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Churandy Martina: “There is always a chance for everybody”.
by Rianne Plaisier

On a beautiful afternoon (‘ora di
oro’) on the porch of Wendell
Prince’ house, I had a nice conversation with the very positive minded
coach of Churandy!
Wendell Prince is the son of Henry
Prince (almost 88 blessed years!) a
well known citizen of Curacao and
member of the VPG. In his time
Henry, had a National record on the
long jump (‘verspringen’) and on the
triple jump (‘hink-stap-sprong’);
some members of us will remember
this! Wendell quickly followed his
father sporty footsteps. Wendell
himself was a sprinter and ran the
hurdles when he was an athlete. He
became a coach at his 18th year (he
is now 63 years young) and has fulfilled all the necessary qualifications
to be coach on the highest level possible in the world of sports.
He has always been a coach at the
SDK and came to learn Churandy
very well. He became his coach
from the very beginning. Wendell
mentioned that it was not obvious
that Churandy would become such a
talented athlete as he is now. There
were better talented athletes… But
what was it that made Churandy
become what he is now? Well,
Wendell mentioned, there were 3

factors which have contributed to the
athlete Churandy has become and
which differ him from the others:
1. Churandy has always taken his
training seriously and with a lot of
discipline.
2. He has continuous positive psychological support from his parents
and
3. Churandy has a healthy fighting
spirit.
This is the reason why Churandy
likes to talk to young people. He
tells them that there is always a
chance for everybody, even if you
are not so talented!
As every other young person
Churandy has his dreams and he is
willing to fight for it. He tells them
that whatever you do, do it well and
listen to people from whom you can
learn.
When I asked Wendell what makes a
coach special, he answered me that
trust is the basis for good teamwork.
Besides that you need to love your
fellow-man.
Without trust a pupil can not open
himself up and will not be honest
towards himself and his coach. And
without this trust a coach can not be
able helping a pupil achieve his utmost.
Churandy never uses poor excuses;
he will always tell honestly what is
wrong so Wendell can help him find
a solution together with him. And if
a game or something else is not
going the way it
needs to go,
Wendell
lets
Churandy talkand-talk so he
can listen. He
then guides him
only in a positive
way, taking out
all
negativism.
He also tells
Churandy
that
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every obstacle is a stepping stone to
something better.
Is that not the same between us and
our Heavenly Coach? During these
beautiful positive words I was thinking about our own young people in
the VPG. Do we know their dreams,
do we support them in what they
want? Do we tell them that every
obstacle is a stepping stone to something better?
Both Churandy and Wendell are
followers of Christ. They support
each other in their faith and this became their special bond. When we
were talking about Churandy, the
love for Wendell’s pupil shone off
his face. He is proud that Churandy
decided to finish the MTS (building
engineer) before becoming an athlete. Wendell respects Churandy
perseverance which Churandy has
shown especially some years ago; it
was not easy for Churandy to fit in
college in the USA. Churandy
needed to attend extra lessons and
now he is a good student at the El
Paso College in Texas.
Churandy has a special prayer in
which he wants to be the Champion
for God and he has the trust that
with God before him, he will
achieve what God wants for him.
Closing off this interview, I asked
Wendell to tell us some nice things
about Churandy that especially our
young people will recognize!
Churandy loves cars, he loves computer games (he always wants to
win) nice phones and he can sleep
everywhere! He is not selfish and he
is always happy when other athletes
achieve good results; he is a good
friend amongst other athletes for he
knows how to switch from a competitor to a friend. He loves his fellow-man and God above everything!
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E b e n e ze r C h u r c h ’ s
Special-need bus and
Skills training facility
projects on their way.

“Credo-Mien bestoan”
van Ede Staal.
Een gevoelig groningsgedicht vertaald door
Luuk van der Wolde.

12
In Kidzzz Cornerr het verhaal van
de genezing van een verlamde
door Jezus. En zoals altijd
natuurlijk de moppen.
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Van de Kerkvoogdij
door P.J. Boodt

Beste kerkleden, broeders en
zusters.
Een nieuwe redactie en een
nieuw geluid. De felicitaties van
de Kerkvoogdij en sterkte toegewenst met de nieuwe plannen.
Plannen die prima zijn. Het is
uitstekend als het VPG -nieuws
door advertenties zich zelf kan
gaan betalen. Tenslotte zijn de
kosten van het VPG -nieuws een
telkens terugkerende zware post
op de kerkvoogdijrekening.
Ds Végh woont inmiddels al
weer een tijdje op Curaçao en is
in de Emmakerkgemeente bezig.
Weliswaar nog niet in de pastorie
maar in een vervangende woning
in Beurs. En half juli zijn ook
zijn vrouw en zoon gekomen en
is het gezin compleet aanwezig
op Curaçao.
De pastorie van de Emmakerk.
Daar is “Rudsel Construction”
bezig met de renovatie. Er zijn
voortdurend vragen van waarom
deze “onbekende
aannemer”.
Het antwoord is simpel en is al in
een eerder VPG – nieuws aan de
orde geweest: De aanbesteding
heeft lang geduurd omdat de gro-

tere bouwbedrijven niet geïnteresseerd waren en pro forma met
hele forse aanneemsommen kwamen die ons budget ver te boven
gingen. Via een onderhandse regeling van Jan Teeuwen, onze
projectmanager en lid van de
VPG (hij kerkt in de Ebenezer)
kregen we contact met dit bouwbedrijf. Door de architecte is een
fraai renovatieplan opgesteld.
Helaas moesten we daarbij wel
bezuinigingen doorvoeren. Zo
was het dak, zowel de dakpannen
als het dakbeschot, veel slechter
dan gedacht en kon alleen maar
met zeer grote kosten worden
teruggeplaatst. Daarom hebben
we gekozen voor een alternatieve
goedkopere maar minstens even
goede dakbedekking. De pannen
die nog goed zijn kunnen in een
later stadium evt. nog voor het
dak van de Emmakerk worden
gebruikt.
We verwachten dat met een paar
maanden het voor ds Végh en
zijn gezin mogelijk moet zijn om
de gerenoveerde pastorie te gaan
betrekken.
Ds Stutterheim is inmiddels bevestigd in Bonaire en daarheen
vertrokken. De pastorie op de Cas
Coraweg is door hem ontruimd.
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De kans is groot dat het verkocht
zal worden. Renovatie van deze
woning met een niet al te goede
riolering en elektriciteitssysteem,
dat sterk is verouderd, zal stukken duurder uitvallen dan die van
de Emmakerkpastorie.
Met de VPCO zijn we bezig om
een nieuwe invulling te geven
voor de jeugdpredikant/ coördinator - godsdienstonderwijs. Wanneer dat concretere vorm heeft
gekregen zullen we u daarover
informeren.

De kerkelijke administratie is
klaar met het afronden van de
overzichten over 2006 en 2007.
We hopen dat we binnenkort een
voorlichtingsavond kunnen houden over deze overzichten van de
baten en lasten. Maar voor diegene die niet kunnen wachten zijn
de overzichten op het kerkelijk
bureau ter inzage. We weten dat
velen daar naar uitkijken.
Denkt U nog even na over wat we
ook in de vorige VPG-Nieuws
schreven:
is het bedrag wat al sinds jaar
en dag als kerkelijke bijdrage

Bijbelleesrooster voor Oktober 2008
October
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maanag
dinsdag

1 oktober
2 oktober
3 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober
1 november
2 november
3 november
4 november

Ga ook naar:

Psalm 112
Genesis 37:1-11
Genesis 37:12-25a
Genesis 37:25b-36
Ezechiël 37:15-28
Psalm 80
Genesis 38:1-11
Genesis 38:12-23
Genesis 38:24-30
Psalm 119:81-88
Genesis 39:1-10
Genesis 39:11-23
Psalm 96
Genesis 40:1-15
Genesis 40:16-23
Matteüs 22:15-22
Matteüs 22:23-33
Matteüs 22:34-46
Psalm 119:89-96
Matteüs 23:1-12
Matteüs 23:13-22
Matteüs 23:23-33
Matteüs 23:34-39
Psalm 119:97-104
Genesis 41:1-13
Genesis 41:14-24
Genesis 41:25-36
Genesis 41:37-46
Genesis 41:47-57
Psalm 1
Daniël 12:1-4
Matteüs 5:1-10
Psalm 34
Genesis 42:1-17
Genesis 42:18-28

www.bijbelgenootschap.nl

U kunt ons ook horen op de radio!
Radio Top FM 93.3
Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur
4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober
1 november

Ds. Afke Boezewinkel
Br. D’Arcy Lopes
Ds. Hans Végh
Ds. F. Omvlee
Rev. Leander Warren
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wordt genoemd, namelijk 1%
van uw inkomen met een minimum van AG 360 per jaar,
nog wel het juiste bedrag?.
Driehonderdzestig gulden is 30
gulden per maand en is dat niet
wat weinig? . En als ANG 360
het minimum is dan mag u ook
best meer geven.
De V.P.G. is in bijna alle opzichten (financieel) afhankelijk van
de bijdrage van de gemeenteleden. Denkt U maar aan het onderhoud van kerken, jeugdgebouwen
en pastorieën, salarissen van administratief personeel, organisatie
van de Kerstnachtviering op het
Fortplein, het uitgeven van het
kerkblad, contacten onderhouden
met het christelijk onderwijs, afgifte van doopbewijzen, bijhouden van begrafenissen etc.
Zonder uw bijdrage zijn bovengenoemde zaken moeilijk en op den
duur niet meer betaalbaar.
En vinden we dat we dan wel
kunnen volstaan met 30 gulden
per maand?
Natuurlijk kan het zijn dat dat
bedrag zelfs nog voor sommigen
te veel is. Veel mensen moeten

met een klein pensioen of met
onderstand rondkomen. En van
hen verwachten we ook niet grote
bedragen, dat is logisch. Maar we
denken dat toch iedereen goed te
rade bij zichzelf moet gaan of
datgene wat zij/hij aan de kerk
schenkt niet meer kan zijn.
Daarnaast hebben we ook een
speciale rekening voor de opruiming en het herstel van de muur
cq het bouwen van graven op de
begraafplaats Roodeweg want
daar hebben we kortgeleden een
instorting van een groot gedeelte
van de achtermuur van de begraafplaats gehad. Ook een grote
klus die nodig moet worden uitgevoerd.
De speciale rekening is
Banco di Caribe 15275501
Ten name van VPG –Fortkerk.
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Kerkdiensten in Oktober/ovember 2008
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

Ebenezer Church
Oranjestraat 11
05/10
12/10
19/10
26/10
02/11
09/11

Sra. Y. Isidora
Br. D’Arcy Lopes
Youth Service
Rev. Warren
Rev. Warren
Br. D’Arcy Lopes

Fortkerk
Fort Amsterdam
05/10
12/10
19/10
26/10
02/11
09/11

Ds. Boezewinkel (H.A.)
Ds. Boezewinkel
Ds. Boezewinkel
Ds. Omvlee
Ds. Boezewinkel
Ds. Boezewinkel

Emmakerk
Barentslaan 11

P. Jan Boodt, voorzitter
Maritza Bakhuis, lid belast met toezicht op het personeel
Franklin James, belast met toezicht over begraafplaatsen

05/10
12/10
19/10
26/10
02/11
09/11

Ds. Végh (H.A.)
Ds. Végh
Ds. Végh
Fortkerk
Ds. Végh
Ds. Végh

Psalm 121 : 1 - 2
1 I lift up my eyes to the hills
where does my help come
from?
God has seen you struggling (with
something),
God says it's over.
A blessing is coming your way.
If you believe trust in the Lord.

2 My help comes from the Lord,
the maker of heaven and earth.

Kerkelijk Bureau
Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 14.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curacao.com
Heilige Maaltijd/Holy Communion
Als u een zieke kent, hetzij in het ziekenhuis of thuis, of iemand die
graag het Avondmaal aan huis zou willen ontvangen, kunt u daarover
contact opnemen met de kerkenraadsleden of met de predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to
receive Communion at home, please contact one of our local boardmembers or the pastor.
Doopdata
Ebenezer Church
To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk
Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend;
ten minste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.
Extra collectes
Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd
voor de uitdeling van voedselpakketten.

De heer Gilmoor Kelkboom van Radio Top FM

4

Oktober 2008 VPG IEUWS

News from Ebenezer Church
EBEEZER CHURCH

Local Board Team

Wijk 1
Minister
Rev. Leander Warren
Bramendiweg 100
465 7061 res. 679 1992 cel
Local Preachers in VPG Service:
Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Elders:
Sr. L. Sampson
(Chair)
Br. D. Martina
Sr. Y. ValeriusLeonard
Sr. N. Busby

Special-need bus & Skills training facility

In

the September edition of
the VPG News Bulletin, I
made mention of Ebenezer’s
quest to acquire a bus specially
adapted for use, although not
exclusively so, by our most
senior members many of
whom are challenged in
different ways. In this edition I
shall now share more detailed
information about this quest as
well as give information of our
plan to establish a
facility,
to help equip members of the
Church and Church
community with critical life
skills both traditional and
contemporary for survival in
our post modern world.
Both of the projects referred
to above have their genesis
with our conducting of a needs
assessment survey of the
various groups in our Church.
These groups were taken as

microcosmic examples of the
wider Church community. The
findings from the survey
revealed that there are a
number of pressing needs that
beg to be addressed. Amongst
these, the special-need bus and
the skills training facility have
emerged as the most urgent
and as such have been given
top priority.
In formulating a strategy to
enable the acquisition of the
bus, it became evident quite
early that
such a task would
be best handled by a few
persons possessing the
requisite competence for this
exercise. As such a Task Force
of six persons was appointed
and given the freedom to coopt other persons whenever the
need for such arises. This Task
Force has been working very
assiduously over the past
several weeks and to date has

527 9173
736 9244 work
736 3162
563 0557
465 4972 res
666 8355
747 0385 res
512 2483

Elders:
Br. F. James
Br. A. Fernandes

767 9068 res
524 7036

Deacons:
Sr. Bernita Lester

868 8206 res
522 1667
Sr. Shirley Gomez 461 2950 res
668 9088

put together a three-pronged
strategy.
The first part of this strategy
has been to put the whole bus
on sale through the selling of
its component parts. In this
regard sheets to the value of
fl.50.00 with the picture of the
bus and the itemization of its
parts, have been distributed
amongst Church members and
persons of the wider Church
community. So far the returns
from this activity have been
coming in quite steadily which
is a rather encouraging sign.
The second part has been the
soliciting of the business
community - the different
banks, businesses, credit
societies, companies and
corporations; which have been
sent letters of appeal for
financial donations. The
response from these corporate
entities so far has been below
expectation. To be fair though,
it has to be said that the timing
of the letters of request was
somewhat off the most

opportune period for such.
Nevertheless we are still
hopeful that the response from
this quarter would improve.
The third part of the strategy is
a gospel concert scheduled for
Friday 5th December, 2008 at
the Because Entertainment
Center. Five of the top gospel
artistes in the Netherlands
Antilles will feature in a
grand two-hour feast of
inspirational gospel music.
Such a treat is needed to give
us a reprieve
even if only
briefly from the effects of the
serious global and particularly
national social and economic
challenges being experienced
at this time. This quintuplet of
artistes includes Mirougia
Richardson from St. Martin,
Melania van der Veen,
Reinier Lijfrock, and the
groups 2 by 2 and Youthful
Spirit, all from Curacao. These
artistes have all gladly and
willingly agreed to share of
their musical expertise for
gratis - glory be to God.
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Tickets for this event which
cost fl.35.00 each are already
on sale and can be had from
m em b ers of t he B us
Acquisition Task Force at the
Ebenezer Church and from the
following places for members
of the general public Mensing’s Caminada and Tik
Tak. We shall appreciate your
support of this concert through
helping in its promotion,
purchasing and helping to sell
tickets, providing sponsorship
for the venue and
advertisements and helping to
transport the elderly on show
night.
The skills training project
intended to equip the youth of
both the Church and wider
community with marketable
skills, and other important
competencies for life, is
gradually approaching full
implementation. The process
of developing this project
included a number of steps
among whi ch were refurbishing and furnishing
the Obed Anthony Hall;
establishing a foundation to
manage the project; crafting
a realistic project plan with
achievable objectives; acquire
funding; identifying resource
personnel and building a new
Information Technology
C e n t e r
f o r
computer and other
i nform at i on t e chn ol og y
courses. To date the Obed
Anthony Hall has been
completely refurbished with
major help from Reda Sosial.
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Furnishing has begun with the
donation of a refrigerator and
gas stove from a kind friend,
and is continuing with the
application to Stichting
Samenwerkende Fondsen for
chai rs , t ab l es , s t ora ge
cupboards and outdoor sports
equipment. For computers and
accessories, beamer and
screen, sewing machines
and indoor games equipment,
the Department for
Development Cooperation has
been approached and has
pledged its assistance. The
foundation “Margarita Elisah

Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and
shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For
with the same measure that ye mete withall it shall be measured to you
again.
St.Luke 6:38

Hodge Foundation named for
Miss Lee, a Church educator
has been launched. Funding
has been and continues to be
acquired. In this regard we

express our gratitude to Reda
Sosial,
the
United
Protestant Church, the
Caribbean and North America
Council for Mission, a
supportive individual and a
kind family for the donations
given so far.
Similar
sentiments are in store for the
Department for Development
Co-operation and Stichting
Samenwerkende Fondsen. A
data bank of resource
personnel is being built up
while a plan and estimates for
the new information
technology center is
completed and awaiting
funding. We are hopeful about
being able to phase
in most
parts of the project early in the
year 2009.

I have taken time to share
these details of the mission of
the Ebenezer Church, trusting
for your
prayerful support
as well as advocacy for our
projects. Should there be other
ways in which you may be
able to help us, we welcome
them and would like you to
know that you can be assured
of our gratitude. In case you
wish to make a financial
contribution to the Bus
Acquisition Project, you can
do so via our MCB account #
21252903. The account for the
Skills Training Project is in
t he p ro ces s of b ei n g
established, but if you feel
strongly inclined to give a
financial
donation to this
project, you could do so
through any of the principal
officers of the Board of the
Miss Lee Foundation .
Following are the contact
information for these persons:
dennis@madurotravel.com;
l.sampson@vidanova.net; and
busbynz@hotmail.com.
I conclude this sharing with
the words of him who called
the Church into being - Christ
Jesus our Lord, who in
encouraging Christian charity
enjoins us as follows:
“Inasmuch as ye have
done it unto one of the least
of these my brethren, ye have
done it unto me”, (Matt.25:40
kjv).
Rev. Leander Warren

6

Oktober 2008 VPG IEUWS

Nieuws uit de Fortkerk
FORTKERK

Kerkenraadsleden

Kosteres

Wijk 2
ds. A. Boezewinkel
Oudewater kv 35
Tel.: 767 9344 (thuis)

Br. P. Jukema (scriba)
Zr. M. Bakhuis (kv)
Br. J. Boodt (kv)
Zr. Marijke van der Steen

Wijknieuws Fortkerk
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September. Ook in de
Fortkerk ging de Siman di
Kultura niet onopgemerkt
voorbij: Jan Koolhaas speelde de
sterren van en in de blauwe
hemel o.a. bij het hymno di
Kòrsou en we bespraken en
bezongen de veelkleurigheid en
veelzijdigheid, waaraan Curaçao
rijk is, in de kerkdienst. Na de
dienst genoten we van de
typische Curaçaose “letters” die
nog meer een vrolijke slinger aan
de dag gaven.
Op 21 September doopten we
Niya Wilhelmina Bhojwani. Niya
had erg veel schik met het water
waarmee ze gedoopt mocht
worden en we zongen Elvis
Presleys “Love me tender” dat
universele liefdeslied, dat een
bede is om van jou te houden. Er
wordt ontzettend veel van Niya
gehouden, in de hemel en op de
aarde en dat mochten we
uitbundig vieren bij de doop.
Moge Niya een lang leven lang
plezier hebben met haar
“spetterende” eerste stapjes in de
kerk, samen met al die mensen
die haar omringen met hun
genegenheid.

In de maand oktober gaan we ook
met de kinderen aan de slag met
de verhalen van Jozef. We
beginnen in oktober met een
avondmaalsviering waaraan het
koor “Forti Kantando” o.l.v.
Sylvia Nisbeth haar medewerking
zal verlenen.Ook zullen we in de
dienst aandacht besteden aan
“Israelzondag,” een zondag die er
speciaal voor is om ons in
herinnering te brengen dat wij
een onopgeefbare verbondenheid
hebben met het volk Israel.
Daar is in de afgelopen jaren veel
om te doen geweest in de
Protestantse kerken van
Nederland, ook omdat er vragen
waren die te maken hadden met
de politiek van de regering van
Israel. Hoe het ook mag zijn: het
blijft een feit dat de Christelijke
gemeenschap een blinde vlek
creeert als zij Jezus uit zijn
Joodse context haalt. Geboren en
getogen is Hij in de joodse
geloofs en leefsfeer. Wij hebben
daar dus in alle eerbied mee te
maken.
Een eerbied die zich o.a. uit in
onze eredienst door het lezen uit
en het nadenken over het Oude,
het Eerste Testament, zonder
welke we het Nieuwe Testament

De VPCO dienst in augustus in de Fortkerk

747 3879
461 5013
747 3950
747 7087

Zr. Aurelia Palm 462 6873
Diakenen
Zr. Joke Bos
Br. Friedeman
Hasselbaink

465 7552
738 1725

niet
eens
zouden kunnen
lezen
of
begrijpen. Wij
zingen,
bij
voorkeur aan
het begin van
de dienst een
psalm. Dat is
een liturgisch
gegeven
en
heeft te maken
met de eerbied
die wij hebben
voor
de
herkomst van
Jezus. Of je nu
een swingende
bewerking
zingt van de
psalm
zoals
“Mi tin Dios
pa Wardador,
Forti Kantando
mi no n'tin
feestdagen: zij kunnen dan zo
falta di nada.
veel mogelijk de eventuele doop
Of je zingt op hele noten of
bijwonen.
berijmd een psalm: Het zijn de
liederen van het Eerste, het Oude
Op de eerste Adventzondag (30
Testament, liederen waaruit Jezus
november in 2008)
en met
citeert. Liederen waaraan Jezus
Palmpasen kunt u belijdenis
ook beleden ontleent: de goede
doen. Voor de mensen die graag
Herder. Maar liederen ook, die
met advent belijdenis willen
woorden geven aan zijn angst en
afleggen van hun geloof het
verlatenheid. “Waarom heb je mij
volgende. U kunt op:
verlaten?”
29 september, 13 oktober, 20
Aandacht dus voor Israelzondag.
oktober, 27 oktober, 10 november
Aandacht voor de gemeente en
en 17 november en 24 november
gemeenschap waaruit onze
Belijdeniscatechisatie volgen bij
broeder en Heer Jezus, Jehoshua
Ds. Boezewinkel. De catechisatie
van Nazareth voortkwam.
begint om 19.30 uur op deze
maandagavonden en u bent
Op 26 oktober mogen we weer
welkom in de Fortkerk. Als u een
Ds. Fred Omvlee in ons midden
bijbel hebt kunt u deze
ontvangen.
meenemen. We spreken over
bijbel, geloven en enkele
Langzaam maar zeker gaan we
geloofsthema's uit de
naar de decembermaand toe.
geloofsbelijdenis. Opgeven via
NB!!!!Elke derde zondag van de
mijn e-mailadres graag!!
maand is een doopzondag
afkeboezewinkel@hotmail.com
BEHALVE in december. Dan is
de laatste zondag de doopzondag.
Ds. Afke Boezewinkel.
Dit in verband met veel familie
die overkomt rondom de
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Credo-Mien Bestoan

Meditatie

door ds. Afke Boezewinkel

Al wie op de renbaan loopt

E

de Staal is een schrijver
dichter en zanger van het Groningse land. Zijn poëzie is meeslepend en dicht op de huid. Ede
Staal overleed op jonge leeftijd
aan een slopende ziekte. De tekst
die hij in het weten van zijn aankomend heengaan schreef, is
hartverwarmend en spreekt boekdelen in al zijn eenvoud en echtheid. De tekst zegt wat wij soms
denken als wij met een hart vol
vragen, met lege handen staan, in
leegte en gemis.
De muziek die erbij hoort zou
prachtig zijn, dromerige muziek,
gelaten. (Kan vast via YouTube
beluisterd worden.)
De vertaling van de tekst, uit het
Gronings, is van Luuk van der
Wolde.

En alles wat daar tussen ligt, ja,
dat is mijn bestaan.
Voor de een duurt het leven veel
te kort
Voor de ander veel te lang
De een is blij dat het zover is
En de ander, die is bang.
Ik mis die niet meer bij mij zijn
Het wordt kouder om mij heen
En in mijn menselijkheid vraag
ik mij af:
Waarom zo jong, zo gauw.
Soms voel ik mij gelukkig
Dan hecht ik aan mijn bestaan
Dan zing ik met de vogels mee
Dan praat ik tegen de maan.
Dan zijn we met z'n tweeën.
Ik zet alle klokken stil
En ik hou
mezelf weer
voor de gek
Want
ik
weet dat dat
niet wil
Het geluk
lijkt soms
zo
heel
dicht bij

Gronings landschap in de omgeving van
Wehe den Horn (Hoge land)

Dan denk ik
dat het er is
En in mijn
e i g e n wijsheid
grijp ik altijd
mis,
mis.....

Credo-Mien bestoan
Ik vraag de wind, maar die begrijpt me niet
Ik vraag de zee, die zingt haar
eigen lied
Geef mij de nacht, dan heb ik
onderdak.
Daarom zing ik
Ik zie de vogels in de avondlucht
Ik zie mijn leven in een vogelvlucht
Geef mij de nacht, dan heb ik
onderdak
Daarom zing ik
Ik weet, er is een tijd van komen
en ook ene tijd van gaan

Ede Staaal
Credo-Mien bestoan kan beluisterd worden via You Tube:

http://www.youtube.com/watch?v=wF0Qwwb7Q64
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door ds. Afke Boezewinkel

I

n 1 Korinthiers 9: 24-27 staat:
“Weet u niet dat van de athleten
die in het stadion een wedloop
houden, er maar één de prijs kan
winnen? Ren als de athleet die
wint....”
Nu dat hebben we allemaal heel
mooi op de televisie kunnen zien.
Het rennen van onze Churandy
en die anderen. En het winnen.
Prachtig. Om trots op te zijn. Als
sportman zelf, als familie en
vrienden, als coach, als volk.
Het kunnen winnen in een aardse
wedloop vergt bijzonder veel
energie, aandacht, geduld en oefening en ook beheersing. Iemand als Churandy Martina zal
daar alles over kunnen vertellen.
En dan moet je soms ook nog de
teleurstellingen incasseren die er
ondanks jouw inzet zijn.
Je moet van die sport houden en
dan wordt het als het ware op je
lijf geschreven. Dan leer je ook
rustig omgaan met de tegenslagen.
Mensen die houden van de sport
die zij beoefenen, zijn een plezier
om naar te kijken. Zij hebben het
er uit eigen vrije wil voor over
om hard te werken voor hun
prijs. In de vrije wereld hebben
mensen die keuze, om heel goed
te mogen zijn in iets. Zonder
dwang.
Zo vrij voelt Paulus zich ook, en
ook zo gedreven, om het Goede
Nieuws van Jezus de wereld door
de brengen, zijn voeten zijn als
het ware gevleugeld.
Paulus heeft niet alleen het doel
van de lauwerenkrans, de eer
“dat het hem zal lukken” voor
zich, maar heeft als doel de mensen voor de boodschap van
Christus te winnen. “Ik doe alles
voor het evangelie,” zegt hij. En
zijn winnen is dan ook een winst
voor Christus. Een winst voor de
mensen: zij zijn rijker geworden
als hij wint. Die “winst” behaalt
Paulus door zich voor de mensen
in te zetten. Hij wil mensen redden. Redden van een zinloos en
doodlopend leven, redden voor
een bestaan in ruzieachtige betweterigheid want het blijft wel de

brief aan de Korinthiers en er
werd in Korinthië flink wat af
geruzied over gelijk en ongelijk.
Het gaat er niet om dat we ons
onderweg op die renbaan laten
afleiden door allerlei spandoeken
en geschreeuw. En conflicten
over wie gelijk of ongelijk heeft.
De vergelijking met de renbaan is
heel aardig. Je concentreert je, je
gaat, er is één doel, daar wil je
heen, daar span jij je voor in.
De sportbeoefenaars van Curaçao
die veel succes boeken, zijn terecht rolmodellen. Ze zijn beroemd, ze staan in de krant, komen op televisie. Ze werken hard
voor hun succes, keihard.
Churandy wint onze aandacht
met zijn fenomenale snelheden en
zijn serene vaardigheid als sportman. De medailles zijn echt verdiend en we zijn erg trots. Maar
wat zijn winst is, die de waarde
van medailles te boven gaat, is
dat hij de innerlijke rust en beschaving heeft, waarmee hij niet
alleen medailles, maar ook harten en zeker respect wint.
We willen het als integere volgelingen van Christus “goed” doen
in deze wereld, zoveel mogelijk
mensen winnen voor de Goede
Zaak. We zullen daarbij elkaar
van harte nodig hebben en onze
godsdienst moeten oefenen. In
kerk en gesprekskring bijvoorbeeld, of op school. Godsdienst
“oefen” je ook op school. Het
doel is niet zozeer dat de kerken
vol raken, maar ook zeker dat de
harten van de mensen geraakt
worden voor de zaak van God.
Dat er een perspectief is in ons
leven dat God om ons geeft en
dat we hier niet voor niets op deze aarde zijn en dat dat ook iets
van ons vraagt. En daar moet je je
best voor doen.
Je best doen. Het klinkt zo ouderwets. Maar het is precies datgene
waarmee sporters winnen en ook
goede verliezers kunnen zijn.
(Ook dat is een prestatie; een
Vervolg op pagina 9
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Nieuws uit de Emmakerk
EMMAKERK
Wijk 3

Kerkenraadsleden

Predikant
Ds. Hans Végh
Beurs 87, Montaña
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: hans@vegh.tk
Website: www.vegh.tk

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.)
Zr. M. Stomp

et seizoen is nu echt gestart.
In de week van 21 september
startten we met de gebedsgroep,
de catechisaties, de theemiddag,
de Bijbelkring en de zangavond.
Zo mogen we met elkaar gemeente zijn. We mogen bouwen
aan onze wijkgemeente, maar
ook aan ons geloofsleven. En we
mogen ook om ons heen kijken
en meewerken aan een samenleving van recht en vrede. Want
ook dat is onze opdracht. Als we
dat laatste niet doen, zijn we een
in onszelf gekeerde gemeente en
dat kan niet de bedoeling zijn.
Op 28 september was er na de
dienst een gemeentebijeenkomst,
waarin gesproken werd over de
toekomst van de Emmakerk. Hoe
zien wij die? U hoort er nog meer
van.

Koor
Enkele mensen hebben zich al
opgegeven om mee te zingen in
een koor. Heel fijn. Want ook
met onze stem kunnen we God
prijzen. We zoeken nu nog een
dirigent. Heeft u een suggestie?
Laat het ons weten!
Agenda
Elke dinsdag is er van 19-19.30 u
gebedsgroep in de Consistorie.
Elke woensdag is er van 17-18 u
jongerencatechisatie in de Consistorie. Van 18.30-19.30 u is dat
belijdeniscatechisatie.
Op 17 oktober a.s. is er van 1820 u een happy hour voor alle
medewerkers van de Emmakerk.
Noteert u dit alvast?
Op 23 oktober is er van 19.30-21
u Bijbelstudie in de Consistorie.
We gaan verder met de brief van
Jacobus.
Op 24 oktober is er om 19.30 u

767 6920
737 9886

Website:
Emmakerk.freeservers.com

Wijknieuws Emmakerk

H

Gironummer
“Wijkwerk Emmakerk”
580-101

een zangavond in de Emmakerk.
Iedereen is van harte welkom,
ook mensen van andere wijken!
Suggesties voor liederen kunt u
doorbellen of doormailen naar
mij.
Onze zieken
Zr. Suzy Davelaar lag in het Sehos met ernstige rugklachten.
Inmiddels is ze alweer huis, maar
in de week van 28 september
moest ze naar Colombia om daar
in een ziekenhuis geopereerd te
worden.
Zr. H.L. Refos moest ook in datzelfde ziekenhuis verblijven.
God zij al onze zieken nabij,
thuis of in het ziekenhuis.
Radio
Op 18 oktober hoop ik weer mee
te werken aan de programma’s
van Radio Top FM, 93.3 FM.
Van ca. 8.30-9 u zal ik in de ether
zijn met een programma van Bijbellezing en meditatie, gebed en
muziek.
Jacobus
Hierboven schreef ik al, dat we
van start zijn gegaan met een
bijbelstudie over de brief van Jacobus. Waarschijnlijk is deze Jacobus een broer van Jezus. Was
hij eerst sceptisch tegenover Jezus, later geloofde hij in Hem als
de Messias en werd hij een van
de steunpilaren van de vroege
kerk, met name die van Jeruzalem. In hoofdstuk 1 van zijn brief
schrijft hij over geloof en standvastigheid. Heel actueel. Als
mensen worden we wel eens aan
het twijfelen gebracht over de
waarheid van het geloof. We zien
zoveel om ons heen, dat ons geloof aan het wankelen kan doen
brengen, zoals oorlog en geweld,
racisme en onverdraagzaamheid,

Diakenen:
Zr. C. Tevreden
868 4247
Br. O. Griffith
737 7745
Zr. F. Da Costa Gomez 461 8332 (w)
526 1566 (c)
Kosteres:
737 8985
Zr. M. Morgenstond

egoïsme en belangenverstrengeling. Of we maken zelf dingen
mee, die ons geloof ondermijnen,
zoals ziekte of dood. Het is menselijk en begrijpelijk als we aan
het twijfelen raken. Toch mogen
we bidden om geloofsvertrouwen
en moed, dat God ons vasthoudt.
Gelukkig spreek ik heel veel gemeenteleden, die uit hun geloof
kracht putten. Soms wordt ons
geloof op de proef gesteld. We
mogen bidden om dan staande te
blijven. Soms worden we ook
verleid het verkeerde te doen.
Ontrouw, leugen en bedrog kunnen ook in ons leven voorkomen.
We moeten hier tegen strijden.
God wil ons daarbij helpen als we
er om vragen.
De brief van Jacobus is verrassend actueel. Daarom is het de
moeite waard om deze brief te
lezen, ook in 2008.
Hartelijke groeten,
Ds. Hans Végh.

ACTIVITEITE
Seizoen 2008/2009
Gebedsgroep:
Wekelijks op dinsdag in de Consistorie, 19:00-19:30 uur.
Catechisatie 12 t/m 18 jaar :
Wekelijks op woensdag van
17:00-18:00 uur in de Consistorie
Belijdeniscatechisatie:
Wekelijks op woensdag van
18.30-19.30 u in de Consistorie
Tijdens de schoolvakanties zijn
er geen catechisaties.
Bijbelstudie:
Maandelijks op een donderdag in
de Consistorie, 19:30-21:00 uur.
23 okt, 20 nov, 18 dec, 15 jan, 19
feb, 19 mrt.
Zangavonden:
Maandelijks op vrijdag van 19:30
-21:00 uur in de Emmakerk
24 okt, 21 nov, 19 dec, 23 jan, 27
feb, 27 mrt.

Het aansteken van de kaarsen door Christian aan het begin
van de dienst in de Emmakerk.
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Ter nagedachtenis aan
Ds. Hans Smit
door Jet Baank

V

oor ons was hij ds. Hans
Smit. Onze engel in nood, marine
predikant, die ons uit de nood
redde in de periode tussen ds.
Bert Schüssler en ds. Egbert van
Dalen.
Zr. Anne Marie, kinderen en
kleinkinderen, heel veel sterkte
toegewenst door de hele VPG,
speciale condeleances, brasas van
de
Emma
gemeente.
Zr. Anne Marie, jullie waren 6
maanden bij ons, in onze pastorie, wat een fijne tijd. Die 6
maanden leken wel 3 jaren zo
intensief en gezegend. Jij was het
voorbeeld van een predikantsvrouw, altijd bezig in de
tuin. Er staat nog een gele faya
lobie, die jij gestekt hebt. Jij zat
altijd te schilderen, schreef mooie
stukjes in ons kerkblad. Nogmaals dank voor je fijne inzet! En
wat kon jij je Hans goed
bijsturen. Ik denk terug aan jullie
anekdote op de Nieuwe Havenweg. Hans kon weleens wrevelig
worden als degene, die voor hem
reed, rare manoeuvres uithaalde.
Jij, Anne Marie, sprong dan in
met de woorden:” Hans, kijk eens
naar de mooie lucht, en heb je die

mooie maan al gezien?” En weg
was de wrevelige bui. Geweldig
w a s
d a t !
En nu is onze Hans bij de Heer,
moge hij rusten in vrede.
Die grote God van hemel en
aarde wil er heel persoonlijk voor
u zijn. Zijn trouw is onmetelijk
groot. Hoe vaak wij ontrouw zijn,
Hij is en blijft trouw. Hij is er
altijd weer om ons op te richten
en ons op het rechte pad te leiden,
dat uiteindelijk leidt in de armen
van de Vader. Wat een steun, wat
een ware Vriend! Hij is het waard
dat iedereen op aarde Hem de eer
geeft die Hem toekomt en onder
de indruk komt van Zijn oneindige trouw en goedheid.
Hij is er om u te helpen door
moeilijke momenten heen. Kom
maar met al uw zorgen, hoe groot
en zwaar ze ook zijn, Hij is er
met geopende armen en staat
klaar om u te dragen. Van dat
besef gaan we zingen, op onze
zangavonden, -elke laatste vrijdag van de maand- gaan we
jubelen , komt u ook meejubelen?
Er ruist langs de wolken een
lieflijke naam, die hemel en aarde
verenigt tezaam. Geen naam is er

zoeter en beter voor het hart, Hij
balsemt de wonden en heelt alle
smart. Kent gij, kent gij die naam
nog niet? Die naam draagt mijn
Heiland, mijn lust en mijn lied.

Wijkvergadering
Emmakerkgangers

........Al wie op de renbaan loopt
Vervolg van pagina 7
sportieve verliezer zijn.)
Onze best doen. Naar beste kunnen.
Een mooi lied werd geschreven
o.a. op deze tekst door Huub
Oosterhuis. De melodie is erg
aardig: het is op “draf-toon” geschreven, moeilijk op papier
weer te geven, maar dat zingen
we dan wel een keer samen. Ik
noteer 3 coupletten.
Al wie op de renbaan loopt, moet
zichzelf kastijden (= pijndoen,

door bijvoorbeeld keiharde training)
al wie op de zegen hoopt, moet
daar ook om strijden.
Niet om werelds loon, om een
aardse zegekroon om de gunst
van God de Zoon, moet gij allen
strijden.
Gij die God uw werk aanbiedt,
opdat gij moogt voortgaan,
laat u in verblinding niet op de
ander voorstaan.
Hij die 't wonder waagt, u zijn
woord en werk opdraagt,
Hij beloont zo 't Hem behaagt:
zondaars doet Hij voorgaan.
Mensen die ter elfder Uur
naar Zijn Woord wilt leven,
hoopt op Hem die rust en
duur aan zijn volk wil geven.
God uw goed en bloed, omdat zo de liefde doet,
God ons aller overvloed,
schenkt om niet zijn leven.

Lieve beste lezers, jubel het uit
tot eer van Onze Heer,
dan gaat het u goed.

D

e op zondag 28 september in
aansluiting op de kerkdienst gehouden wijkvergadering in het
Flamboyantgebouw vond in een
geanimeerde sfeer plaats. Vele
leden waren aanwezig om gehoor
te geven aan het verzoek van de
gemeenteraad om over de toekomst van de Emmakerk te praten. Onderwerpen als Taal,

Jeugd, Ouders, Ouderen, Activiteiten en Samenleving kwamen
aan de orde. Verschillende leden
hebben zich opgegeven om bij
een of meerdere projecten de helpende hand te bieden.De wijkkerkenraad zal zich binnenkort buigen over alle ideeen en suggesties
en de uitkomst van hun beraad
weer terugkoppelen naar de leden.
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Zo Gezegd

Quizz…..

Als een dief in de nacht
door Trijnie Meijer

Woordzoeker
door Trijnie Meijer

D

O

it betekent: ongemerkt, onverwacht.

p 31 oktober is het 491 jaar
geleden dat Luther zijn 95 stellingen tegen de handel in aflaten,
aan de deur van de slotkerk te
Wittenberg vastspijkerde. Dit
wordt ook wel gezien als het
symbolische begin van het protestantisme.
Vind de onderstaande woorden in
de woordzoeker.

Het spreekwoord komt uit de
bijbel. In 1 Thessalonicensen 5
staat: Want gij weet zelven zeer
wel, dat de dag des Heeren alzo
zal komen, gelijk een dief in den
nacht.

Geloof in Kunst
Jacob zegent de zonen van Jozef
door Trijnie Meijer

Naam maker: Rembrandt Harmensz. van Rijn
(1606 – 1669)

Naam schilderij: Jakob zegent
de zonen van Jozef
Materiaal: olieverf op doek
(175 × 210 cm) — 1656

Bevindt zich in: Gemäldegalerie
Alte Meister, Kassel

T

oen Jozef hoorde dat zijn
vader Jakob stervende was, reisde hij snel af en nam zijn twee
zonen Manasse en Efraïm mee.
Hij wilde dat Jakob zijn zonen

Maarten
Luther
Berouw
Tetzel
Evangelie
Stellingen
Volkstaal
Slotkapel
Vijfennegentig
Oktober
Hervormingsdag
Aflaathandel
Wittenberg
Duits
Deur

Aflaten
Genade
Kerk
Monnik
Herstel
Latijn

zou zegenen. Dat deed de oude,
blinde man, maar tot verbazing
van Jozef zegende hij Efraïm, de
jongste, met zijn rechterhand. De
traditie wilde dat de rechterhand
bestemd was voor de oudste.
Toen Jozef protesteerde, zei de
bijna blinde Jakob over Efraïm
"zijn zaad zal een volle menigte
van volkeren worden". Jakob
voorvoelde zodoende dat de stam
van Efraïm groter zou worden
dan die van zijn broer.
Rembrandt koos ervoor de verontwaardiging van Jozef niet te
tonen. Om het tafereel nog wat
huiselijker te doen lijken, toont
hij ook de moeder van de kinderen, Asnath.
Bron: www: ebonderwijs.nl
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Reli-Links

Amnesty

door Trijnie Meijer

ERITREA:

audioserver.nl/kerken
AUDIOserver.nl richt zich volledig op het
leveren van diensten om (jeugd)kerken en
andere christelijke organisaties te helpen bij
het rechtstreeks uitzenden van audio via
internet. Op deze site kunt u uitzendingen
van kerkdiensten op uw mp3 speler
downloaden. Deze uitzendingen worden
“podcasts” genoemd. Podcasts maken een
ferme opmars. Er zijn wereldwijd 15.000 podcasts en elke week komen
er 1.000 nieuwe bij. Vooral voor kerken zijn er kansen “to spread the
word’ via dit moderne medium. Met andere woorden, een nieuw
evangelisatiemiddel.
Op de website treft u podcasts van een groot aantal kerken aan.

www.velker.com
Het bestuur van
Christelijk
Kinderherstellingsoord Siloam en de
stichting
Barmhartige Samaritaan lag jarenlang in de vertrouwde handen van Bep
en Herman Gijsbers. Onlangs werd het bestuur uitgebreid met
Annemieke en Kees Velker. Over de familie Velker kunt u lezen op hun
website. U kunt hier o.a. lezen over hun komst naar Curaçao en het werk

reliwiki.nl
U bent vast bekend met wikipedia, de vrije encyclopedie op internet.
Reliwiki.nl werkt net als wikipedia, maar richt zich op Religieus
Erfgoed. De site brengt informatie over religieuze gebouwen en mensen
die er een warm hart voor dragen, bijeen. Doel is om grotere bekendheid
aan religieus erfgoed te geven.

www.atthewell.com
Dit is een Engelstalige
website waar u o.a.
verhalen, gedichten,
inspiraties en “scripture tags” kunt vinden. De maakster van de site heeft
de volgende wens: “I hope you will find something here that will touch
your heart and move you a little closer to the One Who gave Himself for
you and Whose love for you is without measure.”

KOM I ACTIE VOOR ISLAMITISCHE
GEVAGEE
Op 13 en 14 augustus arresteerden soldaten ten minste
veertig islamitische geestelijken en geleerden in de Eritrese
hoofdstad Asmara en in de rond de Rode Zeekust gelegen
steden Senafe, Adi Keyh, Tsorona, Segeneiti, Dekemhare,
Foro, Hadish, en Idafalo. Zij werden midden in de nacht
gearresteerd en in auto’s zonder nummerplaten afgevoerd.
Alle arrestanten behoorden tot de Saho etnische groepering,
die in het kustgebied van Eritrea woont en voornamelijk uit
moslims bestaat.

D

uizenden mensen worden in
Eritrea in incommunicado
gevangenschap gehouden, zonder
dat zij ooit worden aangeklaagd
of berecht. Zij worden om
verschillende redenen opgepakt,
waaronder oppositievoeren tegen
de regering, lidmaatschap van
verboden evangelische of andere
kerken, weigering van militaire
dienst of poging het land te
ontvluchten. De Soennitische
Islam is één van de vier
toegestane religies in Eritrea. Ook
de katholieke, orthodoxe en
lutherse christelijke kerken zijn
toegestaan.
De gevangenisomstandigheden
zijn extreem slecht en
gevangenen worden regelmatig
gemarteld en mishandeld. Een
veel voorkomende manier van
martelen is het vastbinden van
gevangenen in pijnlij ke
houdingen, die ‘helikopter’ of
‘acht-positie’ worden genoemd,
en hen vervolgens lange tijd in de
brandende zon laten liggen.

www.marcellogeerts.nl/html/projecten.html
Marcello Geerts heeft op
deze site heel erg mooie
foto’s geplaatst en elke
foto voorzien van een
bijpassende bijbeltekst.
Zijn doel hiervan is om
bijbelgedeelten in een
allerdaags voetlicht te
plaatsen. Een verband
tussen oude schriften en
het heden. Elke maand
wordt er een “BijbelFoto”
gepubliceerd.
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Stuur een brief naar:
President
His Excellency President Issayas
Afewerki
Office of the President
P O Box 257
Asmara, Eritrea
Fax: +2911 123 788 (via Ministry
of Foreign Affairs)

Stuur een kopie naar:
De diplomatieke
vertegenwoordiger van Eritrea in
Nederland:
Zijne Excellentie de heer
Mohammed Suleiman Ahmed
Ambassade van Eritrea
Nassauplein 13
2585 EB Den Haag
Fax: 070-4277236
E-mail: eritrea@xs4all.nl
Voorbeeld:
Your Excellency,
Please allow me to draw your
attention to the situation of at
least 40 Muslim clerics and
scholars who were arrested by
soldiers on 13 and 14 August in
Asmara and the towns of Senafe,
Adi Keyh, Tsorona, Segeneiti,
Dekemhare, Foro, Hadish, and
Idafalo in the coastal Red Sea
region. They were arrested in the
middle of the night and taken
away in unmarked cars. I am very
concerned that the clerics and
schol ar s ar e bei ng hel d
incommunicado in undisclosed
locations, which puts them in
danger of torture.
I urge you to ensure that all these
detainees are brought before a
c ou r t a nd c har ge d w i t h
recognizably criminal offences or
immediately released. In the
meantime, I urge you to ensure
that the names and whereabouts
of the clerics and scholars are
disclosed and immediate access
given to their families, legal
representation and any medical
treatment they may require.
Finally, I urge you to ensure that
all detainees are protected from
torture or other ill-treatment.
Yours sincerely,(naam, adres)
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De genezing van een verlamde

MOPPEN:

Op een dag was Jezus weer thuis in het dorp aan het meer van
Galilea. Veel mensen kwamen naar Hem luisteren, zodat er geen
plaats meer was in huis. Zij stonden zelfs voor de deur!
Toen kwamen er een paar mannen een verlamde man bij Jezus
brengen, op een draagbed. Maar zij konden niet bij Jezus
komen. Daarom gingen de mannen het dak op, maakten een
opening in het dak, en lieten de man op het draagbed zakken
voor de voeten van Jezus.
Bij het zien van zoveel geloof zei Jezus tegen de man: “Je
zonden zijn vergeven.” Er waren mensen in de kamer die
dachten: “Alleen God kan zonden vergeven.” Jezus wist wat ze
dachten en zei: “Wat kun je beter zeggen: je zonden zijn
vergeven of ga weer lopen? Maar Ik laat jullie zien dat Ik dat
kan.
Toen sprak hij tegen de verlamde: “Sta op en ga weer lopen!”
De verlamde stond op, pakte zijn draagbed op en ging naar huis.
En alle mensen waren verbaasd.

De vader van Truus gaat het dak schilderen.
Voor elk likje verf gaat hij de trap af. Truus
ziet dat en zegt tegen haar vader: “Pap, je kunt
toch veel beter het blik verf in de dakgoot
zetten?” “Nee”, antwoordt vader, “dat kan echt
niet. Het is grondverf.”
Hoe krijg je sproeten? Als je onder een
paraplu gaat liggen met gaatjes erin.
Jeroentje zit in de trein. Hij is moe en gooit
zijn benen op de stoel voor hem. Dan komt de
conducteur eraan. Deze zegt tegen Jeroentje:
“Zeg, haal jij eens even je smerige voeten van
de bank, of doe je dat thuis ook altijd?"
Waarop Jeroentje antwoord: "Nee meneer,
thuis hebben wij geen trein!"
Waarom valt een herder tijdens zijn werk in
slaap? Omdat hij de hele dag schaapjes loopt
te tellen.
Hoe zoent een pompbediende? Super.
Wat is groen en heel erg moe? Een krop slaap.
“Mannetje, waarom jankt je hond zo?” “Hij is
lui.” “Maar waarom jankt ‘ie dan zo?” “ Hij is te
lui om van die cactus af te komen.”
Twee kikkers komen de zuivelwinkel
binnenspringen. “Wat mag het zijn?” vraagt de
winkelbediende. “Kwark, kwark…”
In het prehistorisch museum staan een aantal
toeristen te kijken naar een skelet van een
dinosauriër. Eén van de toeristen vraagt aan de
gids “Zou u me kunnen vertellen hoe oud deze
botten zijn?” “Jawel”, zegt de gids, “ze zijn
drie miljoen jaar, vijf maanden en twee dagen
oud.” “Dat is wel een heel nauwkeurig getal”
zegt de toerist. “Hoe weet u dat zo
nauwkeurig?” Waarop de gids antwoord: “Toen
ik hier kwam te werken waren de botten drie
miljoen jaar oud. En dat is precies vijf maanden
en twee dagen geleden.”
Wat krijg je als je een koe buskruit laat eten?
Bamboe.

