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 Geloof je dat nog? ( ingebracht door Derk Rozema) 

 
 
 Hoe kun je nu nog in het wonder geloven, 
 het wonder van God, die de werelden schiep? 
 In ’t vuur van Zijn liefde, dat niemand kan doven, 
 in Christus, die ons tot discipelen riep? 
 
 
 Hoe kun je geloven dat Hij met Zijn leven 
 jouw losprijs betaalde aan graf en aan dood. 
 Dat God Hem tot Vorst van het licht heeft verheven en dat 
 Hij steeds bidt voor Zijn kinderen in nood? 
 
 
 Hoe kun je geloven dat wie Hem verwachten 
 vervuld zullen worden met vuur en de Geest,  
 en dat Hij terugkomt met engelenmachten 
 en dat Hij ons roept tot Zijn eeuwige feest? 
 
 
 Ik vind het vaak moeilijk, hierop te vertrouwen 
 en tussen Zijn hart en mijn mond ligt een kloof; 
 maar zalig zijn zij, die niet mochten aanschouwen 
 en toch leerden zeggen: “Ja Heer, ik geloof”! 
      Auteur onbekend. 

   ********************* 
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Meditatie  :  Wat zou u er boven zetten ?  Bert Oosthoek 

Mediteren, waarover deze keer op dit moment in mijn leven? 
Ik denk dat het moet gaan over datgene wat mij de laatste tijd 
sterk heeft bezig gehouden: het overlijden van mijn twee zusters. 
Coby een half jaar geleden en Attie een paar weken geleden. 
Misschien herkent u in mijn verhaal ook iets dat zich in uw leven 
afspeelt.  
Mijn oudste zus, Attie,  zou deze maand 90 jaar worden. Zij was 
de enige van de vijf broers en zusters, die nog leefde. Ze  was al 
een poos aan het dementeren na een aantal hersenbloedingen. 
Nynke en ik gingen één keer in de twee weken bij haar eten, in 
het restaurant van het verzorgingshuis in Holten, waar ze al een 
aantal jaren mocht wonen.  Zo konden we contact houden, 
zonder dat het haar moeite hoefde te kosten. Langzaam ging ze 
achteruit! Soms ontluisterend, die neergang.  
We schelen bijna twintig jaar en ik was nog heel klein toen ze het 
huis verliet om in Groningen te gaan studeren. Ik heb dus hele 
stukken uit haar leven niet gekend. Toen ze eind twintig was, 
trouwde ze met een student die getraumatiseerd uit de oorlog 
was gekomen. Ze dacht dat ze hem kon redden met veel liefde. 
Na twaalf jaar strandde haar huwelijk, pijnlijk! Ze vertrok naar 
Davos, waar ze weer wat opkrabbelde. Later kwam ze in 
Vlaardingen te werken als maatschappelijk werker in een 
verpleeghuis. In dat verpleeghuis kwam ze in aanraking met het 
Leger des Heils. Ze besloot Heilssoldaat  te worden en ging de 
Strijdkreet verkopen en zingen op straat. Ze voelde zich helemaal 
thuis bij het Leger.  
Al mijn broers en zusters hadden een eigen levensstijl. We 
kwamen uit het zelfde gezin maar leefden ieder in onze eigen 
wereld, dat bleek ook  bij hun uitvaart die ik op hun verzoek deed. 
Liederen van André Hazes, Taizé, Mattheus passion, de Messiah 
en negro spirituals vonden hun plek bij de diverse uitvaarten.  
Bij Attie kwam natuurlijk een lied als “Stromen van zegen”  op de 
liturgie en “U zij de glorie”, maar ook Psalm 139 en “Abba Vader”  
mochten niet ontbreken.  
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Ik merk dat ik deze maanden bezig ben met terug te zien op het 
leven van mijn broers en zusters en ook op mijn eigen leven. 
Misschien hoort dat wel een beetje bij deze levensfase.   
Niet dat ik aan niets anders denk, maar wel meer dan vroeger, 
dat wel! 
Attie had haar Schriftlezingen aangegeven, liederen die ze mooi 
vond en ze had zelfs al bedacht wat er op haar rouwkaart moest 
staan: Bevorderd tot Heerlijkheid.   
Haar leven was niet altijd heerlijk, zeker de laatste tijd niet.  
Ze vertrouwde erop dat ze in Gods heerlijkheid zou worden 
opgenomen. Vanzelfsprekend hebben we de woorden: 
“Bevorderd tot Heerlijkheid”, boven de overlijdensaankondiging  
geplaatst. 
Ik dacht: wat zou ik boven mijn overlijdensaankondiging willen:  
Ik moet toch eens wat op papier zetten, dat maakt het voor mijn 
nabestaanden wat minder moeilijk. Eigenlijk weet ik het wel. 
Bij de doop van mijn kleinkinderen en bij begrafenissen in de 
familie heb ik vaak laten zingen: 
 “Geslachten gaan, geslachten zullen komen, wij zijn in uw 
ontferming opgenomen“. 
Dat lied (psalm 90) raakt me, geeft me houvast. 
Wij zijn voorbijgangers, mensen die komen en gaan, maar we zijn 
opgenomen in Gods ontferming, dat blijft, generatie na generatie. 
Ik denk dat ik dus die tekst uit de berijmde psalm 90 ga kiezen nu 
ik zo mijn leven overzie.  Wat zou u kiezen ?   
 
Samenvatting kerkenraadsvergadering (8 sept. secretaris)

   
Cor Pors heet de aanwezige 3 leden hartelijk welkom in zijn 
huiskamer (Tiny, Chris en Bert zijn allen niet in Spanje). 
Cor opent de vergadering met het lezen van een gedicht dat staat 
onder lied 204 uit ons liedboek. Aangezien ds. Bert Oosthoek pas 
vanmiddag zal aankomen vanuit Nederland, vergaderen wij dit 
keer zonder predikant. De zus van Bert Oosthoek is 4 sept. begraven en 
daarom konden Bert en Nynke niet op tijd in Denia zijn. 
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De notulen worden tekstueel goedgekeurd. Naar aanleiding van 
de notulen worden geen opmerkingen gemaakt. 
De ingekomen en uitgestuurde post. 
Er komen af en toe spontaan aanmeldingen binnen van 
predikanten die wel bij ons willen voorgaan. Deze aanmeldingen 
worden doorgestuurd naar onze wervingscomissie. De 
vergaderstukken voor de vergadering van het IPNZE zijn 
binnengekomen. Deze vergadering was op 19 aug. in Nunspeet 
en Derk Rozema is namens de kerk van Denia daar aanwezig 
geweest. Het IPNZE coördineert de activiteiten van de 
Nederlandse kerken in Turkije, Portugal en Spanje. 
De auto van Ds. Warnink heeft schade aangebracht aan het hek 
van de pastorie. Deze schade is gelukkig betaald door zijn WA 
verzekering. 
We hebben dokter Henk Landa gevraagd aanwezig te zijn bij 
onze inloopochtend over euthanasie. Hij heeft toegezegd op 16 
september te komen. 
Er is een tuinman gevonden die het onderhoud van de tuin van 
de pastorie (incl. de behandeling van de 5 palmbomen) op zich 
zal nemen. 
Er is veel mailverkeer geweest tussen Bert Oosthoek en de 
secretaris over de invulling van de Startzondag op 28 september. 
Het zal weer een feestelijke dienst worden waarbij u uitgenodigd 
wordt om vrienden en buren eens een keer mee te nemen.  
Aansluitend is er weer een picknick op Cap San Antoni. Dus 
reserveer deze hele dag reeds in uw agenda. 
De IPNZE vergadering in Nunspeet. 
Het doel van deze 2-jaarlijkse bijeenkomst is om als kerken in het 
buitenland van elkaar te leren. Het IPNZE houdt ook een lijst bij 
van predikanten die na hun pensionering wel een aantal 
maanden in het buitenland werkzaam willen zijn. 
Wij maken soms ook gebruik van deze lijst.  
In 2016 is de kerk van Denia (weer) aan de beurt om die 
bijeenkomst inhoud te geven. In het verleden werden de 
vertegenwoordigers ter plaatse uitgenodigd. Een aantal jaren 
geleden is echter besloten om die bijeenkomst in augustus   
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in Nederland te houden. Veel bestuursleden zijn dan toch voor de 
warmte gevlucht naar Nederland. De kosten van deze 
bijeenkomst (die een hele dag duurt) worden gedragen door allen 
die de bijeenkomst bezoeken. 
De opzet van de startzondag. 
Deze dag zal ongeveer dezelfde opzet krijgen als de startzondag 
van 2013. Ieder was daar erg tevreden over.  
Het thema is: Met hart en ziel.  Vieren en verbinden.  
De dienst begint om 10.30 uur met het koor van de Baptisten. Na 
de dienst, verplaatsen wij ons naar de picknickplaats op de 
Montgo. Drie dames uit onze gemeente hebben zich aangemeld 
voor de organisatie van de picknick. Zij zullen een aantal van u 
uitnodigen om ook het een en ander bij te dragen aan deze 
picknick. De kosten voor de picknick zijn 5 euro. 
 
Pastorale zaken. 

• Volgend jaar komen er weer twee vacatures bij. Er staat 
nu nog één vacature open. Wij nodigen u uit met 
suggesties te komen voor invulling van deze vacatures. 

• De bezetting van de kerkdiensten van de afgelopen twee 
maanden schommelde tussen de 25 en 30 leden. Deze 
opkomst is voor de kerkenraad geen aanleiding om de 
kerk volgend jaar twee maanden te sluiten. Dit is in het 
verleden een keer voorgesteld, maar viel toen niet in 
goede aarde. 

• De inloopochtend in de pastorie op 16 september over het 
thema Euthanasie kan rekenen op veel belangstelling. We 
zijn verheugd dat dokter Landa zijn medewerking heeft 
toegezegd. Het kan zijn dat we moeten uitwijken naar de 
kerkzaal. Dit zullen we zondag 14 september besluiten en 
u melden. 

• 80-jarige verjaardag (3 sept.) van ds. Everard Warnink. 
Een aantal (10) van onze leden kon aanwezig zijn op zijn 
verjaardagsfeestje in Hellendoorn. Zita had alles weer  
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uitstekend georganiseerd. Het was de mooiste dag van de 
week en we konden heerlijk buiten zitten.  

• Jubileum. In 2015 bestaat onze gemeente veertig jaar. De 
kerkenraad wil aan dit jubileum graag extra aandacht 
besteden. We zullen een aantal leden vragen in een 
werkgroep zitting te nemen. Deze werkgroep gaat dan het 
jubileum inhoud geven. 

Kerkband. Ieder wordt weer gevraagd om een bijdrage te 
leveren. Ook u kunt teksten aanleveren die u van belang vindt 
voor ons allen.  
Actie- & besluitenlijst.  

• De kerk is van binnen geschilderd door een aantal 
vrijwilligers. 

• De nieuwe airco, vooraan in de kerk, is geplaatst.  
• Er is een mooie glazen kaarsenstandaard geplaatst die 

volledig past bij de rest van het interieur. 
• In het najaar zal een boekbespreking georganiseerd 

worden over E. Alexander met de titel: Na dit leven. 
Rondvraag.  

• De volgende kerkenraadsvergadering zal plaatsvinden op 
dinsdag 7 oktober. 

• De inhoud van de Kerkband en de website is de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De redactie  
(namens de kerkenraad) behoudt zich het recht voor om 
stukjes te weigeren of in te korten. 

• Er zijn leden die moeite hebben met het lezen van het 
liederenbord en/of de liederen. We zullen er naar streven 
om uiterlijk woensdagavond op de website te melden wat 
de liederen en bijbellezingen zijn voor komende zondag. U 
kunt dan eventueel dit zelf in een groter lettertype 
uitprinten.  

 
Sluiting. Cor sluit de vergadering met een gebed dat staat 
afgedrukt onder lied 837. 
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 Ja, ik kom spoedig. Openbaring 22: 20   
     ( ingebracht door Henk de Jong) 

 
De meester bereidt zijn leerlingen voor op zijn vertrek. Hij stelt 
hen gerust met de belofte van zijn terugkomst. In Johannes 14 
staat het zwart op wit. Sterker nog. Jezus vertrek heeft ook als 
doel “ dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken” Hij vertrekt 
immers naar het huis van zijn Vader. In zijn ouderlijk huis is 
ruimte genoeg. Veel kamers, letterlijk ; verblijfplekken, plaatsen 
om thuis te komen en te blijven. 
Ook Jezus belofte van terugkomst is met dat vertrekdoel 
verbonden. Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt 
heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met Me meenemen, en dan 
zullen jullie zijn waar Ik ben. (Joh. 14: 3) 
Op het afscheid volgt hereniging!  Maar wanneer is dat ' 
terugkomen' van Jezus? 
Is dat voor ieder afzonderlijk in het uur van het sterven of voor 
allen tegelijk in het uur van de opstanding? Duurt het hooguit een 
mensenleven lang tot de meester komt of zit er een rek van 
eeuwen in zijn wederkomst? 
Als het nog eeuwen kan duren, gaat dan de rek niet uit de 
belofte? 
Johannes, de leerling met wie Jezus een speciale band had, 
tekende deze belofte uit de mond van de meester op. Over 
dezelfde Johannes ging later het gerucht dat hij niet zou sterven. 
Petrus had een voorzegging over zijn eigen leven gekregen en 
vroeg toen naar het levenseinde van Johannes. Jezus had echter 
letterlijk gezegd: Joh.21:23 
“Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat Ik kom”. 
“Blijven” en “komen” `- de zelfde woorden als in Johannes 14. 
Hier slaat het ”blijven” op  Johannes: op aarde blijven. 
Zinspeelde de meester op de belofte dat Hij terugkomt om zijn 
leerling op te halen? 
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Het gerucht dat Johannes niet zou sterven is misschien pas  
ontstaan toen de apostel als enige overbleef.  
In hoge ouderdom was hij verbannen naar het strafkamp Patmos. 
Toen gebeurde het al: de meester kwam terug en liet zich in 
hemelse heerlijkheid zien. Hij liet zich in levende lijve zien!  
Deze verschijning op aarde zet de belofte van Johannes 14 
kracht bij: de hemelvaart verhindert Jezus niet terug te komen 
wanneer Hij dat wil. Er is verschil tussen zijn publieke 
wederkomst (waarbij elk oog Hem zal zien) en zijn komen om de 
zijnen te halen. 
Na het ontvangen en verwerken van de Openbaring zit Johannes' 
taak er op. Als de boekrol is beschreven en verzonden heeft hij 
gedaan waarvoor hij op Patmos zat. De meester heeft bewezen 
dat het Woord niet geboeid is, ook niet als zijn apostelen 
geïsoleerd zijn. Johannes heeft de meester tegemoet gezien. 
Gewacht tot de belofte spoedig voor hem in vervulling zou gaan: 
dat Jezus zou komen om ook hem op te halen, zodat ook hij met 
de twaalf en met de meester verenigd zou worden. 
Op deze wederkomst van Jezus hoef ook ik niet langer dan mijn 
mensenleven te wachten.   Erik de Boer, docent Ecclesiologie 
 

Door zulke positieve gebeurtenissen houden wij 

moed!      ( Piet vd Brugge) 

Op zondag 22 juni j.l. beleefden wij in onze Interkerkelijke 
Gemeente in Denia een bijzonder feit.   
Bert Boxtart werd bevestigd als kerkenraadslid. Zo´n feit vindt 
natuurlijk wel meer plaats, maar het bijzondere hierbij is, dat Bert 
uit een Rooms Katholiek gezin komt. Uit zijn gepubliceerde C.V. 
blijkt, dat hij een gedegen Katholieke opleiding heeft gevolgd en 
daarna bijna twee jaar in een klooster heeft gewoond. Bij hem 
groeide daarna de wens om meer over de ”kerkelijke muren” te 
kijken en daarbij vooral naar andere godsdiensten. Hij trad toen 
uit, volgde andere opleidingen, trouwde en kreeg kinderen.  
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Meerdere jaren geleden kwam hij alleen te staan en bezocht in 
Spanje toen regelmatig onze kerkdiensten.  Apart en ontroerend 
was bij zijn bevestiging, dat de aanwezige collega´s achter hem 
stonden en een hand op zijn schouders legden. Als ouderling van 
dienst kon ik hem direct feliciteren, waarbij wij elkaar spontaan 
omarmden.  
Na afloop vertelden veel kerkgangers, dat zij bijzonder geroerd 
waren door de wijze waarop deze bevestiging had 
plaatsgevonden. 
Dan even een sprongetje naar donderdag 26 juni in Zaandam. 
Kleinkind Joep (kleinkind: 2 m lang!) had met mooie cijfers de 
middelbare school afgemaakt. Ongeveer 50 afgestudeerde 
leerlingen van het Pascal College in Zaandam kwamen met 
zwarte baretten op de bomvolle Noorderkerk in Zaandam binnen. 
Bij het binnenkomen van de kerk was mij reeds opgevallen de 
gevarieerde samenstelling van de aanwezigen, vele dames met 
hoofddoeken. Rector Roel de Mink hield een goede, mooie en 
korte toespraak. Yusuf Erol, één van de afgestudeerde jongens,  
hield uit zijn hoofd een geestige speech met dank aan de 
schoolleiding en het lerarenkorps. Daarna werden de leerlingen 
één voor één naar voren geroepen door teamleider VWO Rob 
Kroes en de afgestudeerde leerlingen werden  in enkele zinnen 
duidelijk in beeld gebracht. Na afloop sprak ik kort met rector De 
Mink, complimenteerde hem en zijn school en vertelde wat ik in 
Denia had meegemaakt. Ik legde daarbij de link tussen wat er 
gebeurd was in onze Interkerkelijke Gemeente (vnl. Protestant) 
en de ”bonte samenstelling” van deze ouders en hun kinderen en 
de goede sfeer, die mij hier opnieuw opviel. De rector vertelde, 
dat hij daar ook erg blij mee en trots op was. Op deze grote 
scholengemeenschap komen zelden problemen voor over 
verschillen in godsdienst, cultuur en afkomst.  Geweldig toch!                   
Vervolgens enkele dagen later. Kleinkind Jort nam afscheid van 
de Chr. Basisschool met een musical. Opnieuw hetzelfde beeld: 
weer een gemengd gezelschap met ook enkele hoofddoekjes. 
Opnieuw een school waar geen of bijna geen problemen spelen 
op het punt van afkomst, ras of godsdienst! 
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Ik sluit af met de gemeente Zaandam of liever gezegd Zaanstad. 
Er staat in Zaandam al jaren een grote moskee. De gemeente is 
van oorsprong vrij ”rood gekleurd”. De burgemeester en enkele 
wethouders komen ieder jaar op het suikerfeest in de moskee.  
Zelf heb ik driemaal met de Adventcantorij in deze moskee 
gezongen. Dit waren bijzondere bijeenkomsten met een priester, 
dominee, joodse geestelijke en een imam in een volledig gevulde 
moskee. Bij het vertrek van een van onze predikanten was de 
voorzitter van het bestuur van de moskee aanwezig. In warme 
bewoordingen sprak hij zijn dank uit voor de fijne samenwerking, 
die hij steeds had ondervonden. 
Dit alles speelde heel wat keren door mijn hoofd. Als je ziet wat 
er voortdurend voor verschrikkelijke dingen via de TV in onze 
huiskamers wordt gebracht, zakt de moed je wel eens in de 
schoenen. Daarom dit epistel: in Denia, in Zaandam en gelukkig 
ook op andere plekken, gebeuren dingen, die je toch weer blij 
maken, vertrouwen geven en dankbaar stemmen. Wij moeten de 
moed dan ook nooit verliezen! 
 
Het “Sjema Jisraël.    (Bram Gerth) 

De meeste gebeden vragen iets, spreken dank uit of kunnen 
smeekgebeden zijn. Het Sjema is anders. De belangrijkste 
grondregel van het Jodendom ligt besloten in Deuteronomium 6 
vers 4 tot 9     en is ook een van de bekendste gedeelten uit de 
Thora. “Luister Jisraël: de Eeuwige, onze G,d, de Eeuwige is de 
enige”, aldus de vertaling. Het laatste woord (echad) in deze zin 
kan ook worden vertaald als Een. Er is maar één G,d, en dat is de 
Eeuwige, onze G,d. Daarmee wil niet worden gezegd dat deze 
G,d een exclusieve G,d is voor de Joden.  “Hij” is ook de 
Schepper en tegelijk voor hen die Hem binnenlaten, een 
persoonlijke G,d.. 
Iedere Jood weet dat het Sjema twee keer per dag wordt gezegd, 
want: “prent je kinderen de geboden steeds in en spreek erover 
als je naar bed gaat en vanaf dat je weer opstaat.” 
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Daarom zeggen de traditionele Joden het Sjema in de ochtend 
en in de avond. Maar het Sjema wordt ook gezegd op het 
sterfbed. Als het mogelijk is kan de stervende zelf het Sjema 
uitspreken en volmaakt is het wanneer  de laatste adem wordt 
uitgeblazen op het laatste woord “echad” want dan ben je één 
met de kosmos, met je Schepper.  
Een mens bestaat uit lichaam en ziel die met elkaar zijn 
verbonden tijdens het leven. Als het leven eindigt, maakt de ziel 
zich van het lichaam los. Daarom wordt het Sjema ook gezegd op 
het sterfbed, want “als je gaat slapen en als je weer opstaat” kan 
ook overdrachtelijk worden geïnterpreteerd. Als je definitief gaat 
slapen en de ziel naar een andere dimensie gaat waarvan we 
eigenlijk niets weten. 
Daarom begeleidt het woord “echad” de stervende, in de hoop 
dat de ziel zich één maakt met de eeuwigheid en daardoor met 
de Eeuwige. 
Het Sjema is een van de weinige teksten die niet als gebed tot 
G,d worden uitgesproken Er wordt niets gevraagd, er wordt geen 
dank uitgesproken en van een smeekgebed is ook geen sprake. 
Het Sjema is iets anders. Het is de enige tekst die een Jood tot 
zichzelf uitspreekt, om zichzelf te helpen herinneren dat die Ene 
G,d model staat voor zijn gedrag tegenover de ander. 
Net zoals in het Christendom worden ook de Joden in een 
bepaalde traditie opgevoed en de traditie bepaalt of men in de 
synagoge blijft zitten bij het Sjema, de ogen sluit om zich beter te 
kunnen concentreren en het sjema zachtjes opzegt of dat de 
voorzanger het Sjema voorzingt en de aanwezigen  de ogen 
sluiten en de woorden herhalen van de voorzanger. Wanneer het 
Sjema is uitgesproken wordt soms de regel “geprezen is de 
Naam, Zijn koninklijke eer tot in eeuwigheid” door de gemeente 
uitgesproken, een bevestiging van het Sjema, een soort 
(be)amen dus. 
Het aantal variaties is groot. Staan, blijven zitten, zingen, de ogen 
sluiten of niet en combinaties van deze vormen. 
Zo kon het gebeuren dat een Jood die heel veel reisde en altijd 
de diensten bijwoonde in de synagoge van de plaats waar hij op  
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dat moment verbleef aan een rabbijn vroeg: In de ene sjoel 
blijven ze staan bij het Sjema, in een andere sjoel blijven ze  
zitten, soms wordt het gezongen..........enz. Wat is nu eigenlijk 
correct. De rabbijn keek hem diep in de ogen en zei: “Inderdaad, 
dat is de regel!”   Vrij naar een stukje van rabbijn Menno ten Brink. 

 
“De wijnstok en de ranken:” Joh 15; 1-8 
     (ingebracht door D. Rozema). 
Snoeien is niet makkelijk. Je moet er namelijk ook verstand van 
hebben. Je moet weten waar je wel en niet takken weg kunt 
halen…. Daarin de goede keuzes maken..  
Het is best een hele kunst. Toch zal elke ervaren tuinliefhebber  
regelmatig snoeien, want aan oude takken komen geen vruchten.   
Jezus vergelijkt zichzelf in de gelijkenis van vandaag met de ware  
wijnstok. IK ben de ware wijnstok….“Radicale IK uitspraken van 
Jezus., zijn ons allen niet vreemd. Jezus doet dit vaker: “ik ben 
het brood van het leven, ik ben het licht van de wereld, ik ben de  
deur, ik ben de goede herder, ik ben de opstanding en het leven, 
ik ben de weg en de waarheid en het leven.  
Zoals in elke gelijkenis spreekt Hij weer in beelden. In Israël, rijk 
aan wijngaarden is dit beeld, dat aan de dagelijkse werkelijkheid 
ontleend is, niet vreemd. Het is een beeld dat de hele bijbel door, 
in het oude en nieuwe testament regelmatig opduikt, als 
symboliek over God en zijn Volk.  
De vergelijking in deze gelijkenis, lijkt ook niet zo moeilijk. Er is 
een wijnbouwer -de Vader. Hij onderhoudt de ranken -dat zijn wij- 
die aan de wijnstok -Jezus groeien. Er zijn ranken die vrucht 
dragen en ranken die geen vrucht dragen. Dat is op zichzelf 
allemaal eenvoudig te begrijpen. Zelfs het idee dat je de ranken 
die geen vrucht dragen er dan maar af moet halen, ten behoeve 
van de wijnstok, klinkt vrij hard en radicaal, maar in onze eigen 
tuin, ja zelfs in ons dagelijks leven zien we het gelijk van deze 
bewering.... Een duidelijk verhaal over een gelijkenis die gaat  
over vrucht dragen en hoe je dat zo goed mogelijk voor elkaar 
krijgt.. Dat herkennen we toch? Duidelijker kan het niet!   
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En dus denk je: hier gaat het over: We moeten productief zijn!  
En hoe kunnen we dat het beste worden? Hoe kunnen wij nuttig 
zijn, winst maken, groeicijfers laten zien. Hoe kunnen wij zo 
efficiënt en doelmatigmogelijk bezig zijn met het meeste 
rendement, zodat we excelleren en ons onderscheiden van 
anderen. Want immers “ wie geen vrucht draagt”, 
wordt afgesneden. Alles wat nutteloos en onproductief is, moet 
verwijderd worden. Het staat immers groei in de weg. En dat is 
toch het enige wat telt? Wat breng ik op? Wat heeft een ander 
aan mij? Zet ik in mijn leven, mijn doen en laten, werkelijk iets 
neer? Staan wij niet zo in het leven? Is dat niet wat de 
samenleving van ons vraagt? Beoordelen wij elkaar en onszelf 
niet juist zo? Dat is toch ook de reden dat het, volgens ons, altijd 
wel een tandje meer zou moeten.. kunnen.. en waarom je jezelf 
een “loser” vindt als het niet meer lukt….  
Maar in deze gelijkenis doet Jezus vooral een ander beroep op 
ons. Hij weidt namelijk veel woorden aan het belang om bij Hem 
te blijven. “Blijf bij mij dan blijf ik in jullie”.  
Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen 
vruchten dragen”. Zo gaat hij nog even door en eindigt zelfs met “ 
zonder mij kun je niets doen”!. Sterker nog.. hij zegt “ blijf je niet 
in mij, dan verdor je en wanneer je wel in mij blijft kun je vragen 
wat je wilt en het zal gebeuren”. Hoe kunnen we deze woorden 
verstaan? In hoeverre hebben we Jezus nodig dan?  
Komen wij al niet een heel eind met onze eigen zelfstandigheid 
en volwassenheid en ons nadenken? En is dat ook niet de 
bedoeling?  
Of zou het zo kunnen zijn dat Jezus wil zeggen “kijk juist eens 
niet naar het productieve deel… naar dat wat aan het uiteinde 
zit.. de output, maar kijk eens naar waar het in jou vandaan komt. 
Want in jou ben ik aanwezig, ik maak deel uit van de sapstroom 
die jouw vruchten voedt. Leef uit wat je gegeven is, besef dat er 
een Nabijheid is en gebruik het je geschonken talent”.  
Leef zoals God het van je vraagt. Dan ben ik in jou en jij in mij. 
Ben er in deze wereld, draag je steentje bij, laat wat in je is tot  
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bloei komen. Leef en benut het leven dat je van God gekregen 
hebt ten volle. Leef het van binnen uit.  
Niet omdat je door prestaties van buitenaf wordt opgejaagd… 
maar omdat het uit je bron opkomt! Want daar ben ik… 
En om die bron - die “sapstroom” – onze levensstroom….op gang 
te houden, moeten wij soms snoeien. Snoeien in alles wat ons 
van onze kern/ de stilte/ God als Aanwezige afhoudt.  
 
Die snoei is nodig… want alleen maar presteren en nog eens 
presteren, put uit. Je kunt niet alleen maar geven en nog eens 
geven. Ergens moet je ook ontvangen, putten uit je bron.  
Op adem komen en bezieling vinden. Ik zou u de uitdagende 
vraag dan ook mee willen geven: wat zou er in jou/uw leven 
gesnoeid moeten worden? En nog een stapje verder: wat groeit 
er in jouw leven dat er voor zorgt dat de vrucht die God wil laten  
groeien, niet goed doorkomt.         Ds. Ad Wijlhuizen, Apeldoorn 

 
Inloopochtend Euthanasie  16 sept. (Ds. Bert Oosthoek) 

De commissie die de inloopmorgens voorbereidt, vroeg mij of ik 
op een inloopmorgen (dinsdag 16 sept. 11.00 uur) Euthanasie 
aan de orde wil stellen. De  gedachte was dat ik daarmee 
ervaring zou hebben in het ziekenhuis. Bij mijn sollicitatie in het 
Diaconessenhuis in 1984 werd mij gevraagd hoe ik daar 
tegenover stond. Ik herinner mij dat ik toen gezegd heb dat ik 
iemand die om euthanasie vraagt, niet zal laten vallen maar dat ik 
het zeker niet gewoon vind dat een arts  daar aan meewerkt, 
immers een arts is er niet om het leven te beëindigen maar om 
het te behouden. We zijn inmiddels 30 jaar verder en er is veel 
geregeld en in de wet vastgelegd. Ik vind dat er in Nederland 
zorgvuldig met Euthanasie wordt omgegaan, ik erger me aan 
berichten dat in Nederland alles maar kan. Als we in Denia over 
Euthanasie gaan praten, dan denk ik dat het verstandig is om  
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eerst precies te zeggen wat we daar onder verstaan en ook wat 
we er niet onder verstaan. Onder Euthanasie wordt verstaan: 

Opzettelijk levensbeëindigend handelen op uitdrukkelijk 
verzoek van de patiënt zelf door een arts.  

Niet tot euthanasie wordt gerekend:  

medisch handelen waardoor het leven onbedoeld wordt bekort, 

zoals pijnbestrijding met morfine en versterving. 

zinloze medische behandeling en stoppen met medische 

behandeling als daarvoor geen toestemming is gegeven 

We hebben dokter H. Landa (huisarts in Denia), bereid gevonden 
om ons te informeren over zijn ervaringen met euthanasie binnen 
(en buiten) de Spaanse wetgeving. 

Ik ben in mijn werk en in familiekring een paar keer nauw 
betrokken geweest bij toepassing van euthanasie. Ik denk dat het 
bij euthanasie gaat over de autonomie van de patiënt. Mag hij of 
zij zelf beslissen wanneer er een einde moet komen aan zijn/haar 
ondraaglijk lijden? 

Hoe denk je daarover als je gelooft in God? (U weet natuurlijk dat 
daar binnen de kerken in Ned. heel verschillend over gedacht 
wordt.)  Welke plaats neemt God in, in onze besluitvorming? 

In 2003 was er voor de NCRV-televisie een documentaire over 
een oncologie-afdeling van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. De 
documentaire liet zien hoe werd omgegaan met de vraag om 
euthanasie. De ene keer werd aan het verzoek voldaan en de 
andere keer ging de patiënt naar een hospice (of naar huis) om  
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uiteindelijk een natuurlijke dood te sterven. Bij die documentaire 
was ik betrokken doordat ik met de patiënt vooraf gesproken heb 
over toepassing van euthanasie. De vrouw van de patiënt gaf 
later na het overlijden aan, wat mijn woorden voor haar en haar 
man hadden betekend.Zo mogelijk laten we de documentaire ook 
zien, u ziet dan mensen voor u en dat brengt de vraag wat dichter 
bij huis en voorkomt algemeenheden.Het zal zeker een 
interessante en boeiende inloopochtend  worden. 

 
ZINGEN. Woensdagavond 17 september. ( Bram Gerth) 

Een datum om even aan te strepen in de agenda voor iedereen 
die graag zingt en wie doet dat eigenlijk niet. De één zingt beter 
dan de ander, maar dat is op 17 september helemaal niet 
belangrijk. 
Het is bijna een traditie dat wanneer Dory en Martin de Vos in 
Denia zijn, er een avondje gezongen wordt. Het is geen 
“Nederland zingt”! Deze muziekavondjes worden gevuld met 
bekende en wat minder bekende Nederlandse-, Engelse- en 
Ierse liedjes uit musicals, cabaret of gewoon evergreens. De 
tekstboekjes worden bijgeleverd. 
Plaats van samenkomst is het huis van de fam. Warnink( nr. 19),  
slechts twee huizen verwijderd van de pastorie.  
Aanvang 19.30 uur. Het is de vijfde keer dat dit evenement gaat 
plaatsvinden en daar wilt u natuuuuuuuurlijk bij zijn.  
Tot ziens dus op woensdag 17 september. 
Even een persoonlijke opmerking. De toeloop voor deze gezellige 
avondjes is altijd erg groot en de verzorging van het gezelschap 
door Dory en Martin laat niets te wensen over. Het is, denk ik een 
goed idee om per persoon een bijdrage van € 2,00. te leveren om 
een deel van de onkosten te dekken. Reken er dus op dat er met 
de pet zal worden rondgegaan en neem de twee euro gepast 
mee. 
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Vaste vrijwillige bijdragen en giften. ( Piet vd Brugge) 

Zowel in ons jaarverslag als op de gemeentevergadering spreken 
wij onze dank uit voor de door u geschonken bijdragen. Mede 
hierdoor kunnen wij ons kerkenwerk uitoefenen en sociale doelen 
steunen. Maar wij denken ook aan u: vaste vrijwillige bijdragen en 
giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Dit geldt zowel in Spanje 
als in Nederland. U kunt de bedragen aftrekken in het land waar 
u de belastingaangifte indient.  
Sinds kort moeten wij in Nederland als kerkvoogdijstichting aan 
nieuwe voorwaarden voldoen, maar dat is door ons geregeld. 
Ik wil u nog op enkele punten wijzen: 
Indien u een bedrag contant overhandigt, kunt u aan de 
penningmeester een kwitantie vragen. 
De belastingdienst bekijkt, vooral in Spanje, of de opgevoerde 
bedragen exact in het jaar van de aangifte zijn afgeschreven. De 
penningmeester moet deze bedragen in Spanje opgeven via 
voorgeschreven formulieren, die dan door een belastingconsulent 
worden ingediend. U ontvangt een kopie van dit formulier. 
In Nederland kunt u de overgemaakte bedragen zelf opvoeren of 
via een belastingconsulent. 
Vorig jaar heeft een kerkganger gevraagd of wij, net als in 
Nederland, collectebonnen kunnen gaan gebruiken. De 
kerkenraad heeft dit serieus besproken en ook bij meerdere 
kerkgangers navraag gedaan. Er bleek zeer weinig animo te zijn, 
zodat het niet is ingevoerd. Beste mensen, nogmaals heel 
hartelijk bedankt!      Penningmeester    

 
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 in sept. & okt.: ds. Bert Oosthoek uit Arnhem.  
Daarna komt ds. Ties Prins tot 29 december. 
 
• 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 Kerkband komt (D.v.) 12 oktober 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 
Bert Boxtart  Javea           67 636 0501 
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   
   BIC: BBVAESMM    
                           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 

 


