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Gij badt op eenen berg 

Gij badt op eenen berg 
en … JESU, ik en vind er geen

waar ´k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:

de wereld wilt mij achterna, 
alwaar ik ga 

of sta
of ooit mijn oogen sla;

en arm als ik en is er geen,
geen een,

die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan,
die pijne, en niet gewagen kan

hoe zeer het doet!
O Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Guido Gezelle



De Loelav.                    (ds. Jelle Loosman)

Een verhaal uit de inspiratie-ochtend “Op zoek naar het hart van het geloof”.

Die zoektocht voerde de ruim 20 deelnemers langs allerlei oude en
nieuwe  verwoordingen  van  christelijk  geloven  wereldwijd.  Soms
rechtstreeks aan de bijbel ontleend, soms dogmatisch, kerkelijk of
strikt persoonlijk geformuleerd. Geen koekoek één zang, maar een
bont palet van manieren om de verbondenheid met God en mensen
te verwoorden.  Een grote  variëteit  aan  accenten,  benadering  en
uitwerking, die er trouwens altijd geweest is. Hooguit voelen we ons
nu wat vrijer om dat onder ogen te zien en ons eigen hart te laten
spreken.  Waarbij  de  onvermijdelijke  vraag  opkomt  wat  ons  dan
bindt  binnen de ene geloofsgemeenschap.  Kunnen verschillen in
geloof ook verbinden? 

Voor  een  antwoord  op  die  vraag  keken  we  naar  het  Joodse
Loofhuttenfeest,  Soekot,  dat  juist  deze  dagen   gevierd  wordt.  In
2016 van 17-23 oktober.  Naast het bouwen van een loofhut,  als
herinnering aan de tocht door de woestijn, neemt de zogenaamde
Loelav  een  voorname  plaats  in.  De  loelav,  ook  wel  feestruiker
genoemd, bestaat uit een palmtak, 3 mirtetakjes, 2 wilgentakjes en
de etrog, een citrusvrucht. De takken worden samengebonden tot
één  geheel  en  de  etrog  is  het  4e onmisbare  element.  Hoe
verschillend de onderdelen van de loelav ook zijn, samen beelden
zij het ene volk van God uit. En wel als volgt:

• de citrusvrucht heeft geur en smaak en vertegenwoordigt hen
die de Thora kennen en er ook naar leven in goede daden.

• de palmtak heeft geen geur, maar wel smaak en slaat op hen
die  kennis  van  de  Thora  hebben,  maar  het  niet  in  praktijk
brengen.

• de mirtetakjes  ruiken  lekker,  maar  hebben  geen  smaak:  zij
vertegenwoordigen hen die geen kennis van de Thora hebben,
maar er wel naar leven.
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• de wilgetakjes hebben geen geur en geen smaak en dat slaat
op hen die de Thora niet kennen en er ook niet naar leven met
goede daden.

Deze  4  totaal  verschillende  onderdelen  van  de  loelav  worden
samengebonden tot één geheel omdat de mensen samen het volk
van  God  vormen.  De  intermenselijke  relaties  binnen  die
gemeenschap dienen bepaald te worden door de samenbindende
betekenis van de loelav. 
Met  de  loelav  wordt  alle  dagen  van  het  Loofhuttenfeest  in  de
synagoge  gezwaaid  naar  alle  windrichtingen  en  naar  boven  en
beneden.  Met  de  bedoeling  dat  de  God  van  hemel  en  aarde
daarmee geëerd wordt. Hij is het die zegt: “Voeg hen allen samen
tot  één  bundel,  vorm  een  éénheid.  De  één  zal  voor  de  ander
aanvullen wat er ontbreekt”. 
In het zwaaien met de loelav naar alle windrichtingen worden hemel
en  aarde  en  alle  volken  betrokken  in  het  eer  brengen  aan  de
Eeuwige. 
Zouden  wij  in  onze  visie  op  elkaar  binnen  onze
geloofsgemeenschap ons niet mogen spiegelen aan de betekenis
van de loelav?

  

   

  



Samenvatting kerkenraadsverg. (10 okt., secretaris)

Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ds.
Jelle Loosman, van harte welkom. 
Jelle houdt een bezinning over een mogelijk missionstatement.
Zoiets als staat op pag. 4 van de vorige Kerkband.
Moet de kerk statisch of dynamisch zijn.

De notulen zijn een correcte weergave van de vorige vergadering.
N.a.v.  de  notulen:  Voor  het  verder  professionaliseren  van  de
kerkband wachten we op ds. Bronswijk als hij in maart weer komt.
De wekelijkse advertentie in DE WEEK, is met een jaar verlengd.
Als het goed is gaat ook Guardamar meedoen.

De ingekomen en uitgestuurde post.
We zijn uitgenodigd voor de viering van het 20 jarig bestaan van de
Duitstalige kerk in Denia. Jammer genoeg vond de viering plaats op
onze startzondag.
Door een actie in juni is het aantal personen dat de Kerkband via de
post krijgt toegestuurd, gedaald naar vier.
We kregen  een  mail  van  ds.  Bronswijk  waarin  hij  de  gemeente
informeert  over  het  feit  dat  Coby  weer  uit  het  ziekenhuis  is
(darmproblemen) en langzaam haar energie weer terug krijgt.
De Kerkband via mail wordt tegenwoordig al verstuurd naar 
circa 70 emailadressen.
De zoon van Bets Derksen ( partner van Chris Ooms) verzoekt ons
om zijn moeder te verhuizen naar verpleeghuis Benimeli omdat ze
niet langer alleen thuis kan zijn. Sinds 27 sept. verblijft ze daar. 
Regelmatig informeert Maarten Verboon ons over het verloop van
zijn ziekte. We leven met hem mee.

De  IPNZE  enquête.  We  kijken  naar  de  verschillen  en
overeenkomsten tussen de 7 kerken in Zuid-Europa. We hebben
het meeste gemeen met de kerk van Benidorm en Guardamar. De
andere gemeenten zijn heel sterk gericht op vakantiegangers.
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Drie  gemeenten  hebben  een  eigen  auto  beschikbaar  voor  de
bewoners  van  de  pastorie.  Bij  ons  komen vele  predikanten  met
eigen auto.  Vele gemeenten zijn  jaloers op de hoogte van onze
collecte-inkomsten. Men vindt dat wij het goed voor elkaar hebben
in Denia en daar kunnen we dankbaar voor zijn.

Werkverslag  ds.  Bronswijk.  Alfred  heeft  een  uitvoerig  verslag
gemaakt van 4 kantjes. De ziekte en het overlijden van Chris Ooms
heeft  hen  stevig  bezig  gehouden.   Ook  nu  weer  is  er  een
inspiratiemiddag  geweest  samen  met  de  Ned.club  en  in  hun
clubgebouw. De presentatie ging over Jeroen Bosch.
Alfred sluit af met een aantal aanbevelingen die we stuk voor stuk
bespreken.

Pastorale  zaken.  Een  aantal  personen  waarover  wij  ons  zorgen
maken als gemeente, passeert de revue.
We hebben nog steeds een vacature. Graag horen wij suggesties
vanuit de gemeente.
De volgende inspiratie-ochtend (op 18 oktober) zal gaan over de
liederenkeuze  in  de  liturgie  (Met  o.a.  de  geschiedenis  van  het
kerklied).
De startzondag met picknick, was opnieuw een groot succes. Dank
aan de organisatie en aan Atie & Henk die al voor de 3e keer hun
huis en tuin daarvoor beschikbaar stelden.

Actie & besluitenlijst. Henk heeft als kerkmeester de ruimte voor het
toilet en boven de kasten in de keuken, netjes aangepast.
De verlichting boven het orgel is eveneens weer gemaakt.

Rondvraag.  Waarom  gaan  we  staan  bij  het  lezen  van  het
evangelie? 
Jelle: Dat is een eerbetoon aan de opgestane Heer.
Als  de  airco  hinderlijk  is  in  de  kerkzaal,  deze  uitzetten  via
schakelaars in de keuken.
Waarom geen afwasmachine in de pastorie?
Antw. Daar is geen plaats meer voor.



Sluiting. Met het voorlezen van een gebed door Jelle sluiten wij de
formele vergadering.

Daarna  genieten  we  in  een  informele  sfeer  van  lekkere
groentensoep,  hapjes  en  drankjes  samen  met  Jelle  en  Ina
Loosman. 

De volgende kerkenraadsvergadering is op (Dv) maandag 
7 november 2016.

Gebed voor een picknick.                  (ds. Jelle Loosman)

Begin je  een picknick van 50 mensen met  het  vragen van stilte
en/of het uitspreken van een gebed? In zo'n geval kijk je eerst of er
een dominee in de buurt is. Die heeft voor dergelijke vragen immers
doorgeleerd.  En  omdat  ondergetekende  bij  de  picknick  op  de
startzondag  onder  de aanwezigen  werd  gesignaleerd  was  hij  de
aangewezen blikopener voor het eetgebeuren. 
Nu moet ik zeggen dat de vraag naar de gebedsopening van een
picknick in de theologische opleiding niet aan de orde is geweest. Ik
heb  daar  dus  niet  voor  doorgeleerd.  Dat  moest  dus  een
improvisatie worden. Maar ook improviseren was indertijd nog geen
onderdeel  van  de  theologische  opleiding.  Improviseren  leer  je
gaandeweg, net als ieder mens. Vandaar dat ik spontaan terugviel
op  de  tekst  die  wij  thuis  graag  uitspreken  aan  de  eettafel  met
gemengde disgenoten, familie en vrienden. Die tekst geef ik u op
verzoek van een aantal mede-picknickgasten graag door:     

    Op de drempel van de maaltijd
aan de stoeprand van ons bord
houden wij een ademhaal-tijd

tot ons hart begaanbaar wordt 
voor het wonder van het leven: 
dank voor wat ons is gegeven.

Het bleek het dankbare begin van een zeer geslaagde en
geanimeerde picknick te zijn. 
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U zalft mijn hoofd met olie (Psalm 23)    (ds. Jelle Loosman)

               over ziekenzegen en ziekenzalving.

Van harte beterschap
Wie min of meer ernstig ziek wordt maakt een persoonlijke crisis
door. Alle hulptroepen worden gemobiliseerd. Artsen en medicijnen
in soorten,  assistentie  in het  huishouden,  familie  en vrienden ter
ondersteuning.  Er  wordt  een  beroep  gedaan  op  de  lichamelijke
reserves van de patiënt, maar ook op diens geestelijke kracht. Een
mens  is  immers  een  samenspel  van  lichamelijke,  sociale  en
geestelijke  factoren.  Herstel  bestaat  dan  ook  uit  het  zoeken  en
vinden  van  een  nieuw  evenwicht  tussen  lichaam,  geest  en
omgeving.

Inzet van alle krachten.
Wanneer  mensen  elkaar  in  crisissituaties  willen  ondersteunen
spelen woorden een grote rol: persoonlijke woorden van meeleven,
een bemoedigend woord van geloof en hoop, soms samengevat in
een  voorzichtig  gebed.  Woorden  die  onderstreept  worden  door
gebaren en daden hebben extra kracht: boodschappen doen, eten
klaarmaken, samen huilen en lachen, een omhelzing en een kus,
een  kaarsje  opsteken.  Ook  de  kerk  kent  concrete  gebaren  en
tekenen van nabijheid en ondersteuning: het delen van brood en
wijn,  aanraking  met  zegen  en  zalving.  Ze  zijn  uitdrukking  van
speciale zorg voor mensen als tastbare en zichtbare onderstreping
van (bijbel)woord en gebed.

Bijbelse wortels. 
Zegen en zalving hebben oude papieren. Door heel de bijbel heen
zijn het tekenen van Gods nabijheid. Signalen van Gods Geest die
kracht geeft en nieuw leven. Mensen worden liefdevol en zegenend
aangeraakt door Jezus en anderen om ze daarmee goed te doen
en opdat ze er beter van worden. Zieken worden gezalfd met het
oog op Hem die als Gezalfde, dat is Christus, in ons midden is.



Kerkelijke praktijk.
In de kerken heeft de zegen zijn vaste plaats in de kerkdiensten.
Maar  ook  in  persoonlijke  situaties  als  handoplegging  bij  de
inzegening van een relatie,  bevestiging in een ambt en bij  doop,
belijdenis  en  vormsel.  Handoplegging  bij  ziekte  is  in  veel
protestantse kerken inmiddels  aanvaard  gebruik.  Daarnaast  is  in
andere kerken de zalving van zieken bewaard gebleven (bijv.  bij
Anglicanen en Oosterse kerken, de R.K en Oud-Katholieke kerken).
In het Dienstboek van de PKN zijn sinds 2004 naast teksten voor
een reiszegen of een huiszegen ook teksten opgenomen voor de
zegening  en  zalving  van  zieken.  Geen  voorganger  hoeft  dus
onwennig te improviseren omdat hij of zij het nog nooit bij de hand
heeft  gehad.  En  veel  ziekenhuispredikanten  hebben  intussen
ervaring opgedaan, vaak in samenwerking met r.k.-collega's.

Eigen praktijk in het ziekenhuis. 
Ruim 20 jaar werk als geestelijk verzorger in het ziekenhuis heeft
mij geleerd dat woorden vaak tekort schieten of teveel zijn. En dat
niet  alleen  bij  stervensgevaar,  maar  ook  in  de  onzekerheid  van
ingrijpende  onderzoeken  en  behandelingen,  bij  pijn  en  in
benauwdheid.  De zegen betekent  dan een verdieping  van eigen
woorden, doordat dit gebaar van menselijke nabijheid teken wordt
van Gods nabijheid. De zalving op hoofd en handen geeft aan dit
alles een extra dimensie van liefdevolle zorg, van de troostende,
bemoedigende en helende kracht van de Heer.  Ook familieleden
kunnen  daarbij  worden  betrokken,  soms  bij  wijze  van  afscheid,
maar  vooral  door  elkaar  te  steunen en  samen sterk  te  staan in
moeilijke tijden.  

In dit uur van mijn nood roep ik U aan,  want U geeft mij antwoord. 

 Geen God is U gelijk, Heer, uw daden zijn zonder weerga.                     
 Psalm 86 : 7-8                           (ingebracht door  Henk de Jong)

Gods  glorie  zien----misschien  denk  je  dan  vooral  aan  een
piekervaring in iemands leven, een moment van uitbundig geloof.
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Maar dat zijn niet de enige gelegenheden waarop Gods glorie veel
voor je kan betekenen. Het zien van Gods glorie kan een mens ook
helpen het hoofd boven water te houden op momenten in het leven
dat je het moeilijk hebt, misschien heel ziek bent.
De blik richten op Gods glorie-- dat was de strategie van een bidder
in het Oude Testament, van wie de woorden bewaard zijn gebleven
in psalm 86. Hij beschrijft het moment waarop hij bidt als `dit uur
van mijn nood`. Verderop wordt duidelijk dat zijn leven in gevaar is.
Een opstandige bende komt op mij  af,  met geweld bedreigen ze
mijn leven`
Waarom zou iemand in een noodsituatie zijn aandacht richten op
Gods glorie?
Op zo´n moment heb je toch wel andere dingen aan je hoofd?
Twee dingen vallen op in Psalm 86: de toewijding van de bidder en
zijn vertrouwen.
De bidder ziet zichzelf als een `dienaar` die zijn Heer is  `toegewijd`
(vers 2). 
JHWH zijn gids te zijn en hem een hart uit één stuk te geven.
Dat heeft hij nodig om zijn intentieverklaring waar te kunnen maken:
Ù,Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor
eeuwig prijzen`( vers 12 ).
Het vertrouwen van de bidder blijkt al vroeg in het gebed: hij beveelt
zich aan in Gods bescherming als `uw dienaar die op U vertrouwt.
Verderop hoor je hem concrete uitspraken doen als: `U geeft mij
antwoord´ én `Ù verlost mij uit de diepte van het dodenrijk´.
De bidder vertrouwt op een goede afloop. En vervolgens noemt hij
twee redenen voor dat vertrouwen.
De eerste reden zijn de liefde en de trouw van zijn Heer. Dat wordt
het  meest  concreet  onmiddellijk  nadat  de  bidder  in  vers  14  zijn
levensbedreigende situatie aan zijn God heeft voorgelegd: U, Heer,
bent  een  God  die  liefdevol  is  en  genadig,  geduldig,  trouw  en
waarachtig´.
Het zijn de woorden waarmee JHWH zijn glorie een naam gaf toen
Mozes Hem vroeg of hij zijn glorie mocht zien. Stilstaan bij Gods
liefde en trouw geeft de bidder de zekerheid dat God bereid is voor
hem op te komen.



De tweede reden voor het vertrouwen op een goede afloop is Gods
glorie. God heeft naam gemaakt door op te treden op een manier
die niemand Hem nadoet.
`Geen god is  U gelijk,  Heer`  De bidder  spreekt  uit  dat  zijn  God
absoluut uniek is: Ù bent groot,  U doet wonderen,  U alleen bent
God.
De noodsituatie is nog geen verleden tijd,  maar de bidder heeft
goede redenen om de lofprijzing waar hij zijn  hele leven aan wil
wijden er  niet  definitief  door te laten afbreken. Stilstaan bij  Gods
glorie geeft hem de zekerheid dat God er alles aan zal doen om
hem te redden.                                                                          

Wolter Rose hoofddocent Semitische talen.

Twee: een tegenstrijdig getal      (ingebracht: Derk Rozema)

Het getal twee is het laagste priemgetal dat er bestaat. Een een-
tweetje is iets dat erg gemakkelijk gaat. En wie kent het (bijbelse) 
spreekwoord ‘niemand kan twee heren dienen’ niet? Twee is een 
heel gewoon getal, dat je vaak gebruikt. En ook in de Bijbel is er 
meer met het getal twee aan de hand dan je op het eerste gezicht 
ziet.

‘Hoe lang blijft u op twee gedachten hinken’ (1 Koningen 18:21). 
Eigenlijk geeft deze uitspraak van Elia perfect weer wat er met het 
getal twee aan de hand is. Want het getal twee hinkt in de Bijbel op 
twee gedachten. Aan de ene kant is de tweede man altijd minder 
belangrijk dan de eerste man. Jozef mag bijvoorbeeld rijden in de 
op een na mooiste wagen. Hij is dus niet de allerbelangrijkste man 
in Egypte (Genesis 41:43).
Maar tegelijkertijd geef je in de Bijbel met het getal twee aan dat 
iets het belangrijkste is. Zo krijgt de oudste zoon een dubbel deel 
van de erfenis (Genesis 25:30-33). En Elisa vraagt om dubbel in de 
geest van Elia te mogen delen (2 Koningen 2:9).
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Ook in andere verhalen speelt het getal twee een rol:
- Het feit dat de farao van Egypte twee keer droomt, betekent          
volgens Jozef dat de droom zeker uit zal komen (Genesis 41:32).
- Abraham wordt tweemaal bij zijn naam geroepen door de engel 
van God als hij zijn zoon Isaak op het altaar gebonden heeft 
(Genesis 22:11). Ook Mozes (Exodus 3:4), Samuel (1 Samuel 
3:10), Saulus (Handelingen 9:4) en Marta (Lucas 10:41) horen 
tweemaal hun naam na elkaar. Ook weer om te laten zien dat wat 
er volgt echt belangrijk is.
- Vaak krijgen er twee mensen een oproep om ergens naartoe te 
gaan. Bijvoorbeeld Mozes en Aäron die met z’n tweeën bij de farao 
komen (Exodus 5:1) en twee verspieders die naar het beloofde land
gaan om te kijken (Jozua 2:1). Ook Jezus stuurt zijn leerlingen twee
aan twee op weg (Marcus 6:7). Twee getuigen zijn immers 
voldoende om iets voor waar aan te nemen.

Jezus zet in zijn gelijkenissen ook vaak twee mogelijkheden tegen 
over elkaar. Daar moet je dan een radicale keuze in maken: kies je 
voor het goede of voor het slechte? Meer smaken zijn er niet. Zo 
heb je de twee zonen die wel of niet doen wat hun vader wil 
(Matteüs 21:28-32), twee mensen in de tempel: de tollenaar 
tegenover de farizeeër (Lucas 18:9-14), of twee huizen: het huis op 
de rots en de andere op het zand (Matteüs 7:24-27).

Het getal twee heeft dus iets tegenstrijdigs in zich: aan de ene kant 
is dat ‘het belangrijkste’. Het gaat erom dat iets zeker zal gebeuren.
Tegelijkertijd is het niet hetzelfde als één: Je moet kiezen.

Maar als er twee mensen God om iets vragen in hun gebed, zal het 
gebeuren. Want als er twee of meer mensen in zijn naam bij elkaar 
komen, is God in hun midden (Matteüs 18:19-20).

Roelien Smit is vertaler en bijbelwetenschapper bij het NBG. 



Salomo tekent de zon              (ingebracht door Bram Gerth)

Deze  woorden  stonden  boven  een  artikel  dat  ik  las  in  de
nieuwsbrief  van  het  Liliane  Fonds.  Een  fonds  dat  door  onze
gemeente  wordt  gesteund.  Het  fonds  richt  zich  uitsluitend  op
kinderen in ontwikkelingslanden die door een handicap sociaal en
qua  ontwikkeling  buiten  de  boot  dreigen  te  vallen.  We  denken
hierbij  aan kinderen die een arm of een been moeten missen en
geholpen worden door eenvoudige protheses of kinderen die met
klompvoetjes door het leven zouden moeten gaan maar daaraan
vroegtijdig  geopereerd  worden.  Kinderen  die  geestelijk  niet
helemaal volwaardig zijn of doofstom. De eerst genoemden krijgen
voor  zo  ver  mogelijk  een  scholing  waardoor  ze  eenvoudig  werk
kunnen  verrichten  en  de  tweede  groep  leert  liplezen  en
gebarentaal.  De protheses voor  de kinderen zijn  eenvoudig,  een
houten beentje of houten krukken maar het blijkt in arme landen
een wereld van verschil te maken. Ze kunnen weer meedoen met
diverse spelletjes en raken niet in een isolement. Het gemiddelde
bedrag  dat  aan  een  kind  wordt  besteed  is  €  143.  Het  jaarlijkse
budget ligt zo om en nabij de 20 miljoen Euro per jaar. Een klein
rekensommetje leert ons dat dit luttele bedrag voor veel, heel veel
kinderen  een  wereld  van  verschil  maakt.  Salomo  tekent  de  zon
staat er boven dit stukje en het verhaal erachter werd opgetekend
door een journalist die voor zijn werk op het eiland Nias verbleef en
een  toevallige  ontmoeting  met  Salomo  had.  Eric  Alink,  de
betreffende journalist schreef het volgende verhaal op.

Het  was  een  groot  gezin.  Vader,  moeder  en  tien  kinderen,
waaronder Salomo. Op een dag deden de kinderen hun ogen open
en  zagen  dat  het  ouderlijk  bed  leeg  was.  Er  lag  geen
afscheidsbriefje op de tafel. Tegen de avond zakte niet alleen de
zon op het eiland Nias maar ook de moed. Vader en moeder bleven
weg.  Het  lijkt  een begin van een tranentrekkend script  voor  een
middelmatige film maar het is de verschrikkelijke werkelijkheid op
het Indonesische eiland waar de armoe harder groeit dan bamboe.
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Hulpverleners  ontdekten dat  de ouders,  zoals zo veel  vaders en
moeders, naar Sumatra waren vertrokken gedreven door wanhoop
en geldgebrek. Op Sumatra kunnen ze met lange werkdagen in de
klapperoliefabrieken 4,50 Euro per dag verdienen. Waar vader en
moeder  precies  verblijven  is  onbekend.  Schaamte  heeft  geen
adres.  Acht  van  de  tien  kinderen  kwamen  uiteindelijk  bij  familie
terecht.  De jongste, Salomo vier jaar  oud, en de oudste, Evi  die
zeventien jaren telt belandden in een opvanghuis. De arts van het
opvanghuis stelde vast dat ze sterk ondervoed waren.
Het  was  daar  dat  ik  Salomo  ontmoette  en  we  woordeloos
vriendschap  sloten.  Salomo  is  een  levendig  kind.  In  elke
volwassene  ziet  hij  een  klimrek.  Omdat  Salomo  met  een  open
gehemelte is geboren is hij moeilijk te verstaan. Maar mede dankzij
uw hulp heeft  hij  nu twee operaties achter  de rug en een derde
ingreep staat op stapel, maar ook spraaktherapie en onderwijs. Ook
het  dak  boven  zijn  hoofd  is  met  steun  van  het  Liliane  Fonds
gebouwd. 

Op de avond van mijn vertrek was het noodweer.  Een tropische
onweersbui zorgde ervoor dat ik mijn vertrek een paar uur moest
uitstellen.  Salomo  speelde  “tikkertje”  met  mij  op  de  veranda,
uitbundig!  Want  of  je  nu een kind met autisme,  doofheid  of  een
open gehemelte bent; verlangen naar spel kent geen beperkingen.
Moe gespeeld schoof Salomo aan tafel met wat kleurpotloden en
een stuk papier. Telkens viel het licht uit maar dat deerde hem niet.
Op het papier verscheen een knalgele zon met dikke stralen. Het
leven heeft Salomo getekend, maar Salomo tekende het leven!!!

Navigare necesse est.                   (Allard Draaisma)

Wij verblijven hier aan de Costa Blanca om vele redenen, om maar
een paar te noemen: het mooie klimaat, de prachtige omgeving, de
m.i.  prettige  kerkdiensten.  Maar  niet  in  het  minst  genieten  we
allemaal  van  de  heerlijke  lucht  om  ons  heen.  Die  wordt  door
deskundigen als de zuiverste van Europa beschreven. 



Volgens  deze  deskundigen  komt  dat  o.a  doordat  de  zon  veel
invloed heeft op de grond en de zee. Door de beschijning van het
land zou er jodium uit de grond vrijkomen en die vermengd met de
zeelucht  geeft  een  lucht  waardoor  het  ademhalen  lichter  wordt,
goed is voor de longen en de hartwerking lichter maakt. Vraag mij
niet naar bewijzen en onderzoeken want die heb ik niet voorradig.
Maar  ik  denk dat  bij  verreweg de meeste  lezers  dit  verschijnsel
bekend is.  We wonen allemaal  niet  ver  van de kust.  Een aarde
zonder zee kunnen we ons ook niet voorstellen. Als je voor de zee
staat is dit voor de een een barriere waardoor je niet verder kunt,
voor de ander juist de communicatie weg naar anderen. Varend op
zee  met  alleen  water  rondom  is  dit  voor  de  een  net  een
gevangenis, voor de ander een gevoel van allemaal ruimte om je
heen.  Hoe  we  in  dit  licht  Openbaringen  21:1  (even  opzoeken)
moeten zien is voor veel schriftuitleggers nog een hele studie.

Om de rol van de zee als communicatie tussen landen en volken
duidelijk aan te geven hing er in de Zeevaartschool, midden tussen
zeevaartkundige instrumenten als sextant, echolood, radar, decca,
loran enz. een grote spreuk:

"Navigare neccese est" Oftewel: goede navigatie is noodzakelijk.
Dus leerlingen doe je best, anders komen er ongelukken.

Dit alles schoot door mijn hoofd bij de bezichtiging van de prachtige
Maria  Kathedraal  in  Danzig.  Een  prachtige  kathedraal,  geschikt
voor  wel  20.000 bezoekers.  Met  een eeuwenlange geschiedenis
(1343 ). Naast de prachtige bouwkunst die ook in Spanje zo mooi
is,  is  er ook vaak een speciale geschiedenis te vinden. Zeker in
Danzig,  een  prachtige  stad,  met  maar  liefs  120  kerkgebouwen,
waarvan 58 met historische waarde.  De Katholieke kerk heeft  in
Polen nog steeds een centrale rol in hun samenleving.

In deze Maria kerk vond ik een mooi stukje symboliek, humor en
geloof uitgedrukt. In een aparte hoek was een zaaltje met prachtige
etsen over Bijbelse gebeurtenissen waarbij  de zee een grote  rol
speelt. 
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Hier bijv: de ark van Noach op woest 
vaarwater, maar de duif vliegt vooruit

   

afbeelding rechts:

Petrus die over het water wil
lopen, erin zakt en door Jezus
eruit wordt getrokken 

Afbeelding links: 

Jezus die zijn volgelingen 
vanaf het water toespreekt 



Afbeelding rechts:

Jezus die naar de 3
voorgaande etsen kijkt en over
het water loopt. 

Allemaal voorstelling over gebeurtenissen op zee . 

Er onder prijkte de spreuk "Navigare neccese est"

Een duidelijke boodschap : de (levens) zee is erg belangrijk, maar 
je moet er wel goed op navigeren en erop vertrouwen dat Jezus in 
je leven de grote loods is.

Zoveel hoofden, zoveel zingen.              (ds. Jelle Loosman) 

 Een inspiratieochtend rond het kerklied.
 De keuze van liederen in de liturgie en de geschiedenis van de kerkmuziek.

dinsdag 18 october 2016 vanaf 10.30 uur in de pastorie.

Zingt  u wel  eens psalmen onder  de douche of  Huub Oosterhuis
tijdens de afwas? 
Eigenlijk doe ik dat nooit bewust, maar betrap ik mezelf er ineens
op. 
Of mijn vrouw begint ineens te lachen en ik snap niet waarom. 
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Ik draag dan ook een hele geschiedenis aan gereformeerd zingen
met me mee. 

Psalmen, snoeihard en golvend op het zeetje, in de kerk op Urk. 
Met  het  domineesgezin  van  8  kinderen  rond  het  harmonium:
Johannes de Heer. 
Voor het begin van de kerkdienst uit de bundel Stemmen des Heils.
Tijdens  de  kerkdienst  psalmen  in  de  oude  berijming  en  eenige
gezangen, begeleid door de onderwijzer van de dorpsschool met
voor-, tussen- en naspelen uit het koraalboek van Worp. 
En daarna brak de zingende beer los en kwamen er in rap tempo
steeds meer liederen voor de eredienst  beschikbaar.  Tot aan de
hausse  aan  Oosterhuis-liederen,  die  populair  zijn  in  binnen-  en
buitenland, bij katholieken en protestanten.
Ik heb een hoofd vol melodieën en liedfragmenten.
Zowel geliefd en gekoesterd, als verwenst en weggestopt. 
Sommige liederen reiken tot in mijn buik en andere gooi ik het liefst
in de prullenbak. 
Dat geldt waarschijnlijk voor het gros van alle kerkgangers. 
En als je dan ook nog eens als fan van “Nederland zingt” in de kerk
zit …..  

Hoog tijd om eens een beetje orde te scheppen in die chaos. 
Het nieuwe Liedboek biedt een orde van 1016 nummers. 
Maar wie kan dat behappen? 
We gaan het proberen tijdens de inspiratie-ochtend. 
Edo  Luijnenburg  neemt  een  orgeltje  mee.  Er  zijn  liedboeken
aanwezig.
Er staat een prullenbak en wie weet gaan we met een toptien naar
huis.



God is verhuisd.               (ingebracht door de redactie)

Blijf hem niet zoeken in oude, lege kerken; zoek hem in de wereld.
Blijf niet mopperen op het instituut; zie hoe het instituut kan helpen.
Hervind het eigen geloof en straal dat uit naar buiten. Ga de wereld
in.  Dit  is  in  een  notendop  de  boodschap  die  Petra  Stassen,
directeur  van  Kerkelijk  Waardebeheer,  en  Ad  van  der  Helm,
parochiepriester en hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven,
met hun nieuwe boek God is verhuisd uitdragen.  
Tanja van Hummel licht al vast een tipje van de sluier op.

God is niet dood, God is verhuisd. Dit is een heel ander geluid dan
dat veel mensen in de samenleving verkondigen. Waarom stellen
jullie  dat  God  niet  dood  is,  maar  slechts  verhuisd?
“Overtuigde atheïsten roepen dat God dood is. Ze wijzen daarbij op
de leegloop van de kerkgebouwen. Ze zeggen dat God niet meer
kan bestaan,  omdat  het  godsbeeld  van  een god die  alles  in  de
wereld bepaalt, onhoudbaar is geworden door de ontwikkeling in de
natuurwetenschappen. 
Het  godsbeeld  van  een  alziende  en  allesbepalende  god  is
inderdaad  aan  diggelen  gevallen.  Dit  beeld  is  ooit  in  het  leven
geroepen, toen mensen niet begrepen hoe de wereld in elkaar zit.
Nu  de  wetenschappen  helpen  om  die  vragen  te  beantwoorden,
hebben we daarvoor God dus niet meer nodig. In plaats daarvan
komt er weer ruimte voor het oude, oorspronkelijke beeld van God:
God  als  bron  van  liefde,  vreugde  en  hoop.  Liefde,  genade,
vergeving,  het  zijn  begrippen  die  we  nauwelijks  of  niet  met  ons
verstand  kunnen  bevatten.  Onze  rede  is  hiervoor  te  beperkt.
Daardoor blijven ze een mysterie. Maar ieder weldenkend, rationeel
mens zal erkennen dat liefde en vergeving niet verdwijnen, ook niet
als je puur rationeel  denkt.  Begrippen als liefde, hoop, geloof en
vergeving  gooit  ook  de  moderne  mens  niet  overboord.  Daarom
gooien wij God ook niet overboord. Hij is in onze ogen de bron.
We  zien  natuurlijk  ook  dat  kerkgebouwen  leeglopen  en  dat  er
kerksluitingen zijn. 



Maar  wij  zien  ook  dat  God  op  andere  plekken  weer  opduikt,
bijvoorbeeld bij de voedselbank, de vluchtkerk en in het theater.”

Wat is het nieuwe adres van God?
“Vroeger stelden we de vraag: ‘Ben jij lid van een parochie of 
gemeente?’ Als je hierop ‘ja’ zei, was je bij God. Tegenwoordig is 
de vraag: ‘Ben je gelovig of niet?’ Je hoeft dus niet verbonden te 
zijn aan een parochie of gemeente om God te vinden.”
“Zo kan het gebeuren”,  zegt Petra Stassen, “dat  iemand zichzelf
neerzet  als  een agnost.  Als  ik  uitleg dat  God liefde is,  roept  hij
vervolgens uit:  ‘Ja,  maar  dan geloof  ik  ook.’  Ook al  ziet  iemand
zichzelf niet als gelovig, voor mij blijft hij een mens die geschapen is
door  God  en  zie  ik  God  in  hem weerspiegeld.  God  is  voor  mij
verbonden met alles en daardoor in de hele wereld te vinden.”

Waar  lopen  dominees  en  pastores  tegenaan  bij  deze
veranderende  kijk  op  de  vindplaats  van  God?
“Sommige gemeenten en parochies hebben duidelijk moeite om de
transitie te maken van denken vanuit het instituut naar de wereld.
Je hoort een pastor dan bijvoorbeeld verzuchten: ‘De eerste Heilige
Communie doen ze nog wel, maar daarna zie ik ze nooit meer in de
kerk.’  Of  je  merkt  dat  het  kerkbestuur  er  alles  aan  doet  om de
volledige,  betalende  leden  binnenboord  te  houden  en  nieuwe te
werven,  maar  tegenwoordig  omarmt  bijna  niemand  meer  het
volledige  traditionele  kerkelijke  pakket.  Mensen  bezoeken  een
keertje  een kerkdienst,  gaan naar  een inloophuis,  kloppen bij  de
kerk aan bij  geboorte,  huwelijk of  dood en zijn daarna weer een
poos uit  beeld.  Deze momenten kunnen door  de kerk  het  beste
beschouwd worden als positieve momenten van contact waar die
persoon wat aan heeft en door geïnspireerd wordt. Het eerst doel
van dit contact moet niet het succes van het instituut zijn, maar de
mens zelf.”

Hoe kunnen zij beter omgaan met dit nieuwe adres van God?
“Wat gemeenten en parochies beter kunnen doen, is zelf de wereld
instappen. Dat kunnen ze doen door zelf zichtbaarder te worden,
door de deuren van het kerkgebouw letterlijk en figuurlijk open te
gooien, en ook door te participeren in buurt- en dorpsactiviteiten. 



Niet  met  als  doel  ‘zieltjes  te  winnen’,  maar  met  als  doel  om
simpelweg aanwezig te zijn in het leven van mensen en te laten
zien  welke  boodschap  je  uitstraalt,  wat  je  motiveert  en  wat  je
daarmee doet.”

Dat is een behoorlijke omslag. Welke voorbeelden kunnen 
hierbij helpen?
“In Rotterdam was er een parochie die toen processies helemaal uit
de mode waren, weer met een processie begon. Als reden gaven 
ze op: ‘als de mensen niet naar de kerk toe komen, dan gaat de 
kerk naar de mensen toe’. Dat is een heel christelijke gedachte. Het
christendom heeft zijn plek in deze wereld, in deze tijd, want daar 
kunnen we dus Christus vinden.
Een  ander  voorbeeld  wordt  door  de  pausen  gegeven.  Bij  het
Tweede  Vaticaans  Concilie  (1962-1965)  werd  gezegd  dat  de
Rooms-Katholieke Kerk niet  de enige plek is  om God te vinden,
maar  dat  ook  delen  van  de  waarheid  te  vinden  zijn  bij  de
protestanten,  joden  en  moslims.  De pausen  zijn  vanaf  toen  ook
begonnen om samen met joden en moslims te bidden. In 1986 en
2002 bad Johannes Paulus II bijvoorbeeld met leiders van allerlei
religies een vredesgebed in Assisi.
Een  ander  voorbeeld  dat  paus  Fransiscus  duidelijk  stelt,  is  dat
iedereen gezien kan worden als een kind van God en dat je daarbij
niet eerst hoeft te vragen ‘Ben je wel gedoopt?’ In de televisieserie
In de ban van de paus komt een zwerver aan het woord die de
paus heeft ontmoet. Hij is door de paus gezien, gekend. Er werd
niet gevraagd: ‘Hoe ben je in de goot terecht gekomen?’ of ‘Ben je
gedoopt?’ Nee. Hij werd gezien en daardoor groeide en bloeide de
zwerver op. En met hem de mensen om hem heen.”

Welke nieuwe functie moet het instituut Kerk aan gaan nemen?
“Het instituut Kerk is zowel bij de katholieken als de protestanten
aan het veranderen. Daarbij zien we twee tendensen. Aan de ene
kant zien we een obsessie met de kerkelijke status ontstaan. De
regels  van  de  kerken worden  dan dogmatisch  vastgehouden  en
steeds  verder  aangescherpt.  Als  je  zo  met  het  instituut,  de
organisaties, omgaat, verval je uiteindelijk in sektarisme. 



Er worden geen verbindingen tot stand gebracht, maar scheidingen:
‘jij bent wel een goed christen, jij niet.’ En zo kan het dan gebeuren
dat mensen bijvoorbeeld uit het kerkbestuur worden gezet, omdat
hun  zoon  homoseksueel  is.  Of  dat  een  geschoold  en  capabel
persoon  geen  pastoraal  werk  mag  doen,  omdat  hij  ongehuwd
samenwoont. Hij mag alleen werk coördineren. De regels staan hier
voorop en niet de boodschap.
Aan de andere kant kun je de geloofsleer als een ideaal zien dat
wij, mensen, proberen na te streven, en waarvan wij weten dat het
ons nimmer zal lukken om dat ideaal te behalen. Dat is misschien
voor sommigen een niet zo positieve gedachte, maar is dat erg? Je
kunt  het  ook  als  een  troostrijke  gedachte  zien:  wij  zondigen
allemaal, omdat we niet aan dat ideaal kunnen voldoen, maar God
nodigt diezelfde zondaars wel uit aan zijn tafel. Hij verstoot niet, en
omarmt en vergeeft. Dit is een fundamenteel andere houding dan
die waarbij men elkaar de maat neemt.
De  geloofsleer  en  de  bestuursstructuur  zijn  in  onze  ogen  beide
noodzakelijk. Ze moeten dienstbaar zijn aan de mensen, aan het
pastoraat en geen doel op zichzelf  worden, want dan worden ze
verstikkend.”

En als we op de house-warming komen van God, 
wat treffen we dan aan?
“We treffen daar bezieling aan. Bezieling, meer specifiek: geloof in 
het geloof, is de kracht die nodig is om de wereld in te gaan, om je 
te laten zien en om het contact aan te gaan.
Bezieling is ook nodig om de fundamentele veranderingen die nodig
zijn  te  kunnen  dragen.  Er  moeten  nieuwe  wegen  ingeslagen
worden, oude zaken afgebroken en verhalen opnieuw verteld. Het
is een project waarvan wij niet weten hoe het zal aflopen. Het voelt
een  beetje  aan  zoals  het  verhaal  van  Mozes,  die  met  zijn  volk
veertig jaar door de woestijn trok naar het beloofde land, en zelf het
beloofde land niet bereikte. Zijn taak werd volbracht door jongere
mensen. Dat zal hier ook gebeuren. Zij die zich nu inzetten zien het
resultaat zelf misschien niet, maar hun kinderen wel. 

Tanja van Hummel is filosoof en redacteur van Nieuwwij.nl.



Levensbeschouwelijke sites: 

www.reliwerk.nl www.debijbel.nl
www.vrijzinnig.nl www.vrijzicht.nl
www.protestant.nl
www.kerknieuws.nl

www.christelijkweekblad.nl
www.hetgoedeleven.com

www.refdag.nl www.bruggenbouwers.com
www.statenvertaling.net www.nieuwwij.nl
www.igniswebmagazine.nl www.pkn.nl

Jij wordt genoemd               (ingebracht door de redactie)

De Bijbel is een eeuwenoud boek en toch word jij erin genoemd. 
Hoe kan dat? Is dat het geheim van alle grote literatuur, dat je als 
lezer de tekst wordt binnengetrokken? Ja, dat is zo. Maar er speelt 
hier ook iets anders mee, dat nog belangrijker is. Er zit iets in de 
Bijbel dat lezers het gevoel geeft dat ze direct worden 
aangesproken, dat het een boek is dat voor hen geschreven is. Hoe
komt dat?

Opvallend veel teksten in de Bijbel lijken de lezer direct toe te 
spreken. En dat is niet toevallig. Want in veel bijbelse teksten staat 
een groep mensen centraal, die als groep ('jullie') of als individu ('jij')
wordt toegesproken. Dat begint al in het Oude Testament.

Jij in het Oude Testament
Kijk bijvoorbeeld naar de Tien Geboden. Het staat er helder en 
direct: ‘Jij zult niet doden.’ Voor fervente bijbellezers klinkt het 
vertrouwd. Toch is het opvallend dat het Oude Testament kiest voor
deze directe aanspreekvorm. 



De wetten uit de oude beschavingen rondom Israël klinken anders: 
‘Als een burger een andere burger doodt, dan …’ Die 
aanspreekvorm met ‘jullie’ en ‘jij’ is een opvallend kenmerk van het 
Oude Testament.

De aanspraak met ‘jij’ zit niet alleen in wetsteksten, je ziet het terug 
in de psalmen, de wijsheidsboeken en de profetenboeken. Het is 
een kenmerk van het Oude Testament. Duidelijk anders dan in die 
tijd gebruikelijk was. Want in de antieke wereld nam de koning van 
een volk over het algemeen de centrale plaats in. Alles draaide 
rond de ideologie van koningschap en heerschappij, dat was het 
fundament van de samenleving. Alle tekst en schrift uit die 
samenleving diende in de eerste plaats om die ideologie uit te 
dragen. Het Oude Testament slaat een andere weg in: Hierin staat 
een gemeenschap, een volk in het middelpunt. En daarbij past die 
aanspreekvorm met jullie en jij. Jij wordt genoemd.

Van toen naar nu
Natuurlijk, in strikte zin word jij niet toegesproken in die teksten. Jij, 
Nederlander anno 2016, leeft in een compleet andere wereld dan 
het oude Israël. Jij zet je zinnen niet op de ezel van je buurman, om
nog even bij de Tien Geboden te blijven. En toch overbrugt het 
appèl van deze tekst moeiteloos die kloof van zoveel eeuwen. Als 
lezer ervaar je dat deze teksten ook op jou van toepassing zijn. Je 
identificeert je met de ‘jij’ in de tekst.

Aangesproken
Hetzelfde geldt voor het Nieuwe Testament. Als Jezus zijn 
leerlingen en toehoorders toespreekt, spreekt hij strikt genomen 
niet tot ons. Toch hebben veel lezers vandaag het gevoel dat dit 
ook over hen gaat, ze scharen zich moeiteloos onder Jezus’ 
gehoor. Denk bijvoorbeeld aan de Bergrede. Met teksten als ‘jullie 
zijn het licht in deze wereld’, ‘heb je vijanden lief’, ‘wees volmaakt, 
zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’, ‘maak je geen zorgen voor 
de dag van morgen’ voelen veel lezers zich aangesproken. 



Geloof in een betere wereld
En dit is nog niet alles. De Bijbel is in essentie niet een 
beschrijvende tekst die je vertelt hoe het leven eruit ziet. 
Het is juist een tekst waar een sterke oproep van uitgaat. Het gaat 
niet om het handhaven van de status quo. Het draait juist om het 
geloof in een betere wereld, waarin mensen een gemeenschap 
vormen die gebouwd is op waarden van recht en gerechtigheid.

De tekst roept zijn hoorders en lezers op om zich daarvoor in te 
zetten. Eeuwen geleden en nu nog steeds. De Bijbel staat midden 
in het leven: het gaat over liefde en vijandschap, goed en kwaad, 
hoop en wanhoop. De essentie ervan is niet beschrijvend, maar het
doet een appèl op je. Je wordt toegesproken. ‘Ik heb je bij je naam 
geroepen, je bent van mij.’ Het gaat niet alleen om wie je al bent, 
maar ook om wie je zou kunnen worden. 

Matthijs de Jong is nieuw-testamenticus bij het Nederlands 

Bijbelgenootschap.



Muziekagenda                                                       (Cor Pors)

Er zijn nog twee concerten in Pedreguer:

Vrijdag 21 oktober 2016, 20.30 hr

Concerten, sonates, variaties voor trompet en orgel
o.a. van J.S. Bach, Buxtehude,G. Torelli, H. Purcell, 
       S. Rachmaninov

Ernesto Chuliá, trompet
Juan M Pedrero, orgel

Vrijdag 28 oktober 2016, 20.30 hr

A.Vivaldi: Gloria
G.F. Händel: Messiah (selectie)

Koor en orkest van de Rectoria
Olatz Moreno, sopraan
Inma Oltra, alt
Jose Martinez, tenor
Jaume Morell, dirigent

Prijs per concert 13 euro, 
kaarten aan de ingang van de Església de la Santa Creu 
in Pedreguer



Mededelingen:

Onze sociale projecten zijn:

• Dominicaanse Republiek
• Ooghulp Wereldwijd
• Lilianefonds
• 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. Is ds. Jelle Loosman onze predikant.
In nov./dec. is ds. Rob Quispel onze predikant.

De Kerkband. Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband 
beschikbaar is (en uw emailadres is bij ons nog niet bekend), stuurt 
u dan een email aan de secretaris van de kerkenraad (zie onder). 
De volgende Kerkband komt (D.v.)  13 november uit.

Mutaties: Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke 
gegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u die dan doorgeven 
aan de secretaris (zie onder).  

De  kerkenraadsvergadering wordt meestal gehouden op de 1ste 
maandag van de maand.  Als u iets wilt inbrengen, dan ontvangen 
we graag de stukken twee dagen van tevoren. 

Email secretaris:   ned.int.gem.denia@gmail.com  
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Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia
                 Reg.no.  016034 C.I.F.: R-0300445D

Kerkgebouw: Iglesia evangélica - El Arca de Noé, 
Calle Sanchis Guarner 9, 03700, Denia

Kerkdiensten: Elke zondag om 11 uur (aansluitend koffie /                         
thee drinken)              

Pastorie:             Tevens correspondentieadres.
Carrer 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   60 938 7739
Secretaris/red. Derk Rozema, Javea,        68 671 7454
Penningm. Piet vd Brugge, Benissa        96 574 8970
Lid. Ypie Draaisma, Benissa        96 574 7431
Huismeester Chris de Jong, Teulada       67 772 9509
red. Kerkband Bert Boxtart, Javea         67 636 0501 
1 vacature
De emailadressen van de kerkenraad vindt u op de website.

Organisten: Edo Luynenburg        96 575 6547
Cor Pors        96 646 0841

             Peter Neeteson        63 497 9620 of
                                                                            0031-622413706

Hulp in nood: Martine Gerth       96 579 5152 
  Ati de Jong        63 023 8424

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     


