
 
Neem de mensen zoals ze zijn……….. 
Anderen zijn er niet. 
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Gods-geheimen…   ds. G. Kanis 
 
De zondag waarop deze Kerkband verschijnt is de eerste zondag 
in de zo genoemde “lijdenstijd” of “40-dagen-tijd”; de tijd vóór de 
jaarlijkse viering van Goede Vrijdag.  
In deze tijd wordt er in de kerken nog meer dan door het jaar 
heen stil gestaan bij het feit dat Jezus heeft geleden. 
Niet alleen op de vrijdag waarop Hij werd gevangengenomen en 
uiteindelijk werd gekruisigd, nee: Hij heeft op allerlei niveaus, 
tijdens zijn rondwandeling op aarde, aan het lijden van de 
mensheid geleden. 
Zo wordt er in de Evangeliën bijvoorbeeld verteld van zijn boos-
zijn op de dood (van Lazarus, Johannes 11:33) en van zijn huilen 
om Jeruzalem, dat niet de tijd opgemerkt had dat God naar haar 
omzag (Lucas 19:41-44) – n.l. toen Hij daar was. 
Ik moet u zeggen, dat ik het altijd als een groot geheim heb 
ervaren, dat God en zijn Zoon Jezus kennelijk al tevoren wisten 
dat Jezus zou worden afgewezen als Messias, maar dat dat de 
Hemelse Vader niet heeft weerhouden om zijn Zoon te sturen. 
Ja: dat dàt juist zo goed paste in Gods reddingsplan van de 
mensheid. 
En verder zijn het voor mij ook grote geheimen dat het offer van 
zijn Zoon kennelijk gebracht MOEST worden en dat dat 
eenmalige offer plaatsvervangend was en “voldoende” voor de 
redding van alle mensen (in principe). Zijn door de Vader 
geaccepteerde opoffering was het begin van het “Nieuwe 
Verbond” waaronder wij als gelovigen mogen vallen. 
Wij mensen willen graag alles beredeneren en begrijpen. Op zich 
is daar niets mis mee, als we ons maar wèl bescheiden willen 
opstellen naar God toe in onze redeneringsdrift en onze wens om 
alles te doorzien. Wie alles wil begrijpen, bijvoorbeeld waarom er 
toch in de Bijbel zulke afschuwelijke oorlogen worden beschreven 
die moesten worden gevoerd en waarin zoveel mensen moesten 
sterven, die kan het heel moeilijk krijgen met zijn geloof! 
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Die verhalen, beweerde een dominee in de krant, hadden niet in 
de bijbel moeten staan en “…ik kan er ook NIKS mee!” schreef 
hij. Ze passen – zeg ik op mijn beurt – dus niet bij het 
“godsbeeld” dat hij zich gemaakt had. 
In ieder geval: als het om God en “zijn dingen” gaat, moet je niet 
alles willen begrijpen. Soms moet je gewoon de dingen, in geloof, 
accepteren; dat het nu eenmaal zo IS! Dat geldt óók voor de 
bovengenoemde geheimen van God, als het om het lijden en 
sterven van onze Heer Jezus gaat. De vraag of het ook niet 
ànders had gekund – een andere weg van God tot onze 
vergeving, zonder zo’n vreselijk offer – moeten we laten rusten. 
We moeten er in durven berusten, dat God wist wat Hij deed toen 
Hij “op zijn tijd” zijn Zoon zond naar deze aarde om zijn 
bijzondere “missie” te volbrengen. 
Laten we, in plaats van ons steeds weer tevergeefs te vermoeien 
met het zoeken naar antwoorden op dat soort vragen, ons liever 
verheugen in de buitengewoon grote liefde die God voor ons 
zondige mensen had en heeft. Onverdiend, uit vrije gunst, 
oftewel: uit genade. 
Het bewijs van Gods grote liefde voor zijn schepsel dat “mens” 
heet, zien wij als we naar het kruis kijken (in gedachten). Naar 
dat grote lijden van de Mensenzoon Jezus Christus. Hij heeft 
voor ons willen lijden en sterven, opdat wij voor eeuwig zouden 
leven. In een oneindig “tijdperk”, waar geen plaats meer zal zijn 
voor lijden – in welke vorm dan ook! 
 
Ik wens ons allen alvast een goede tijd van voorbereiding op 
Goede Vrijdag... 
Dat dit jaar de waarheid van de verbazend grote liefde van God 
voor deze verloren wereld opnieuw en dieper dan ooit tot ons 
mag dóór dringen. 
God heeft u, jou en mij lief. Een groot wonder, maar geen 
geheim, want: in Christus geopenbaard. 
 
Hartelijk groetend,  Ds. Gerrit Kanis.    
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Samenvatting Kerkenraad 3 maart 2014   ( secretaris) 

Cor Pors opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.  
Gerrit begint de vergadering met het voorlezen van Joh. 11: 32 
tot 36. Dit gaat over emoties en ontroering. Gerrit stelt dat de 
positieve emoties van God komen.  
De agenda wordt aangevuld met het onderwerp huismeester en 
kerkmeester.  
De notulen worden tekstueel goedgekeurd. Naar aanleiding van 
de notulen meldt Henk dat ze in de kaarsenfabriek in Ondara 
geen Paaskaars voor ons kunnen maken. Die moeten we 
opnieuw uit Nederland laten komen. 
Afgelopen zondag hebben we Fairtrade koffie geserveerd. De 
koffie was wat sterk. We gaan het nog een keer proberen met 
minder koffie en meer water. 
Cor maakt opnieuw duidelijk wie de huismeester (Chris de Jong) 
is voor de pastorie en wat zijn verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn. Voor de kerk wordt Henk de Jong benoemd 
tot kerkmeester. De dienstdoende ambtsdragers wordt nogmaals 
dringend verzocht om na de dienst te controleren (ook het toilet) 
of iedereen de zaal heeft verlaten en of de elektra is afgesloten 
voordat de kerk wordt afgesloten. 
Derk geeft een overzicht van de ingekomen en uitgestuurde post. 
Iemand reageerde op de vrijwillige bijdragebrief met de 
opmerking dat het volledig terecht is dat de kerk om een bijdrage 
vraagt. De offerte voor twee zonnepanelen op de Pastorie is 
binnengekomen.  
De penningmeester vraagt ons om z.s.m. geplande investeringen 
voor 2014 door te geven zodat hij o.a. de begroting kan opstellen 
voor de gemeentevergadering. 
De kerk van Guardamar vraag onze steun bij beoordeling van 
een brief over Ferede. 
We zijn druk bezig om een oorkonde te (laten) maken voor het 
100 jarig feest van de Spaanse Baptisten kerk. Wij hebben veel 
aan deze kerk te danken. Zij hebben ons in de 1ste jaren (38 jaar 
geleden) veel geholpen bij het opstarten van onze kerk. 
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Op 25 maart is de kerkenraad (met partners) uitgenodigd voor 
een gala-avond. 
Een notitie over euthanasie wordt besproken. Deze notitie zullen 
we t.z.t. in een inloopochtend behandelen. 
De afgelopen periode is de pastorie opnieuw in de verf gezet. 
Dank daarvoor aan onze vrijwilliger (tevens professioneel 
schilder) Richard. 
Het liedboek in grote letters (2 ordners!!) is vanuit Nederland 
binnengekomen. Loes heeft het liedboek afgelopen zondag voor 
het eerst gebruikt.   
Er zijn bedankbrieven binnen gekomen van Maria Jobse m.b.t. 
het overlijden van Ben Zuidinga en van Eddy van Loon m.b.t. het 
overlijden van zijn vrouw Ineke.  
Diverse bevestigingen zijn binnen gekomen van predikanten die 
de komende jaren bij ons willen komen werken. 
Pastorale zaken.  Er wordt opnieuw aandacht besteed aan de 
twee vacatures. 
We blikken terug op de begrafenisdienst van Ben Zuidinga.  
De dienst was een half uur in het Spaans (Spaanse Mis) en 
vervolgens een half uur in het Nederlands met ds. Kanis als 
voorganger en Edo aan het kerkorgel in Benitatxell.  
De bloesemtocht op 13 februari was weer uitstekend 
georganiseerd door Allard en Ypie Draaisma. Dank daarvoor.  
Ds. Kanis heeft de nodige pastorale bezoeken afgelegd en zal 
hiermee de komende twee weken nog doorgaan. 
Kerkband. Iedereen wordt weer gevraagd een bijdrage te 
leveren. Ook u kunt teksten aanleveren die u van belang vindt 
voor ons allen. 
Actie- & besluitenlijst. De drie mooie antependia (kanselkleden) 
hangen sinds afgelopen zondag mooi naast elkaar aan de wand 
in de kerk. 
Er zijn enkele verbeteringen aangebracht in de pastorie om het 
woongenot te verhogen. We overwegen deze zomer de 
binnenkant van de kerk opnieuw te verven. 
 

 6

 
Rondvraag. Er wordt een voorstel gedaan om het  Avondmaal op 
een andere manier te organiseren. In de Gemeentevergadering 
komen we daarop terug. Ds. Kanis komt met een aantal  
opmerkingen over de pastorie en de omliggende tuin.  
Een 2de palmboom is gesneuveld. We moeten de rode kever 
frequenter gaan bestrijden.  
Sluiting. Ds. Kanis sluit de vergadering met gebed. 
Daarna praten we in de huiskamer gezellig verder onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
 De volgende kerkenraadsvergadering is op 7 april. 
 
Tattoo    ( ingebracht door Henk de Jong) 

Zou je die naam en de betekenis ervan voor mij op willen 
schrijven? Ruth kijkt mij verwachtingsvol aan. 
We hebben een verwendag voor de maatjes van het Scharlaken 
Koord. Ook de vrouwen die zij begeleiden, zijn uitgenodigd. Ruth 
is ook gekomen. 
We hebben net heerlijk gegeten. Drie vrijwilligers ontpopten zich 
als ware chef-koks. 
Na de maaltijd lazen we een gedeelte uit Jesaja 48 en stonden 
kort stil bij vers 17. 
“ Ik ben de Heer uw God, die u leert wat nut is en u leidt op de 
weg die gij gaan zult”. 
“ De naam Jahweh bedoel je?” Ruth knikt. “ Ik vind die betekenis 
zo mooi, dat Hij trouw is, altijd Dezelfde is en blijft en doet wat Hij 
belooft” 
Ik pak het briefje en de pen van haar aan, begin te schrijven en 
vraag: “ En wat ga je hiermee doen?” “Een tattoo van laten 
zetten” antwoordt Ruth enthousiast. Mijn pen blijft steken. Dit had 
ik niet verwacht. 
Veel meisjes en vrouwen met een prostitutieverleden hebben juist 
grote moeite met de tattoo van de naam van hun loverboy op hun 
lichaam. Deze naam maakt duidelijk dat zij eigendom van hem 
zijn en dat een andere pooier het wel uit zijn hoofd laat om aan  
haar te komen.  
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Veel meiden verlangen naar de dag dat deze tattoo verwijderd 
kan worden. Tenminste als er geld voor is. 
En nu dit antwoord om een tattoo met de naam van Jahweh te 
laten zetten.  
Of blijf ik te veel steken bij de tattoo en ga voorbij aan wat Ruth 
hiermee uitspreekt? 

Bedoelt zij te zeggen dat ze eigendom van Hem wil zijn? Hij die 
zegt :” Ik ben Die ik ben en Ik zal zijn, Die Ik zijn zal?”  
Een tattoo als teken dat ze eigendom is van Jahweh? 

Het doet me denken aan een doopdienst en ik hoor weer de 
woorden uit het doopformulier:  “de doop als teken en zegel van 
Gods genade”. 
Ruth heeft helemaal geen tattoo nodig. 
“ Heer wilt U wijsheid en woorden geven om Ruth op de weg te 
leiden die U voor haar bestemd hebt?” 
Marijke Bakker, geeft leiding aan het Scharlaken Koord,  een christelijk 
hulpverleningsproject voor prostituees in Amsterdam                                                                                   

 
Bedankt.            Maria Jobse 

Hierbij wil ik alle lieve mensen van onze gemeente die zo met 
ons meegeleefd hebben tijdens de ziekte van Ben en ook zo'n 
mooie kaart stuurden en/of ook aanwezig waren bij het graf, heel 
hartelijk bedanken voor al hun medeleven in deze voor ons zeer 
moeilijke periode van het leven. 
Ook het kerkbestuur hartelijk dank voor het mooie bollenplantje, 
wat naast Ben zijn bed bleef staan. 
Helaas heeft hij de bolletjes niet meer mogen zien uitkomen want 
heel langzaam nam hij toen al afscheid van ons allemaal. 
Ook speciale dank aan ds. Gerrit Kanis en zijn vrouw en Bram en 
Martina voor hun inzet en steun ! 
U allen geven mij de kracht om door te gaan. En nog dank voor 
het mooie gedicht.              
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T.H.T...     Ds. G. Kanis 

 
U kent dat toch wel, dat opschrift op allerlei etenswaren? Ik 
bedoel de uitdrukking “Tenminste Houdbaar Tot”, waar T.H.T. de 
afkorting van is, gevolgd door een datum zodat je kunt zien voor 
wanneer je het moet hebben genuttigd?! 
Die bepaling en die vermelding ervan is voorschrift, en dat is 
maar goed ook! Trouwens: er wordt wel eens mee geknoeid (ja 
ook daarmee) door over die datum een sticker te plakken met 
een nieuwe datum… Schande!  Maar: de hebzucht is vaak 
sterker dan het geweten en: “geld stinkt niet”, toch? 
 
“T.H.T.”, daar moest ik weer eens aan denken op mijn verjaardag 
– de afgelopen eerste maart. 
T.H.T.+datum: zo’n stempel heeft een mens niet op zijn of haar 
rug staan. Zou dat niet makkelijk zijn? Maar: je zult dat als 
“levend wezen” gewoon moeten afwachten;  je weet niet hoe lang 
je meegaat, mag leven. 
 
Alhoewel: als mens kun je door allerlei kunst- of ingrepen die 
T.H.T.-datum wel verschuiven naar de toekomst toe, maar je kunt 
ook door bijv. een ongeluk of onverantwoord leven die “in-
principe-houdbaarheidsdatum” niet halen! 
 
Alleen God weet hoe lang je zult leven, hoe het je zal vergaan.  
O ja? Tegenwoordig zeggen wetenschappers dat het zóver zal 
komen, dat je er een goede “prognose” op los kunt laten – door 
DNA-onderzoek. Daarin is heel veel te “lezen”, bijv. hoeveel kans 
je op welke leeftijd hebt om een weet ik wat voor vreselijke ziekte 
te krijgen! 
(Zorg-)verzekeringsmaatschappijen schijnen er mee aan de slag 
te willen gaan, om mensen te kunnen weigeren of heel veel 
premie te laten betalen. Waarom? Om zelf zo weinig mogelijk 
risico te lopen – lees: zo veel mogelijk te verdienen! 
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Altijd schijnt geld oftewel “het economische motief” het te winnen, 
als het er op aankomt. Of dat nu om het maken van wetten en 
regels gaat of om productie of zorgverlening of verzekeringen of 
natuur- en milieubeheersing enz.: elke keer hoor ik de “vertaling” 
ervan in nieuwsberichten: “Dat kost zo-en-zo-veel”. Soms ben ik 
dat spuugzat! Zeker als het gaat om een nog ongeboren kind! Je 
moet tegenwoordig sterk in je schoenen staan als je kindje een 
“gebrek” vertoont bij een scan, bijv. het Syndroom van Down. 
“Hoe DURF je de maatschappij (dus ‘ons’) financieel op te 
zadelen met dat kind?” horen de ouders soms… 
 
Elk mens is uniek – of die mens nu volgens ons idee “volmaakt” 
is of niet. En elk mens krijgt met afbraak te maken, vroeg of laat, 
en gaat de maatschappij “geld kosten”… 
Het is (volgens mij) een zegen is als je gelooft, dat deze aarde (+ 
alles wat daarbij hoort) niet per ongeluk of toevallig is ontstaan en 
dat de mens geen geëvolueerd dier is maar een door God 
gecreëerd wezen. Hij schiep ons “naar zijn beeld en gelijkenis” 
(Gen. 1:26) en deed iets bijzonders bij de mens:  
 
Hij blies zijn (levens)adem erin (Gen. 2:7). En dat wordt van geen 
enkel ander schepsel gezegd! 
 
God hééft iets met zijn schepsel dat “mens” heet. En je mag als 
christen-mens weten waarvóór je leeft. Dat je leven zin heeft, dat 
je met een bedoeling leeft. 
Geloof, weten dat je gewenst bent – wie je ook maar bent of hoe 
je er uitziet – geeft je leven richting en een hoog doel: leven voor 
Gods aangezicht. 
En je gelooft, weet zeker, dat zelfs je sterven niet zinloos zal 
blijken te zijn, uiteindelijk. Je vertrouwt erop, dat alles wat bestaat 
niet als een wekker zal “aflopen” op termijn, maar dat God de 
Schepper alles eens nieuw en volmaakt zal maken. 
 
T.H.T., tenminste houdbaar tot… 
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Deze aarde zal bestaan totdat God zegt: “Het is genoeg!  
 
NU grijp ik in, NU maak ik alle dingen nieuw…” 
En DAN zal blijken, dat we – al zo lang als we geloven! – ergens 
het stempel van God op ons leven hebben gekregen van: “T.H.T. 
voor eeuwig!” met de vermelding daarbij: “Gegarandeerd door 
Jezus Christus”. Prijst God! 
 
 
Kerkvoogdijstichting.   ( Piet van der Brugge) 

 
Onze kerk heeft evenals andere kerken een kerkvoogdijcollege. 
(Ook wel commissie van beheer genoemd en tegenwoordig 
meestal kerkrentmeesters). 
Onze kerkvoogdijcommissie is destijds, bij de oprichting van de 
kerk, in een Stichting in Nederland ondergebracht.  
Het kerkgebouw en de pastorie zijn toen ook in deze 
Nederlandse stichting opgenomen omdat de vrees bestond, dat 
het ˮFranco- regimeˮ onze gebouwen zou nationaliseren. 
De Stichting heeft vervolgens een z.g. ANBI verklaring 
aangevraagd en verkregen, zodat vaste vrijwillige bijdragen en 
giften voor onze kerk, die in Nederland worden geschonken, 
fiscaal afgetrokken kunnen worden.  
 
ANBI betekent: algemeen nut beogende instellingen. 
Tot op heden moest ik hiervoor jaarlijks alleen de balans en  de 
winst- en verliesrekening van de  Kerkvoogdijstichting opsturen 
naar de belastingdienst en de ANBI verklaring was weer 
verlengd. 
Ik voegde vervolgens deze cijfers samen met die van de 
administratie in Spanje en stelde zo de jaarrekening van de kerk 
samen. Op de gemeentevergadering wordt deze jaarrekening 
dan besproken, na controle door de kascommissie en 
goedkeuring van de kerkenraad. 
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Nu heeft de belastingdienst in Nederland deze ANBI wet 
gewijzigd. 
Kerken, en in ons geval de kerkvoogdijstichting, moeten een 
eigen website openen waarop bepaalde gegevens zoals: naam,  
fiscaalnummer, bestuurssamenstelling etc. moeten worden 
weergegeven. 
 
Het laatste te vermelden onderdeel is de balans en de winst- en 
verliesrekening van alleen de stichting. 
Ik kan mij levendig voorstellen dat dit, zonder bovenstaande 
toelichting, bij u vraagtekens gaat oproepen! 
Bepaalde posten staan bijv. bij de Stichting als verlies, maar zijn 
in de Spaanse administratie weer  winst: per saldo dus nihil. 
De stichtingsjaarstukken zijn alleen van belang voor de 
Nederlandse fiscus met als positief punt voor ons de ANBI 
verklaring. 
Als kerkelijke gemeente geven alleen de samengevoegde 
administraties het juiste beeld! 
Een andere mogelijkheid was om een tweede website te openen. 
De ANBI afdeling zelf vond onze situatie echt bijzonder en 
adviseerde geen extra kosten te maken, maar aan de bestaande 
website een hoofdstuk toe te voegen. 
 
Natuurlijk ben ik altijd bereid vragen te beantwoorden. Op de 
gemeentevergadering zal ik er zeker nog wel even bij stil staan. 
Het eindresultaat is nu opnieuw dat, zowel in Nederland als in 
Spanje, de vaste vrijwillige bijdragen en giften fiscaal aftrekbaar 
zijn. 
 
Tenslotte: wij zijn als kerkvoogdijstichting en kerkenraad 
ontzettend blij met de ontvangen bijdragen en willen u hiervoor 
hartelijk bedanken! 
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Koning van tijd en ruimte.          (Ingebracht door Bram Gerth) 
 
Op de eerste dag van de eerste maand van het tweede jaar na 
de uittocht uit Egypte werd de Tabernakel opgebouwd.  
In Exodus 35:1-38:20 wordt zeer uitvoerig en tot in details verteld 
hoe dit moet gebeuren. Maar hoofdstuk 35 begint met de 
woorden van Mozes waarin hij vertelt dat er zes dagen in de 
week gewerkt moet worden aan de Tabernakel en de dingen die 
daar voor nodig zijn maar dat er de zevende dag gerust dient te 
worden. Hoe belangrijk de bouw van de tabernakel ook mag zijn, 
de zevende dag is heilig. Niet een boom, een voorwerp of een 
persoon wordt heilig verklaard, nee een tijdsruimte. 
 
De Tabernakel, de Tent van de Ontmoeting, waarin het Heilige 
der Heiligen, de kist met de twee Stenen Tafelen als centraal 
oriëntatiepunt van het volk werd bewaard. In de genoemde 
Schriftgedeelten komen twee aspecten bij elkaar die de Joden in 
hun zegenspreuk uitspreken: “Geprezen bent U Eeuwige, Koning 
van tijd en ruimte”. 
Mozes zegt tegen het volk dat ze zes dagen in de week moeten 
bouwen en werken aan de Tabernakel, maar de zevende dag 
moeten ze werken aan zichzelf. Zes dagen bouwen ze aan een 
bouwwerk dat in detail beschreven is in de Tora, waarin de 
Sjechina aanwezig zal zijn.  
De naam “Sjechina” kennen wij Christenen niet maar het 
betekent zoveel als;”Gods verheerlijkte aanwezigheid” en kwam 
tot uitdrukking in de wolk overdag en de vuurkolom in de nacht 
die het volk vergezelde op de lange reis. 
De Tabernakel representeert dus de fysieke plaats en de sjabbat  
de spirituele.  
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De Tabernakel heeft een altaar nodig, een menora, de ark van 
het verbond, gordijnen, koorden, edelstenen, speciaal hout, 
kleuren en alles wat nodig is en beschreven wordt waarmee de 
Tabernakel geconstrueerd moet worden.  
Sjabbat daartegenover is een object in de tijd. Het moet rust 
geven, energie, vernieuwing en herstel van onze ziel, die 
gedurende de andere zes dagen vaak tekort komt. omdat we dan 
in de fysieke wereld bezig zijn en onze geest te weinig aandacht 
geven. 
Rabbijn Abraham Joshua Heschel, een leidende rabbijn in de 
Verenigde Staten omschreef het als volgt: “Het doel van de 
dagen van de week is het bouwen aan een tabernakel in de 
ruimte, het doel van de sjabbat is het bouwen van een paleis in 
de tijd”. Die tabernakel in de ruimte symboliseert dan de 
aanwezigheid van de Sjechina tijdens de doordeweekse dagen,  
terwijl het paleis in de tijd de plaats is waar de Sjechina centraal 
staat tijdens de sjabbat.  
De twee aspecten van ons leven worden daarmee door fysieke 
en spirituele aspecten gesymboliseerd. We werken zes dagen. 
Daarin creëren we, net als in de tijd van de schepping, de fysieke 
wereld om ons heen waarin we leven, waarin we ons bestaan 
moeten realiseren zo goed en zo kwaad als dat gaat. 
Ook in onze tijd met zijn economische en financiële problemen, 
werkeloosheid, internationale spanningen die onze gedachten in 
beslag nemen is het nodig om met regelmaat geestelijke rust te 
vinden, waarvoor de sjabbat werd opgedragen die helemaal terug 
te voeren is op de tijden van de schepping.  
Dit moeten we leren uit Exodus; blijf bouwen aan je fysieke 
wereld, maar heb in ieder geval een moment in die wereld 
aandacht voor je spirituele kant, want het één kan alleen maar 
bestaan samen met het ander. Daarom zeggen de Joden in hun 
zegenspreuk: “Geprezen bent U Eeuwige, Koning van tijd en 
ruimte. 
Verkorte sidra van de week gepubliceerd in het Nieuw Israëlietisch Weekblad 

door rabbijn  Menno ten Brink. 
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Antependia. 
 
Zondag 2 maart konden de kerkgangers de drie mooie 
antependia aan de muur zien hangen van de kerkzaal.  
De vierde lag op de glazen tafel.  
Prachtig zijn deze doeken gemaakt door Atie de Jong en Martine 
Gerth. 
De kerkenraad vond het zonde om deze mooie doeken het 
grootste deel van het jaar in de kast te laten liggen.  
De groene kleur gebruiken we van Kerst tot de 40 dagen tijd en 
vanaf Pinksteren tot de adventstijd. 
De paarse kleur in de 40 dagen tijd tot en met Pasen. 
Daarna is de kleur wit tot en met Pinksteren en tijdens de 
Kersttijd  
 
 
Het koffiebakje.  (secretaris|) 

 
De koffiedames meldden mij dat regelmatig wordt vergeten om 
50 cent in het koffiebakje te doen voor de heerlijke koffie (en wat 
lekkers) die elke zondag voor ons allen wordt klaargezet. 
Natuurlijk is de koffie gratis voor onze gasten.  
Als het goed is kan de koffie betaald worden uit dit koffiebakje.  
 
 
Inloopochtend dinsdagmorgen 1 april.  ( koffie om 10.30 uur) 

 

Thema: Vergeven is één, verzoenen is twee. 
Ds. Rob Quispel zal op 30 maart preken over het onderwerp: 
“Vergeven.” 
We gaan vervolgens op de inloopochtend daar verder over door 
praten. 
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Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Bijbel. 
 

Vele laatsten zullen de eerste zijn 

Het kan heel anders lopen dan je dacht. Bijvoorbeeld bij een 
wedstrijd. Wie er eerst slecht voor stond en weinig succes had, 
kan ineens met sprongen vooruit gaan. En andersom. Dat is 
volgens de woorden van Christus ook in het geestelijk leven het 
geval. Mensen kunnen behouden worden van wie je het niet 
verwachtte. Dat zijn de verrassingen van het Koninkrijk. 

Vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten. 

Matt 19: 30, Matt. 20: 16, Marcus 10: 31 en Lucas 13: 30. 

 

De geest is gewillig maar het vlees is zwak. 

Je kunt wel goede plannen maken en goede voornemens 
hebben, maar de vraag is of je ook doorzet, of je genoeg 
doorzettingsvermogen en wilskracht hebt om het ook waar te 
maken. De uitdrukking wordt vergoelijkend gebruikt als iemand 
weer eens tekort geschoten is in dit opzicht. 

Waakt en bidt dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel 

gewillig maar het vlees is zwak. Matt. 26: 41 en Marcus 14: 38 

 
 

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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Donderdagmiddag 20 maart om 

14.30 uur in de Nederlandse Club  

in Denia  (Gratis) 
Gandhi is een Indiaas-Britse dramafilm 
uit 1982 van Richard Attenborough met in de 
hoofdrollen Ben Kingsley en Candice Bergen. 
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Het scenario van de film is gebaseerd op het 
leven van Mahatma Gandhi, die leiding gaf aan 
de geweldloze opstand tegen de Britse koloniale 
overheersing van India in de eerste helft van de 
twintigste eeuw. 

Gandhi was een gigantisch succes in de 
bioscopen en alleen al in de VS werd een omzet 
behaald van 52,7 miljoen dollar. Ook de kritieken 
waren goed en de film werd onderscheiden met 
acht Oscars. 
  Informatie bij Derk Rozema 686 717 454 
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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 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 

 

 


