
 
Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, 
maar een heidens werk om Christenen te bekeren. 
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Numeri 6 vers 24-26.  ( Ds. Maaike Schepers) 

¨de Here zegene u en behoede u…¨ 
In Numeri 6 hebben we te maken met de "priesterlijke zegen".  
Dit is het laatste van de diverse voorschriften, die God aan 
Mozes gegeven heeft. Mozes krijgt de opdracht dat Aäron en zijn 
zonen, het priestergeslacht dus, het volk moet zegenen met een 
speciale formule. De zegen telt in het Hebreeuws twaalf woorden, 
het getal verwijst naar de twaalf stammen van Israël. De drie 
zinnen bestaan uit driemaal vijf letters, viermaal vijf letters en vijf 
maal vijf letters, terwijl elke zin begint met de Gods Naam.  "u", 
de gezegende staat in het enkelvoud. Dit duidt op een éénheid, 
heel het volk. 
Wat betekent dat: gezegend te worden? Numeri 6 is overbekend. 
Misschien wel zo bekend dat we ons niet meer afvragen wat 
daarin gevraagd wordt? 
Volgens het woordenboek heeft "zegenen" drie betekenissen:  
1. door een bepaald gebaar de zegen geven; 2. begunstigen, 
voorspoed geven; 3. prijzen. In de bijbel zijn er verschillende 
betekenissen van zegenen, naast de algemene omschrijving uit 
het woordenboek.  
De bijbel is doordrenkt met dit werkwoord, zegenen. In het Oude 
Testament komt het 398 keer voor. In het Nieuwe Testament 450 
keer. In het O.T. staat vooral Genesis met teksten over zegenen. 
In het scheppingsverhaal al worden mens en dier gezegend, 
evenals de sabbat, huis en haard en het werk. Ze worden 
gezegend in de zin van vruchtbaarheid en welzijn. We denken 
aan aartsvader Abram: God zal hem zegenen en tot een groot 
volk maken. Zegen en belofte en als teken van het Verbond 
verandert God de naam Abram in Abraham.  
Zo kan een zegen betrekking hebben op God, maar ook op 
mensen. In de gewone taal van het oude Israël kan zegenen ook 
"groeten" betekenen: "de Here zij met u" en als antwoord daarop 
werd gezegd: "de Here zegene u". 
De zegen kan ook op God betrokken zijn als uitroep van 
dankbaarheid en bewondering. Een lovend dankzeggen aan  
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God, b.v. Ps. 103, looft de Here mijn ziel, 
Het "aangezicht doen lichten" betekent genadig zijn, eveneens 
verklaard in de tweede helft van de zin. Het "aangezicht 
verheffen" is naar oud-oosters spraakgebruik een uitdrukking 
voor liefhebben. En het woord "vrede" heeft een diepere 
betekenis dan het begrip afwezigheid van oorlog. Het is: heil, 
geluk en zaligheid. Het zit van binnen. Het is de vrede met God 
en mensen. De zegen die God aan mensen geeft, is de eeuwen 
doorgegaan en nog nooit opgehouden. Het gaat ook verder in het 
N.T. Jezus heeft op verschillende manieren gezegend. B.v. het 
zegenen van kinderen met handoplegging volgens Marcus. 
Wanneer Jezus zijn leerlingen erop stuurt, dan zegent Hij ze.  
Namens God ontvangen wij elke zondag de zegen. Maar 
beseffen we wel goed wat een geschenk we hierbij krijgen? Of is 
het meer bij ons het teken dat de kerkdienst voorbij is?   
God staat ook in dit nieuwe jaar 2014 met Zijn zegen klaar.    
 
Nieuwjaarswens (ingebracht door ds. Maaike Schepers.) 

 
Gezegend Nieuwjaar!! 
Veel heil en zegen wensen we elkaar. 
Zegenen, goede woorden tot elkaar zeggen. 
Gemakkelijk, maar toch…. 
Zegenen, elkaar tot zegen zijn, elkaar Gods zegen 
toewensen. 
Zegenen doe je niet zomaar even: 
je deelt als het ware je eigen wezen uit aan een ander, 
je schenkt jezelf weg met je hele hebben en houwen. 
Wat een zegen, 
als je dit jaar de zegen ten deel mag vallen 
van een hand op de schouder, van een hart onder de riem. 
Wat een zegen, 
als je iemand mag ontmoeten die warmte uitstraalt. 
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Wat een zegen, als iemand jou ziet, als iemand wat 
aandacht aan je schenkt. 
Wat een zegen, 
dat gebaar van meeleven of vergeving, dat knipoogje of 
die stille groet van jou, voor jou. 

 

Gezegend nieuw jaar 
 

 
Kerkenraadsvergadering  6 jan. 2014 ( secretaris). 

Omdat Cor Pors in Nederland is, opent Bram Gerth als vice- 
voorzitter, de vergadering. 
Dit is tevens de laatste vergadering van Bram als kerkenraadslid. 
Wij zullen op gepaste wijze van hem afscheid nemen zodra 
Martine weer sterk genoeg is om een hele avond het afscheid 
mee te vieren. 
De rol van vice-voorzitter is overgedragen aan Henk de Jong. 
Bij deze gelijk maar een oproep om aan de kerkenraad namen 
door te geven van personen die u geschikt acht om lid te worden 
van de kerkenraad. 
Ds. Maaike Schepers leest ons een artikel voor van dr. E.P. 
Meijering ( zie elders in deze Kerkband). 
De notulen, die dit keer waren gemaakt door Henk de Jong, 
worden goedgekeurd en ondertekend. Derk meldt dat hij de 
volgende vergadering een discussiestuk zal inbrengen over “De 
groene Kerk”. In Nederland is daar een dik rapport over 
verschenen. Hoe kan ook een kerk milieuvriendelijk en duurzaam 
functioneren. 
Derk geeft een overzicht van de ingekomen en uitgestuurde post.  
Dank voor alle goede wensen die ons zijn toegestuurd. Dat de 
Kerst- en Nieuwjaarswens die aan al ons bekende emailadressen 
is gestuurd, per ongeluk met alle zichtbare email adressen is 
verzonden, betreurt de kerkenraad zeer.  
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We bieden daarvoor onze excuses aan. Een aantal leden hebben 
ons hier zeer terecht op gewezen. 
Er is een verzoek binnengekomen vanuit Nederland om de 
Spaanse Baptistenschool in Denia te sponseren.  
Deze school doet goed werk, maar krijgt geen  subsidie.  
Wij als kerk hebben gekozen voor een aantal sociale projecten 
en de maandelijkse collecte voor de voedselbank. Daarbij willen 
we het laten. 
De jaarlijkse brief om een financiële bijdrage aan de kerk, wordt 
behandeld. 
Het thema is: Wat is de kerk u waard. 
Doordat een aantal oudere leden terugkeren naar Nederland of 
overlijden, raken we belangrijke jaarlijkse bijdragen kwijt.  
Door de crisis en de verhoging van de AOW leeftijd, is er ook 
nauwelijks groei van ons ledenbestand. 
We kijken terug op de inloopochtend van 17 dec. die door 10 
leden is bezocht. Meestal als de groep iets kleiner is, worden de 
gesprekken indringender. 
We hebben vele enthousiaste reacties gehoord over de 4de 
adventdienst en de Kerstdienst. 
Maaike geeft een overzicht van de pastorale bezoeken die ze 
heeft afgelegd. 
Als u nog bezoek van haar wenst, bel haar gerust 
( tel. 96 578 5045). 
In de rondvraag wordt er nog stilgestaan bij het soms vergeten 
van afspraken die we hebben gemaakt rondom de eredienst,  
b.v. wanneer gaan we staan en wanneer weer zitten.  
Dit is nog wel eens onduidelijk.  
Maaike gebruikt de gelegenheid om de kerkenraad te bedanken 
voor het feit dat ze weer 2 maanden in onze gemeente mag 
werken. Ze hebben het hier samen erg naar hun zin.  
Maaike sluit de vergadering met gebed. 
De volgende kerkenraadsvergadering is op (Dv .)  3 februari. 
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Hoe zien wij Jezus? ( ingebracht door ds. Maaike Schepers) 

Een vraag gesteld door dr. E.P. Meijering, em. predikant en em. 
lector in de theologiegeschiedenis Universiteit Leiden, in het 
Ouderlingenblad, dec. 2010, naar aanleiding van zijn boek: Wie is 
Jezus Christus?  Een samenvatting. 
Vanuit de kerkenraad werd aan een te beroepen predikant de 
vraag gesteld: Ziet u Jezus als een voorbeeldig mens of als de 
zaligmaker? 
Hoe zien wij Jezus? Een niet onbelangrijke vraag. Het maakt het 
verschil tussen een ¨lage¨ en een ¨hoge¨ christologie. Onder een 
lage verstaan we dat we Jezus zien als een inspirerende figuur, 
die uitdaagt tot een nieuwe manier van leven. Onder de hoge 
verstaan we Hem als Degene, die ons van Godswege het 
eeuwige heil en het Koninkrijk van God komt brengen.  
In de evangeliën wordt Jezus als mens getekend, maar toch 
eigenlijk niet als een voorbeeldig mens, die wij moeten nadoen. 
Als we dat zouden willen dan komen we algauw in de problemen. 
Moeten wij met de zweep in de hand de mensen de kerk 
uitjagen? Moeten wij aan iemand de eis stellen om alles te 
verkopen en het geld aan de armen geven? Wie zijn wij dat we 
daartoe het recht hebben. 
Jezus was een mens, daarover laten de evangeliën geen twijfel 
bestaan, maar niet een mens zoals wij zijn, ook dat is duidelijk uit 
de verhalen die we over Hem lezen.  Hij wordt verzocht in de 
woestijn. Het feit dat Hij werkelijk verzocht kan worden is een 
aanwijzing dat Hij helemaal mens is. Maar daarna blijkt ook het 
verschil tussen hem en ons. 
Als wij een bepaald doel willen bereiken dan stellen we ons de 
vraag welke middelen we daarvoor moeten en mogen kiezen. We 
kunnen met de beste bedoelingen de verkeerde dingen kiezen. 
Soms zeggen we zelfs dat het doel de middelen heiligt. Of we 
doen iets verkeerds, maar omdat het om de goede zaak van het 
geloof gaat, wordt het geaccepteerd. Zo is het bij Jezus niet. Het 
verhaal van de verzoeking in de woestijn laat het verschil zien.  
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Hij kiest geen middelen om zijn doel te bereiken, vraagt zich niet 
af:  wat wel en wat niet kan. Hij wikt en weegt niet, maar handelt 
en spreekt vanuit zijn innerlijke eenheid met de Vader. Niet alleen 
was Jezus innerlijk één met God, maar God ook met hem. Jezus 
is niet afgeweken van de weg van God, heeft niet gezondigd 
omdat God hem daarvoor heeft behoed, volgens dr. Meijering 
Nog een verschil tussen Jezus en ons is dat Jezus zijn leven lang 
aan God gehoorzaam is geweest. Wij willen wel gehoorzamen, 
maar kunnen dat niet.  
Een lage christologie: Jezus was een joodse prediker, die het 
komende Rijk van God verkondigde en op grond daarvan 
gehoorzaamheid van de mensen vroeg. 
We stellen ons de vraag:  waarom geloven wij van een iemand in 
de geschiedenis dat hij zijn leven lang aan God gehoorzaam is 
geweest en dat God met hem één heeft willen zijn? We kunnen 
dit alleen geloven als we belijden dat God hem uit de dood heeft 
opgewekt. De opstanding is ook Gods definitieve beaming van 
het leven van Jezus en op grond van die opstanding wil God ons 
persoonlijk en als gemeente bij het leven van Jezus betrekken. 
Nog een kort woord over de hoge christologie. In Jezus breekt 
het nieuwe Rijk van God al door. God wil ons niet alleen 
betrekken bij het leven van Jezus, maar ons aanzien op zijn 
leven. De gehoorzaamheid, die wij niet kunnen opbrengen, heeft 
Jezus volbracht. Vanuit dit perspectief noemen we Jezus  Zoon 
van God. 
Is Jezus nu een voorbeeldig mens of is hij de zaligmaker?  
We kunnen de vraag ook anders stellen: betekent het christen-
zijn primair dat we iets doen of dat we iets ontvangen?  
Het is beide. Ook de lage en hoge christologie vallen samen dat 
de predikende Jezus geen ander is dan de eeuwige Zoon die uit 
de Vader tot ons komt en dat de eeuwige Zoon van de Vader 
geen andere dan de predikende Jezus onder ons zichtbaar wil 
worden. Door ons op de weg van die prediker te laten plaatsen 
ontvangen we heil en leren wij hem kennen als onze zaligmaker 
in tijd en eeuwigheid. 
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De drie boeken.     
(ingebracht door Bram Gerth) 

Veelvuldig zijn de joodse verhalen waaruit blijkt dat Joden vaak 
wat meer ambivalent in hun geloof staan dan wij gewend zijn, 
met de nadruk op wij. Aan de ene kant spreken zij bij voorbeeld 
zoals bekend de naam van de Allerhoogste niet uit en beroeren 
zij de heilige boekrollen niet met hun handen maar gebruiken zij 
daar een “jat” voor. Aan de andere kant hebben ze, zeker in hun 
verhalen, een vertrouwelijke band met G´d en gaan ze een 
discussie met de Allerhoogste niet uit de weg en laten zelfs een 
kritisch geluid horen waarbij vaak ook wat (joodse) humor niet 
ongewoon is. 
Rosj Hasjana, het joodse nieuwjaarsfeest en Jom Kippoer, de 
Grote Verzoendag, zijn voor ons allen bekende begrippen en 
deze dagen spelen de hoofdrol in dit korte verhaal dat illustratief 
is voor de bovenstaande inleiding. Zowel Rosj Hasjana als Jom 
Kippoer zijn Hoge Feestdagen en voor beiden gelden de regels 
van de sabbat.  
Tijdens Rosj Hasjana spreekt G´d recht en velt hij een oordeel 
over de bewoners van deze aarde. Drie boeken worden voor 
Hem opengeslagen. Het eerste boek is het boek waarin de 
namen van de verstokte zondaars zijn opgeschreven. 
Het tweede boek bevat de namen van godvruchtigen en in het 
derde boek zijn de namen vermeld van hen die noch 
uitgesproken goed, noch uitgesproken slecht zijn. 
Degene die volmaakt godvruchtig wordt bevonden, wordt meteen 
opgeschreven en verzegeld in het Boek des levens. De verstokte 
zondaars worden op hun beurt opgeschreven en verzegeld in het 
Boek des Doods. 
Het oordeel over hen die noch uitgesproken goed, noch 
uitgesproken zondig zijn, wordt opgeschort tot Jom Kippoer, de 
Grote Verzoendag. Wanneer zij in de tijd tussen Rosj Hasjana en 
Jom Kippoer boete hebben gedaan en berouw getoond, worden 
hun namen alsnog geschreven en verzegeld in het Boek des 
Levens, zo niet dan worden zij ter dood veroordeeld. 
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Toen aan rabbi Levi Jitzchak uit Berditchev werd gevraagd of hij 
deze gang van zaken rechtvaardig vond en of hij het oordeel zou 
aanvaarden, antwoordde hij: “ Als het positief uitvalt zal ik 
zwijgen, maar wanneer dit niet het geval zou zijn, zal ik me er op 
beroepen dat men op Rosj Hasjana niet schrijven en op Jom 
Kippoer niet verzegelen mag.” 
Vrij uit de bundel: Over feestdagen en erediensten van Israel Zwi Kanner. 
 

 
“De wolf en het lam zullen tezamen weiden”      
Jesaja 63: 23.   (ingebracht door Henk de Jong) 

 
De wolf die kennen we. Die kennen we al van kindsaf aan, vanaf 
het moment waarop we het sprookje hoorden, van Roodkapje en 
de boze wolf. 
En later kwamen daar de andere verhalen bij, verhalen over 
wolven en geitjes, verhalen over een grote boze wolf en kleine 
arme biggetjes en verhalen over grote, donkere bossen en over 
arre-sleden en over wilde achtervolgingen. 
De wolf. Ja, die kennen we. Maar het allermeest kennen we die 
vanwege dat eeuwenoude spreekwoord dat ons leert dat de ene 
mens voor de andere mens een wolf is. De mens-- een wolf, een 
vraatzuchtige sluiperd, de mens een moordenaar. 
En het lam? Ja dat kennen we ook. Uit de kinderboerderij en van 
de mooie wollige plaatjes in menig kleuterboek. Maar het lam ken 
ik ook nog uit dat andere boek, uit het heilig evangelieboek. En in 
dat boek is Jezus het Lam, het Lam dat de zonde der wereld 
wegdraagt, het Lam dat zichzelf ten offer geeft. 
In dat evangelieboek kom ik ze trouwens allebei tegen: de wolf 
en het lam, de mens en de Mensenzoon, Adam en de Messias. 
En hoe gaan ze met elkaar om? Jazeker, het is het oude verhaal: 
de wolf heeft het lam verslonden. De mens heeft de Messias 
gekruisigd. 
Weg met Hem! Kruisig Hem! Water en vuur zijn die twee, de wolf 
en het lam, de mens en de Messias. 
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Maar hoor, daar klinkt een stem van de profetie:  
  “ De wolf en het lam zullen tezamen weiden” 
Zo zal het zijn, op de nieuwe aarde. Daar zullen beulen als 
baby´s zijn, grote monden zingen daar een toontje lager, daar 
verliest de wolf zijn vraatzucht, daar zal eindelijk de mens gelijken 
op het Lam. 
Adam zal op Jezus lijken en Israël zal veilig zijn! 
Met die belofte kunnen we met een gerust hart het nieuwe jaar in. 

Ds. A.F. Troost 

 
Een gesprek met MOED. 
    ( Joukje van der Molen) 
Joukje was jaren lang lid van onze gemeente. Ze is in juli, samen met Cor, 
naar Apeldoorn verhuisd. Ze hebben 43 jaren buiten Nederland geleefd  
( oa. In Angola).  Eind augustus kreeg ze te horen dat ze borstkanker had. 
 
Waar blijf je toch, zeg ik. Eerst heb je mij zo goed geholpen en nu 
laat je me steeds vaker in de steek! Maar dat doe ik niet, 
glimlacht de Moed. Ik laat meer en meer je hand los, want je kunt 
het nu wel alleen. Maar ik heb je nodig klaag ik, ik kan niet 
zonder jou. Dat kun je wél, zegt de Moed rustig.  
 
Al die mensen die zeggen dat je moedig bent, hebben gelijk.  
Je bent nu sterk; net zo sterk als destijds in Angola! 
Bovendien, zegt de Moed vermoeid, ik word er zo moe van altijd 
moed te moeten schenken, want daarvan heb ik niet genoeg.  
Ik moet de moed verdelen. Jij hebt je portie gehad en ik ben nu 
ergens anders meer gewenst. Je denkt toch niet dat ik al mijn tijd 
aan jou kan besteden? Natuurlijk niet, zeg ik beschaamd.  
Het is al goed. 
 
Ik houd je trouwens wel in de gaten, zegt de Moed.  
Jullie reden weer naar het ziekenhuis en ik stond bij de poort van 
het slachthuis. Help je de dieren dan ook, zeg ik verrast en blij. 
Wis en zeker, zegt de Moed.  
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De mens denkt dat alleen hij belangrijk is, alsof de dieren geen 
schepselen van God zouden zijn. De hoogmoed!  
Het maakt me mismoedig. Mij ook, zeg ik verdrietig. Bij de 
Dierenbescherming vechten we al jaren tegen de bierkaai. 
 
Nu moet ik gaan, verkondigt de Moed. Wacht even, zeg ik 
gehaast, vertel me hoe je dat doet. Als je aan strijdende partijen 
moed moet schenken, ben je dan partijdig?  
Nee, zegt de Moed. Zo mág ik niet zijn.  
Ik geef moed aan degene die daarom vraagt.  
 
Jij bent net als die Witte Paters in Angola, zeg ik.  
Die hielpen iedereen die dat nodig had, maar daardoor werden 
ze vaak zelf bedreigd, weet je nog? Natuurlijk herinner ik me dat, 
zegt de Moed. Maar herinner jij je die nonnen nog die met hun 
oude auto tussen alle linies door stoven met slechts een uit het 
autoraam gestoken wit vlaggetje? Ja lach ik, zó dapper.  
Juist, zegt de Moed. Als er mensen zijn die zich zo moedig en 
zonder aanzien des persoons gedragen, vind jij dan dat ik 
partijdig moet zijn? Nee, zeg ik. Maar dat had ik daar niet op 
kunnen brengen. Mmmmm, zegt de Moed.  
Maar daarom was ík er juist. 
 
Nu moet ik echt gaan; ik word elders geroepen.  
Als je me nodig hebt kun je me vinden in het oord van hoop en 
vertrouwen. Adieu! Dank je voor alles, Moed.  
 
Vaya con Dios  en dat je nog maar lang moed mag blijven geven 
aan de mismoedigen. 
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Op de inloopmorgen op 17 december is onderstaand gedicht gelezen als 

afsluiting van het gesprek over Prediker 3. 

Op verzoek wordt het gedicht in de Kerkband geplaatst. 

      ds. Maaike Schepers. 

 

Gedicht:  Geef me wat tijd…..   door Gerie Minnesma. 

 
Geef me wat tijd – 

tijd om te leven 
liefde te geven 
tijd om te fluisteren 
tijd om te luisteren 
tijd voor de eeuwigheid. 

 
Geeft me wat tijd – 
tijd om te mediteren 
tijd om U te eren 
tijd me te bezinnen 
tijd om te beminnen 
tijd voor de eeuwigheid. 

 
Geef me wat tijd –  
tijd om te huilen 
tijd om te schuilen 
tijd om te genieten 
niet tekort te schieten 
tijd voor de eeuwigheid. 

 
Geef me wat tijd – 
tijd om te danken 
tijd om de ranken 
op tijd te snoeien 
tijd om te groeien 
naar Uw eeuwigheid. 
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Filmmiddag op donderdag, 16 jan. a.s. 
Documentaire ¨The Only Son¨ van Simonka de Jong. 
Graag wil ik u met deze documentaire meenemen naar een 
Nepalees bergdorp in de Himalaya. Pema, enige zoon  wordt 
geacht naar dit dorp, zijn geboortedorp terug te keren om met 
een lokaal meisje te trouwen en om voor zijn ouders te zorgen. 
Pema en zijn zusjes groeiden op in een kindertehuis in 
Kathmandu. Hij heeft een pleegmoeder, mw. Kersbergen in 
Almelo en Sumchog, zijn zusje is door mw. Kersbergen 
geadopteerd. De kinderen brengen een bezoek aan hun dorp. Na 
een lange, lange reis en een hartelijk weerzien met hun ouders 
lopen de spanningen hoog op door het generatieconflict. 
De recensie in de Volkskrant: 
¨De fraaie beelden van het Nepalese landschap, de 
openhartigheid van de hoofdpersonen en het knallende 
generatieconflict maken The Only Son tot een bijzonder 
waardevol document.¨ 
Na het zien van de documentaire kunnen we hierover met elkaar 
van gedachten te wisselen en kunt u vragen stellen aan mw. 
Marie Louise Kersbergen. 
De film wordt vertoond in het clubhuis van de Ned. Club, 
Partida Marjal 3, las Marinas, Denia. 
Tot ziens op donderdag, 16 jan. a.s. inloop om 14.00 uur en start 
film om 14.30 uur. 
    Ds. Maaike Schepers. 
 
 
Inloopmorgen. 
 
Dinsdag, 21 jan. a.s. is er weer een inloopmorgen in de pastorie. 
Aan de orde komen enkele hoofdstukken uit het boek 
Handelingen. Het zijn die hoofdstukken waarin het leven van 
Paulus toetst aan het leven van Jezus. 
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Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Bijbel. 
 
Dit is geen wet van Meden en Perzen. 
Om aan te geven dat een bepaald besluit niet altijd geldt maar 
veranderd kan worden als het nodig is.  
Want wetten van die volken waren onherroepelijk, zoals we 
weten uit het boek van de profeet Daniël en Ester. Beide boeken 
spelen zich af in de tijd dat Perzië en Medië wereldrijken waren, 
ongeveer 500 jaar voor Christus. 
Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een 
bevelschrift dat onveranderlijk is, naar de wet der Meden en 
Perzen die niet kan worden herroepen. 
Daniel 6: 9 en 13. Ester 1:1. 
 
Met de mantel der liefde bedekken. 
Als je iets verkeerds verborgen houdt om de betrokkene te 
sparen, als je iets verzwijgt wat niet goed is dan bedek  je het met 
de mantel der liefde. Zoals de twee zoons de naaktheid van hun 
vader Noach bedekten met en kleed.  
Ook op andere plaatsen in de Bijbel komt dit voor. 
Toen zag Cham zijn vaders naaktheid en vertelde het aan de 
beide broers buiten. Daarop namen Sem en Lafet een mantel, 
legden die op hun beide schouders, liepen achterwaart 
s en bedekten hun vaders naaktheid. 
Genesis 9: 22, 23. Spreuken 10: 12,  2 Corinte 13: 7.  
Jacobus 5: 20 en 2 Petrus 4: 8. 

 
Levensbeschouwelijke sites:  
www.pkn.nl    www.cgk.nl 
www.reliwerk.nl   www.rondomdebijbel.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  
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Mededelingen:                   ( secretaris )  
  
Onze sociale projecten zijn:  

*  Dominicaanse Republiek,   
*  Ooghulp Wereldwijd,  
*  Lilianefonds,  en  
*  Oikocredit.  

Collectes voor de diaconie gaan voorlopig naar de voedselbank 
in Denia  (naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig 
hebben).  
 
• Predikant: In januari is Ds. Maaike Schepers nog onze 
voorganger. In febr. komt ds. Gerrit Kanis voor de 1ste  keer bij 
ons.    
 
• De  Kerkband komt meestal medio van de maand beschikbaar. 
Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is 
op de website (en ik heb uw emailadres nog niet), 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.  
 
 
 • Mutaties: Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke 
gegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u dat dan 
doorgeven aan de secretaris (zie onder).   
 
• De  kerkenraadsvergadering wordt in principe gehouden op de 
1ste maandag van de maand.  Als u iets wilt inbrengen, dan 
ontvangen we graag de stukken twee dagen van te voren. 
 
 
Email secretaris:   ned.int.gem.denia@gmail.com   
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Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia 
Reg.no.  3053-SE/A C.I.F.: R-0300445D 

 
Kerkgebouw: Evangelio-El Arca de Noé, Calle Sanchis  
                                   Guarner 9, 03700 Denia.   
Kerkdiensten: Elke zondag om 11 uur (aansluitend   
                                   koffie/thee drinken)               
Pastorie,   tevens correspondentieadres: 
                                   Calle Aristeu 23, Marquesa 1,  03700 Denia 
Predikant:  Bezoek graag telefonisch aankondigen  
   tel. 96 578 5045  of  655 520 864 (mobiel) 
Kerkenraad:             Telefoon: 
Voorzitter:  Cor Pors,  Javea,          96 646 0841 
Vice-voorz.  Henk de Jong  Javea         96 597 4303 
Secretaris  Derk Rozema, Javea,        68 671 7454 
Penningm.  Piet v.d. Brugge, Benissa  96 574 8970 
Tiny Berkman     Els Poblets          96 647 4705 
Chris de Jong    Teulada (Huismeester)      67 772 9509 
Lid    Vacature: 
Lid    Vacature 
De emailadressen van de kerkenraadsleden vindt u op de website. 
 
Organisten:  Edo Luynenburg         96 575 6547 
   Chris Ooms          96 578 3694 
   Cor Pors          96 646 0841 
              Peter Neeteson  
Hulp in nood: Martine Gerth          96 579 5152 
   Ati de Jong          96 597 4303 
Internet website:     www.kerkdenia.nl  
Email:   ned.int.gem.denia@gmail.com 
Vrijwillige bijdragen: 
Spanje:          Bankrelatie: B.B.V.A. te Javea.                              

Rek.nr.: 0182 0142 00        0201505998/bic=bbvaesmm               
                       t.n.v. Iglesia evangélic holandesa  
Nederland:    Bankrelatie: ING te Geldrop              

IBAN: NL02 PSTB 0004 223567  
t.n.v. Kerkvoogdij Ned.int. gem. Denia 


