
 
Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, 
maar een heidens werk om Christenen te bekeren. 
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Geld en zo…     Ds. Gerrit Kanis 
Nog steeds word je bijna doodgegooid met 
allerlei economisch nieuws, van banken en beurzen. 
Het lijkt wel alsof er haast geen ander nieuws meer bestaat. 
Tegelijkertijd besef je hoe “klein” de wereld geworden is; hoe 
alles op de “wereldmarkt” in elkaar grijpt. 
Geld kan zomaar in het niets verdwijnen, en daarmee de 
financiële zekerheid van heel veel mensen en instanties! De 
bodem onder je bestaan kan dus zomaar wegzakken. 
“Niets is zeker…” Zo begint er een reclame van (NB) een 
bekende verzekeringsmaatschappij, met daarachter hun naam – 
als (betrouwbare) zekerheid in een onzekere wereld. Maar veel 
mensen zullen aan de mooie woorden van allerlei zaken zijn 
gaan twijfelen in de afgelopen jaren! 
Wat in 2008 begon in Amerika als “bankencrisis” i.v.m. de niet 
meer op te brengen rente-en-aflossing op huizen, heeft zich als 
een olievlek over de wereld verspreid. Is het eind nu echt in 
zicht? 
Zekerheid. In de bijbel wordt niet voor niets gewaarschuwd voor 
het bouwen van je (levens-)zekerheid op iets of iemand anders 
dan God. Een mens mag en moet uiteraard wel plannen maken 
en dingen zo goed mogelijk regelen, ook financieel, maar je hebt 
als mens nu eenmaal niet alles in de hand, ook al doe je er nòg 
zo je best voor! 
Het kan heel anders lopen dan je had gepland of zelfs: waarvoor 
je je zo goed had verzekerd! 
Het kan anders lopen: niet alleen vanwege onvoorzichtige, 
hebzuchtige, onbetrouwbare mensen en banken, maar: God is er 
óók nog!  Een bekende tekst op tegeltjes luidde: “De mens wikt, 
God beschikt…” Een waarschuwing om niet àl te zeker te zijn van 
je zaak of zaken, als mens. 
Ook Jezus waarschuwde ervoor in de gelijkenis van de “dwaze 
man” Lucas 12:15-21. Hij was rijk geworden en dacht dat hij “dus” 
nog lang en prettig zou leven.  
Het bleek dat God andere plannen had (vers 20); dat je leven (de 
ZEKERHEID ervan) niet afhangt van je bezittingen (vers 15).  
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En om die reden riep hij (zie vers 22) zijn leerlingen op om zich 
niet (tevéél) zorgen te maken… 
Die oproep geldt dus ook ons. Maar doen wij dat dus ook (niet)? 
Eerlijk gezegd vind ik dat best moeilijk!  Alleen in het besef dat je 
je leven niet echt in eigen hand hebt, lukt het om er wat meer 
“ontspannen” mee om te gaan. 
Nadenkend over de komst van de Heer op aarde, zijn rondgang 
daarop en de manier waarop hij in het leven stond, was er voor 
hem maar één zekerheid, namelijk: dat God mèt hem was en dat 
het uiteindelijk goed zou komen; ook al liep het in eerste instantie 
uit op de dood.  
Zijn geschiedenis, de goede “afloop” er van, mag ook voor ons 
DE zekerheid zijn – in leven èn in sterven! Gods beloften zullen 
ingelost worden. Hij is “zekerder” dan welke bank ook! 
     Met vriendelijke groet. 
 
Even voorstellen…  
Voor het eerst zijn Martha en ik (ondergetekende) in Spanje, en 
ook voor het eerst ben ik in de situatie van “tijdelijke predikant” in 
een buitenlandse oecumenische gemeente in functie. Voor ons, 
en zeker voor mij, spannend – maar ook een uitdaging. En, 
vermoed ik maar zo, ook voor u (de gemeente in Dénia) ook 
maar steeds weer afwachten wat er nú weer “in het vat” zit: wat 
het voor persoon is, hoe hij of zij overkomt en functioneert… Ik 
hoop maar, dat ik niet tegen zal vallen. Zal mijn best doen. Ik wil 
iets van mijzelf vertellen. Ik ben Gerrit Jan Kanis (Gerrit) en ben 
geboren in de historische stad Kampen. Prachtig gelegen aan de  
IJssel. Na militaire dienst (ja ja, dat was toen nog verplicht) 
trouwde ik op 22-jarige leeftijd met Janny.  
We kregen twee dochters – Marjolein en Michelle. Janny stierf na 
5 moeilijke jaren van ziekte (borstkanker) op 43-jarige leeftijd. 
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Ik had altijd administratieve banen, maar tijdens haar ziekte – ik 
was toen 39 jaar – begon ik met een theologische studie (op  
HBO-niveau) “tot voorganger” op het eigen Baptisten Seminarie. 
Het was een zogenaamde “zaterdag-opleiding” (de zgn. Tweede 
Weg Opleiding) van 8 jaar. 
In mijn stageperiode in Leeuwarden leerde ik Martha kennen, 
mijn huidige vrouw. We zijn heel gelukkig met elkaar, en 
inmiddels al een dikke 25 jaar getrouwd! 
Na deze opleiding heb ik meer dan 16 jaar de Baptisten 
Gemeente Rotterdam Centrum (parttime) gediend als 
voorganger. Verder was ik daarnaast diverse keren Geestelijk 
Verzorger in verschillende instellingen (Verpleeghuizen, 
Ziekenhuizen, Psychiatrie). Ik heb dit allemaal met groot plezier 
gedaan! En heb Gods zegen ervaren door alles heen. 
Dan natuurlijk ook nog iets over Martha. Zij heeft altijd, al vanaf 
haar 18e, in de verpleging gezeten. Vooral op de polikliniek en de 
spoedeisende hulp (SEH). Zij stopte met werken toen ik 65 werd. 
Zij kon toen met flexpensioen… 
Samen hebben we nu wat meer tijd – bijvoorbeeld om dienstbaar 
te zijn in uw gemeente.  Gerrit (en Martha) Kanis. 
 
       
Samenvatting Kerkenraad 3 febr. 2014.   (secretaris) 
Cor Pors opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 
Met name onze nieuwe predikant Gerrit Kanis en zijn vrouw 
Martha. Dit is voor hen de eerste keer in Denia en dat is even 
wennen. Cor stelt de KR leden even afzonderlijk voor. 
Gerrit begint de vergadering met het voorlezen van psalm 40 vers 
1-5. Dit onderdeel gaat met name over VERTROUWEN. Gerrit 
geeft daarna vele voorbeelden van vertrouwen. 
De agenda wordt aangevuld met het werkverslag van Maaike 
Scheepers en de notulen worden voor akkoord getekend.  
Daarna wordt het voorstel van Derk behandeld om te komen tot 
een Groene Kerk. Daarmee wordt bedoeld dat we zorgvuldig  
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omgaan met Gods schepping en dit vertaalt zich dan in 
duurzame beslissingen. Concreet betekent dit:   

A. zo weinig mogelijk energie gebruiken. 
B. Fairtrade  en milieuvriendelijke producten gebruiken. 
C. Alleen werken met ”eerlijke” banken. 

We besluiten dat als we apparatuur vervangen, dit apparatuur zal 
worden met AAA label. Als we lampen vervangen, dan worden 
het LED lampen. 
We gaan onderzoeken of het zinvol is om zonnepanelen te 
plaatsen op het dak van de pastorie en we gaan zoveel mogelijk 
producten gebruiken die het milieu minimaal belasten. 
Derk geeft een overzicht van de ingekomen en uitgestuurde post. 
De Baptisten vieren dit jaar dat ze 100 jaar bestaan. Ze nodigen 
de kerkenraad uit om op 25 maart op hun feestavond aanwezig 
te zijn.  
De fam. Uding schrijft ons dat ze eind februari definitief terugkeert 
naar Nederland. 
Diverse bevestigingen zijn binnengekomen van predikanten die 
het komende jaar bij ons willen komen dienen. 
De Kerkbalansbrief zal meegestuurd worden met de Kerkband 
van deze maand. 
Pastorale zaken. De DvD ”The only son”, die op 16 jan. door 
Maaike is vertoond  in de Nederlandse club te Denia, is mede 
door de goede publiciteit, bezocht door 33 gasten. 
De inloopochtend van 21 jan. over het Bijbelboek Handelingen, is 
door 9 leden bezocht. Het was een boeiende ochtend waarin  
Maaike ons overeenkomsten liet zien tussen het leven van 
Paulus en van Jezus. 
Maaike heeft vele pastorale bezoeken afgelegd en we geven ook 
weer de nodige namen door aan ds. Gerrit Kanis. Maria 
Reijnders ligt nog steeds in het ziekenhuis Levante. Bram en  
Ds. Kanis hebben zondagmiddag Ben Zuidinga bezocht die op 
sterven ligt ( Is inmiddels 3 febr. overleden in de leeftijd van 74 
jaar). 
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Actie & besluitenlijst. We zijn nog op zoek naar een grote 
kaarsenstandaard van circa 80 cm hoogte voor de nieuwe 
Paaskaars. In Ondara is een kaarsenfabriek die we binnenkort 
gaan bezoeken voor een nieuwe kaars. We krijgen binnenkort 
een liedboek met grote letters om te kijken of Loes hieruit kan 
zingen. Het  papier voor de belasting mbt giften, wordt binnenkort 
verdeeld. 
We gaan de drie mooie kanselkleden die op dit moment niet 
gebruikt worden, als wandversiering ophangen achterin de kerk. 
Sommige predikanten vinden dat dit niet kan, maar wij vinden het 
jammer dat deze mooie kleden die gemaakt zijn door Atie en 
Martine, het grootste deel van het jaar in de kast liggen.   
Rondvraag. De opvang van de predikant bij de uitgang van de 
tolpoortjes, werkte dit keer niet. Het predikantenechtpaar werd 
gelijk weggestuurd door de politie en Henk kreeg zelfs een 
bekeuring toen hij daar langs de kant ging staan wachten. We 
gaan nu  MacDonalds in Denia als ontmoetingsplek definiëren. 
Er wordt de suggestie gedaan om eind april met elkaar de 
Iristuinen in Marnes te bezoeken. Tegen die tijd staan er circa 
10.000 irissen in bloei. Aan een bloesemtocht binnenkort wordt al 
gewerkt. We continueren het lidmaatschap van de Nederlandse 
club te Denia voor één jaar.    
Ds. Rob Quispel komt 20 maart en Henk gaat hem opvangen. 
Er wordt opgemerkt dat sommige onderdelen van de kerk wel 
weer eens een nieuw verfje kunnen gebruiken. 
Maaike merkt o.a. in haar werkverslag op dat de infoset voor de 
predikanten wat geactualiseerd kan worden. Ook de computer in 
de pastorie moet opgeschoond en geactualiseerd worden. 
Sluiting. Ds. Kanis sluit de vergadering met gebed. 
Daarna maken we in de huiskamer nader kennis met Gerrit en 
Martha onder het genot van een hapje en een drankje. 
 De volgende kerkenraadsvergadering is op 3 maart. 
 
Als u bezoek wenst van ds. Kanis, kunt u hem bereiken op  
tel. 96 578 5045. 
  ************************************* 
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Eerbetoon voor een wijze man.       ( Cor Pors)      

Integer, uit het goede hout gesneden, vriendelijk, tolerant, 
geduldig, scherpe geest, hulpvaardig, diplomatiek, humoristisch, 
heel wijs,………..en zo kun je nog een tijdje doorgaan als je het 
hebt over ons aller Bram Gerth! 
Het al enige tijd geleden afgesproken moment om zijn functie 
binnen de kerkenraad neer te leggen, is in januari 2014 een feit 
geworden. Heel jammer, want hij is iemand die je niet graag wilt 
missen, maar na zijn lange staat van dienst, om het zo maar 
eens te noemen, is een moment van “overlaten aan anderen” 
méér dan gerechtvaardigd. 
Ons allen rest deze actieve “grote man” bijzonder hartelijk te 
danken voor alles wat hij in de afgelopen twee decennia voor ons 
en onze kerk heeft gedaan. Bedankt Bram!! Hierbij mogen we 
natuurlijk niet vergeten je dierbare Martine te betrekken. Ze heeft 
je toch maar heel vaak je gang moeten laten gaan, niet alleen 
naar de vergaderingen, maar ook voor de zeer vele 
werkzaamheden buiten de vergaderingen die je voor je rekening 
genomen hebt, teveel om op te noemen. Dus Martine, jij ook 
bedankt!!  
En……U gaat het niet geloven, hij laat ons toch niet helemaal los. 
Bram blijft lid van de Kerkvoogdijstichting, ons adviserend orgaan 
voor de kerkenraad en hij blijft de zogenaamde kleine kas 
beheren in Spanje. Dat wij hiermee ingenomen zijn, laat zich niet 
moeilijk raden. 
Ik heb Bram gevraagd hoe hij zelf tegen de afgelopen jaren 
kerkenraad-ervaring aan kijkt. Dit leverde de volgende reactie op: 
“Op een paar maanden na twintig jaar lid van de kerkenraad als 
voorzitter en vice-voorzitter. Laten we daar geen gewoonte van 
maken! Ik ben er in 1994 ingerold in hoofdzaak door toedoen van 
Wim Bijleveld, een erudiet en wijs man waaraan de kerk veel 
heeft te danken. Hij is niet meer bij ons, maar ik heb veel van 
hem geleerd. Het waren roerige tijden voor onze 
kerkgemeenschap, het voorzitterschap kwam vacant en jawel 
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hoor, met algemene stemmen. Niks om trots op te zijn want 
niemand anders zag het zitten, zo werkt dat soms. 
Hoogtepunten? De koop en verbouwing van ons kerkgebouw. 
Achteraf gezien ongelooflijk dat dit met een zo klein aantal 
mensen financieel kon worden verwezenlijkt. De verkoop van 
“aflaten” was een prima idee. Gemeenteleden die aangaven te 
willen helpen bij de verbouwing maar geen vakkennis, een 
zwakke rug, een hernia op uiteenlopende lichamelijke locaties 
hadden, niet mochten tillen, in het bezit waren van een tennisarm 
of ander ongemak, konden aangeven hoeveel uur zij zouden 
geholpen hebben wanneer zij beschikt zouden hebben over een 
gezond lichaam. Het opgegeven aantal uren werd 
vermenigvuldigd met een uurloon en zo konden zij, na storting 
van het bedrag, beschikken over een “aflaat”. Een gerust 
geweten en een aanzienlijk bedrag op de bank gingen zo hand in 
hand. 
Een ander hoogtepunt voor mij waren de jaren dat er op de 
voorzitter na, uitsluitend dames in de kerkenraad zaten. Heren 
waren niet voorhanden en werden, ik moet daar eerlijk in zijn, niet 
gemist. Het veronderstelde gekrakeel heeft nooit  
plaatsgevonden. De vergaderingen waren altijd harmonieus, 
gezellig en lang, dat dan weer wel. 
Dit stukje biedt mij een goede gelegenheid om iedereen te 
bedanken met wie ik heb mogen samenwerken als voorzitter en 
als vice-voorzitter. Teambuilding is een kreet die tegenwoordig in 
is en voor het “builden van dat team” moet veel worden gedaan. 
In onze kerkenraad hoefde en hoeft dat niet. Het team was en is 
er gewoon. De twintig jaar zijn voorbij gevlogen en het moet me 
van het hart dat ik zeker weet de maandelijkse vergaderingen te 
zullen missen. Jammer vind ik het dat er zo weinig animo is om 
de opengevallen plaatsen in te vullen. Ik kan als 
ervaringsdeskundige eventuele kandidaten verzekeren dat lid zijn 
van onze kerkenraad geen zwaarwichtige taak is. De 
vergaderingen zijn ontspannen en er wordt meer gelachen dan 
op de gemiddelde kerkenraadsvergaderingen als we de ons 
bezoekende predikanten mogen geloven.  
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En waarom zouden we dat niet. Denk er eens over om de 
kerkenraad te komen versterken want zonder kerkenraad wordt 
het toch lastig om onze kerk overeind te houden. Iemand moet 
het doen!!!!!!!” 
Bram, in maart a.s. gaan we bij een gezellig diner als kerkenraad 
afscheid van je nemen; dit doen we met onze partners en voor 
eigen rekening. We verwachten dat Martine dan sterk genoeg is 
om deze avondvullende gezelligheid met plezier met jou te 
mogen delen.  
 

In memoriam. 
Op maandagavond 3 februari is vredig van ons heengegaan  
Ben Zuidinga. Hij is 74 jaar geworden. Hij was een goede vriend  
van Maria Jobse. De laatste weken bracht hij meerdere periodes 
in het ziekenhuis door. De strijd tegen kanker was echter een 
strijd die hij niet kon winnen. Afgelopen donderdagmorgen 
hebben wij hem naar zijn laatste rustplaats gebracht. Wij leven 
mee met de familie van Ben en met Maria en haar gezin. 
Onderstaand gedicht is in de rouwdienst voorgedragen door ds. G. Kanis. 

 Zo lief had God de wereld, dat Hij zijn eigen Zoon  
 gegeven heeft voor zondaars, in ruil voor haat en hoon;  
 gegeven heeft voor mensen, van ach, zo klein formaat,  
 voor mensen in paleizen, voor mensen van de straat.  
 Voor doodgewone mensen van honderd in een rij;  
 zo lief had God de wereld: zó lief had Hij ook mij. 
 Zo lief had God de wereld, dat wie in Hem gelooft  
 voor eeuwig en voor altijd Gods vrijspraak is beloofd,  
 omdat Zijn Zoon wou sterven, veroordeeld tot het kruis,  
 mag ik voor eeuwig leven als kind bij Vader thuis.  
 Omdat Hij wilde lijden ben ik getroost en blij:  
 zo lief had God de wereld: zó lief had Hij ook mij. 
 Zo lief had God de wereld, dat Hij zijn heerlijk licht  
 met grote stralenbundels op onze harten richt.  
 Zijn dood wil elk geleiden die luistert naar Zijn stem,  
 Hij voert hem naar de vreugde van 't Kind in Bethlehem.  
 En ied're dag ontvangt ge van God een schone lei:  
 zo lief heeft God de wereld, ja, u en ons en mij. 
     Nel Benschop 
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God, de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren 

van dierenvellen en trok hun die aan.  
Genesis 3: 21   (ingebracht door Henk de Jong). 

Dit vers vind ik een van de meest fascinerende teksten in de 
Bijbel. God blijkt een couturier te zijn die Adam en Eva zelf 
aankleedt. Ik ken weinig teksten in het Oude Testament waar de 
Schepper zo dicht bij mensen komt. De verschijning van JHWH 
aan Mozes op de berg Horeb (Ex 34:5) lijkt hier op het eerste 
gezicht niet eens in de buurt te komen. Om te begrijpen waarom 
God zo dichtbij komt en hoe dit bijzonder is, moeten we terug 
naar vers 7. Als Adam en Eva God de rug toekeren, ontdekken 
ze onmiddellijk dat ze naakt zijn. Hun vertrouwen in elkaar 
bestaat niet meer en ze kunnen niet meer zichzelf zijn. Ze 
schamen zich en zo snel ze kunnen grijpen ze vijgenbladeren en 
rijgen die aan elkaar, zo zijn ten minste hun meest intieme delen 
niet meer direct zichtbaar. Hun keuze om van de boom te eten 
heeft desastreuze gevolgen: God vertelt hoe het kwaad zich 
voortaan op allerlei verschillende manieren zal manifesteren 
(Gen 3: 14-19) En juist daarom is het zo opvallend dat de Heer 
direct na die vreselijke vervloeking Zich een zorgzame 
topontwerper toont. Ik weet niet hoe blij dierenactivisten hiermee 
zijn, maar deze kleren zullen heel wat langer mee zijn gegaan 
dan die vijgenbladeren. Toch is het niet alleen de kwaliteit van 
het ontwerp, maar vooral de zorg waarmee God- na de zondeval- 
zelf die kleren bij deze twee miserabele mensen aantrekt, die 
getuigt van zijn enorme toewijding. Die zorg is ook terug te 
vinden in het Nieuwe Testament, Jezus zegt dat wij ons niet druk 
moeten maken om kleding (Mat.6:31,32). God kan heel dichtbij 
komen, juist in alle praktische en concrete zaken van het leven. 
Hij wil dat niemand zich hoeft te schamen. Maar hoe wordt dit 
realiteit in ons luxe leven met een kast die uitpuilt van kleding?  
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Als ik mij aankleed, ben ik druk bezig met wat leuk staat, lekker 
zit en past bij het weer. Het komt niet in mij op om God om advies 
te vragen of om mij door Hem aan te laten kleden.  
En toch wil Hij dat doen. Jezus stierf naakt aan het kruis zodat wij 
nooit meer ongekleed door het leven hoeven te gaan. Wij mogen 
Christus aantrekken (Rom.13:14,Gal.3:27) God omkleedt ons 
met Zichzelf; dat is een nog veel beter ontwerp dan die kleren 
van dierenvellen. Zo dichtbij kwam Hij zelfs niet bij Adam en Eva.
     Almatine Leene, Docent GHZ. 

 Samen.Samen.Samen.Samen.    
 Geloof wil niet alleen zijn. 
 Heeft niet genoeg aan zichzelf. 
 Geloof zoekt altijd een samen, 
 steekt altijd handen uit.  
 Een gelovige is een boom. 
 Maar hij is ook een deel van een boom, een tak, een blad. 
 Een gelovige is een huis. 
 Maar zij is ook een deel van een huis, 
 een steen van een muur samen met andere stenen. 
 Een gelovige is een gedicht. 
 Maar ook een woord, een zin. 
 Geloof zoekt altijd een samen, een warmte in de ander. 
 Geloven is samen met God zijn. 
 De takken ruisen samen tot een lied. 
 Het huis heeft kamers van ontmoeting. 
 De woorden zijn samen een gedicht van aanbidding. 
 Geloven op je zelf, is een kruimel van het brood. 
 Een lid van het lichaam, een tak die verdort. 
    ONVOLTOOID EN  EENZAAM !ONVOLTOOID EN  EENZAAM !ONVOLTOOID EN  EENZAAM !ONVOLTOOID EN  EENZAAM !    
 Geloven  is wereldwijd, een lied over de aarde. 
 Een lichaam van gemeenschap, een woud van kracht. 
 Geloven samen is brood voor de mensen. 
 Is bruid van God. 
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Inloopmorgen.    Ds. Gerrit Kanis 

Dinsdag 18 februari a.s. is er weer een inloopmorgen in de 
pastorie. We willen dan nadenken over wat de Bijbel zegt over, 
en bedoelt met “genade”. Het woord komt vaak in de Bijbel voor 
en wordt ook vaak gebruikt in de diensten. 
Het lijkt zo vertrouwd en gewoon, maar: wat houdt “genade” 
eigenlijk in? 
U bent uitgenodigd om naar de inloopochtend te komen, maar 
ook om vooraf al eens na te gaan in de Bijbel wat er over genade 
wordt gezegd.     Voorzet: “Mijn genade is u genoeg…” 
We willen straks horen van elkaar wat we erover hebben 
gevonden, maar ook delen met elkaar wat het ons zegt, wat we 
er aan beleefd hebben of wellicht nog beleven. 
   ***************************** 
 
Het leek me leuk om dit artikel (uit de Online Bible) te laten plaatsen 
i.v.m. het feit dat de amandelboom hier veel voorkomt en ook i.v.m. de 
a.s. Amandelbloesemtocht.     Ds. Gerrit Kanis. 
 

Amandelboom.  
Deze boom of struik (Amygdalus communie L.), die thuis hoort in 
West-Azië, werd vanaf de oudste tijden ook in Palestina veel 
gekweekt. Van Klein-Azië werd hij naar Griekenland en later, na 
Cato, die de amandelen nog "Griekse noten" noemt, ook naar  
Italië overgebracht. Amandelen komen reeds voor onder de beste 
vruchten van het land die Jakobs zonen naar Egypte meenamen 
{Genesis 43:11}, en aan de Hebreeuwse naam van de boom (lûz) 
ontleent de stad Lus haar naam. Onder de staven, die Jakob te 
Haran in de drinkbakken legde, waren amandelstaven {Genesis 
30:37}( onze vertaling heeft hazelaars); en ook Aärons 
vorstenstaf, die ter bevestiging van zijn Hogepriesterschap ging 
bloeien, droeg amandelen {Numeri 17:8}. Van alle vruchtbomen 
bloeide hij het vroegst; in Syrië en Palestina tegen het einde van 
Januari en in het begin van Februari.  
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Het boompje, dat vijf meter hoog wordt, heeft talrijke bruine 
takken en twijgen en deze brengen, uit schubbige knoppen, 
enkele of gepaarde, meestal zeer dicht op elkaar staande, 
vijfbladerige bloesems voort, die bijna geen stengel hebben, 
terwijl de lange, lancetvormige, getande bladeren zich eerst later 
ontwikkelen. Het zachte rozerood van de gesloten en het wit en 
rood van de ontloken bloesems is de eerste lieflijke lentetooi in 
de overigens nog kale boomgaarden en wijnbergen. Terwijl de 
andere bomen nog enige tijd in de winterslaap liggen, heeft de 
amandelboom reeds zijn talrijke ogen geopend, als de wachter 
van de komende lentemorgen. Hieruit verklaart zich ook zijn 
naam: “schaked” (d.i. de wakende), en de betekenis van de 
amandelstaf bij Jeremia, bij wie hij een teken is van Gods  
wakkerheid en ijver in het volvoeren van Zijn woord  
{Jeremia 1:11}.  
Dat Aärons staf amandelen droeg is, in dit licht beschouwd, een 
zinnebeeld van zijn roeping en van die van zijn nakomelingschap 
om wakker te zijn in het handhaven van de wet van God.  
Dit “schaked” betekent echter ook de ovale, samengedrukte 
vruchten, waarvan de smakelijk zoete of bittere pit in een ziltige 
en broze schil of peul gehuld is. In {Prediker 12:5} wijst de 
amandelbloesem, die, eenmaal ontloken zijnde, overwegend wit 
is en langzamerhand geheel verbleekt, zeer waarschijnlijk, als 
zijnde de enige tooi van de overigens  dorre bomen, op het witte 
haar dat het hoofd van de grijsaard siert; indien niet, zoals  
Wetstein beweert, het bloeien van de amandelboom eenvoudig te 
verstaan is als het begin van de lente, waarop gewoonlijk nog  
een korte, tussen 25 Februari en 8 Maart invallende, nawinter 
volgt, die voor het leven van oude lieden zeer gevaarlijk is, en 
daarom door oud-Arabische schrijvers "de dag van de ouden"  
genoemd wordt. Met "schaaltjes (gelijk) amandelnoten" vermeld 
in {Exodus 25:33,34 37:19,20} (of beter: "kelken als van 
amandelbloemen") worden zekere sieraden bedoeld, die aan de 
luchter in het Heilige van de tabernakel waren aangebracht.  
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Een nieuw gezichtspunt.         (ingebracht door Bram Gerth). 

 
Ik heb even getwijfeld of dit een passend artikel voor de kerkband zou zijn.  
Het heeft n.l. niets met religie of zelfs maar met onze kerk te maken. 
Maar in gedachten houdend dat een stukje herschreven geschiedenis van een 
volk, wiens God wij aanbidden, wiens boek wij lezen, wiens psalmen wij 
zingen en waarvan we een zoon als voorbeeld hebben, toch zou moeten 
kunnen. 
 
Waarom werden de Joden een volk van handelaars, bankiers, 
onderzoekers en doktoren? 
De intellectuele successen van de Joden in de moderne tijd en 
hun opvallende aanwezigheid, sinds de Middeleeuwen, in de  
domeinen van handel, geneeskunde en financiën horen bij het 
grote raadsel in de lange geschiedenis van het Joodse volk. 
Zvi Eckstein en Maristella Botticini komen in hun boek 
 “De uitverkorenen” met een revolutionaire visie over de 
ontwikkeling van de Joodse voorsprong in beroepen waarbij 
geletterdheid en opleidingen noodzakelijk waren.  
Na de verwoesting van de Tweede tempel in het jaar 70 vereiste  
het overleven van de Joodse godsdienst dat iedere Jood moest 
leren lezen en schrijven, en moest leren om zelfstandig kennis te 
verwerven. Iedereen die daartoe niet in staat was raakte 
geassimileerd. Dus was het uit noodzaak dat de Joden 
vaardigheden aanleerden die vitaal waren voor hun economische 
ontwikkeling.  
Vanaf de tijd van de Babylonische gevangenschap, zes eeuwen 
voor de geboorte van Christus, tot aan de verwoesting van de  
Tweede Tempel, rustte het Jodendom op twee pijlers; de rituelen 
die in de tempel werden uitgevoerd en het lezen van de 
geschreven Tora. Een kleine elite maakte de  dienst uit in de 
Tempel, en de Tora-studie was het domein van zeer weinigen. 
De Romeinse verovering van Jeruzalem verplaatste het centrum 
van het jodendom in één klap van de priesters in Jeruzalem naar 
de gemeenschap van rabbijnen en geleerden.  
 



 15

 
Het zwaartepunt verschoof ongewild van de Tempel naar de 
religieuze studiezaal. 
Door de afwezigheid van een tastbaar ritueel centrum (de 
Tempel) werd de overlevering van het jodendom afhankelijk van 
het vermogen om een alternatief te scheppen dat zich kon 
aanpassen aan de nieuwe, moeilijke omstandigheden. 
Het lezen en de Tora-studie door iedere Joodse man werd vanaf 
dit moment het fundament van het bestaan van het Joodse volk. 
Om zeker te zijn van continuïteit kreeg iedere man de taak om 
zijn zonen al op jonge leeftijd te leren lezen en schrijven en dat 
was een revolutionaire ontwikkeling in een wereld waarin de 
meeste mensen analfabeet waren. 
Wat waren de consequenties van deze ontwikkeling voor de 
Joden maar ook voor hun leefomgeving? Om kinderen  
geletterdheid bij te brengen en de Tora te laten bestuderen 
vereiste forse uitgaven. En dit terwijl de meeste Joden in de 
eerste eeuwen na het jaar 70 moesten leven van de landbouw 
zodat ze een hard en arm bestaan hadden. 
Hoe kon een eenvoudige boer uit Galilea in het jaar 200 de 
kosten voor de educatie  van zijn zoons eigenlijk betalen en wat 
leverde hem dat op? Dat was het dilemma waarvoor de Joden 
zich toen gesteld zagen. Er moest gekozen worden òf om de 
financiële last te dragen van een Joodse opvoeding en zich een 
weg te banen door de Joodse wijsheid, òf het geld opzij leggen 
en het jodendom links laten liggen. De economische logica 
voorspelt dat die beslissing altijd afhing van de voordelen die het 
iemand bracht en van zijn voorkeuren. Joden die om te beginnen 
niet al te veel voor hun godsdienst overhadden, of moeilijk 
leerden, kozen voor de makkelijkste oplossing en het gevolg 
daarvan was dat dit deel van het Joodse volk zou assimileren en 
dat daarmee de Joodse bevolking in omvang af zou nemen.  
Dat gebeurde dan ook. In de tijd waarin de Talmoed ontstond, 
(van de derde tot zesde eeuw)  ontstond er aan de ene kant een 
verhoogde geletterdheid binnen de Joodse gemeenschap, 
waarvan de economie nogal agrarisch was en aan de andere  
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kant, een langzaam maar zeker voortschrijdend proces van 
bekeringen. In de eerste plaats naar het Christendom.  
Het gevolg was een dramatische achteruitgang van de Joodse 
populatie. Waren er omstreeks de verwoesting van de tempel 
ongeveer 5,5 miljoen Joden, omstreeks het jaar 650 waren het er 
niet meer dan 1,2 miljoen. 
Ongeveer in het midden van de 7de eeuw vond de historische 
ontmoeting tussen de Joden en de islam plaats. Die ontmoeting 
zou de kracht van de alfabetiseringsrevolutie die eeuwen eerder 
was begonnen, nog versterken en in een onverwachte richting 
kanaliseren. Het enorme moslimrijk dat na de dood van 
Mohammed ontstond, strekte zich uit van het Iberisch 
schiereiland tot aan China en India. Binnen deze grenzen kreeg  
de islam zijn vorm maar ook een dominante taal, Arabisch.  
Maar dat niet alleen, er kwamen ook nieuwe regels en wetten.  
De groei van het rijk leidde tot nieuwe vormen van bedrijvigheid, 
de handel breidde zich uit en er werden nieuwe steden gesticht. 
Deze nieuwe turbulente ontwikkeling bracht een grote vraag naar 
hoogopgeleide mensen met intellectuele vaardigheden met zich 
mee. Het effect dat dit had op de Joden was enorm.  
Tussen de jaren 750 en 900 gaven bijna alle Joden in 
Mesopotamië en Perzië, in die tijd 75 procent van alle Joden, de 
landbouw op en en verhuisden naar de grote steden van het 
Abbasidische kalifaat. Zij kwamen terecht in een reeks van 
beroepen waarvoor geletterdheid een eerste vereiste was en die 
uiteraard veel meer opbrachten dan de landbouw.  
Die ontwikkeling vond plaats ruim voordat er voor Joden 
beperkingen werden ingesteld op het bezit van land! 
De schrijvers van het boek verklaren hiermee waarom de Joden 
een volk werden van kooplieden, kruideniers, bankiers, geleerden 
en artsen. Niet omdat ze daartoe gedwongen werden maar als  
gevolg van een duidelijk voordeel dat zij door de eeuwen 
ontwikkelden als gevolg van een traumatische gebeurtenis- de 
vernietiging van de Tempel- die tot een enorme toename van de 
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geletterdheid onder de Joden leidde. Die geletterdheid stelde de 
Joden in staat om sleutelrollen te vervullen in de ontwakende 
economie van het islamitisch rijk. 
Hun vaardigheden waren uitermate geschikt voor de nieuwe 
verstedelijkte wereld met mondiale handelsrelaties.  
 
De Joden reisden naar het “Amerika” van die dagen, naar 
plaatsen waar hun vaardigheden zeer gewenst waren.  
Jemen, Syrië, Egypte en de  Noord Afrikaanse landen. 
Omdat de Joden een collectief waren met een sterke identiteit, 
waren ze als geen ander geschikt om interregionale betrekkingen 
te onderhouden. Waar ze zich ook bevonden, ze konden over 
grote afstanden de naleving van contracten afdwingen, heel 
belangrijk in de handel.  
Dit verklaart ook het duizelingwekkende succes van de Joden in 
beroepen die te maken hadden met kredietverlening en financiële 
markten. In de 12de en13de eeuw was het uitlenen van geld een 
typisch Joods beroep in Engeland, Frankrijk en Duitsland en ook 
hun belangrijkste bezigheid in Spanje, Portugal, Italië en andere 
Europese landen. 
 
Het bovenstaande verhaal is dus in tegenspraak met de 
heersende visie dat de Europese Joden zich tijdens de 
Middeleeuwen in kredietverleningen specialiseerden omdat ze 
geen lid mochten worden van de nijverheidsgilden zoals 
timmerlieden, bakkers kleermakers etc. en omdat het moslims en 
christenen was verboden om geld met rente uit te lenen.  
Deze visie was ook de mijne en waarschijnlijk ook de uwe.   
 
Gelukkig is het nooit te laat om een zienswijze te herzien 
wanneer daar gegronde redenen voor bestaan. 
 
Ingekort artikel van prof. Manuel Trajtenberg verschenen in het NIW van 27 december 

2013.                                                                           
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Voorlopige cijfers 2013. 
Piet vd Brugge.     
  
In mei zal de jaarlijkse gemeentevergadering worden gehouden en 
daarop vooruitlopend leek het mij goed u alvast een beeld 
te geven van de voorlopige cijfers 2013 met de begroting 
voor het nu lopende jaar 2014.  
       
   Verwacht Begroot Werkelijk Begroot 
Baten   2013 2013 2012 2014 
Collectes kerk  7.300 7.000 7.700 7.000 
Doelcollectes  10.000 11.000 11.500 10.000 
Vaste vrijwillige bijdr. en 
giften 13.900 13.500 14.400 13.000 
Abonnementen kerkband 100 200 200 100 
Verhuur 
kerkgebouw  2.200 2.200 2.200 2.300 
Intrest   1.300 1.300 1.700 1.300 
Opbrengst koffie  700 800 1.000 800 
Totaal baten  35.500 36.000 38.700 34.500 
Lasten       
Kosten 
kerkgebouw  4.500 3.500 3.400 4.500 
Kosten pastorie  8.000 7.000 8.600 8.000 
Kosten predikanten  8.600 7.500 6.500 8.500 
Organisatiekosten  5.400 4.000 4.400 3.500 
Voorziening onderhoud 0 500 600 0 
Overmaking doelcollectes 10.000 11.000 11.500 10.000 
Totaal lasten  36.500 33.500 35.000 34.500 

Resultaat   V    1.000 
    
W2.500 

          
W3.700            0 
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Enkele opmerkingen. 
In 2013 is opnieuw de totale opbrengst van de diaconale collectes  
overgemaakt  naar de voedselbank in Denia. 
Daarbij diverse giften van ruim 3.000 euro.   
Het resultaat geeft voor het eerst sinds jaren een verlies te zien. 
Incidenteel is dit jaar de aanschaf van nieuwe liedboeken  voor 
ongeveer 2.000 euro geboekt onder organisatiekosten. De 
schoonmaakkosten, bij zowel kerk als     
pastorie, stegen flink, omdat wij vanaf 2013 sociale lasten moeten afdragen.   
Diverse kosten, zoals vernieuwing garagedeur pastorie, enkele kleine   
reparaties en schilderwerk, zijn geboekt ten laste van voorziening onderhoud.  
Op de gemeentevergadering zal ik een gedetailleerde toelichting geven.  
De vaste vrijwillige bijdragen en giften zijn zowel in Spanje als Nederland 
aftrekbaar van de belasting.  
 
Sparen van kleingeld. 
In september deed Richard Sommen het voorstel aan de 
kerkenraad om in een plastic ton wekelijks kleingeld te  
verzamelen voor de Voedselbank in Denia.  
Dit voorstel is met enthousiasme ingevoerd. Velen van u stopten 
wekelijks het verzamelde kleingeld op zondagmorgen in de ton. 
Eind december viel de bodem bijna uit de ton en was er reden 
om het geld te tellen en over te dragen aan de voedselbank.   
U heeft  in 4 maanden toch maar 125 euro bij elkaar gespaard 
aan kleingeld. Namens de voedselbank hartelijk dank daarvoor!  
 
Bloesemtocht. 
Zelf toen Allard en Ypie nog in Delfzijl waren, werden ze al lastig 
gevallen met de vraag of ze weer een bloesemtocht wilden 
organiseren. Door het warme weer is de amandelbloesem vroeg 
dit jaar. En ja hoor, zodra ze weer in Benissa waren, zijn ze op 
pad gegaan. Een voorlopige datum voor de tocht is: donderdag 
13 februari. 
Reserveer dat vast in uw agenda. Nadere informatie hoort u 
zondag 9 februari. 
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Naschrift film ¨The Only Son¨.  Ds. Maaike Schepers.       

Donderdagmiddag, 16 jan.j.l. hebben we in het gebouw van de 
Hollandse club te Denia de film ¨The Only Son¨ vertoond.  
Deze film gaat over de reis die Sumchog Kersbergen en haar 
broer Pema Gurung in augustus 2011 naar hun ouders in Dolpo, 
een dorp op 5500 m. in het Himalaya gebergte, Nepal hebben 
gemaakt. 
De reis maakt duidelijk dat er een groot generatieconflict is 
tussen de ouders en de enige zoon. Hij moet met een meisje uit 
hun dorp trouwen om zo de ouders een goede oude dag te 
bezorgen. Pema echter is verwesterd. In Nederland volgt hij een 
studie aan de Saxion Hogeschool te Deventer. 
Gelukkig was die middag in januari ook aanwezig de 
adoptiemoeder van Sumchog en tevens pleegmoeder van Pema, 
Marie Louise Kersbergen.  
 
Na afloop konden er vragen worden gesteld. Daar werd goed 
gebruik van gemaakt. Een van de vragen was: hoe gaat het nu 
met de biologische ouders?  
Een andere zus van Sumchog en Pema die in de V.S. is 
geadopteerd, kwam die dag terug van haar reis naar Kathmandu.  
Zij vertelde: Momenteel verblijven de ouders, tot en met maart,  
in Bouddhanath, een Tibetaanse enclave rond een groot 
heiligdom (stupa) ten oosten van Kathmandu. Eind maart gaan 
ze terug naar Dolpo om het land te bewerken. En daarna?? 
Pema, die in de film zijn ouders diverse keren adviseert naar 
Kathmandu te verhuizen voor een beter leven, krijgt nu toch een 
beetje gelijk. De ouders zijn in ieder geval even  
(ongeveer 4 maanden) buiten hun dorp gegaan.  
 
Voor meer informatie zie de website: www.sumchog-
kersbergen.com 
 
 
 



 21

 
Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Bijbel. 
 
Op twee gedachten hinken. 
Als je niet kunt kiezen, als je blijft aarzelen en weifelen wat je 
moet doen, dan zegt men dat je op twee gedachten hinkt. De ene 
keer steun je op het enen been en de andere keer op het andere  
been en zo hink je heen en weer, besluiteloos en  onzeker. In de 
Bijbeltekst gaat het om gehoorzamen aan God of aan een afgod. 
Toen naderde Elia tot het ganse volk en zei: Hoe lang hinkt gij op 
twee gedachten? Als de Here God is, volg hem na. Als het Baäl 
is, volg hem na.        1 Koningen 18: 21. 
 
Ben ik mijn broeders hoeder? 
Wie geen verantwoordelijkheid wil nemen voor iemands daden of 
levenswijze, of zich van iemands problemen op een makkelijke 
manier wil af maken, kan zeggen: Ben ik mijns broeders hoeder? 
Ik hoef toch niet op hem te passen, hij moet zich zelf maar 
redden. Het is dus geen sympathieke houding. Het is een  
dooddoener. In het Bijbelverhaal van Kaïn en Abel was het zelfs 
heel letterlijk een dooddoener! 
De Here zei tot Kaïn: Waar is uw broeder Abel? En hij zei: Ik 
weet het niet: ben ik mijns broeders hoeder?      Genesis 4: 9 
 
 
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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Muziekagenda                                                         Cor Pors 

 
In het “Teatre-auditori centre social”, c/ Calderón, 4, Dénia vinden 
de volgende concerten plaats: 
 
Op vrijdag 28 februari om 19.00 uur: 
Marta Espinós, piano 
L’humor a la música clássica 
Werken van J. Ph. Rameau, C. Debussy en E. Satie 
 
Op vrijdag 28 maart om 19.00 uur: 
Carmen P. Romero, sopraan 
José R. Martín, piano 
Una nit a lópereta 
Werken van T. Bretón, E. Arrieta en A. Messager 
 
Op vrijdag 25 april om 19.00 uur: 
Tumbate Jazz Band 
Eva Olivencia, stem; Josep Pastor, piano 
Carles Carbonell, bas; German Olivencia, slagwerk 
Paco Mifsud, trompet; Gerard Vercher, tenoor saxofoon 
Del swing al Jazz latino 
 
Entree kaarten voor à 12 Euro: 
Konzertfreunde, Ilse Kübler, tel. 965 788 840 
Proakustik, Dénia, Carrer Diana 49, tel. 965 782 548  
Of vanaf 18.00 uur bij het centre social 
 
De volgende twee orgelconcerten van Josep Vicente Giner 
worden verwacht: 
Op 30 maart 2014 in de grote kerk van Benidorm en 
Op moederdag ( 4 mei) in Spanje in de stadskerk van Pedreguer. 
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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: Tot medio maart is ds. Gerrit Kanis  onze 
voorganger. Daarna ds. Rob Quispel tot eind april.   
In de daarop volgende twee maanden komt de ons bekende 
predikant: Alfred Bronswijk. 
 
• 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 
Twee vacatures!!! 
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  0031-622413706 
 
Hulp in nood:  Martine Gerth          96 579 5152 
   Ati de Jong          96 597 4303 
 
Website:      www.kerkdenia.nl  
Email:    ned.int.gem.denia@gmail.com 
 
Vrijwillige bijdragen: 
 Spanje:          Bankrelatie: BBVA. te Javea.                             
                           IBAN: ES23 0182 0142 0002 0150 5998.      
                           t.n.v. Iglesia evangélica en Denia 
 Nederland:       Bankrelatie: ING te Geldrop              

 IBAN: NL02 PSTB 0004 223 567  
 t.n.v. Kerkvoogdij Ned.int. gem. te Denia 

 

 


