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 Pinksteren  ( ingebracht door D. Rozema) 

 
 Er is een nieuw begin aangebroken,  
 die door de Geest is gebracht. 
 Dit begin laat ons naar mensen luisteren die 
 wij anders niet konden verstaan. 
 
 In onze wereld vol met schijn en schaduwen is 
 opeens het Licht (weer) gaan branden. 
 Een Licht dat ontstaat in een hart 
 die open staat voor een ander, een naaste. 
 
 De boosheid heeft plaats gemaakt voor vreugde, 
 macht is via overmacht veranderd in kracht. 
 Wij zijn uit de donkerheid gekomen 
 om te getuigen dat Hij leeft, Jezus leeft in ons voort. 
 
 Als mensen weer naar mensen luisteren 
 de wapens niet meer door ongezonde driften 
 mensen in hun hart raken, 
 is het verstand gezond geworden, 
 heeft de mens één stapje gezet 
 om God te behagen. 
 Vrede en rust neemt dan bezit van 
 de mens zijn hart, geest en ziel. 
 
 Laat het de dagen na Pinksteren net zo zijn   
 als wij het met Pinksteren voelden en ervaren  
 dan zijn we op de goede weg 
 om Pinksteren in ons leven toe te laten  
 en er naar te leven. 
    Klaas van Eijbergen 
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Terugblik op inloopmorgen  Ds. E. Warnink 

 
We lezen eerst uit 1kor.11, een gedeelte dat een belangrijke rol 
heeft gespeeld bij de vraag hoe de maaltijd van de Heer gevierd 
mag worden. 
Duidelijk is, dat gemeenteleden eerst een soort liefdemaal 
“agape” met elkaar nuttigden, alvorens de gedachteniswoorden 
van het nieuwe verbond bij brood en wijn werden uitgesproken.  

In Korinthe ontstond groepsvorming en de agape liep uit de hand 
doordat de rijken zich met meegebrachte etenswaren te goed 
deden, terwijl de minder bedeelden mochten toekijken. Hiertegen 
fulmineert Paulus: Hebben jullie geen huizen om te eten? 
De vraag is echter: Moest de hele agape afgeschaft worden of 
was de bedoeling om deze maaltijd van uitwassen te ontdoen? 
De kans, dat bij de huidige wijze van viering dronkenschap 
ontstaat is nihil. Er werd aan het Pesach-maal ook gesproken, is 
dit onderdeel terecht verdwenen? 
Bij de inleiding heb ik aangegeven wel de eucharistie samen met 
de pastoor voor een oecumenisch gezelschap meerdere malen 
gevierd te hebben, maar wat zijn moeite was  (ongesacreerde 
wijn) en mijn moeite (brood op de tong leggen). 
Toch samen, omdat wat ons bindt meer is dan wat ons scheidt. 
Verder is een beeld geschetst van ontwikkeling of misvorming in 
de loop der geschiedenis . 
De tafel werd altaar - de uitdeler werd priester - de viering werd 
de onbloedige herhaling van het kruisoffer - het brood werd 
lichaam van Christus, de wijn zelf IS het bloed van Christus. 
R.K.: transsubstantiatie. Luther: consubstantiatie, zoals ijzer 
doorgloeit, maar ijzer blijft ijzer. 
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Zwingli : slechts gedachtenis. Calvijn: de Heer is aanwezig als bij 
de verkondiging. Bezwaren ingebracht tegen protestantse wijze 
van viering : -te individueel, terwijl maaltijd juist iets van samen is 
-te krampachtig en te podiumachtig, -de geestelijkheid heeft de 
tafel te veel naar zich toegetrokken. 
Aanbevelingen: reformatie wil zeggen terug naar het begin alzo: -
-de tafel terug naar waar deze hoort - in het midden van de 
gemeente 
-we mogen met elkaar spreken over ons geloof naar aanleiding 
van een schriftgedeelte 
-de kinderen krijgen een rol en taak b.v vervaardigen van attentie 
voor zieken en ouderen 
De elementen van ellende, verlossing en dankbaarheid dienen 
evenredig en niet chronologisch bedacht te worden. 
Over formuleringen en praktische toepassing ontstond een 
geanimeerd gesprek. Enkele vreemde gewoontes van 
avondmaalsmijding werden verteld. 
Onder de dertig aanwezigen was er wel verschil in opvattingen 
en accenten, maar het was een openhartige en boeiende 
samenkomst.  

Samenvatting kerkenraadsvergadering  . (secretaris)

   
Cor Pors opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom en 
in het bijzonder Everard die ons weer uit de brand heeft 
geholpen. Alleen Tiny is afwezig. 
Ds. Everard Warnink houdt vervolgens een inleiding over 
VOOROORDELEN (zie Pred. 9:13). Kijk niet naar de persoon 
maar luister naar de inhoud. 
De notulen worden tekstueel goedgekeurd. Naar aanleiding van 
de notulen worden ook geen opmerkingen geplaatst. 
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De ingekomen en uitgestuurde post. 

a. Een mail van Maarten Verboon waarin hij ons attent maakt 
op de nieuwe website: www.kerkmarkt.nl  waar kerken hun 
overbodige spullen kwijt kunnen. 

b. Het bruidspaar dat op 10 mei getrouwd is voor de kerk van 
Denia door ds. A. Bronswijk, heeft onze kerk bedankt voor 
deze dienst met een mooie gift aan onze kas. 

c. We kregen een spontane aanmelding van ds. Wim vd. Lee 
die wel eens bij ons wilde komen preken. 

d. De pastorie in Guardamar heeft een nieuw adres en de 
pastorie ligt nu veel dichter bij de kerkzaal. 

e. Het ziekenhuis in La Xara vraagt ons namen van leden die 
in bepaalde situaties pastorale steun kunnen verlenen aan 
patienten in het ziekenhuis. Het tel.nr van de pastorie en 
van Cor Pors wordt doorgegeven. 

f. Er circuleert een boek in de gemeente met de titel: Na dit 
leven. Het gaat over een hersenchirurg (Eben Alexander) 
die 6 dagen hersendood is geweest. Bij voldoende 
belangstelling hopen we in het najaar over dit boek een 
boekbespreking te organiseren. 

 
Pastorale zaken.  
Everard geeft in het kort weer wie hij, samen met Zita, 
heeft bezocht in de afgelopen periode. 
Er is een nieuw bestuur aangetreden in de Ned.Club en dit 
bestuur staat positief tegenover onze kerk. Ze gaan meer 
aandacht schenken aan publiciteit over onze zondagse diensten.  
We evalueren de dienst van 4 mei en de gemeentevergadering 
van 13 mei. Een vraag op de gemeentevergadering was: Wat 
gebeurt er wekelijks met het bloemstuk. Antwoord: dit bloemstuk 
wordt op woensdag naar een zieke gebracht.  
 
Kerkband. Ieder wordt weer gevraagd om een bijdrage te 
leveren. Ook u kunt teksten aanleveren die u van belang vindt 
voor ons allen.  
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Actie- & besluitenlijst.  
Het voorstel voor lopend avondmaal is op 13 mei behandeld en 
afgewezen. 
Er ligt nu een ontwerp voor een glazen kaarsenstandaard. 
Het afscheid van Bram wordt ( ivm de ziekte van Martine) 
verschoven naar het najaar. 
We zijn in gesprek met een tuinier voor maandelijks onderhoud 
van de pastorietuin (incl. de 5 resterende palmen). 
Rondvraag. De volgende kerkenraadsvergadering zal 
plaatsvinden op maandag 8 september. 
In overleg met ds. Oosthoek, zal de startzondag plaatsvinden op  
28 september (Dv). 
Ds. Reedijk zal op 18 juli opgevangen worden door Cor Pors en 
ds. Oosthoek zal op 4 sept. opgevangen worden door Henk de 
Jong.  
Er is een vraag binnengekomen over de werving van 
predikanten. Op momenten dat ineens een predikant afzegt, 
heeft de wervingscommissie minder tijd om zorgvuldig te 
selecteren. Men vraagt daar begrip voor.  
Iemand liep tegen het raam rechts van de ingang. Hierop moeten 
stickers geplaatst worden zodat het duidelijk wordt dat daar een 
raam zit. 
Er wordt een vraag gesteld welke vergoeding de organisten 
ontvangen. Deze werken echter “pro Deo”.. 
Maandag 16 juni krijgt de kerkzaal de jaarlijkse anti- 
kakkerlakkenbeurt. 
Dinsdag 17 juni wordt de kerkzaal geschilderd door 5 vrijwilligers. 
De grote (18 jaar oude) airco, voor in de kerk, die lekkage 
vertoont, wordt binnenkort vervangen door een energievriendelijk 
apparaat.  
Er is lekkage langs de muur achter de antependia langs. Dit komt 
van de bovenburen. We hebben een eenvoudige oplossing 
bedacht. 
Sluiting. Everard sluit de vergadering met een gebed. 
Daarna praten we in de huiskamer gezellig verder onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
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   secretaris Kandidaat ambtsdrager. 
Op zondag 1 juni is Bert Boxtart door de kerkenraad voorgesteld 
als kandidaat ambtsdrager voor onze gemeente. Als er voor 16 
juni geen wettige bezwaren (schriftelijk) worden ingediend bij de 
secretaris, dat zal Bert op zondag 22 juni in het ambt worden 
bevestigd door ds. E. Warnink. 
 
Een kennismaking met kandidaat ambtsdrager Bert Boxtart. 
Ik, Bert Boxtart, ben eind 1942 in Apeldoorn geboren met 
de doopnamen Albertus Dominicus en groeide op binnen een 
katholiek gezin met 5 kinderen. Allemaal jongens!  Mijn vader 
overleed toen ik 8 jaar oud was. 
De na-oorlogse periode werd o.a. gekenmerkt door een sterke 
verzuiling, waardoor de "afstand" tussen de verschillende 
groepen en kerkelijke denominaties groot en soms bijna vijandig 
was. Omdat er in Apeldoorn geen katholiek middelbaar onderwijs 
beschikbaar was, werd de HBS op het Geert Grote College 
gevolgd in Deventer bij de paters Carmelieten. 
Ondanks of wellicht dankzij die verzuiling was ik zeer 
geïnteresseerd in diverse geloofsovertuigingen. 
 
Ik trachtte ze te bestuderen en bezocht ook, geheel tegen de zin 
van mijn moeder, diverse aanwezige niet-katholieke kerken. 
Dat gold ook voor verschillende katholieke kloosterinstellingen. 
 
Ik verwisselde, na de 4de klas, de HBS voor het Klein-Seminarie 
bij een missionerende congregatie en een jaar later voor het 
noviciaat van deze kloosterorde. Tijdens dit gehele traject liep ik 
diverse malen tegen "geloofsmuren" op waardoor ik toch de stap 
nam een andere richting te kiezen en besloot mij meer en meer 
los te maken van het instituut kerk. 
Ik trouwde, kreeg met mijn vrouw 3 kinderen en werkte aan mijn 
carriëre binnen de wereld van de informatie-technologie.  
Helaas is mijn huwelijk na 23 jaar geëindigd in een scheiding.  
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Daarna kreeg ik een tweede relatie en verhuisde met haar naar 
Jávea. Jammer genoeg is deze relatie na 16 jaar in 
2004 beëindigd door het onverwachte overlijden van mijn tweede 
vrouw. 
Gedurende deze periodes heb ik getracht mij meer te verdiepen 
in de grote wereld-godsdiensten maar kwam uiteindelijk tot het 
inzicht dat je Schepper dichterbij moet zijn. HIJ is nooit ver weg! 
Vervolgens leerde ik Coby van Gelderen kennen en zij 
inspireerde mij om de interkerkelijke gemeente in Denia te 
bezoeken. Dat doe ik nu al een jaar of zes.  
   ************************************** 
        
Gemeentevergadering 13 mei 2014.           secretaris 

De voorzitter Cor Pors opent om 11 uur de vergadering en heet 
32 personen welkom. Omdat er geen predikant is, houdt Cor zelf 
een inleiding over: De kerk, waartoe dient zij. Zijn conclusie is 
uiteindelijk: Ja, de kerk doet ertoe (zie art. in Kerkband). 
We openen de vergadering met het gebed dat we vinden op pag. 
515 van het nieuwe Liedboek. “In uw handen, barmhartige God, 
bevelen wij onszelf vandaag; laat ons van begin tot einde bewust 
zijn van uw aanwezigheid……………………..” 
 
De notulen van de vergadering van 7 mei 2013 worden 
onveranderd goedgekeurd en vervolgens getekend. Er zijn geen 
vragen naar aanleiding van de notulen. 
Vervolgens krijgt de secretaris ( Derk Rozema) het woord om 
verslag te doen van al het kerkelijk werk op zondag en door de 
week in het jaar 2013 ( Zie art. in kerkband mei ). 
Daarna is het de beurt aan de penningmeester (Piet van der 
Brugge). Op blz. 2 en 3 van het financieel jaarverslag wordt 
uitvoerig beschreven wat er financieel is gebeurd in het afgelopen 
jaar. 
Het tekort van 344 euro is met name veroorzaakt door de 
aanschaf van het nieuwe Liedboek. De penningmeester verwacht 
voor 2014 weer een klein positief resultaat.  
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Er wordt een vraag gesteld over de aanschaf van zonnepanelen 
op de pastorie en verwezen naar een zeer negatief verhaal in De 
WEEK over het Spaanse beleid in deze. 
Derk geeft aan dat de Spaanse regering regelmatig op de vingers 
wordt getikt door de Europese commissie omdat men zich niet 
houdt aan gemaakte afspraken. 
De installatie op het dak van de Pastorie produceert max. 570 
watt/uur en dat is uitsluitend voor eigen gebruik. Onze leverancier 
heeft reeds vele van dit soort installaties geplaatst in de regio en 
zonder problemen met Iberdrola. 
De kascontrole-commissie (Piet vd Wees en Henk ter Loo) 
wordt uitgenodigd haar verslag te doen. Piet leest het verslag 
voor van hun bevindingen en overhandigt dit verslag aan de 
voorzitter. De opmerkingen van vorig jaar zijn ter harte genomen 
en de opmerkingen van dit jaar zullen eveneens ter harte worden 
genomen. 
De kerkenraad inclusief de penningmeester worden 
gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. De voorzitter 
dankt de commissie. Piet neemt afscheid en Frits Schultheiss zal 
volgend jaar toetreden tot de commissie. 
Martine Gerth geeft ons inzicht in het werk van de Voedselbank 
in Denia. 
De voedselbank wordt sinds 2006 gerund door de Baptisten. 
Vanaf juni 2009 zijn wij betrokken bij het middaglunch- 
programma op vrijdag. Martine meldt dat er dringend behoefte is 
aan hulp op die dag (zie verder artikel in de Kerkband). 
Martine vervolgt met een anekdote in het Westfries over een 
ervaring in hun vakantiepark van vroeger. 
Piet vd Brugge praat ons bij over het Oikocrediet dat wij als kerk 
steunen (zie art. in kerkband). 

Bram Gerth vertelt een verhaal over het werk van Eyecare. Wij 
steunen deze organisatie met 800 euro per jaar. Een oogoperatie 
waardoor een jongetje weer kon zien, kostte slechts 35 euro !!!  
( zie art. in Kerkband). 
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In de rondvraag begint Cor met het voorstel om over te gaan op 
”lopend” avondmaal. Dit voorstel krijgt geen enkele steun, dus is 
van tafel. 
 
Edo komt met het voorstel om de onbekende liederen in het 
nieuwe Liedboek te gaan oefenen (Lied van de maand).  
We zijn op 18 mei daar gelijk mee begonnen. 
Iemand herinnert ons aan het feit dat onze kerk in december 
2015 al 40 jaar bestaat. 
De kerkenraad zal bespreken hoe we aan dit jubileum aandacht 
gaan schenken. 
Er wordt opgemerkt dat de bloemen elke week aandacht krijgen, 
maar bv de koffiedames niet. Is dit niet een beetje uit balans?  
De voorzitter is het erover eens dat ook de koffiedames extra 
aandacht verdienen. 
Elke zondag staat er een groot boeket bloemen van onze 
collega-kerk. Iemand zou dit boeket graag ná onze dienst naar 
iemand toe willen brengen als vriendelijk gebaar. De kerkenraad 
zal uitzoeken of dit mogelijk is. 
Om 12.25 wordt een korte pauze ingelast voor koffie/thee en 
daarna luisteren we naar een mini-orgelconcert van onze nieuwe 
organist Peter Neeteson. 
Hoewel het volgende agendapunt een Bijbelse kwis was, hadden 
de meeste bezoekers toch meer zin in één van de drie lekker 
ruikende soepen. Dus werd zeer wijs door de voorzitter besloten  
de kwis door te schuiven naar volgend jaar. Nadat alle 
vrijwilligers bedankt waren die aan deze dag hadden 
meegewerkt, werd het formele deel afgesloten met het gebed   
Heer zegen deze maaltijd die wij in dankbaarheid ontvangen 
(Liedboek blz. 549). De lunch was heerlijk en het bleef nog lang 
gezellig in de kerkzaal.     
 
   *********************** 
     
 



 11

 
Meditatie Gemeentevergadering Dénia.  Dd.: 13 mei 2014.      
Onderwerp: “De kerk, waartoe dient zij?”  Cor Pors 

 
Ik denk dat u het snel met me eens zult zijn als ik zeg, dat de 
kerk in het algemeen de laatste decennia een zekere 
bloeiperiode achter zich heeft gelaten en op schier alle plaatsen 
een beetje aan het verwelken is. 
Gingen rond de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
‘s zondagsmorgens de stammen nog vrolijk op naar het huis 
van de Heer, zoals dat in psalm 122 wordt bezongen, nu geven 
hun nakomelingen er blijk van dat dat niet hun ding is, omdat 
maar eens eigentijds uit te drukken.  Is er iets misgegaan en wat 
dan wel? 
Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven. 
Ik denk dat meerdere factoren tegelijkertijd een rol hebben 
gespeeld: 

- De ontwikkeling in wetenschap en techniek is 
duizelingwekkend in versnelling geraakt. Mensen zijn 
rationeler en denken alles te kunnen verklaren en daar 
past het oude Godsbeeld minder goed in. 

- De welvaart na de zeventiger jaren deed God een beetje 
vergeten, niet nodig te hebben. Deze reden is zo oud als 
Metusalem, dat is te lezen in Deuteronomium 8, daar staat 
in vers 12: “ Wanneer u volop te eten hebt en mooie 
huizen bouwt om in te wonen, wanneer u steeds meer 
runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en 
zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor 
niet hoogmoedig worden en de Heer uw God vergeten”. 

- Veel kerkelijke dogma’s werden onderuit gehaald en om te 
geloven hoef je niet elke zondag naar die stoffige kerk; 
plichtsgevoel maakt plaats voor onverschilligheid, versterkt 
door het wegvallen van de sociale controle door het 
mondiaal uitwaaieren van de gezinnen. 

- Er zijn zeer zeker nog meer redenen, maar ik beperk me 
tot de genoemde. 
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Het gevolg is, dat daar waar de generatie na ons, zeg onze 
kinderen nog wel weten waar het over ging, maak ik me zorgen 
over de generaties erna, zeg onze kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 
 
Toch is er ook een tegenbeweging. Tijdens het schrijven van 
deze meditatie was daar een duidelijk beeld van op de televisie. 
  
The Passion. Voor de vierde keer in Nederland, nu in Groningen. 
Heel veel mensen in de processie met het verlichte kruis, heel 
veel mensen langs de route en veel mensen op het plein in het 
centrum van Groningen….en 3 miljoen kijkers voor de televisie. 
Tijdens de interviews die langs de processie werden afgenomen 
wordt twee vrouwen gevraagd hoe ze het vinden. Mooi! Bent U 
ook gelovig? Ja, zegt de moeder; nee, zegt de dochter. Maar 
beiden vinden het fijn om aan deze processie mee te doen. 
Ook de Matteüspassion genoot dit jaar een grote populariteit. 
 
Nog een andere trend is dat jongeren meer interesse hebben in 
samenkomsten waar het orgel vervangen is door een band met 
elektronische piano, elektrische gitaaren en drums en de muziek 
versterkt wordt met enorme luidsprekers. 
De opwekkingsliederen worden met beamers weergegeven en 
voorzangers overtreffen de muziek met een  microfoon vlak voor 
de mond. 
Een stroming overgewaaid uit Amerika, waarbij met name 
kleurlingen goed in het beeld passen omdat zij van nature ook 
dansbewegingen maken op de muziek. De liederen hebben 
onnoemelijk veel herhalingen en de voorganger loopt prekend 
over het podium met Bijbel in de hand. 
Ik heb in april zo’n dienst bijgewoond. Het pijporgel stond er 
verlaten bij. Ik voel me er niet thuis. Toen ik zoiets zei, was de 
reactie: U moet een beetje met uw tijd meegaan!  
Eén ding moet ik toegeven; hun vrolijkheid en enthousiasme is 
bewonderingswaardig. We zien dat ook bij de diensten van de 
Spaanse Baptisten. 
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De vraag rijst nu: Voldoet de oude vorm van kerk zijn niet meer of 
is sprake van iets anders? 
 
Er zijn ook voorbeelden te noemen, waar kerken opbloeien door 
mooie muziek, een frisse liturgie en een enthousiast opbouwend 
woord. Maar het zijn dan stuk voor stuk kerken, waar de diensten 
goed worden voorbereid en een levendige gemeente, waar de 
leden goed met elkaar omgaan, veel om elkaar geven, elkaar 
respecteren en er zin in hebben om er iets van te maken. 
Dan denk ik ook aan onze kerk hier in Dénia. 
Dan voldoet de kerk aan haar naam: Kuriakon, Grieks voor Huis 
des Heren. Het gebouw voor openlijke christelijke goddienst-
oefening. De ontmoetingsplek is dus “Gods huis”, Zijn Bedehuis. 
Wat wil je nog meer! Toppunt van mystiek, passie, vrede en 
liefde voor de Schepper en voor de naasten, u en ik! 
  
De begaafde theoloog, Margreet Klokke, schreef laatst in het 
kerkblad van den Haag: “Als ik een goed boek heb gelezen, ben 
ik een ander mens”. 
Ik zou daar graag een variatie op willen maken: Als ik naar een 
goede preek heb geluisterd, ben ik een ander mens. Ik kan ook 
getroffen zijn door een stuk muziek of een lied en ik ben een 
ander mens of een hartelijk woord, een goed gesprek of een 
glimlach van iemand in de kerk en ik ben een ander mens. 
Ik denk dat Jezus dat ook bedoeld heeft toen hij tegen 
Nikodemus zei: Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het 
koninkrijk van God zien. Dat is hetzelfde als een ander mens 
worden. 
 
Vindt U mijn betoog een beetje naïef? Maar, ik weet ook wel dat 
alles niet zo simpel is. Dat wist de Russische schrijver Tolstoj 
ook, toen hij in zijn boek  “Opstanding” prins Dimitri Iwanovitsj 
Nechljoedow, die zijn verleden wilde omgooien en een beter 
mens wilde worden, zijn geweten liet spreken: “Reeds meer dan 
eens heb je geprobeerd een beter mens te worden en het is je 
niet gelukt, sprak in hem de stem van de verleider, wat voor zin  
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heeft het dan opnieuw een poging te wagen? Je bent trouwens 
niet alleen zo; alle mensen zijn zo!” (Een citaat uit een boek van 
de 19de eeuw!) 
 
En toch is het de moeite waard om ’s zondags naar de kerk te 
gaan. Steeds meer te ontdekken van het geheimenis van deze 
God, die op een volkomen onbegrijpelijke manier heel veel om 
ons geeft en liefde het allerbelangrijkste vindt, zoals ons verteld is 
en nog steeds in zijn Bedehuis weerklinkt. 
En als we dan iets willen veranderen, vernieuwen, frisser, 
vrolijker of serieuzer maken, dan praten we er vandaag over. 
Vorig jaar besloten voor we een nieuw liedboek . 
Dit jaar??? U mag het zeggen! 
 
 Ik besluit met de vraag: De kerk, waartoe dient zij?  
 Het is mijn bescheiden mening, dat zij er toe doet!   
  
“ De grote ton.”              Martine Gerth 

Achter in de kerk staat een grote ton van doorzichtig plastic met 
bovenin een gleuf.  
Die gleuf zit er niet voor niets.......het is de bedoeling dat we daar 
ons kopergeld door laten glijden. Het gezegde “ vele kleintjes 
maken een grote” bleek weer eens te kloppen toen we op de 
gemeentevergadering gezamenlijk het geld gingen tellen wat in 
de ton zat. 
€ 112,14 was het resultaat en het was al de 2de lichting.  
De eerste lichting had € 125 opgeleverd. Bij elkaar..(.haast niet te 
tillen!!!) € 237,14 aan kleine muntjes met om eerlijk te zijn een 
verdwaald briefje van €5. Prachtig. 
Ruim 100 mensen krijgen daar een uitgebreide maaltijd voor. 
We gaan door met deze actie en we hopen dat de ton bij de 
volgende gemeentevergadering helemaal vol zit!!!!!! 
En hoeveel zou er dan inzitten?  
Een fles wijn voor degene die het dichtst bij het bedrag zit.....dat 
is alvast afgesproken!!!!!!!! 
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Voedselbank en “eetkamer” project.    Martine Gerth 

 Zonder financiële hulp en vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn 
geweest deze vormen van hulp te bieden aan de mensen die 
door omstandigheden niet in staat zijn rond te komen. 
Met deze zin begint het jaarrapport 2013 van de 
baptistengemeente. 
Heel veel werk is er verzet dit jaar en ze hebben de verschillende 
vormen van hulp ondergebracht onder één naam:  
Extiene tu mano. Vrij vertaald – steek je hand uit! 
Alleen al 158 vrijwilligers hebben deze projecten mogelijk 
gemaakt. 
Onze gemeente steunt de voedselbank al vanaf juni 2009 met de 
opbrengsten van de diaconale collectes.  
In 2013 konden we € 7.233,55 afdragen, een mooi bedrag. 
In ditzelfde jaar hebben 342 families, in totaal  1063 personen 
voedselpakketten gekregen.  
Omgerekend in gewicht, ongeveer 50.000 kilo. 
 
Ook het medicijnmandje dat achter in de kerk staat en waar we 
onze medicijnen die over zijn in deponeren, hebben een mooie 
bijdrage geleverd.  
De totale opbrengst was € 32.600 waarvan een gedeelte uit onze 
gemeente kwam. Moeten we dus blijven doen!!!  
Inleveren, mits ze niet over datum zijn. 
De comedor social (eetkamerproject zoals het door Maarten is 
genoemd) heeft in 2013 aan gemiddeld 38 personen per dag, 
een maaltijd uitgedeeld, bestaande uit voorgerecht, hoofdgerecht 
en een toetje, brood en water. In totaal 8.681 maaltijden. 
Ook is er begonnen met het verstrekken van een ontbijt aan 
kinderen die thuis geen ontbijt krijgen.  
Bovendien wordt aan deze kinderen een bocadillo en een pakje 
vruchtensap meegegeven voor de lunchpauze op school.  
Alleen al voor dit project zetten zich 20 vrijwilligers in en zijn er  
1770 ontbijten klaar gemaakt en evenzoveel bocadillos. 
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Kleding en meubels in goede staat worden uitgedeeld aan 
mensen die daar behoefte aan hebben en daar wordt heel 
dankbaar gebruik van gemaakt. Het zijn respectabele getallen die 
we onder ogen krijgen.  
Naast deze hulp wordt er ook gekeken naar de omstandigheden 
waarin veel mensen verkeren. Professionele psychische hulp 
wordt geboden, ook worden cursussen gegeven hoe de mensen 
met  geld en schulden om moeten gaan. Er wordt niet gekeken 
naar afkomst of geloofsrichting. Iedereen die om hulp aanklopt 
wordt na een screening voor zover mogelijk geholpen. 
We hebben samen met Pedro, de vice-president van Extiene tu 
mano, inzage gekregen in de boeken en alle giften en gaven, tot 
het bedrag dat de kaarten, gemaakt door Nellie Hoogstand, 
opgebracht hebben, staan vermeld. 
Onze diaconale bijdrage is in goede handen. 
 

Een hartverwarmend verhaal.      Eyecare.                            

     (Ingebracht door Bram Gerth.) 

Het verhaal gaat over een kleine Nepalese jongen die een doel 
had, en hoop. De zevenjarige Sandip liep negen lange uren door 
onherbergzaam gebied om van zijn dorp Badki naar een 
oogkamp in Kalikahetu te komen. Zo klein als hij was wilde hij 
weten of hij met zijn blinde oog weer zou kunnen zien.  
Toen Sandip nog een baby was, raakte hij door een ongeluk het 
zicht uit zijn linker oog kwijt. Hij kon met één oog wel lezen op 
school maar het ging moeizaam en hij raakte achterop.  
De ouders van Sabdip vonden dit verschrikkelijk, want zij 
beseften maar al te goed dat hun zoon weinig kans had op een 
goede toekomst. Maar naar een oogarts waren ze nooit met hem 
gegaan die waren er niet en als er wel een arts in de buurt zou 
zijn geweest dan hadden ze die nooit kunnen betalen.  
Voor kinderen als Sandip die blind zijn of slecht zien, is een 
oogkamp hun enige kans. Op het moment dat Sandip op school 
een aankondiging over het oogkamp zag, raakte hij vastbesloten.  
Hoe jong hij ook was, hij wist zijn ouders te overtuigen de lange 
voettocht naar het oogkamp te gaan maken.  
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Samen met zijn ouders maakte hij die lange tocht zonder ook 
maar één keer te klagen. Negen uur lopen is een hele opgaaf 
voor een ventje van zeven jaar.  
Het opzetten van een oogkamp vergt maanden van voorbereiding 
en er zijn veel vrijwilligers voor nodig.  
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken lopen de vrijwilligers 
lange afstanden om ook de meest afgelegen dorpen te bereiken. 
Daar aangekomen sporen ze de mensen die oogzorg nodig 
hebben aan om het oogkamp te bezoeken.  
Vaak zijn daar tochten van meerdere dagen voor nodig.  
Ook verspreiden de vrijwilligers pamfletten en zorgen voor 
aankondigingen soms via de radio maar meestal door vanaf een 
heuvel dicht bij een dorp het bericht om te roepen.. Kutawal is 
daar de benaming voor. 
Bekendheid geven aan een aanstaand oogkamp is essentieel. 
Hierdoor worden de oogkampen door honderden mensen 
bezocht. Oud en jong en ze hebben er uren en soms dagen 
lopen voor over om zo´n kamp te bezoeken.  
Onze Sandip was één van de 678 patiënten die het oogkamp in 
Kalikahetu wisten te vinden.  
De vrouwelijk oogarts, Dr. Indra Man Maharjan, de vrouw die dit 
verhaal vertelde, kon Sandip vertellen dat hij geopereerd kon 
worden en dat hij na de operatie weer normaal zou kunnen zien. 
Wat was Sandip blij!!! 
Sandip was zó blij dat hij, toen het verband van zijn oog afging en 
hij merkte dat hij weer kon zien, zich minutenlang aan een been 
van Dr. Indra vast klemde. En toen was hij spoorloos.  
Pas toen zijn radeloze ouders terug kwamen in het dorp zagen ze 
hem weer. Het kleine mannetje had helemaal alleen de negen 
uren gelopen om aan zijn vriendjes in het dorp te vertellen dat hij 
weer kon zien, zo blij was hij.  
Dankzij het oogkamp, dankzij de vrijwilligers maar ook mede 
dankzij de gift van € 800. die onze kerk elk jaar overmaakt aan de 
Eye Care Foundation.  
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Eén van de sociale projecten waarvoor in onze kerk wordt 
gecollecteerd. 
Want weet u, de operatie van Sandip heeft maar € 35, gekost.  
En als we dat in ons achterhoofd houden dan kunnen we alleen 
maar blij en dankbaar zijn voor het feit dat we in geld uitgedrukt 
misschien niet eens zo heel veel geven maar dat er met dat geld 
wel heel veel gedaan kan worden. De kosten van de oogkampen 
en operaties zijn zo laag omdat veel oogartsen uit Nederland 
helemaal vrijwillig hun tijd geven om dit zegenrijke werk te doen, 
maar er wordt meer gedaan. Nepalezen worden opgeleid om b.v. 
staaroperaties uit te kunnen voeren of oogmetingen te kunnen 
doen. De kosten van levensonderhoud en de verdiensten in dit 
land staan in geen verhouding tot die in de westerse wereld.  
Daarom kan er met voor onze begrippen kleine bedragen zo 
ontzettend veel worden gedaan aan de bestrijding van onnodige 
blindheid in de minder ontwikkelde landen.  
 
Oikocredit.                                        ( Piet vd Brugge) 

 

Reeds meerdere jaren is Oikocredit één van onze vier sociale 
projecten. Oikos komt uit het Grieks en betekent: thuis, de plaats 
waar mensen samenwerken. Credit van crediet, in het Latijn 
credere, dit is: geloven, toevertrouwen. Oikocredit is in 1976 
opgericht door de Wereldraad van kerken. Voor die tijd was een 
professor in Azië, samen met zijn studenten, een 
microfinancieringsproject gestart. De resultaten waren zeer 
hoopvol! Oikocredit is door de Nederlandse Staat erkend als 
sociaal-ethisch fonds en daardoor niet aan belasting onderhevig. 
Participatie in Oikocredit helpt mee de armoede in de wereld 
terug te brengen door het beschikbaar stellen van betrouwbare 
financiële diensten aan straatarme mensen. Oikocredit 
onderscheidt zich bovendien van b.v. banken, die bijna altijd een 
hogere rente vragen, en verder door een grondige analyse van 
de problemen ter plaatse, zij voeren gesprekken, stellen samen 
een plan op, en begeleiden en controleren vanaf het begin.  Om 
mogelijke financiële tegenvallers te voorkomen, is een buffer  
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gevormd, door 10% van het vermogen te beleggen in veilige 
obligaties. Deze geven een vaste en gegarandeerde opbrengst.  
Je kunt als ondersteuner giften vermaken of aandelen kopen die 
ongeveer 2% opbrengst geven.  
Wij hebben destijds gekozen voor giften met vermelding 
“duurzame belegging”, waarmee deze leningen direct worden 
verstrekt aan microcredietinstellingen, landbouwcoöperaties en 
kleine bedrijfjes. Wij ontvangen daardoor ook geen vergoeding. 
Een aantal jaren geleden ging het in India goed fout! 
Commerciële partijen en woekeraars storten zich op deze “markt” 
van microcrediet met als gevolg, dat kleine beleggers letterlijk 
bezweken onder een te grote schuldenlast.  
Voor Oikocredit het sein om het van oudsher sociale gezicht 
extra te verankeren in het Social Performance Management  
(SPM ). In alle regio’s waar Oikocredit actief is, worden kennis en 
kunde van de microfinancieringsinstelling (MFI),  onder de loep 
genomen en versterkt. Het Social Performence Management 
traint en begeleidt mensen om hun en daarmede onze missie te 
volbrengen. Naast trainingen worden mensen en hun partners 
geholpen met zaken als risicomanagement, productontwikkeling 
en haalbaarheidsonderzoekingen. Zo worden zij afgeschermd 
voor financiers, die zorgen dat zij zich mogelijk in de nesten 
werken. De educatie wordt daarbij zeker niet vergeten!  Mensen,  
die straatarm waren, hebben nooit geleerd geld opzij te leggen. 
Ook dit moet ze worden geleerd. 
Enkele cijfers:  Activa   779 miljoen € 
   Uitstaand kapitaal 591 miljoen € 
   Partners  815 
   Clienten  28 miljoen. 
 

Ik wil afsluiten met een uitspraak gedaan enkele jaren geleden 
door koningin Maxima:  
Een belangrijk psychologisch (neven) effect van microfinanciering 
is, dat mensen door economische en sociale insluiting hun 
waardigheid en zelfvertrouwen herwinnen!  
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Bijbeltaal                                        ingebracht door: Henk de Jong 
 
Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad 
en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. Exodus 34:7 
De laatste vijf woorden (maar niet alles ongestraft laat) zijn in de 
NBV opvallend anders vertaald dan we in bijbelvertalingen in 
Nederland gewend zijn: 

• Maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig (NBG 
51) 

• En een schuldige niet ongestraft laat (Willibrordvertaling) 
• Maar niet alles ongestraft laat (NBV) 

 
De haakjes in de NBG 51 geven aan dat de woorden  “de 
schuldige” in de Hebreeuwse tekst ontbreken; ze zijn door de 
vertalers toegevoegd. Dat was een ongelukkige greep, die via de 
Statenvertaling teruggaat op de oude Griekse vertaling. 
De toegevoegde woorden scheppen een probleem dat in de 
Hebreeuwse tekst afwezig is. Ze wekken de indruk van een op 
z´n minst dubbele agenda bij JHWH. Eerst schuld, misdaad en 
zonde vergeven en vervolgens een schuldige niet ongestraft 
laten—zijn dat niet twee dingen die elkaar uitsluiten? 
De weergave in de NBV is een duidelijke verbetering. 
Maar het is wel belangrijk dat je het goed  (voor)leest. 
Je kunt de vijf woorden lezen met de nadruk op het woord “alles”: 
maar niet ALLES ongestraft laat. Dan klink het alsof JHWH 
selectief is. Hij laat ongestraft, maar ´niet alles´. 
Je kunt de woorden echter ook lezen met de nadruk op de 
woorden ´ongestraft laat´. 
Het helpt als je daar het woord ´maar´ bij denkt: ´maar niet alles 
maar ongestraft laat´. 
 
Op de juiste manier gelezen (met of zonder het extra ´maar´) 
wordt ´maar niet alles ongestraft laat´´ een treffende weergave 
van de Hebreeuwse constructie waar de persoonsvorm van een 
werkwoord gezelschap krijgt van een van de twee infinitiefvormen 
van dat zelfde werkwoord.  
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In de meeste gevallen zet je met zo´n constructie een dikke 
streep onder het voornemen of de intentie die wordt uitgedrukt in 
de persoonsvorm. ( vergelijk ´zeker niet´ in de NBG51)  
 
Soms wordt de constructie op een andere manier gebruikt.  
Dan geeft het de reikwijdte aan van de door het werkwoord 
uitgedrukte handeling. En dat lijkt hier het geval. 
´Maar niet alles maar ongestraft laat´--deze woorden kijken niet 
terug, maar vooruit.  
Inderdaad, JHWH´s vergevingsgezindheid heeft iets eindeloos: 
Hij is zelfs bereid een wild dansfeest rond een zelfgemaakt 
afgodsbeeld te vergeven. 
 
Voor mensen is het vervolgens maar een kleine stap te denken 
dat JHWH alles maar ongestraft laat. Zo zijn wij. Intussen hebben 
we JHWH gemaakt tot iemand die schuld, misdaad en zonde niet 
serieus neemt. Zo is Hij niet. 
SPECULEREN OP JHWH´S VERGEVINGSGEZINDHEID IS 
MISBRUIK MAKEN VAN ZIJN BARMHARTIGHEID. 
De apostel Paulus verwoordt de nieuwtestamentische variant 
ervan als volgt: 
Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te 
laten toenemen? 
Heel herkenbaar. Paulus reactie is helder: Dat in geen geval. 
Zo ga je niet met de God van alle ontferming om - zoals ieder 
weldenkend mens zou moeten concluderen.  
Het is blijkbaar nodig dat op de uitbundige woorden over JHWH´s 
eindeloze vergevingsgezindheid een waarschuwing volgt. 
Zo weldenkend zijn we kennelijk niet.  
Niemand kan nu nog zeggen dat hij het niet wist. 
Misbruik wordt gestraft.  
    Wolter Rose Docent semitische talen. 

 22

 
Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Bijbel. 
 

Het is Godgeklaagd. 
Deze woorden worden te pas en te onpas gebruikt, maar de 
oorspronkelijke betekenis is heel ernstig. 
Het volk Israël klaagde in de koningentijd de Here God aan dat Hij zijn 
volk in de steek liet.Wij vragen ons ook vaak af bij rampen waarom God 
er niets aan doet. Wij willen met deze woorden nu niet meer de schuld 
aan God geven maar uitdrukken dat we het verschrikkelijk vinden, 
hemeltergend. 
 
Het gehele volk Israël achtervolgde de Here met zijn klachten. 
Samuel 7 vers 2. 
 
 

Wie zichzelf verhoogd, zal vernederd worden. 
Dit zijn gevleugelde woorden geworden. Ze betekenen zoveel als dat 
andere Bijbelse spreekwoord: Hoogmoed komt voor de val. Voor 
degenen die de Bijbel kennen, hebben deze woorden een extra 
betekenis want in het Koninkrijk van God gelden zulke wetten die 
strijdig zijn met de gewone moraal. Denk ook aan: Vele eersten zullen 
de laatsten zijn. 
 
Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf 
zal vernederen, zal verhoogd worden.  
Matteüs 23: 12  
 
 
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 naar de voedselbank in Denia 
(naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben).  
 
• Predikant: ds. Everard Warnink is bij ons tot 14 juli.  
Daarna komt ds. Hans Reedijk uit Ede tot eind augustus. 
 
• De  Kerkband komt meestal medio van de maand beschikbaar. 
Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is 
op de website (en uw emailadres is bij ons nog niet bekend), 
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.  
De volgende Kerband komt (D.v.) 14 september uit. 
 
 • 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          63 497 9620 of 
                                                                                  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:  NL50 INGB 0004 2235 67  
 BIC: DLBKNL2A 
 t.n.v. Kerkvoogdij Ned.int. gem. te Denia 

 

 


