NIEUWSBRIEF
VAN DE INTERKERKELIJKE GEMEENTE
GUARDAMAR DEL SUGURA “DE HOEKSTEEN”
Jaargang 1 no. 1 – Mei 2018
Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners
en toeristen aan de Costa Blanca
Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11, Urbanizatie
Campomar - Guardamar del Segura

Kerkdiensten: Elke zondag aanvang 11.00 uur
Predikant mei, juni en juli: ds. H. Fonteyn
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Van de (nieuwe) redactie
Beste Gemeente,
Er wordt wel eens gezegd: een nieuwe lente, een nieuw geluid.
Met de huidige veranderingen binnen de Nederlandse kerk van
Guardamar lijkt dit uit te komen. Een nieuwe kerkenraad, een nieuwe
redactie en een andere opzet van het kerkblad. De kerkenraad heeft om
diverse redenen besloten geen kerkblad meer uit te geven (hier bent u
reeds van op de hoogte gebracht), maar aan het begin van de maand een
zgn. nieuwsbrief uit te brengen.
Na het vertrek van Jan en Linda ter Maten naar Nederland deelden zij
mee dat zij het werk van de redactie neer wilden leggen. De kerkenraad
heeft mij gevraagd of ik de redactie van de nieuwsbrief op mij wilde
nemen en u begrijpt het al: hierop heb ik ja gezegd.
Ik wil mij, voor zover u mij nog niet
kent even aan u voorstellen.
Mijn naam is Anneke Nijhof-Bais en
ik ben gelukkig getrouwd met Henk.
Samen wonen wij negen maanden
per jaar in het mooie Ermelo in
Nederland en de overige drie
maanden in Spanje. Twee in het
voorjaar en een in oktober. Onze
verblijfplaats wisselt nog wel eens
hier in Spanje omdat we geen vast
plekje hebben, maar we vinden het
hier heerlijk. Ook kijken we elke week weer uit naar de zondagse
kerkdienst omdat we ons hier thuis voelen. Het gebrachte woord en de
onderlinge contacten ervaren we als een warme deken. We vinden het
heel bijzonder dat we in een over het algemeen Katholiek land een
interkerkelijke, Nederlandse kerk hebben kunnen vinden. Gods Geest
bindt ons aan elkaar over alle kerkmuren heen en daar zijn we heel
dankbaar voor.
Ik wil sluiten met een heel hartelijk bedankje aan Jan en Linda, die voor
mij het redacteurschap zo nauwgezet hebben verricht. Het ga jullie goed
in Nederland.
Anneke Nijhof
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Van de kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Hierbij kondig ik met trots onze eerste digitale
nieuwsbrief aan. De nieuwsbrief komt in de plaats
van ons kerkblad, dat iedere maand gedrukt moest
worden. Daarom hebben wij besloten om
maandelijks een digitale nieuwsbrief te
presenteren. Voor onze gemeente een historisch
moment. In het begin zullen zich nog kinderziektes
voordoen, zoals mogelijk de verzending naar alle
leden, maar na verloop van tijd zal alles vlekkeloos moeten verlopen.
De kerkenraad zal in deze nieuwsbrief verslag doen van haar
werkzaamheden en ook gemeenteleden kunnen nieuws of
wetenswaardigheden bij de redactie melden. De redactie zal worden
gevormd door Anneke Nijhof met als eindredacteur Henny van de Heide.
Wij hopen u met dit initiatief beter en sneller te kunnen informeren en zo
ook alle leden die in Nederland verblijven op de hoogte te houden. Voor
diegenen, die geen e-mail adres hebben, wordt er na het verschijnen van
de nieuwsbrief een aantal exemplaren geprint, die verkrijgbaar zijn in de
kerk.
De tijd raast ons wederom voorbij: onze huidige predikant Rob Quispel en
zijn vrouw Marga gaan ons alweer verlaten. Rob en Marga danken wij
hartelijk voor alle inspanning die zij de afgelopen periode voor onze
gemeente hebben gedaan. Na Rob mogen wij opnieuw Henk Fonteyn en
zijn echtgenote begroeten. Met de goede ervaringen van 2016, gaan wij
er van uit dat wij met deze predikant weer een plezierige en gezegende
tijd tegemoet zullen treden.
De huidige kerkenraad functioneert nu ongeveer een half jaar en gaat
voortvarend te werk. Zaken waar aan gewerkt moet blijven worden, met
behulp van veel gemeenteleden, zijn onder andere: deze nieuwsbrief, de
PR, het ledenbestand, het 10-jarig bestaan en het invulling geven aan het
beleid van onze kerk.
Tot slot danken wij alle mensen die hebben meegewerkt aan de vele
activiteiten van onze gemeente. Wij hopen elkaar in de komende tijd
wederom te ontmoeten.
Namens de kerkenraad,
Fred van den Heuvel, praeses
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Bedankt Jan en Linda
Ruim een jaar hebben Jan en Linda ter Maten de
redactie van ons kerkblad ‘Samen Onderweg’
verzorgd. Zelfs nog toen ze verhuisd waren naar
Nederland en niet meer officieel lid waren van onze
gemeente. Wij hebben vaak niet in de gaten
hoeveel werk dat is, maar geloof van mij dat daar
heel veel uren in gaan zitten. Jan en Linda, ook
langs deze weg willen de kerkenraad en gemeente
van Guardamar jullie heel hartelijk bedanken voor al het werk en tijd die
jullie hierin hebben gestoken! Een bloemetje is onderweg (inmiddels
hopelijk aangekomen). Wij wensen jullie, samen met Misha, Gods zegen
en alle goeds toe!

Namens de kerkenraad,
Henny van de Heide, scriba
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Een warme gletsjer
De drie maanden die we als
predikantenechtpaar in Guardamar
mochten doorbrengen zijn
voorbijgevlogen. De dagen zijn als
zand door de vingers geglipt.
Nu is het tijd om terug te blikken, na
te genieten van de vele ontmoetingen
en soms diepgaande gesprekken.
Wat een bijzonder gemeente is “De
Hoeksteen” en wat een bijzondere
dingen mochten we meemaken.
Het is een niet-alledaagse gemeente die het best te vergelijken is met
een gletsjer.
We leerden vroeger op school dat een gletsjer een reusachtige sneeuwen ijsmassa is, die langzaam van de berg afglijdt en zo voor smeltwater
zorgt.
Het leuke bij een gletsjer is, dat wat er aan de voorkant afsmelt er aan de
achterkant weer bijkomt. Soms is een gletsjer heel groot, maar dan weer
lijkt het of het smelten het wint van de aanwas. Toch blijft er altijd een
kern over.
We denken bij een gletsjer aan de kou, die bij sneeuw en ijs hoort. Hier
gaat de vergelijking mank, want de enige overeenkomst tussen de
gemeente en een gletsjer is de wisselende samenstelling. Wat hebben we
een warmte ontmoet. Veel mensen hebben ons pad gekruist.
Het hoogst aantal bezoekers van een dienst is 70 mensen geweest.
De week daarop waren een aantal mensen naar Nederland vertrokken en
andere mensen namen hun plaats in.
Voor ons werd weer bevestigd, dat het God is, die Zijn Gemeente bouwt.
Psalm 127: 1 zegt: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen
de bouwlieden”.
Als voor(bij)gangersechtpaar mochten we genieten van veel zegeningen.
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Kernpunt van onze bediening is en was: Het draait om De Heer en Zijn
koninkrijk.
We zongen niet voor niets elke week lied 58: Zoek eerst het Koninkrijk
van God.
Het zijn woorden die de Here Jezus sprak in de Bergrede, waarin Hij de
regels van Gods Koninkrijk uitlegt.
Het gaat niet om uiterlijke vroomheid of spiritualiteit, maar om de
innerlijke hartsgesteldheid. Het leren leven als volgelingen van de Here
Jezus, als discipelen. Ons hart op Hem richten.
Hem dienen door elkaar te dienen en elkaar te aanvaarden zoals Christus
ons aanvaard heeft.
Als u dit leest hebben we ons afscheidsmaal gehad.
Het eten, waarvan we genoten hebben, heeft ons lichaam verlaten en dat
bepaalt ons bij het tijdelijke van ons bestaan.
We mochten ervan genieten, zowel van het eten als de ontmoeting.
Ik denk aan lied 396 uit de Evangelische liedbundel: NIETS IS HIER
BLIJVEND.
Het is een onderdeel van een refrein, dat eindigt met:
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal
blijven bestaan.
Zo mochten we een poosje met jullie in liefde optrekken.
Liefde geven, maar ook heel veel liefde ontvangen.
We hebben kostbaar Brood ontvangen waarvan we mogen uitdelen.
Johannes 6:35 zei Jezus tot hen: “Ik ben het brood des levens; wie tot
Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal
nimmermeer dorsten”.

Marga en Rob Quispel
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Even voorstellen
Voor velen van u een bekend gezicht,
voor anderen wellicht tot nog toe
alleen een naam van horen zeggen.
Graag introduceer ik mezelf daarom
nog een keer kort bij u: Hendrik
Gerrit Fonteyn (hoewel er Fonteijn in
mijn paspoort staat, iets dat nogal
eens tot verwarring leidt). Geboren
Rotterdammer, dat hoort u nog wel
aan mijn dictie. Getrouwd met
Mirjam, die de eerste twee weken ook
te gast is in Guardemar. Samen
hebben we vier eigen kinderen en een pleegzoon, alle vijf zijn ze intussen
op eigen benen. Onze dochter Channa en haar partner Mathias in Lyon,
die hier in 2016 ook een weekje doorbrachten, hebben sinds vorig jaar
een dochtertje, Norah, ons eerste kleinkind. Een totaal nieuwe en rijke
ervaring, opa en oma zijn. Onze oudste zoon André woont met zijn
Oekraïense partner Valentyna in Kiev. Zij hopen de komende tijd ook nog
een paar dagen hier aan de Costa te verblijven, dus mogelijk dat u ook
hen nog ontmoeten zult. In 2016 heb ik hier met heel veel vreugde mijn
werk als tijdelijk predikant mogen doen. We hebben fijne diensten en
goede ontmoetingen gehad. Ik genoot altijd van de mooie begeleiding van
Mercedes en van het repeteren en zingen met de cantorij. We hebben ook
mooie filmavonden in de pastorie gehad en daar gaan we ook de
komende tijd weer mee aan de gang. Een keer een zangdienst met
‘gouwe ouwe’ liederen van Johannes de Heer staat ook op de agenda. Ik
hoop dat we op met elkaar kunnen voortgaan op de vertrouwde voet,
waarmee we in 2016 drie maanden met elkaar op weg zijn geweest.

Henk Fonteyn
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Bijzondere activiteiten mei 2018
Busreis naar Caravaca en Calasparra op Hemelvaart 10 mei
Op Hemelvaart, donderdag 10 mei, organiseert onze kerk, onder
voorbehoud van voldoende deelname, een bijzondere busreis. We
bezoeken deze dag de bedevaartsplaats Caravaca de la Cruz en het
prachtige rotskerkje in Calasparra. Beide locaties bevinden zich in de
provincie Murcia.
Caravaca de la Cruz is naast Santiago de Compostella de meest bezochte
bedevaartsplaats in Spanje. Het is de vijfde heilige stad van het
Katholieke Christendom. Pelgrims bezoeken de stad omdat naar verluid in
de middeleeuwen onder de Moorse (mohammedaanse) overheersing op
bijzondere wijze een kruis uit de hemel zou zijn neergedaald. Dit kruis
wordt in een zijkapel bewaard en is nog altijd te bezichtigen.
In Calasparra is een prachtige kapel in de rotsen uitgehouwen. In de zaal
boven de kapel worden vele attributen tentoongesteld, die verwijzen naar
de vele genezingen, die in deze kapel hebben plaatsgevonden. Op deze
unieke plaats zal onze predikant Henk Fonteyn een korte overdenking
geven in verband met Hemelvaartsdag. De reis staat onder leiding van
Fred van den Heuvel. Opgave bij Linda den Hertog
linda@versleverancier.nl. De kosten bedragen € 25,-- per persoon en zijn
inclusief een driegangenmaaltijd en fooien.

Basilica de la Vera Cruz

Santurio Virgen de la Esparanza, Calasparra
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Zangavond: Thema Johannes de Heer – donderdag 24 mei
Op donderdag 24 mei 2018 verzorgt de
Interkerkelijke Gemeente Guardamar del
Segura “De Hoeksteen” een meezingavond.
Centraal zullen deze avond de liederen staan uit
de bundel van Johannes de Heer, die door hem
in het begin van de 20e eeuw werd uitgegeven.
Tussen de liederen door zal de predikant ds.
Henk Fonteyn het nodige vertellen over deze
man die De Heer heette en de Heer diende.
Daarin zal veel over het leven, werk,
gedachtegoed en muziek van Johannes de Heer
aan de orde komen. Ds. Fonteyn heeft het
boekje “Werken zolang het dag is” gepubliceerd, waarin het dynamische
leven van deze Maranatha-prediker uitvoerig wordt beschreven. Johannes
de Heer (1866-1961) had aanvankelijk een muziekzaak in Rotterdam en
was gespecialiseerd in de verkoop van orgels. Later werd hij rondtrekkend
evangelist en publicist. Met name in Gereformeerde gezinnen werd zijn
muziekbundel veelvuldig gebruikt. De wat lichtere liederen vormden een
welkome afwisseling naast de wat zwaardere psalmen en gezangen, die in
de erediensten werden gezongen.
Waar? Kerkzaal “De Hoeksteen”, Residencial Bella Mare, Calle Austria 11
te Guardamar del Segura - Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Johannes de Heer
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Pastoraat
Vanwege de privacy en het feit dat deze pastorale update digitaal voor
iedereen leesbaar moet zijn, verschijnt deze voortaan in verkorte vorm in
de nieuwsbrief. Wij danken Martha Wever voor haar jarenlange inzet om
ons op de hoogte te houden van het ziekenfront.
Wij vragen uw blijvend gebed voor de langdurige zieken:
Petra Kortenoeven
Albert Ferwerda
Anton v.d. Velde
Angelique Otten
Ria de Bruijne
Recente toevoegingen:
Jan Kwint: Wacht nog steeds op een oproep van het ziekenhuis.
Ton Vandongen: Hoopt vanaf 1 mei loopgips te krijgen.
Selia Albrecht: Heeft nierproblemen, moet nog verdere onderzoeken
ondergaan.
Wij wensen alle zieken een voorspoedig herstel toe.
Mattheus 14:14 “Toen Hij uit de boot stapte en de grote menigte zag,
voelde Hij (Jezus) medelijden met hen en Hij genas hun zieken.”
Rina van der Laan-De Munck

Pastoraal team, vl.n.r. Rina, Elske, Martha en Jan

11

Nieuwsbrief IGGDS ‘De Hoeksteen’ 1/1 – mei 2018

De Cantorij
De cantorij repeteert elke woensdagochtend van 11.00-12.00 uur in de
kerkzaal. Ons motto is: “Kun je nog zingen, zing dan mee”. Wij hopen als
cantorij een bijdrage te mogen leveren in onze wekelijkse diensten. Bij
afwezigheid van de cantor is er een samenzang ter voorbereiding op de
komende zondag.

Een deel van de cantorij zingt onder leiding van Bram de Smidt

Verjaardagen mei

9 mei Ineke Sieders-Hagendoek
10 mei Lilian Jansen-Van den Bosch
27 mei André Verburg
31 mei Margaretha van Rijkevorsel-van den Broek
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Wie, Wat, Waar?
KERKENRAAD
Preases/Ouderling:
Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10
E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl
Vice-preases/Kerkrentmeester/Ouderling:
Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227
E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL
Scriba/Ouderling:
Henny van de Heide-Schuurman, tel. +31 6 522 76 330
E-mail: scriba@iggds.nl of kerkguardamar@gmail.com
Pastoraat/Ouderling:
Rina van der Laan-De Munck, tel. +31 6 138 61 784
E-mail: pastoraat@iggds.nl of rvdlaan@hotmail.com
Diaconie/Diaken:
Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 95 894
E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

FINANCIEN
Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is
CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar. Onze kerk
is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst
afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor
donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.
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ADRESSEN
PASTORIE
Urbanizacion Benimar ll
Calle Conjunto Gema ll no. 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com
KERKZAAL
Residential BellaMare,
Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar
03140 Guardamar del Segura

INTERNET
Website: www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl
E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
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Kerk zijn we SAMEN – Guardamar, 22 april 2018
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