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DE TIJD NA KERST EN DE TIJD VOOR PASEN
De tijd na Kerst...
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik nog
gewoon thuis in Nederland, het is 30 december.
De zon schijnt volop en de thermometer zegt dat
het buiten 3 graden boven nul is. We kijken ernaar
uit om over anderhalve week naar de Costa del Sol
te vliegen en drie maanden in uw midden te zijn.
Als alles volgens plan verloopt komt dit blad uit op
2 februari, de vierde zondag waarop ik u mag
voorgaan in de zondagse vieringen. We zitten dan midden in de
Epifaniëntijd, de periode van het kerkelijk jaar na Kerst. Het is de
periode van belangrijke momenten uit het leven van Jezus. In januari
zijn dat achtereenvolgens zijn aanbidding door Oosterse magiërs,
zijn doop in de Jordaan en zijn ingreep om de bruiloft in Kana niet in
het water te laten vallen. In de maand februari komen vervolgens
belangrijke uitspraken van Jezus aan de orde uit zijn zogeheten
Bergrede: zijn zaligsprekingen, zijn woorden over ‘licht en zout zijn’
en over ‘meer doen dan wat gewoon is’, zoals het liefhebben van
vijanden. Ik hoop die oude heel bekende woorden samen met u als
nieuw te kunnen horen en beleven...
De tijd voor Pasen...
Op 1 maart begint dan de tijd waarin we naar Pasen toeleven. In de
protestantse traditie heeft die periode heel lang lijdenstijd geheten
en in de rooms-katholieke traditie heette die de vasten(tijd).
Inmiddels is in beide tradities, mede door de oecumenische
contacten, de naam ‘veertigdagentijd’ ingeburgerd. De tijd van
veertig dagen, van Aswoensdag (de woensdag na carnaval die in
2020 valt op 26 februari) tot Pasen beslaat niet exact veertig dagen,
maar zesenveertig. Dat komt omdat er zes zondagen in deze periode
vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom
een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast. Het getal
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veertig staat in de bijbel altijd symbool voor een tijd van inkeer,
boete, beproeving, bezinning, vasten. Zo is er sprake van een
zondvloed die veertig dagen en veertig nachten stroomde. En van
Mozes die veertig dagen zonder eten en drinken op de Sinaï bleef.
En van veertig jaren zwerven van de Israëlieten door de woestijn. En
van Jezus’ verblijf van veertig dagen in de wildernis voor hij met zijn
werk begon. Zo gaat ook de veertigdagentijd in de kerk vooraf aan
het grote feest van Pasen. Een periode met z’n eigen kleur: Paars, de
kleur van inkeer en bezinning. Ook verstommen dan min of meer de
lofliederen: Na het kyrie zingen we geen gloria. Er zijn steeds meer
kerkelijke
gemeentes die in die veertig dagen eenvoudige maaltijden
organiseren,
vaak
in
combinatie
met
acties
voor
ontwikkelingslanden. Ik weet van verstokte rokers en drinkers die in
deze periode hun verslaving de baas blijken te kunnen. Vorig jaar las
ik van verwoede twitteraars die proberen het vol te houden om
veertig dagen niet te twitteren. En: Kerk in Actie roept alle kerken in
Nederland op om samen een statement te maken door als kerkelijke
gemeente veertig dagen te vasten. Samen vasten werkt verrijkend.
Je kunt elkaar aanmoedigen om het vol te houden en tijd te
investeren in het geloof. Ook kun je met elkaar nadenken over wat
je meemaakt en wat je lastig vindt. Het lijkt me mooi om samen met
u te bekijken of wij hier op een of andere manier bij kunnen
aansluiten.
Er zijn trouwens ook steeds meer mensen die zich ongelovig
noemen en/of niet-kerkelijk, die zich aangetrokken voelen tot deze
nadrukkelijke periode van inkeer en bezinning. Een paar jaar geleden
las ik in de krant over een 34-jarige Amsterdammer, die zelf niet
kerkelijk is. In het dagelijks leven verdient hij zijn geld als ‘personal
coach’, maar in deze periode noemt hij zich ‘vastencoach’ en
verstuurt hij veertig dagen geen factuur, dat is zijn manier van
onthouding...
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Voor de schriftlezingen in deze veertigdagentijd volg ik het
traditionele rooster: op 1 maart over Jezus die het veertig dagen in
de woestijn weet uit te houden; op 8 maart over zijn verheerlijking
op de berg in aanwezigheid van drie intimi; op 15 maart over zijn
ontmoeting op het heetst van de dag met een vrouw bij een put; op
22 maart over de manier waarop een blinde het zicht in de ogen
krijgt; op 29 maart over hoe zijn verdriet een overleden vriend weer
tot leven brengt en tot slot op 5 april (Palmzondag) hoe Jezus
Jeruzalem wordt binnengehaald op de eerste dag van die laatste
week van zijn aardse leven... De oude protestantse gewoonte om 6
of 7 weken voor Pasen elke zondag uitvoerig bij het lijden van
Christus stil te staan is hiermee voorbij. De aandacht voor het lijden
van Christus wordt helemaal geconcentreerd in de laatste week van
deze periode: De Stille of Goede week. Ik heb begrepen dat deze
Semana Santa in Spanje niet ongemerkt aan je voorbij kan gaan. Na
deze week is het Pasen en dat is dan alweer de laatste zondag dat
we in uw midden zijn. Want op ‘derde paasdag’ is onze thuisvlucht
gepland...
Paul Moet
-o-o-o-o-o-o-oAan alles komt een end …..
Dat zeggen we zo makkelijk. En het is waar. Maar wat is het moeilijk
soms.
Begin oktober maakten we ons klaar om voor de tweede keer af te
reizen naar de Costa del Sol. Die eerste
ontmoeting, begin 2018, smaakte naar meer. En
dat was gelukkig wederzijds. Deze keer kwamen
we aan toen in Nederland de herfst op uitbreken
stond. En wij ons maar verbazen over het gegeven
dat we hier in korte broek langs de vloedlijn
konden wandelen en konden zwemmen in zee.
Zo’n najaar hadden we nog niet beleefd!
De kennismaking met de mensen in Fuengirola en Torremolinos
werd de eerste zondag vernieuwd en het was of we niet
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weggeweest waren. Wat is het toch heerlijk om zo hartelijk en
ontspannen ontvangen te worden.
Des te groter was de schrik toen we begin november het bericht
kregen dat Joke Mandemaker zo plotseling in haar appartement is
overleden. De zondag daarvoor was zij nog in de kerk en een week
later moesten we haar gedenken. We deden dat o.a. met de
woorden van lied 513:
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Met name haar zus Co en Erica zijn heel druk geweest om samen
met één van de kinderen van Joke haar lichaam overgebracht te
krijgen naar Nederland. Daar is zij begraven bij haar man, die in
augustus 2018 was overleden.
Als de dood zo dichtbij komt, moet er veel gedeeld worden. Gelukkig
was daar tijd voor en kon ik mensen opzoeken die daar behoefte
aan hadden.
Dan waren er de koffie-ochtenden in Lux Mundi (Fuengirola) en
Torremolinos. In Fuengirola is ook altijd een groepje mensen uit
Vlaanderen aanwezig. Ik heb deze keer wat nadrukkelijker contact
met hen gezocht en dat was waardevol. Een aantal van hen woont
sindsdien de vieringen bij.
In Torremolinos is er gelegenheid ook een thema-bijeenkomst te
houden. In oktober had dat nog geen zin, want te weinig mensen
aanwezig. In november was het aantal kerk- en koffie-gangers
gegroeid en konden we een gesprek organiseren. We hadden een
enerverend gesprek n.a.v. een interview met Joris Luyendijk in
Trouw. Hij had een boek geschreven met de titel HOOP. In het boek
spreekt Joris Luyendijk 100 kunstenaars, wetenschappers en
ondernemers over wat hen beweegt, waar zij hoop uit putten als het
gaat om de samenleving. We hebben elkaar verteld wat ons
hoopvol stemt zo op de drempel van de Adventstijd.
De tweede bijeenkomst was een week voor Kerst en ja, die kans liet
ik me niet ontnemen. Ik heb het een en ander gezegd over het
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Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, maar vervolgens hebben we
vooral naar een aantal delen van dit prachtige oratorium geluisterd.
In diezelfde week maakten we een bijzondere gebedsdienst mee in
de moskee in Marbella, maar daarover vertel ik meer in een ander
stukje, ook in dit kerkblad.
En toen werd het Kerst. Wat een inzet van mensen om er iets
feestelijks van te maken. In Torremolinos mogen we het helemaal
zelf doen. En dat gebeurde. De kerkzaal was prachtig versierd, er
werd een gelegenheidskoortje gevormd en zo vierden we, luisterden
naar het Kerstevangelie en kregen koffie met kerstgebak toe! In
Fuengirola kan dat helaas allemaal niet, want na een uur moeten we
ruimte maken voor onze Zweedse geloofsgenoten. Maar hier
hadden we gelukkig Alejandra, de dochter van onze organist MariaLuisa, die twee prachtige kerstliederen heeft gezongen in de viering.
Maar dan is het kerstfeest nog lang niet afgelopen: zowel in
Fuengirola als in Torremolinos is er dan nog een Kerstdiner. En wat is
dat gezellig, in een ontspannen sfeer samen eten en in gesprek
komen, soms luchtig, soms intens.
En dan ineens is het Oud en Nieuw. Ook dan wordt alles uit de kast
gehaald om er iets moois van te maken: een nieuwjaarsreceptie
waar zo’n 40 mensen aan hebben deelgenomen. En fijn te zien dat
er niet alleen mensen uit Torremolinos waren, maar ook uit de kerk
van Fuengirola. Hulde aan alle vrijwilligers die dit hebben mogelijk
gemaakt!
Maar dan is er ook ineens de laatste zondag dat ik voorga in de
viering. En moeten we alweer afscheid nemen. De drie maanden zijn
omgevlogen! En dat zegt iets over de plek die wij mochten innemen
in jullie midden. We zijn dankbaar dat we jullie - in al jullie
verscheidenheid - hebben leren kennen en hopen op een weerzien.
In de maanden dat we hier waren heb ik o.a. een boek gelezen van
Jane Gardam. Het boek heet “Een onberispelijke man”. Ik kwam een
zin tegen, die ik genoteerd heb, want hij geeft heel precies weer hoe
wij de periode bij jullie ervaren hebben. Ik eindig dit stukje met die
zin:
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“Het gevoel deel uit te maken van het elastische leven, ongehaast,
tijdloos, beheerst. En verliefd.”
Het ga jullie goed. In verbondenheid,
Betty en Jos van der Sterre.
-o-o-o-o-o-o-oEen historische avond in Marbella.
Op maandagavond 16 december 2019 beleefden we een bijzondere
avond in één van de moskeeën in Marbella. De samenkomst was
een rechtstreeks gevolg van het bezoek van Paus Franciscus aan de
Verenigde Arabische Emiraten. Hij was op bezoek bij de Groot Imam
Ahmad Al-Tayyeb, van 3 tot 5 februari 2019. Zij stelden een
document samen met het oog op broederschap, wereldvrede en
samenleven. Het document doet een dringend beroep op de

religieuze gemeenschappen over de hele wereld om zich in te
spannen voor deze fundamentele waarden. Wie gelooft kan niet
voorbij gaan aan de oproep van God de armen en allen die in nood
zijn, de vluchtelingen, de daklozen en allen die slachtoffer zijn van
oorlog en onrecht, van marteling en achterstelling, aldus het
document.
Vanuit deze overtuiging roept het document op tot gebed. Op
initiatief van de bisschop van Malaga werd er op die maandagavond
een interreligieuze gebedsdienst gehouden. De bijeenkomst was
voorbereid door mensen van het bisdom en het moskee-bestuur. En
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daar waren aanwezig mensen van de Hindu-gemeenschap, van Hare
Krishna, van de Joodse gemeenschap, de rooms-katholieke kerk, een
aantal protestantse kerken (De Evangelisch-Lutherse kerken van
Finland en Duitsland, de protestantse kerk NL), de Baha’i
gemeenschap en de gastheren van de moslimgemeenschap.
Voor de gelegenheid waren er voor de gasten stoelen. En natuurlijk
moesten de schoenen wel uit! Een klein koor ondersteunde de
samenzang. Priester Rafaël, geen onbekende in Fuengirola, leidde de
viering en na zijn inleidende woorden, waarin hij o.a. de bisschop
verontschuldigde - de bisschop was één van initiatiefnemers van de
bijeenkomst maar was nu door ziekte geveld en kon er dus niet bij
zijn -gaf hij het woord aan de voorgangers van de verschillende
geloofs-gemeenschappen.
Ik moet bekennen dat het meeste mij ontging, omdat het eigenlijk
allemaal in rap Spaans ging. Maar dat was misschien niet het
belangrijkste. Ik proefde een sfeer van verlangen en behoefte elkaar
te leren kennen en daarmee een positief signaal af te geven in een
wereld die vaak door tegenstellingen en de daarbij behorende
agressie wordt beheerst. Zo probeerde ook ik in het gebed woorden
te geven aan het verlangen naar heelheid, voor mensen persoonlijk
en voor de wijde wereld waarin wij leven.
Mooi en ontroerend was het te horen hoe de imam zijn gebed
zingend/ reciterend bracht. De viering werd afgesloten door samen,
hand in hand, de Ode an die Freude van L. von Beethoven te zingen,
in het Spaans, dus dat betekende mee-neuriën. En toen moest alles
nog worden vastgelegd op foto. Veel telefoons en camera’s om dit
historische moment vast te leggen.
Maar dan is het nog niet afgelopen. Als de mensen de gebedsruimte
verlaten en in de voorhal komen, staan daar tafels klaar, vol met
heerlijke spijzen. En zo konden we, genietend van de OosterseSpaanse gastvrijheid, nader met elkaar kennismaken. Het was een
historische avond, daar waren we het in de bus terug naar
Fuengirola roerend over eens!
ds. Jos van der Sterre
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In memoriam
Op 17 januari is op 93 jarige leeftijd overleden: Cor Visser. Op 19
januari is hij in onze dienst herdacht. De crematie heeft in stilte
plaatsgevonden. Wij bidden dat de Heer zijn dochter en kleindochter
zal troosten en bij hen zal zijn in Zijn liefde.
-o-o-o-o-o-o-oCollecten opbrengsten november 2019
Fuengirola Bezoekers Torremolinos
03
10
17
24

1e
2e
1e
2e
1e
2e
1e
2e

€
€
€
€
€
€
€
€

164.00
67.55
191.40
105.90
197.00
123.15
114.90
105.50

28

€
€
€
€
€
€
€
€

29
36
39

39.93
24.94
53.05
42.55
42.55
28.05
42.53
42.45

Collecten opbrengsten december 2019
Fuengirola
Bezoekers Torremolinos
01
08
15
22
25
29

1e
2e
1e
2e
1e
2e
1e
2e
1e
2e
1e
2e

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

76.50
85.50
118.40
107.20
72.20
65.75
42.25
38.50
84.12
50.50
84.43
28.80

24

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

26
21
21
30
17

9

37.70
34.92
21.00
17.70
49.14
25.90
36.44
29.06
59.55
45.79
37.02
29.18

Bezoekers
23
23
25
30

Bezoekers
25
16
22
23
36
22

De eerste collecte is altijd voor de kerk.
De 2e collecte november:
De 2e collecte december:
03: Los Rubios.
01: Cudeca.
10: Lux Mundi ( H.A.)
08: Los Rubios.
17: Cudeca.
15: Predikantsvoorziening.
24: Predikantsvoorziening.
22: Spaanse Kerk Málaga
25: Cudeca.
29: I.P.N.Z.E:
-o-o-o-o-o-o-oCollecterooster:
De eerste collecte is altijd voor de kerk.
De 2e collecte in februari
De 2e collecte in maart
02 Diaconie.
01 Diaconie.
09 B en O fonds.
08 Kosten
16 Kosten
predikantsvoorziening.
predikantsvoorziening.
15 Orgelfonds.
23 Lux Mundi.
22 B en O fonds.
29 Cudeca.
Aan vrijwillige bijdrage ontvingen wij in november € 1.170.00
Aan vrijwillige bijdrage ontvingen wij in december € 2.255.50
Wij zijn blij met uw giften
en hopen dat u ons een warm hart blijft toedragen.
-o-o-o-o-o-o-oDe dominees die zullen voorgaan vanaf 12-1 tot 5-7-2020 zijn:
Van 12 januari t/m 12 april 2020 ds. P.J. Moet
Van 19 april t/m 05 juli 2020 ds. P.M.J. Hoogstrate
-o-o-o-o-o-o-oAttentie.
Op 28 februari wordt Día de Andalucía gevierd.
Op deze dag werd Andalusië in 1980 een autonome deelstaat.
Winkels en banken zijn dan gesloten.
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Oecumenische gebedsdienst voor de eenheid van de christenen.
Op 21 januari hadden wij de gebedsdienst voor de eenheid van de
christenen in Lux Mund in het Nederlands.
Ds. P. Moet ging voor in deze dienst en Geertje en Eef Tobe
begeleidden ons op de piano en de dwarsfluit; “het buitengewone”
stond centraal tijdens de dienst voor de eenheid. Geïnspireerd door
de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren
komt, daagt de week van Gebed ons uit om te streven naar meer
dan het gewone.
De Bijbelteksten voor de gebedsdienst kwamen uit het boek
Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10.
Een geslaagde bijeenkomst met 35 Spaanse en Nederlandse
belangstellenden.
-o-o-o-o-o-o-oU kunt ons blad per computer ontvangen.
U kunt dit aan de scriba laten weten door middel van een e-mail
Aan: ghildering@gmail.com
-o-o-o-o-o-o-oGa ook eens naar onze website en geef dit door in Nederland
www.nigcds.com
-o-o-o-o-o-o-oU bent welkom op de koffieochtenden:
Op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het Holland Huis in
Torremolinos.
Op vrijdag om 10.30 tot 13.00 uur bij Lux Mundi in Fuengirola.
-o-o-o-o-o-o-o-
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Nederlandse Interkerkelijke gemeente van de Costa del Sol
Postadres :

Camino Antiguo Paso del Ferrocarril 2
Edif. Horizontes 4A; Urb. Torreblanca
E-29640 Fuengirola, Málaga. 95 258 33 46
Pastorie :
idem.
pastorie.nl@gmail.com
http://www.nigcds.com
Kerkdiensten: 9.30 in Fuengirola in de Boulevardkerk,
Skandinaviska Turistkyrkan Paseo Marítimo 77
11.30 in Torremolinos in het Holland Huis
Avenida Carlota Alessandri 12
t.o. hotel Royal Al–Andaluz.
Moderamen : Piet Visser ( voorz. ), Cortijo Romero
Casa 49 La Vinuela 29712 ( Málaga )
pieter01visser@gmail.com
telefoon: 0034-722 595 710
Grada Hildering-Bötzel, scriba/penningm.
Edif. Neli, Atico; ghildering@gmail.com
Av.Nuestro Padre Jesús Cautivo 15. los Boliches
E-29640 Fuengirola. Tel 95 247 23 27
Financiën :
- In Spanje : Banco Santander Central Hispano
IBAN ES84 0049 3609 9528 1406 1084 tnv Comunidad
Evangelica Holandesa de la Costa del Sol, Fuengirola.
Swift code Bic BSCHESMM
- In Nederland : NL 47 INGB 000 58 56 616 tnv. de
Nederlands Evangelische Gemeente van de Costa del
Sol. Fuengirola. ( Spanje )
Onze Gemeente heeft een ANBI beschikking en de giften op één van
beide nummers zijn in Nederland aftrekbaar voor de belasting.
Redactie :

Els Beimers, Benalmadena
Grada Hildering, Fuengirola

Contactpersoon Torremolinos : Erica Zijffers 95 238 06 69
Registratie : nummer 3000 SE/A. NIF R2900055A
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