat een kostbare schat. Wij
leven niet in een lege of betekenisloze wereld. Het tegendeel is
waar. De ontvankelijke mens proeft, ruikt, hoort en ziet de geluiden
en de betekenis die er ligt opgesloten in de aarde. Als een kostbare
schat. En ook al heeft hij soms ervaringen die de ontdekking van
die schat tegenspreken, dat alles valt in het niet bij die ene grote
rijkdom. Hij leeft van die akker met de schat.
Dat besef stelde de dichter Fernando Pessoa in staat rustig te
blijven zelfs bij de gedachte aan zijn eigen sterven.
Hij wist zich deel van een kostbare aarde en wist ook dat het leven
en de aarde na zijn dood zouden blijven bestaan. De aarde is niet
van jou afhankelijk en jij bent dus minder belangrijk dan je wellicht
geneigd bent te denken. Die gedachte gaf hem rust en troost. Het
gaat niet om mij, het gaat om het leven op de aarde. Hij dichtte
erover:
Wanneer de lente komt,
en als ik dan al dood ben,
zullen de bloemen net zo bloeien
en de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorig jaar.
De werkelijkheid heeft mij niet nodig.
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Pessoa noemde zichzelf geen christen, maar hij had wel die
kostbare schat in de akker gevonden. En met zijn gedichten deed
hij niet anders dan de schoonheid van die kostbare schat
verwoorden; zijn poëzie is klanknabootsing van de rijkdom die de
aarde biedt.

7

inspirerende inzichten over mediteren

Kun je je geloofsleven verdiepen door te mediteren? Ik vind van
wel. Hier alvast 7 inspirerende inzichten. (Ingebracht door D. Rozema)
1. De stilte helpt je beter om bij jezelf te komen en open te
staan voor God.
Je neemt de tijd neemt om te luisteren naar je eigen gevoelens
en gedachten. Daardoor word je meer bewust van wat er in je
leeft. Je krijgt ook de tijd om dat aan God voor te leggen, bijvoorbeeld door te bidden, of door gewoon stil te zijn.
2. Het verdiept je geloofsleven. Vaak wordt er een Bijbeltekst op
een meditatieve manier gelezen. Je luistert dan met je ogen dicht
een aantal keren naar de tekst. Daardoor wordt de betekenis groter. Woorden (God?) gaan tot je spreken, waar je er eerst misschien overheen las.
3. Het is gericht op het hele lichaam. Niet alleen je verstand,
maar heel je ervaring komt erin mee. Christelijke meditatie begint met het bewust worden van je lichaam. Dat haalt je uit de dagelijkse sleur. Daarna kan er een tekst worden gelezen en hoor
je naar de woorden. Ook dans is een vorm. Kortom: het is meer
dan werken met je hoofd alleen.
4. Je wordt sneller geraakt door de (Bijbel)teksten omdat je er
de tijd voor neemt en de teksten tot je laat spreken.
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5. Je stroomt vol met nieuwe inzichten en inspiratie. Doordat je
de tijd neemt de teksten tot je te laten spreken, ervaar je ook
nieuwe zaken. Je merkt op waar je mee zit, of wat je wilt veranderen of wat iets met je doet. Het is alsof je je leven in een ander
licht zet (dat van een tekst) en dat geeft weer een nieuwe kijk.
6. Je ontvangt niet alleen, je antwoordt ook: door gebed. Door
het mediteren op een tekst ervaar je wat het met je doet. Een bepaald woord of zin raakt aan iets in je leven. Dat kan gedachten
en gevoelens oproepen. Na dat moment is er de ruimte om iets
te bidden of tegen God te zeggen. Wat wil je zeggen in reactie op
wat je ervaren hebt? Wat wil je teruggeven aan God?
7. Het is rustgevend en geeft nieuwe energie. Christelijke meditatie is eerst leeg worden, stil worden, zodat je weer vol kan stromen. Die stilte is heerlijk in deze drukke tijd. Het geeft je nieuwe
energie. Met de nieuwe inzichten die je hebt opgedaan kan je
weer verder!
Uit: www.mijnkerk.nl

R

OSJ HASJANA

Bram Gerth.

5780 is het jaar waarin de Joden sinds ROSJ HASJANA, het
Joodse nieuwjaar, sinds 29 en 30 september en 1 oktober, leven.
Drie dagen duurt deze viering want Rosj Hasjana herinnert aan de
schepping van de wereld, in het bijzonder aan de zesde dag toen
de mens door G.d werd geschapen. Op deze dag gaf G.d de
opdracht aan Adam de wereld tot perfectie te brengen. Daarom is
Rosj Hasjana voor de Joden een moment om te bezinnen op het
doel van de schepping en, in het licht hiervan, het voornemen om
het leven meer betekenis te geven.
Op deze feestdagen wordt er op de Sjofar, de ramshoorn,
geblazen, het oude en aangrijpende blaasinstrument.
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De Sjofartonen voelen aan als een schreeuw uit het diepste van de
ziel.
De Sjofar heeft veel betekenissen. De Sjofar duidt aan dat op deze
dag G.d als het ware opnieuw als Koning van het heelal wordt
uitgeroepen. De doordringende klank roept de mensen wakker: om
spijt te betuigen en zich tot G.d te wenden. De Sjofar herinnert aan
het geluid van de Sjofar op de berg Sinai waar de Tien Geboden
voor altijd van G.d werden ontvangen.
Op 9 oktober was het Jom Kipoer, de grote verzoendag, voor de
Joden de heiligste dag van het jaar. Op deze dag wordt er gevast
en richten zich de smeekbeden tot G.d om vergeving, maar niet
voordat tussen de dagen van Rosj Hasjana en Jom Kipoer er met
de naasten verzoening tot stand is gekomen. Het is niet voor niets
dat Jezus in de Joodse traditie in het gebed wat Hij ons heeft
geleerd ditzelfde benadrukt. Veel Joden dragen op deze dag witte
kleding als symbool van de schone lei waarmee het nieuwe jaar
begonnen kan worden.
Een leuk weetje is het feit dat de granaatappel een belangrijke rol
speelt bij het vieren van Rosj Hasjana. Voor de viering van deze
dag liggen de markten in Israél vol met deze vruchten
De vrucht telt precies 613 zaden het getal van de mitzwot, de
geboden en de verboden, zoals die staan beschreven in de wetten
van Mozes. Bovendien is het kroontje van de vrucht een zespuntige
ster, inderdaad de Davidsster. Reden genoeg dus voor de Joden
om deze vrucht bij de viering van het Joodse Nieuwjaar, op tafel te
zetten.

W

at heb je aan het geloof?

Veel mensen leven buitengewoon goed en gelukkig zonder
geloof in God. Zeker in onze westerse samenleving is dat geen
enkel probleem. Waarom zou je geloven?
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Dit is een gewetensvraag voor gelovigen. Het is een directe vraag
naar het belang dat ze zelf hebben bij hun geloof. Wat betekent dat
geloof in de dagelijkse gang van zaken? Maakt het uit? Voegt het
wat toe? Of zég ik dat ik geloof, maar heeft dat geen enkel gevolg
voor mijn leven? Geloven is van doorslaggevende betekenis voor
mijn leven. Het geeft betekenis en richting aan alles wat ik
doe. Geloof in God is niet ‘iets erbij’, het is richtinggevend voor je
hele leven. Het geeft antwoord op vragen als: ben ik er toevallig of
ben ik gewild, niet alleen door mijn ouders, maar ook door mijn
Schepper? Voor wie leef ik eigenlijk en wat is mijn bestemming?
Waar gaat het naartoe met deze aarde?
Richting in het dagelijks leven
Geloof geeft mensen een draagvloer, een oriëntatiepunt in moeilijke
omstandigheden. Geloof biedt de mogelijkheid van vergeving en
herstel. Geloof reikt verklaringen aan; niet dat alles nu is opgelost,
maar er komt wel meer licht. Geloof geeft richting in het dagelijks
leven, het helpt mensen Jezus na te volgen in woord en daad.
Geloof biedt de mogelijkheid van gebed als ademtocht van de ziel.
Anne van der Meiden vat het zo samen:
het nut van een geestelijke reserve in bange tijden
het nut van rust voor je ziel en grond onder je voeten
het nut dat daar waar je barsten oploopt in je leven geloof je
weer heel kan maken
het nut
van verwerkingskracht; je leert dingen op een andere manier te
beschouwen
het nut van de hoop
het nut van navolging van Jezus, als je eens zo kon leven
het nut van vergeving
het nut van gebed
het nut van moraal
het nut van de deugd, simpelweg, goed zijn voor iets of
iemand.
Wat zou jouw antwoord zijn?

Uit: www.mijnkerk.nl
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D

ankbaar en blij

Wanneer u dit leest, zijn Jan en ik alweer een paar dagen thuis. Wat
zijn we dankbaar voor de 2 prachtige maanden die we in Denia
hebben doorgebracht.
De tijd is omgevlogen. We voelden ons thuis in deze gemeente en
zijn door velen van u hartelijk ontvangen. Wat een warme en fijne
gemeente! We mochten genieten van een warme en goede sfeer in
de diensten, van mooie en diepgaande gesprekken. En natuurlijk
ook van de prachtige omgeving, het heerlijke weer.
We hebben de startzondag als een van de hoogtepunten ervaren
en hopen dat deze start jullie een goed jaar mag brengen.
Ga met God….Vaya con Dios!
Warme groet, Jan en Wilma

D

e predikanten die wij verwachten zijn: (secretaris)

nov/dec Ds. Maaike Schepers

Enschede

jan/feb
mrt/apr
mei/juni
juli
aug.
sept/okt
nov/dec

Deventer
Den Haag
Steenwijk
Oosterbeek
Ede
Zaandam
Amersfoort

Alfred Bronswijk
Henk Blankespoor
Wilma vd Linden
Willem van Buren
Hans Reedijk
Ronald Ootjers
Rob Quispel
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C

ollecterooster.

De eerste collecte is voor de KERK
2de collecte:
Nov. 03 Sociale projecten
10 Onderhoud
17 Diaconie (voedselbank)
24 Sociale projecten
Dec. 01 Onderhoud

V

erantwoording

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

L

evensbeschouwelijke sites:

www.pkn.nl
www.reliwerk.nl
www.vrijzinnig.nl
www.protestant.nl
www.kerknieuws.nl
www.refdag.nl
www.statenvertaling.net
www.igniswebmagazine.nl
www.mijnkerk.nl
www.visie.eo.nl
www.protestantsekerk.nl

www.cgk.nl
www.debijbel.nl
www.vrijzicht.nl
www.christelijkweekblad.nl
www.hetgoedeleven.com
www.bruggenbouwers.com
www.nieuwwij.nl
www.ikonrtv.nl
www.nd.nl
www.magazin.eo.nl
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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
Gedurende de maanden november en december is Ds. Maaike
Schepers uit Enschede onze predikant. In januari verwachten we
Ds. Alfred Bronswijk uit Deventer.
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 december 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
Kerkenraad:
(emailadressen op de website) Telefoon:
Voorzitter:
Marjolein Weggen, Benimarco
+31 640 088 790
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 Kerkband: alberto.cabo.del.cabrio@gmail.com
Organisten:

Edo Luynenburg
Cor Pors
Peter Neeteson

96 575 6547
60 998 2839
63 497 9620

Hulp in nood:

Martine Gerth
Atie de Jong

61 918 5887
63 023 8424

Website:
Email:

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

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