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U bent van harte welkom!

Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura
“De Hoeksteen”

Samen
Onderweg

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca.
Elke zondag eredienst, aanvang 11.00 uur

Kerkblad van

Vanuit Guardamar del Segura volgt u de N332 in de richting van Torrevieja. Bij
de derde en tevens laatste rotonde van Guardamar gaat u links richting het strand.
Na 10 mtr neemt u het kleine weggetje naar rechts. Aan het einde gaat u rechts en
di- rect weer links, zodat u langs de N332 rijdt. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u
0,5 km in. Tot Residencia Bella Mare, nummer 11.
Vanuit Torrevieja volgt u de N332 richting Guardamar del Segura. U volgt de afslag
Montesinos.,Bij de grote rotonde Montesinos volgt U de afslag rechts richting El
Moncaio. Na ongeveer 1 km slaat u rechtsaf (afslag Platja El Mon- caio). In de volgende bocht houdt u rechts aan, zodat u langs de N332 blijft rijden. Dit is Calle
Austria. Deze rijdt u ongeveer 0,5 km in. Bij nummer 11 moet u zijn, dit is Residencia Bella Mare. De ingang van de kerkzaal vindt u aan de rechterkant van het
gebouw. Via het buitenterras kunt u de trap af. Tegenover het zwembad is onze
kerkzaal.
De coördinaten voor uw navigatiesysteem : 38° 03’ 48.96” N, 0° 39’ 17.74” W

“De Hoeksteen”, Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura

Predikant: ds. G. Solinger

Jaargang 8

24 januari 2016
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Redactioneel

We gaan al weer de vierde week van het jaar 2016 in. Het is wat aan de late
kant maar ik wil u allen toch nog een gezegend nieuwjaar toewensen. U allen
persoonlijk en u samen als Interkerkelijke Gemeente
’De Hoeksteen’ te Guardamar del Segura.
De afgelopen weken was het zondags erg rustig in de
kerk, velen van u hebben de feestdagen in Nederland
doorgebracht. Maar langzaamaan druppelt het weer
binnen. Ik begrijp nu helemaal dat u de winter graag
in Spanje doorbrengt. Zelf ben ik 8 januari aangekomen en wat is het hier heerlijk in de winter! Tot nu toe
nog maar één regendag gehad en voor de rest elke
dag volop zon! Ik hoop tot begin april te blijven.
Voor ds. Solinger zit het er hier bijna op. Hij zal 31
januari afscheid nemen. Die zondag hopen we ook het
Heilig Avondmaal te vieren. In de volgende uitgaven
van de ‘Samen Onderweg’ zal ds. Solinger een afscheidswoord schrijven.

Hartelijke groet,
Henny vd Heide
Playa Flamenca
tel. 06 522 76 330

De volgende ‘Samen Onderweg’ zal 21 februari verschijnen.
U kunt uw kopij tot uiterlijk zondagavond 14 februari naar mij mailen:
Email: redactie@iggds.nl

Pagina 4

Interkerkelijke Gemeente
“De Hoeksteen”

Kerkblad Samen Onderweg - 24 januari 2016

Pagina 17

Van de praeses
Pastoraal Team
EPIPHANIA

Dat wij kort voor de Kerst een zo mooie uitgave van Samen Onderweg in ontvangst hebben mogen nemen, is te danken aan ´Vrouwen-Power´. Onvoldoende
was gerealiseerd dat door de afwezigheid van velen het decembernummer van
Samen Onderweg niet gedrukt zou kunnen worden. Dat het speciale Kerstnummer, waaraan zo velen een bijdragen hadden geschreven, foto´s van de inwijding
van onze nieuwe locatie hadden ingestuurd en onze redactrice Henny met veel
smaak en zorg vorm had gegeven, op de plank zou blijven liggen, was onacceptabel. Vier vrouwen besloten er hun schouders onder te zetten. Henny communiceerde met Elke in Duitsland hoe de teksten op haar computer te ontvangen en te
openen waren, omdat de kopij alleen in de computertaal ´Publisher´ te ontvangen was, moesten er noodgrepen toegepast worden om de kopij verder te kunnen
verzenden. Alle teksten en foto´s moesten ingescand worden voordat Elke de kopij verder kon verzenden. Angelique werd gebeld om naar een printshop te zoeken. Gelukkig wist Selia een adres in Guardamar. Angelique is er uiteindelijk in
geslaagd om de drukker, die maar gebrekkig Engels sprak en geen kopij in
´Publisher´ kon ontvangen, tot grote inventiviteit te inspireren en na enkele mislukkingen rolde uiteindelijk het Kerstnummer van Samen Onderweg van de persen. Vrouwen-Power had het mogelijk gemaakt.
Hoe ingetogen hebben wij gemeenschappelijk de adventstijd beleefd en het feest
van de geboorte van Christus gevierd. Er was een speciale dienst om afscheid te
nemen van 2015 en stil te staan bij de gebeurtenissen, die ons in het afgelopen
jaar geraakt hebben. Onze kerk verloor na een lang ziekbed Riet Zuidhof. Zij laat
in ons midden een leegte achter. Verheugen konden wij ons met de komst van
nieuwe leden in de persoon van Max en zijn vrouw. Geheel onverwachts werd ons
aangeboden terug te keren naar Villa Augusta, dat inmiddels omgedoopt is tot
Resindencial Bella Mare. In onze nieuwe locatie werd onder leiding van Bram op
11 december een sing-in gehouden om het naderende Kerstfeest met gemeenschappelijk gezang in te luiden. Voor de Kerstdienst was er een feestelijk Kerstontbijt, waaraan 31 gemeenteleden en gasten deelnamen.
Veel minder staat een ander Christelijke gedenkdag in de belangstelling. Dat is
Epifania, het feest van Solemnitas Epiphaniae Domini (de Openbaring van de
Heer); bij ons beter bekend als Drie Koningen.

Voorzitter: Angelique Otten
Tel. +34 693 733 978; E-mail: leoottegro@home.nl
Leden:
Jan Kwint tel. 966 717 368; geen E-mail
Martha Wever tel. 0034-695076208 (Spanje)
tel. 0031-651680422 (Nederland); E-mail:mwkok69@gmail.com
Rina Dohmen tel. 692952549; E-mail:rina-42@hotmail.com
Elske Haveman tel. 966 712 943; E-mail: elskehaveman@hotmail.com

Financiën
Spanje (Iban) Rekeningnr: (ES41) 2100 6225 1602 0002 1905 (BIC code is
CAIXESBB) t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Internet
Website en E-mail: www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl
Email: info@iggds.nll

Colofon
Samen Onderweg is het kerkblad van de Interkerkelijke Gemeente
“De Hoeksteen” te Guardamar del Segura.
Samen Onderweg verschijnt elke maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij inleveren: per mail: redactie@iggds.nl
Redactie: Henny vd Heide, tel. 06-522 76 330; Emailadres: redactie@iggds.nl
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Wie, wat en waar
Kerkenraad
Praeses: George Reuchlin
Tel. +34 - 966 719 519; E-mail:j.g.reuchlin@t-online.de
Vicepraeses en kerkrentmeester: Albert Ferwerda
Tel. 966 712 099; E-mail: kerkvoogd@iggds.nl
Scriba: Henk Schoonenberg
Tel. 966 713 079; E-mail: scriba@iggds.nl
Pastoraat: Angelique Otten
Tel. +34 693 733 978; E-mail: leoottegro@home.nl
Diaken: Hetty van Rijn
Tel. 968 336 946; E-mail: diaconie@iggds.nl
Predikant: ds. G. Solinger
E-mail: predikantiggds@gmail.com
Tel. 865 770 841
Het (privé) mobiele telefoonnummer van de predikant kunt u opvragen bij de leden
van de kerkenraad

Adressen
Kerk
Residencia Bella Mare
Calle Austria 11
Urbanizatie Campomar
Guardamar del Segura
Kerkdiensten: Elke zondag om 11.00 uur
Adres pastorie:
Urbanización Benimar II.
Calle Conjunto Gema II No 4, Vivienda 231
03170-Rojales ( Alicante )
Tel. Pastorie/Predikant 865 770 841

Interkerkelijke Gemeente
“De Hoeksteen”
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In mijn jeugd werd Drie Koningen gevierd met een feestelijk ontbijt, waarbij het
koningsbrood op tafel stond. In het brood was een boon meegebakken. Diegenen
die de boon in zijn stuk brood vond was die dag koning en mocht een mooie
kroon van goudpapier opzetten. Nog steeds is in ons kleine dorpje, vlakbij de
.
grens met Nederland, Drie Koningen voornamelijk een kinderfeest. De
´Sterrenzingers´ trekken als de drie koningen verkleed door het dorp van huis
tot huis. Met veel fantasie zijn gordijnstof, bonte kleding en lakens voor de gelegenheid door zorgzame moeders met kunst en vliegwerk omgetoverd tot gewaden, die voor Oosters moeten doorgaan. De drie koningen worden begeleid door
een engel, die een op een bezemstel gemonteerde ster van bordkarton omhoog
houdt. Een van de Sterrenzingers trekt een poppenwagen achter zich aan met
daarin een pop, die het kindje Jezus moet voorstellen.
Bij elk huis in het dorp wordt aangebeld en als de deur geopend wordt, klinkt uit
de kindermonden:
´Die heiligen drei König, so sind wir genannt; wir kommen von ferne, vom Morgenland.´ waarna de kinderen met snoep - of beter nog fruit – worden beloond en
wat geld, dat voor een charitatief doel wordt gedoneerd. Bij het afscheid schrijft
met krijt de oudste van de Sterrenzingers op de traditionele wijze de letters C,M
en B naast de voordeur alsmede het jaartal van het pas aangebroken jaar. Het ziet
er als volgt uit: 20 * C + M + B + 16. De letters C, M en B staat voor de namen van
de drie koningen: Caspar, Melchior en Balthazar, maar de eigenlijke betekenis is:
´Christus Mansionem Benedicat´(Christus zegene dit huis).
Epiphania is het feest waarbij vooral in de Rooms-katholieke kerk en de Oosterse
Christelijke kerken de Openbaring van Jezus en de doop van Jezus worden gevierd. De Oosterse Orthodoxe kerken gedenken echter in de eerste plaat op
Epiphania de geboorte van Christus. Dat was oorspronkelijk ook zo voor de westerse Christelijke kerk, die vanuit Rome geleid werd. In 432 besloot Rome echter
de viering van de geboorte van Christus te verplaatsen naar 25 december. Toch
bleef Epiphania ook in de Rooms-katholieke kerk een belangrijke feestdag, waarop de drie koningen, de doop van Christus en het door Christus verrichte wonder
tijdens de bruiloft van Kana wordt herdacht. Epiphania is daarom onder meer in
Spanje een officiele feestdag.
In 1964 droeg paus Paulus VI Epiphania in de Geboortekerk in Betlehem een mis
op. Het was een gebaar van saamhorigheid omdat de Geboortekerk ook een
plaats van samenkomst is van de Armeense-Orthodoxe kerk en van de GrieksOrthodoxe kerk. De paus benadrukte de noodzaak tot eenheid met de (vertaalde)
woorden:
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Avondmaal
´Het blijkt vortaan voor allen duidelijk, dat men het vraagstuk der eenheid niet
ontlopen kan, heden dringt zich deze wil van Christus op aan onze geest en belast
ons, met wijsheid en liefde, alles wat mogelijk is te ondernemen om aan alle
Christenen de gelegenheid te bieden deel te hebben aan de grote weldaad en de
allerhoogste eer van de eenheid der kerk....´

Zondag 31 januari hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. Dit is
tevens de afscheidsdienst van ds. Solinger.

De paus stelt verder in dezelfde toespraak vast, dat de vetegenwoordigers en de
bevorderaars van de Christelijke godsdienst achting voor de wereld koesteren.
Met wereld bedoelde de paus toen nog de gehele mensheid. Voor de aarde was
nog te weinig aandacht. Dat wij als Christenen slechts als rentmeesters op aarde
zijn en derhalve ook verantwoordelijk dragen voor die aarde werd te weinig gehoord Het millieubewustzijn leefde nog niet bij de leiders van de kerken.

Cantorij

De wereldse- en kerkelijke leiders werden pas werkelijk wakker geschud door het
rapport van de in 1968 opgerichtte Club van Rome, waarin geleerden uit de gehele wereld met de publicatie van het in juni 1970 opgestelde rapport ´Grenzen aan
de Groei´ hun bezorgdheid over de ongeremde verkwisting van de grondstoffen
tot uitdrukking brachten.

George Reuchlin

Klimaattop, Vragen om bij stil te staan
Toen op 12 december de regeringsleiders elkaar in de armen vielen om te vieren,
dat zij gezamenlijk een accoord hadden bereikt om de opwarming der aarde af te
remmen, verschenen er krantenkoppen met als tekst 'Jubel en vreugdetranen in
Parijs’. Bericht werd dat 18 jaar na de conferentie in Kyoto over klimaatbeheersing
er nu door 195 staten unaniem overeenstemming was bereikt om de kooldioxyde
uitstoot zodanig te beperken dat de klimaatverandering niet meer zou mogen bedragen dan 1,5 graad Celsius.
Was er echter werkelijk reden om zich zo op de borst te slaan? Of zouden de dames en heren politici zich diep moeten schamen omdat zij alle eerdere
De feiten doen al tientallen jaren de alarmbellen met schrille tonen klinken. Wij
stoten per jaar tweemaal zoveel kooldioxyde uit dan de bossen en zeeën kunnen
absorberen. Dat absorberende vermogen van de aarde wordt desondanks nog

De cantorij repeteert elke woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.
Ons motto is ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’. Wij hopen als cantorij een
bijdrage te mogen leveren in onze wekelijkse diensten.

Goede Doelen
Als Nederlandse kerk in Guardamar ondersteunen wij met voedselpakketten
gezinnen die weinig tot geen inkomen hebben. Dit wordt o.a. bekostigd uit
de verkoop van tweedehands spullen. Wij doen een oproep aan u allen om
ons van spullen te voorzien die wij kunnen verkopen op de markt.
Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.
Leo en Ria de Bruijne
Tel. 966 722 987
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Even iets van God

Een arm om je heen als je moe bent of koud,
Een mens die je troost en die veel van je houdt,
Een hand in jouw hand als je niet durft te gaan,
Een stem die je roept als je eenzaam blijft staan.
Soms zie je even in je leven zomaar iets van God
Een blik vol begrip als je voelt het gaat mis
Een mens die juist komt als er niemand meer is.
Het Woord dat je raakt dat je moed geeft en kracht,
De kans die je krijgt die je nooit had verwacht.

Soms zie je even zomaar iets van God
Een mens die zegt: Toe, je kunt het, kom aan
Een droom die je helpt om weer verder te gaan.
Een teken van leven dat maakt je dag weer goed
Als jij het niet kan, komt er vast wel iemand die het doet.
Soms zie je even in het leven, zomaar iets van God
Even iets, even iets van God.

Elske Haveman

Interkerkelijke Gemeente
“De Hoeksteen”
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waarschuwingen in de wind geslagen hadden? Een oud Frans gezegde luidt
'Gouverner c' est prévoir' (regeren is vooruit zien) , maar wordt er nog met een
vooruitziende blik geregeerd of wordt er in paniek achter de feiten aangelopen?
verder door ons mensen vernietigd. Een studie van de WHO (World Health Organisation) toont aan dat tot het jaar 2030 nog eens 170 miljoen hectare bos - de
groene longen van onze aarde - gekapt worden. Dat is een gebied dat vijf maal
zo groot is als Duitsland.
De gevolgen zijn rampzalig. In China moest in de maand december vier maal
de hoogste waarschuwingsfase afgekondigd worden omdat er een zodanige
luchtvervuilende smog over de steden hing, dat men geen hand voor ogen
meer kon zien. In India had de WHO gemeten dat de lucht vervuild was met 400
tot 500 punten, terwijl de maximale waarde voor een gezond leefklimaat 25
punten bedraagt en in Italië moesten in de grote steden als Rome en Milaan
maatregelen afgekondigd worden om het autoverkeer wegens te hoge concentratie kooldioxyde en fijnstof te beperken. Hoe verontrustend de situatie inmiddels geworden is, blijkt uit twee berichten uit de krant van 31 december 2015.
Het ene bericht meldde dat de temperatuur op de Noordpool 50 graden te
warm is en het kwik rond de jaarwisseling niet eens meer onder het vriespunt
zal dalen. Het andere bericht meldde dat de hoofdstad van Iran, Teheran, al
bijna drie weken lijdt onder een zodanige smogvervuiling dat scholen en kinderopvang gesloten moesten worden.
Reeds in 1968 hadden internationale wetenschappers uit bezorgdheid besloten
een waarschuwend rapport te schrijven over de bedreigingen voor het klimaat
en het milieu. In juni 1970 rapporteerde deze 'Club van Rome' over de onheilspellende wijze waarop wij met de aarde aan het omgaan waren.
In 1997 werd er onder de auspiciën van de Verenigde Naties een internationale
conferentie georganiseerd in he Japanse Kyoto, maar een aantal grote landen
zoals Rusland, de Verenigde Staten, Canada, India en Australië weigerde om de
aanbevelingen uit het Kyoto protocol in daden om te zetten omdat zij - gedreven door egoïstische kortzichtigheid - hun industriële- en andere economische
belangen niet wilden schaden.
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Zou het nu - na de schijnbare overeenstemming aan het einde van de conferentie
in Parijs - beter gaan? Het antwoord ligt in de woorden van Professor Hans Joachim
Schellnhuber, directeur van het Potsdam-Institut fü Klimafolgenforchung, die grote
invloed toekent aan paus Fransiscus tijdens de conferentie. Schellnhuber gelooft
dat grote waarde is toe te kennen aan de woorden, waarmede paus Franciscus
tijdens de conferentie de nadruk heeft gelegd op de moraal. Het gaat bij de bescherming van het klimaat om fatsoen; dat men aan iets waardevols gelooft. Wij
koesteren in ons allemaal waarden; waarden, waaraan wij geloven en waarbij wij
hopen dat zij door anderen gerespecteerd worden, maar die desondanks te lang
verwaarloosd zijn. Schellnhuber gelooft dat uiteindelijk de beslissingen ten aanzien van de klimaatbeheersing gebaseerd zullen zijn op moraal en van die moraal
dient iedere consument zich bewust te zijn. Wij zijn immers allen rentmeesters
voor het behoud van de aarde, het klimaat en het milieu.
Van de vele strijders, die zich actief hebben ingezet als rentmeesters voor het behoud van klimaat en milieu, wil ik in dit korte bestek twee personen noemen.
De eerste is Albert Arnold (Al) Gore (1948), die twee termijnen de vice-president
van de Verenigde Staten was onder Bill Clinton. Voordat zijn ster aan de Amerikaanse politieke hemel schitterde, had Gore bestuursrecht aan de universiteit van
Harvard gestudeerd. Ondanks dat hij een tegenstander was van de Amerikaanse
inmenging in Vietnam, heeft hij zich toch voor de militaire dienst aangemeld en is
als correspondent naar Vietnam vertrokken, waar hij de verschrikkingen van de
oorlog van zeer nabij heeft meegemaakt. Na terugkeer in Amerika is Gore in 1971
- als overtuigd Baptist - theologie gaan studeren aan de Vanderbilt University Divinity School; een opleiding die hij na twee jaar afsloot met een aanvullende studie
rechten. Met die opleidingen wilde Gore in zijn verdere carrière vraagtukken van
geestelijke aard onderzoeken om de richting te ontdekken hoe sociaal onrecht
tegen is te gaan, dat hij als strijdig ondervond met zijn geloofsovertuiging.
Na tevergeefs in 2000 geprobeerd te hebben om tot president van de Verenigde
Staten gekozen te worden, heeft Gore zijn energie gestoken in het waarschuwen
tegen de dreiging van het opwarmen der aarde. Gebaseerd op de lezingen, die
Gore over de klimaatveranderingen door het gehele land hield, is de door hem
gepresenteerde film 'An inconvenient Truth' (Een ongemakkelijke waarheid) gemaakt.

Pagina 13

Verjaardagen
1-feb

Grada Wal-Visser

11-feb

Albert Ferwerda

25-feb

Bram de Smidt

26-feb

Martha Wever

28-feb

Wim Krósschell

Reanimatieles
Bij dezen wil ik u uitnodigen om reanimatielessen te volgen in november 2016 of
in maart 2017. Het is ook afgelopen jaar
weer gebleken hoe belangrijk het is om te
kunnen reanimeren.
Mocht u zich willen opgeven voor deze
lessen (2), dan kunt u dat via mijn mailadres doen. Wilt u dan uw voorkeur uitspreken voor november of maart?
De lessen worden in Rojales gegeven.
Data en tijdstippen worden gepland na voldoende deelname.
Graag voor 1 mei a.s. reageren. Dankan ik de data tijdig plannen.
Bij voorbaat dank.
Martha Wever
mwkok69@gmail.com
0034-695076208
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Van de kerkrentemeester
In een volgend kerkblad zullen nadere cijfers volgen, doch ik kan u op dit moment
wel meedelen dat de vrijwillige bijdragen over het jaar 2015 t.o.v. 2014 licht zijn
gestegen en dat is toch wel een verheugende mededeling.
Bijzonder dank voor uw bijdragen.

Albert Ferwerda

Collecten

Interkerkelijke Gemeente
“De Hoeksteen”
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Op 12 oktober 2007 ontving Al Gore, tesamen met het Intergovernemental Panel
on Climate Change, de Nobelprijs voor de Vrede.
Hebben wij de waarschuwingen van Al Gore ernst genomen? Hoe te denken over
het feit dat in Amerika in de weken voor en rond Kerstmis 6.63 biljoen Kwh elektriciteit is verbruikt alleen voor feestverlichting? In landen als Ethiopië en El Salvador wordt in een geheel jaar nog geen 5,5 biljoen Kwh verbruikt! Hoe vallen cruisevaart en vakantiereizen met vliegtuigen naar verre landen nog te rijmen met het
streven om de uitstoot van kooldioxyde te beperken? Wat doen wij als individuele
mensen om het verbruik van elektriciteit en de uitstoot van kooldioxyde en fijnstof te beperken? Nemen wij de trap of gebruiken wij de lift als wij de keuze hebben? Hoeveel elektrische apparaten staan in onze keukens, omdat wij niet meer
gewend zijn zelf te snijden, te mengen en af te wassen? Het zijn vragen om bij stil
te staan.
De tweede strijder voor het behoud van onze aarde is de Nigeriaan Kenule 'Ken'
Beeson Saro-Wiwa. Als lid van de Ogoni stam, die de vruchtbare delta van de Niger
bewonen, was hij in 1990 de oprichter van de Movement for the survival of the
Ogoni People (MOSOP). Hij organiseerde een geweldloze strijd voor zijn volk, die
voornamelijk van de landbouw leeft, tegen de machtige multinational Shell, die al
jaren lang de landbouwgronden vervuilde met olie, die uit slecht onderhouden en
lekkende pijpleidingen in de bodem liep. De militaire regering van Nigeria, die
financieel afhankelijk was van de royalties van de olieconcerns, wilde de protesterende Ogoni, die door Saro-Wiwa geleid werden, de mond snoeren en arresteerde
hem in in 1993 en 1994. Na een jaar in gevangenissen opgesloten te hebben gezeten, werd Saro-Wiwa - tesamen met acht anderen - door een speciale militaire
rechtbank op grond van valse getuigenissen wegens moord ter dood veroordeeld
en op 10 november 1995 opgehangen. Later hebben twee getuigen, die Saro-Wiwa
van moord beschuldigd hadden, bekend dat zij door Shell omgekocht waren en
bovendien een functie bij het olieconcern aangeboden hadden gekregen, indien
zij een valse verklaring tegen Saro-Wiwa zouden afleggen en meineed zouden plegen. Aanvankelijk heeft Shell nog geprobeerd om een internationaal schandaal te
voorkomen door het Ogoni volk 3.500 Britse ponden, 50 zakken met rijst, 50 zakken bonen en enkele kartons met suiker tomaten en aardnoten aan te bieden en
zodoende een veroordeling tot het betalen van vele miljoenen dollars schadevergoeding te voorkomen wegens het op grote schaal vervuilen van de vruchtbare
landbouwgrond in de delta van de Niger. Ondanks de vele internationale protesten
probeert Shell zich nog steeds aan een rechtzaak voor de Nederlandse rechter
over de aangerichte schade te onttrekken.
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De hel geel verlichte schelp van Shell langs onze snelwegen, zou ons bewust moeten maken in hoe verre wij in het welvarende Westen de door God aangestelde
rentmeesters van onze aarde zijn. Dat is een vraag die wij ons keer op keer zouden moeten stellen.

Interkerkelijke Gemeente
“De Hoeksteen”
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Zo is hij bij ons bekend, maar hij was ook een dichter onder de naam Guillaume
van der Graft.
Hij dichtte ooit over de vragende mens:
Vragenderwijs

George Reuchlin

Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis
Ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen
ik vroeg het aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord

Door mijn IKKE te verslaan
Leer ik beter te verstaan
Dat de ander mij kan leren
Dat in Liefde te investeren
Al het kwaad is af te weren.

Als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan
Wat is er dan
er is alleen een visserman

GR

die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel.

Van de voorganger
Vragen
Wij staan er niet vaak bij stil dat de eerste vraag niet een vraag was van de mens
aan God, of over God,maar een vraag van God aan de mens. Dit is de
vraag:”Adam,waar ben je?”.Een vraag vooronderstelt een antwoord.En zo kan een
mens ver-antwoord-elijk zijn voor iets.
Het is voor ons gevoel meer op zijn plaats als de mens een vraag stelt. Zo stelde
de rijke jongeling een vraag n.l. “Hoe kan ik het eeuwige leven be-erven? “.
De dichter Willem Barnard heeft veel kerkliederen geschreven.

Kort commentaar.
Tegenover ‘Ik vroeg,ik vroeg, ik vroeg’ staat:
‘Hij draagt ,Hij draagt, Hij draagt’.

Gerard Solinger

