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“Mission

work during vacation in Thailand”

by Rianne Plaisier
“Mission work during vacation in Thailand”
- An interview with
Helge van der LooHelge (43) is a ‘yu di Korsou’
and has a normal job on our island; collecting money from people who are ‘late’ in paying their
bills. As with most other jobs,
she has several days of vacation
per year. This year she decided to
use her vacation days to go to
Thailand for two weeks but not
for her own relief… and this is
what this interview is about:
It all started with a book she had
read which touched her profoundly. The book is called,
“Light belongs in the darkness”,
‘finding your place in God’s end
time harvest’ from Patricia King
(ISBN 0-7784-2291-4). In this
book she read that we need to
reach out to the ‘dark world’
where people do not know the
true meaning of God’s love. This
book strengthened her in her belief that God works through us.
Even in our own imperfect lives
we can preach God’s love.
The writer of this book, Patricia
King has established an organisation ‘Extreme Prophetics’ and on
the website of this organisation
Patricia advertised for mission
work in the midst of prostitutes
in Pataya; a famous place for sex
tourism in Thailand. Patricia has
chosen this place as subject for a
mission group of 150 people
from over the whole world;
Helge was one of them last September.

Before Helge gave her life to the
Lord about 10 years ago, she was
always ‘searching’ for the truth
and studied books of New Age,
Buddhism, reincarnation etc.
None of them were truly fulfilling her heart and soul. Now she
knows why because only through
Christ we can live a life based on
Grace.
Most prostitutes Helge worked
with in Pataya are Hindus and
Buddhists and they belief in their
so called karma; (deliberate)
good or bad deeds lead a person's
destiny in a certain direction. The
ripening of the deed may take
more than one lifetime. It is impossible to escape these consequences and no one, not even the
Buddha, has the power to forgive
evil deeds and short-circuit the
consequences which inevitably
follow.
On her two weeks mission in
September, Helge has joyfully
told the prostitutes in Pataya that
they are free of any Karma.
Through God, who loves them
despite all their shortcomings,
they will have new life…so no
reincarnation is necessary!
Because I was curious how
Helge and her group told the
prostitutes about the Love of
Christ, she told me she reached
out to them by having normal
human-to-human conversations.
During these conversations most
of them told her they are hoping
to find a rich husband to escape
their current life\destiny because
they do not like the work they are

doing. Helge told me you could
see the suffering in their eyes.
She also mentioned the men who
are looking for prostitutes. She
also talked with these men in
Pataya; she was astonished that
these men think they are being
good to the prostitutes and some
of them are really convinced they
are doing a good deed. To Helge
these men looked very lonely and
lost. Both lives of the prostitutes
and men are focused on money.
Money is their God through
which they think they can buy
love. At the places where these
prostitutes are working you also
see a lot of idol worship with
eggs, flowers, money. The places
are also known of all kind of lotteries.
When prostitutes truly wanted to
change their lives, possibilities to
escape this way of living were
offered; for example learning
English in a nearby centre where
they were always welcome.
Helge daily experienced that girls
and boys stepped out of their
lives as a prostitute and started
their lives with Christ with the
help of also local Christians.
Helge recently received an email
that over 300 prostitutes who had
left their ‘old live’ are still living
with Christ! Hallelujah!

Prostitution is a $4.3 billion industry in Thailand.
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Van de Kerkvoogdij
door P.J. Boodt

B

este kerkleden, broeders en
zusters

Oktober ligt achter ons. Een bewogen maand, vooral door Omar.
Een storm die de VPG niet onberoerd heeft gelaten.
Bij de Emmakerk viel de schade
mee. Alleen een paneel aan de
bovenrand in de kerk is naar
beneden gevallen.
Met de pastorie is men goed bezig. Helaas loopt het werk nu
drie weken vertraging op omdat
Jan Teeuwen drie weken van een
welverdiende vakantie gaat ge-

nieten. Het zij hem gegund. Hij
heeft hard gewerkt, niet alleen
voor de Emma maar ook voor de
Ebenezer en de Fortkerk.
Het enige probleem bij de Emmakerk is de choller die daar regelmatig destructief bezig is door
onder andere de ruiten van de
Flamboyant in te gooien en
stenen op het dak te werpen. Heel
vervelend.
De Ebenezerkerk heeft van Omar
niet te lijden gehad. De vroegere
pastorie in de Oranjestraat is verkocht. Het probleem is alleen dat
de huurster niet wil vertrekken
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ondanks allerlei toezeggingen.
Waarschijnlijk dat uiteindelijk het
misschien met een gerechtelijk
vonnis zal moeten om het huis
leeg te krijgen.
Maar dan de Fortkerk. Die heeft
wel fors te lijden gehad. De
torenhaan, in 2004 er afgehaald is
en vervangen omdat hij dreigde te
vallen, is door de storm weer
scheef komen te staan. Hij lijkt
door het stormgeweld te zijn verbogen. Dat betekent dat hij er
weer af gehaald zal moeten
worden. Helaas is het moeilijk

om een goed kraan te krijgen. Op
het eiland zijn er meerdere bedrijven met hoog-werkende kranen
maar daar schijnt allemaal wat
mee te zijn. Op het moment dat
we dit schrijven staat de haan nog
scheef op de kerk.
Door de storm en regen is de kerk
ook enkele dagen onder water
komen te staan. De verkeerd
staande wind joeg de regen door
het dak en dat lekte met bakken
in de kerk. Gelukkig is de kerk nu
weer droog en bruikbaar.
Een derde probleem is de buitentrap naar de zolder. Door het
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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
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Ga ook naar:

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

Matteüs 5:1-10
Psalm 34
Genesis 42:1-17
Genesis 42:18-28
Genesis 42:29-38
Psalm 119:105-112
Matteüs 24:1-14
Matteüs 24:15-28
Matteüs 24:29-35
Matteüs 24:36-44
Matteüs 24:45-51
Psalm 40
Genesis 43:1-14
Genesis 43:15-25
Genesis 43:26-34
Psalm 119:113-120
Matteüs 25:1-13
Matteüs 25:14-30
Matteüs 25:31-46
Psalm 97
Genesis 44:1-13
Genesis 44:14-34
Genesis 45:1-15
Genesis 45:16-28
Psalm 77
Genesis 46:1-7
Genesis 46:8-27
Genesis 46:28-34
Genesis 47:1-12
Genesis 47:13-27
Zacharia 9:1-8
Zacharia 9:9-17
Zacharia 10:1-5
Zacharia 10:6-12
Zacharia 11:1-6

www.bijbelgenootschap.nl

U kunt ons ook horen op de radio!
Radio Top FM 93.3
Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur
1 november
8 november
15 november
22 november
29 november

Rev. Leander Warren
Ds. Afke Boezewinkel
Ds. Hans Végh
Rev. Leander Warren
Ds. Afke Boezewinkel
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Kerkdiensten in ovember/December 2008
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

Ebenezer Church
Oranjestraat 11
02/11
09/11
16/11
23/11
30/11

slechte weer voorafgaande aan
Omar zijn de houten treden gaan
werken. Dat merkte de voorzitter
van de kerkvoogdij toen de traptreden onder zijn voeten wegvielen. Een geweldige val was het
gevolg, die gelukkig goed is afgelopen. Maar het had erger kunnen zijn. Voorlopig kunnen we
niet naar de zolder. Eerst zal er
een nieuwe buitentrap, maar nu
betrouwbaar, moeten komen. Dat
zal wel enkele weken gaan duren.
Alles bij elkaar is de kerkvoogdij
met een fors financieel probleem
opgezadeld. We hopen en bidden
dat er toch nog goede krachten
zijn die ons gaan helpen.

Rev. Warren
Br. D’Arcy Lopes
Youth Service
Rev. Warren
Rev. Warren

Fortkerk
Fort Amsterdam
02/11
09/11
16/11
23/11
30/11

Ds. Boezewinkel
Ds. Boezewinkel
Ds. Boezewinkel
In Emmakerk. Fort gesloten.
Ds. Boezewinkel

Emmakerk
Barentslaan 11
02/11
09/11
16/11
23/11
30/11

Jeugdienst
Ds. Végh
Ds. Végh
Ds. Végh (met Fortkerk)
Br. D’Arcy Lopes

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.
Rouwdiensten
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.
P. Jan Boodt, voorzitter
Maritza Bakhuis, lid belast met toezicht op het personeel
Franklin James, belast met toezicht over begraafplaatsen

Extra collectes
Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd
voor de uitdeling van voedselpakketten.
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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

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

The Year At Ebenezer In Focus

Ebenezer began the year
with the now traditional Covenant Renewal Service held on
the first Sunday. During the
service members renewed
their vow of fidelity to God
and pledged continued support
to the mission, programme
and projects of the Church.
Ebenezer then played
host
to the opening service of the
Week of Prayer for Christian
Unity. Next was the Local
Church Board Retreat at
which the elders and deacons
reviewed their role as Church
leaders and
also finalized
and approved the programme
and budget of the Church for
the year.
Ash Wednesday, ushering in
the most holy Christian season
of Lent was next observed
with a simple but sacred and
impressive service, which culminated with the daubing of
ash on the forehead, as a sign
of penitence. Then there followed the ecumenical service
in
observance
of
Women’s World Day of
Prayer which encouraged
greater unity within the Christian family. By
this time at
Ebenezer we were happy to
see the completion of a fully
refurbished Obed Anthony
Hall.
The year at Ebenezer continued with the Lenten observances of Palm Sunday service, Holy Week services and
Good Friday crucifixion com-

memoration service. Easter
Sunday service
recapturing the glorious resurrection of Christ combined with a
Confirmation rite at which
three persons were received
into the membership of the
Church concluded the Christian’s most holy season. The
observance of Ascension Day
commemorating Christ’s return to his place at the
right hand of God in Heaven
was marked with a service and
Church family fellowship.
Mother’s and Father’s Day
services at which the role of
Christian nurture for children
and teenagers was expounded
and encouraged, and parents
especially mothers recognized
and appreciated for their service, were both observed. A
family service which sought to
encourage the worshiping of
families together concluded
the pre-summer Church programme.
During the Summer, the
Church held its annual BazaarBarbecue, one of its major
fund raising activities, which
also promotes meaningful interaction with members of the
surrounding community. It
was during this Summer period too that a special Church
Fellowship Service was held
at Hoffi Calabash which allowed for a re-connection with
nature, as it were, as the rustling of the leaves of the trees
in the wind, the merry singing
of the birds, the incessant
chirping of the crickets and

the quiet attendance of the
iguanas all reminded.
Now as we go through this
post-summer period, the concluding activities of the year
are upon
us. The Church
is in hopeful spirit anticipating
the acquisition of a specialneeds bus for use by
many
of our physically and otherwise challenged senior members. The Task Force spearheading the acquisition drive
is busily engaged in putting on
an Inspirational Gospel Concert scheduled
for Friday
December 5, 2008 at the Because Entertainment Center in
aid of the cause. In a few
weeks’ time our Advent Evangelistic Services will be convened and Christmas and
Watch Night Services will be
upon us. While all of the foregoing has been and shall be
taking place, the Church continues to pursue with diligence
the implementation of a programme to help equip our
young people of both the
Church and the surrounding
Church community with critical life skills both traditional
and contemporary. Donor
agencies are being approached
to assist us in this
quest.
This focus will certainly be
remiss if mention is not made
of the Church auxiliaries, their
functioning and contribution
made to the mission and work
of the Church. Beginning with
the Sunday School, I’m
pleased to say that this auxil-

iary has been meeting throughout the year so far and has
maintained constancy in numbers and attendance. Quite recently it brought off yet again
its Song Festival, which was
successful in terms of the quality of the children’s performances as
well as in attendance. Next I must mention
the Watermelon Group which
has shown wonderful
growth throughout the year.
Meetings are being held regularly and there was an excellent summer programme that
included Vacation Bible
School and other interesting
activities. The children have
been enjoying the group and
especially the summer programme immensely. Then
there is the New Generation
Group, the teenagers, constant
in numbers and meetings
throughout the year so far. The
youngsters have been convening lectures dealing with important life’s subjects, have
done regular bible studies,
paid visits to the elderly in
homes providing geriatric
care, conducted worship on
third Sundays, held a take-out
lunch and a barbecue at the
beach to conclude their summer programme among other
activities. The Women’s
Group the traditional bastion
of support to the Church continued with its usual activities.
So there were bake sale,
food fest, island rally, and
goodwill tree to date. Their
anniversary service and candle
light service are just a few
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short weeks away. The not so
long resuscitated Men’s Fellowship has begun to make its
impact upon the Church. Already it has been engaging in
works to enhance the Church
premises which will be ongoing. It is currently organizing
fund raising activities to
help strengthen the financial
base of the Church. The choir
continues to bless the Church
with its
renditions on first
and fourth Sundays every
month as well as at special
Church events and occasions.
The Easter Cantata it did was a
real blessing to those who attended. Prayer and intercession for the Church its programme, mission and projects
are lifted up by the Bible
Study and Prayer Group that
meets on a weekly basis. Last
but by no means least is the
Victoria Club, the most senior
auxiliary of the Church, easily
the largest and arguably the
most active. The club executes
a quite varied programme and
members participate in all
Church events. The Victoria
Club has been organizing the
quarterly family services and
has just recently held its an-

nual breakfast lecture. I must
mention too that in addition to
all other contributions made
by the
auxiliaries to the
Church, they also make a financial contribution to its
budget.
I cannot conclude this article
without making mention of the
marriage ceremony held during the
course of the year
and wishing God’s continued
blessings upon the couple,
their family and their home.
By similar token I have to
make mention of the passing
of Sr. Effi Myers our second
oldest member. Our sympathy
is extended to her niece Fifi
and other relatives and friends.
May God grant her soul eternal and blessed rest and peace.
We commit all our sick and
home bound members to the
healing grace of Almighty
God. With God as our banner,
guide and strength, Ebenezer
will ever press onward to the
goal so as to win the prize for
which God has called us in
Christ Jesus.
Rev. Leander Warren

In Memoriam
Effie Iona Meijers-Wyatt
Sunrise: 19th of July 1910, St. Kitts
Sunset: 7th of October 2008, Curaçao

D

uring the farewell service of Effie Iona Wyatt, we read from Psalm

23.
Effie was one of the the cornerstones of Ebenezer. Full of Spirit, her name
being “Dove.”
We choose to read from Psalm 23. Now a Psalm is a song of a king and a
servant. Effie was The King's Child and A strong person, that knew what
hardship was.
Effie was a shepherd too. What is a Shepherd; Jesus wants us to follow
him, as co-shepherds too. Follow me in my footsteps He said, we've all
got talents in very many ways, to do so. Effie did. Her way.
She Looks for new spots of green meadows and safety for her flock: the
children and the families she took care of.
The shepherd gets hurt on her way when she guides alongside the narrow
paths.
She was eager to teach the children that were in her care about right and
wrong.
Going to church, sitting neat as a “guw” showing how to do the dishes
right.
Who ever you are or will become. She will always be that wisdom that
sees right through you. And she is faithful and trustworthy. Someone who
guides you along, knowing your strenght and your weaknesses.
Thus she lived. Modest, with a strong will. Highly appreciated. A rock to

5

build a church on.
Effie has had a full life, serving people. In her old age she was being
taken care of, with love.
She longed for the good Shepherd to take her into His Green Pastures,
alongside the River Jordan.
She has merited and earned it to the full.
She was a shepherd and a servant of the Lord in a unique way.
It was wonderful having her here. And it's good, knowing that she's
resting now from her long and busy life, in beautiful eternity.
We pray for comfort and God be with her family and her friends.
Ds. Afke Boezewinkel

Vpg How can we
reach out and touch
door Maghalie van der Bunt

O

ne of the core tasks of the church is to reach out and touch people:
people in need, sick people, people that are seeking for God, people that
are suffering, lonely people, bound people, people that need a listening
ear, people that need love etc. etc. We are often reminded of this task in
church and we all seem to have a desire to fulfill this task. We want to
be the salt of the earth and we want to be a light to others. We want to
love others but sometimes we find it hard to put this desire into action.
Here are some ideas that we can put into practice as church, as groups
and as individuals. You can mark the ones that you find worthwhile or
that you would like to contribute to on one way or the other.
Examples of how we can reach out as a church, we can for example:
make outreach a number one priority for the year 2009.
encourage all groups (for example the choir, the Womansgroup, the
Victoriaclub and other groups in the different churches) to organize at least 1 outreach activity a year for people outside of
our church. For example sing for or visit people in the hospital
or in elderly homes or prepare a Christmas breakfast for drug
addicts.
organize courses such as for example the Apha Course, seminars
and theme nights where we can elaborate on real life practical
topics for example in the field of relationships en upbringing of
children.
evaluate how we can make our services more attractive for others
and follow up on the outcome of the evaluation.
invite the children of the church neighbourhood (Emmastad, Rio
Canario, Nieuw Nederland etc.) for example every fourth Sunday of the month where they will be entertained in the sundayschool. Their parents can drop them off or can attend the church
service.
organize an attractive ‘children church service’ every 3 months
where we can invite children (we can easily invite all the children that attend the protestant schools).
organize special services where we invite people whom got married
or baptized children in our church during a specific timeframe
(for example all people that got married between 2000 – 2008).
organize regular ‘bring a friend services’ with specific topics. It is
nice if the topic can be announced and printed beforehand for
example in the VPG news.
organize services for specific groups in our society. A few years
ago the Ebenezer organized a thanksgiving service for firemen.
Approximately 40 firemen attended and they appreciated the
invitation and the service very much. It was a true success.
These type of services can also be organized for others for exContinued on page 7.
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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

E

en zeer stormachtige maand
hebben we achter de rug. Niet
alleen zagen we de zoet
kabbelende Annabaai veranderen
in een voortrazende kolkende
zeemassa. De mannen die de
Emmabrug moesten vastsjorren
in dit natuurgeweld hoorde ik ook
een paar bijzondere teksten
uitspreken. Gelukkig sleurde de
loeiende wind en het lijdende
gekerm van onze Boogjesbrug de
w o o r d e n me e , zo d a t ze

evenwicht door moeten gaan, in
de hoop en het volle vertrouwen
dat wij zullen vinden: Een
geschikte kraan.
Ook de Fortkerk moet regelmatig
onderhouden worden en daartoe
moesten bouwtekeningen uit de
toren worden gehaald. Dat deed
de heer Jan Boodt, een van onze
Ouderling Kerkvoogden. Vol
goede moed toog hij torenwaarts,
op de dag voor de storm.
Na het vinden van de nodige
documenten, betrad hij blij met

De Centrale Kerkenraad vergadert in de Fortkerk.
wegspatten in het
schuim van de zee.

bruisende

De haan op de toren van de
Fortkerk werd zo aan het
fladderen gebracht door Omar,
dat hij boog voor de kracht van
zijn meerdere en nog steeds in die
eerbiedige houding gevaarlijk
plat ligt, wie weet wanneer hij zal
kukelen. Het is erg lastig om de
benodigde kranen te vinden die
de haan weer op z'n pootjes
kunnen zetten, vandaar dat wij op
goed geluk onder het wankel

de vondst de bovenste treden van
de trap die hem weer met beide
voeten op de grond zou brengen.
Maar de bovenste treden braken
in één ratelende beweging af. En
zo zweef je dan letterlijk en
figuurlijk even tussen hemel en
aarde.
Er is een wonder gebeurd. Want
Jan Boodt kon zich zo vastgrijpen
met zijn voeten vastzetten tussen
kerk en ministerraad dat hij NIET
twaalf meter naar beneden is
gevallen.
De brandweer kon
hem bevrijden uit de nis die hem
hui svesti ng bood tot de

747 3879
461 5013
747 3950
747 7087

hulpverleners ter plekke waren.
Wij zijn bijzonder dankbaar dat
het zo is afgelopen. Met een paar
schrammen en geweldige schrik.
Danki Dios!
Aan het einde van de Storm
droegen we Jos Dees uit. Op
zaterdag 18 november namen we
met heel veel mooie muziek
afscheid van een beminnelijk
man, vanuit de Fortkerk. Jos Dees
werkte als psycholoog verbonden
aan de Capriles Kliniek. Hij heeft
veel voor de mensen die aan hem
waren toevertrouwd kunnen
betekenen. Ook zijn gezin zal
deze geweldige man en prachtige
vader missen. Jos werd 58 jaar
oud.
Wij wensen Alys zijn
vrouw en Celeste en Christiaan
hun kinderen, kracht en troost
toe.
Tijdens de rouwdienst lazen we
het gedicht “Sinds ik het weet.”
van Jacqueline van der Waals. Zij
is ook de dichteres van het
bekende lied: “Wat de Toekomst
brengen moge,” dat als Gezang
293 is opgenomen in het
Liedboek voor de kerken.
Jacqueline van der Waals schreef
intense gedichten zeker ook in de
tijd dat zij besefte ernstig ziek te
zijn. “Wat de toekomst brengen
moge” en “Sinds ik het weet” zijn
zulke gedichten. Ik geef u dit
laatste gedicht mee aan het eind
van dit artikel.
Op maandag 20 oktober
begeleidden we Ruth Helen
Bouwman naar haar laatste
rustplaats. Ruth Helen Bouwman
was een buitengwoon lieve
vrouw die zich graag en ten volle
inzette voor de mensen om haar
heen en ook voor het bedrijf waar
zij werkte. Niet altijd viel het
leven haar licht. Wij mogen haar
nu weten in het eeuwig Licht van
God. Samen met familie en
vrienden hebben we haar
teruggegeven aan haar Heer en

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

465 7552
738 1725

haar Schepper.
Moge haar geliefde familie troost
vinden in het gemis en moge God
hen zeer nabij zijn.
Jongerencatechisatie
Het op gang krijgen van de
jongerencatechisatie heeft wat
voeten in de aarde. Jonge mensen
van nu hebben veel en zwaar
schoolwerk. Het ook
vervoerstechnisch inplannen van
catechisatie is dus een hele
uitdaging. Voorlopig zijn de
catechisatie bijeenkomsten in
overleg vastgesteld op, om te
beginnen, maandag 3 ovember
2008. Daarna elke maandag op
hetzelfde tijdstip, behalve in de
schoolvakanties. Dan is er ook
geen catechisatie.
De bijeenkomsten vinden plaats
in de Flamboyant en duren van
17.00 tot 18.00 uur.
Gespreksgroep
Geloofsopvoeding:
Iedere maand op de eerste
dinsdag van de maand in de
Fortkerk, van 19.30 uur tot 21.00
uur.
Eerste bijeenkomst: dinsdag 4
november. Daarna weer op
dinsdag 9 december.

Ds. Fred Omvlee preekt in de
Fortkerk.
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oteer alvast in uw agenda's:

30 November belijdenis dienst:
Eerste Adventszondag
7 December: gezamenlijk dienst
op het strand van
Vaerssenbaai (als het
allemaal lukt)
14 December Heilige Avondmaal
in de Fortkerk, i.v.m. 7
december Vaerssenbaai
19 December, 18.00 uur.
Seniorenkerstfeest in de
Fortkerk
21 December , 18.30 uur.
Kinderkerstfeest in de
Fort ker k (dat is dus
kerstfeest voor KLEINE
kinderen.) Uiteraard zijn
broers en zusters en ouders,

vrienden en vriendinnen en
buren en klasgenoten en
grootouders, tante's en ooms
van harte welkom, maar het
verhaal zal zich richten op de
kleintjes.
24 December: Gezamenlijke
VPG Dienst op het Fortplein.
25 December: Kerstviering
m.m.v. Koor van de Fortkerk
“Forti Kantando”
31 December: Herdenking van
hen die zijn overleden in het
afgelopen jaar.
Ds. Afke Boezewinkel email:
afkeboezewinkel@hotmail.com
Foto's laten o.m. zien: Centrale
Kerkenraadsvergadering, Dienst
met Emma in de Fortkerk, olv
Marinepredikant Fred Omvlee.

Gedicht
door Jacqueline van der Waals
Sinds ik het weet — ik weet het wel, ofschoon
Nog onder ons angstvallig wordt ontweken,
Het booze woord te noemen, dat bij ’t spreken
Lacht ruw of wat onzuiver klinkt van toon, —
Sinds ik het weet, werd mij de overvloed,
De schoonheid en de zoetheid aller dingen,
Die mij alom omgeuren en omringen,
Nog wél zoo liefelijk en wél zoo zoet.
Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer
Doorwasemd en doorgeurd van zoele togen,
Het is of ieder zintuig en vermogen
Nog fijner werd en scherper dan weleer.
Sinds ik het weet, treed ik, wien ik ontmoet,
Den vreemden en den vrienden op mijn wegen,
Ontroerder en vertrouwelijker tegen,
En ’k groet ze met een vriendelijker groet.
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Sunday morning before the church starts.
Examples of how each small group within the church can reach out, we
can for example:
make outreach a number one priority for the year 2009.
organize activities and events for others regularly. It is very tempting to organize activities for ourselves, activities that we have
always done in the past, activities that we like. It is a challenge
to organize something for other people. To do something that
they need or like.
Adopt a project and sponsor with time, money and prayer.
Examples of how we can reach out as individuals, we can for example:
sent an encouraging e-mail to someone (a friend, a colleague or
someone else) whom might appreciate it. This e-mail can contain encouraging words, a bible verse or a poem. Such an e-mail
can lift someone up!
visit or sent a card to someone who is sick, lonely or sad (for example because he or she lost someone or because he or she is in
the middle of a divorce).
give the VPG news to someone after we have read it or put it in the
waiting room of a doctors practice.
commit ourselves to a project and dedicate time, money and or
prayer for this cause.
join a group and or help to organize activities and events.
open our eyes so that we may see the people in need that God puts
on our path. And once we notice these people use our hands,
our feet, our hearts, our ears and everything else that is needed
to help. There is a nice dutch song that goes as followed:
Handen heb je om te geven van je eigen overvoed,
en een hart om te vergeven wat een ander hou misdoet.
Refr. Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen.
Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt,
en een hart om uit te zeggen wat een ander moed inspreekt.
Voeten heb je om te lopen naar een mens die eenzaam is,
en een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is.

These are just some ideas. What are some of your ideas? Write them
down and e-mail them to edwardmaghalie@gmail.com. General remarks and reactions are also welcome!
My ideas:

Sinds ik het weet, is God mij meer nabij
En vaak, in d’ernst van ’t aardsche spel verloren,
Zoo ernstig en zoo diep als ooit te voren,
Gevoel ik plots Gods glimlach over mij.

VPG How can we reach out and touch
Continuation of page 5
ample for teachers, nurses, policemen etc.
Make more use of the internet and the website for example by putting
the inspirational messages of our pastor on the web so that those
that were not able to attend can download the message and so that
it is possible to forward the message to a friend whom you know
might appreciate that specific message because it is applicable to
his/ her situation. You can also help people by giving them the
opportunity to e-mail if they need a prayer or a visit. For example
post ads: need a prayer or a listening ear, visit the following website or call us at…..
Make room in the church where visitors can light a candle for a specific situation or person (as is done in some catholic churches) on

Het Wonder van het Kruis Conferentie Curaçao
5 t/m 8 november 2008
Op 5, 6, 7 en 8 november vindt er in het “New Song” gebouw te Muizenberg een conferentie plaats, waarin u door Wilkin van de Kamp,
schrijver van het boek “Het Wonder van het Kruis” en Gerard de Groot
op indringende wijze meegenomen wordt naar de laatste 18 uur voor
Jezus’sterven en waar veel tijd genomen wordt om voor mensen te bidden.
5, 6 en 7 nov van 19:00 t/m 22:00 uur. 8 nov van 09:-12:00 uur en het
laatste deel van 13:00 t/m 15:00 uur. Deelname is gratis.
Iedere deelnemer ontvangt gratis een exemplaar (één per echtpaar) van
het boek “Het Wonder van het Kruis”.
Inlichtingen: Tel. 869-8393
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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

Gironummer
“Wijkwerk Emmakerk”
580-101
767 6920
737 9886

Website:
Emmakerk.freeservers.com

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

ACTIVITEITE
Seizoen 2008/2009

Wijknieuws Emmakerk
Catechisaties
In overleg zijn de tijden van de
catechisaties gewijzigd. De catechisaties voor de jongeren van 12
-18 jaar worden nu elke woensdag van 19-20 u gegeven; de belij
-deniscatechisatie is elke woensdag van 20-21 u, steeds in de
consistorie van de Emmakerk. De
jeugd is hier van harte welkom.
Het gaat om een stukje geloofsopvoeding en geloofsoverdracht.
Onze jongeren mogen kennis
maken met God, het geloof en de
Bijbel. En u, als ouders, mag hen
stimuleren om op deze weg te
gaan.
Gebedsgroep
De gebedsgroep komt elke dinsdag van 19-19.30 u bijeen in de
consistorie. Het gebed te midden
van de gemeente is belangrijk.
We mogen een biddende gemeente zijn, die het van God verwacht. Onze blijdschap en verdriet, verlangens en twijfels mogen we voor Hem neerleggen.
Ook mogen we bidden om inspiratie en creativiteit, voor de kerk
op ons eiland en in de wereld.
Ook al bent u nog niet geweest, u
bent van harte welkom!
Gespreksgroepen
Op verzoek wordt de Bijbelstudie
over de brief van Jacobus één
maal in de 14 dagen gehouden.
Er komt ook een gespreksgroep
“onder de boom”, die ook één
maal in de 14 dagen plaatsvindt,
maar dan in de andere week. In
de gespreksgroep “onder de
boom” komen” vrije onderwerpen” aan de orde. Ze worden
ingeleid door een deelnemer. U
bent op al deze gespreksgroepen

van harte welkom! Ze worden
gehouden in de consistorie. De
gespreksgroep “onder de boom”
vindt voor het eerst plaats op 13
november a.s. in de consistorie,
van 19.30 tot 21 u. De Bijbelstudie wordt gehouden op 20
november a.s. We beginnen om
19.30 uur, eveneens in de consistorie.
Onze zieken
Zr. Suzy Davelaar kon terugkeren
naar huis na een behandeling in
Colombia. Ze heeft geen rugoperatie ondergaan. De pijn is nu
wel minder. We wensen haar en
alle andere zieken Gods zegen
toe.
Jeugddienst
Op 2 november a.s. wordt er een
jeugddienst gehouden in onze
Emmakerk. Deze dienst wordt
voorbereid door enkele jonge
gemeenteleden. Zij verzorgen de
dienst ook. Het thema is: “Hoe
weet je zeker dat God bestaat?”
De Schriftlezingen zijn Gen. 1 en
1 Joh. 4. Jong en oud is van harte
welkom!

jzen in ons lied.
Morgenzegen
Op 15 oktober jl. vierde br.
George Jap-Tjong zijn 90e verjaardag. We feliciteren hem van
harte met deze mijlpaal en we
wensen hem Gods zegen toe. Die
morgen vond er een morgenzegen
plaats bij hem aan huis. Deze
werd geleid door ds. Berggraaf,
emerituspredikant van de Evangelische Broedergemeente. Hij
hield een korte meditatie over Ps.
23. We zongen veel bekende
liederen. Zo mochten we God
dankbaar zijn voor zijn zegeningen.
Zorg en hoop
Sinds kort verzorgen ds. Afke
Boezewinkel en ik een gespreksgroep in Huize “Zorg en Hoop”
aan de Mahaaiweg. Elke maandag morgen komen we om 10 u
bijeen, de ene keer onder leiding
van ds. Boezewinkel, de andere
keer onder mijn leiding.
ds. Hans Végh.

Instructie kindernevendienst
Op 6 november a.s. is er weer
instructie voor de kindernevendienst. We gaan werken aan het
adventsproject. We beginnen om
19.30 u in de consistorie.
Zangdienst
Op 21 november a.s. wordt er
weer een zangdienst gehouden in
de Emmakerk. We beginnen om
19.30 u. Liederen kunt u bij mij
opgeven. Het belooft weer een
mooie avond te worden. Neemt u
gerust uw vrienden en kennissen
mee. Leden uit andere wijken zijn
uiteraard ook allemaal van harte
welkom. Zo mogen we God pri-

Gebedsgroep:
Wekelijks op dinsdag in de Consistorie, 19:00-19:30 uur.
Catechisatie 12 t/m 18 jaar :
Wekelijks op woensdag van
19:00-20:00 uur in de Consistorie
Belijdeniscatechisatie:
Wekelijks op woensdag van
20:00-21:00 u in de Consistorie
Tijdens de schoolvakanties zijn
er geen catechisaties.
Bijbelstudie:
Maandelijks op een donderdag in
de Consistorie, 19:30-21:00 uur.
13 nov, 27 nov, 11 dec, 8 jan, 22
jan, 5 feb, 19 feb, 5 mrt, 19 mrt.
Onder de boom:
Maandelijks op een donderdag in
de Consistorie, 19:30-21:00 uur.
20 nov, 4 dec, 18 dec, 15 jan, 29
jan, 12 feb, 26 feb, 12 mrt, 26
mrt.
Zangavonden:
Maandelijks op vrijdag van 19:30
-21:00 uur in de Emmakerk
24 okt, 21 nov, 19 dec, 23 jan, 27
feb

Wijknieuws Jet

Als Kerkenraad en Ge-

meente kunnen wij terugblikken op een geslaagde start.
We startten met:
Onze Jaarlijkse theemiddag
voor onze rijpere zusters, maar
ook voor onze broeders. De
broeders laten het meestal af
weten, want thee drink je immers als je ziek bent.
Op de theemiddag is het zo

gezellig. Er gaan verschillende
potten thee met verschillende
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smaken rond met wat lekkers
erbij, echt verwennerij. Deze
keer was de kaneelthee favoriet. Broeders, volgend jaar
ku Dios ke hebben jullie weer
een kans. Kom er dan gezellig
bij.
Voor onze domi Végh was het
ook een ervaring, hij zat te genieten. Hij las een stuk uit de
Bijbel en we zongen 4
liederen, al met al een gezellig
samenzijn.
Eind september hadden we
onze gemeentevergadering
over de toekomst van Emma.
Zondag 17 oktober verleende
Marvin Dekker zijn medewerking in de dienst. Marvin
is op vakantie, hij is nu 2e
jaars op het Conservatorium,
hij nam natuurlijk zijn gitaar
mee.
Hij speelde 3 keer voor ons,
het was genieten en opmerken,
dat Marvin goed vooruit
gegaan is, en zich veel vrijer
voelt voorin de kerk. Ga zo
door Marvin, dank je wel voor
je muziek!
Dinsdag 21 oktober haalden
wij onze Kerkenraadsvergadering in. De week ervoor

Of… op zondagmorgen naar
Zijn huis gaan om naar Zijn
Woord te luisteren en met elkaar Hem te prijzen en te
loven met gezang.
Immers: Tot hiertoe heeft de
Heer geholpen. Hij gaf ons
krachten tot de strijd; bij onze

vele struikelingen, bleef Hij tot
helpen steeds bereid.
Gezegende Adventsdagen, namens de Kerkenraad,
Jet Baank.

Verslag
Wijkvergadering
Emmakerk 28 september

D

e wijkkerkenraad van de Emmakerk heeft op 28 september jl. een
gemeentevergadering belegd om de gemeente te peilen over diverse onderwerpen. De gemeente werd gevraagd met ideeën te komen en ook
medewerking te geven aan de uitvoering daarvan. Hieronder vindt u een
kort verslag van deze vergadering.
De volgende vragen kwamen aan de orde:
1.Wat moet de rol van het Papiaments in de eredienst zijn?
Reacties:
- Men gaf aan het Nederlands voldoende te beheersen om de diensten te
kunnen volgen.
- Nu en dan een Papiaments onderdeel kan geen kwaad.
- Men zou af en toe een vertaling in het Papiaments kunnen geven, bv.
van de preek een samenvatting in die taal.
- Af en toe moet er een dienst in het Papiaments gehouden worden, bv.
een kinderdienst.
- In de kerkdiensten graag het Nederlands aanhouden; in oecumenische
diensten is Papiaments geen bezwaar.
2. Wat is de plaats van de jeugd in de gemeente?
Reacties:

stond hij gepland, maar Omar
ging voorbij. Daaraan vooraf
deden wij mee met de Gebedsgroep, een mooi half uurtje
voor de Heer. Als u op dinsdagavond in de buurt van
Emma bent, komt u dan meedoen van 19u tot 19.30??
30 november is onze eerste
Adventszondag. Een mooie
tijd, een tijd van voorbereiding.
Advent betekent immers: Hij
komt! Kom lieve mensen, laten wij ons voorbereiden met
Zijn Woord, laten we elke dag
tijd en ruimte vrij maken om
Zijn Woord te lezen in onze
Bijbel.

- De jeugd moet meer betrokken worden bij de diensten. Eigentijdse
middelen moeten niet geschuwd worden, bv. het gebruik van een gitaar en nieuwe liederen.
- Zoek contact met de protestantse scholen en nodig de jeugd uit voor de
diensten. Hang leuke posters op.
- Zoekt contact met andere gemaaentes, die wel jeugd hebben. Doe
daarmee dingen samen.
- Houd af en toe een jeugddienst. Wat is de taak daarin van de jeugdpastor? (was Ds. Ernst Stutterheim).
- Houd af en toe een kinderdienst.
- Richt een jeugdgroep/jeugdclub op voor 10/12-18 –jarigen, die door de
week bijeenkomt, een onderwerp bespreekt en eigentijdse liederen
zingen met leuke instrumenten.
- Draai af en toe een film en heb er daarna een discussie over. De film
moet wel een christelijke strekking hebben.
- We moeten de ouders zover zien te krijgen, dat zij het belangrijk vinden hun kinderen mee te nemen naar de kerk i.p.v. naar het strand. De
ouders moeten het goede voorbeeld geven.
- Zet de jeugd op het podium en praat met hen over wat zij willen.
- Vorm een werkgroep jeugd, die daadwerkelijk aan de slag gaat om de
jeugd terug te winnen.
- Het bereiken van de jeugd is een aloud probleem, dat niet zomaar valt
op te lossen.
3. Wat is de plaats van de ouderen in de gemeente?
Reacties:
Sommige mensen hebben geen vervoer om naar de kerkdiensten te komen. Inventariseer die namen en organiseer een autocommissie.
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- Zet ouderenbezoekwerk op. Misschien willen gemeenteleden oud
eren in hun omgeving bezoeken.
- Deel voedselpakketten uit aan
wie het nodig heeft.
- Ouderen moeten opgevolgd kunnen worden door jongeren.
4. Welke activiteiten kunnen we
ontplooien en hoe? Denk aan
koor, muziek en Bijbelstudie.
Reacties:
Enkele gemeenteleden hebben
zich opgegeven voor een koor.
Alleen een dirigent wordt nog
gezocht. Die is tot op heden nog
niet gevonden en er is ook geen
zicht op, dat we die binnenkort
gaan vinden. Daarom lijkt een
voorzanggroep op dit moment het
meest haalbare. Zij zingen 1 of 2
onbekende liederen in de dienst
voor.
- Er wordt geïnventariseerd wie
welke muziekinstrumenten in de
dienst zou kunnen bespelen.
- Houd de Bijbelstudie 1x per 14
dagen. Doe daarnaast een
gespreksgroep “onder de boom”,
eveneens 1x in de 14 dagen.
5. Een handje helpen
Reacties: er is een lijst rondgegaan,
waarin men opgeeft wat men wil
doen voor de kerk. 13 mensen hebben zich opgegeven om wat te
doen.
6. Wat is de taak van de kerk in de
samenleving?
Reacties:
De dominee moet naar de
Marnixschool gaan en kijken wat
hij voor deze kan betekenen.
- Het is de taak van de VPG om de
samenleving met raad en daad
bij te staan.
Het is niet alleen de taak van de
CK, maar ook van de wijk, voor
zover die daartoe in staat is.
Je kunt als kerk iets betekenen
voor chollers door hun eten en
drinken te geven.
- Je kunt als kerk iets doen aan
naschoolse opvang.
De Flamboyant biedt hiertoe de
gelegenheid.
We zijn blij, dat er op deze ver-

Wordt vervolgd op pagina 10
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Zo Gezegd
Zondebok
door Trijnie Meijer

Z

ondebok.
Dit betekent: iemand die ergens
de schuld van krijgt.

God draagt Aäron op alle zonden
van het volk op een bok te leggen
en die vervolgens de woestijn in
te sturen.

Het spreekwoord komt uit de
bijbel. In Leviticus 16:21 staat …
en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls, en al hun overtredingen,
naar al hun zonden, belijden; en
hij zal die op het hoofd des boks
leggen, …

Geloof in Kunst

Kindernevendienst
in de Fortkerk
Elke zondagmorgen is er om half
10 kerkdienst in de Fortkerk.
Als dominee Afke gaat preken,
gaan wij kinderen met een juf
naar beneden. Daar in de airco is
er kindernevendienst.
De juffen vertellen er een Bijbelverhaal. Daarna gaan we knutselen of kleuren en tekenen. We
leren er ook Bijbelliedjes. We
hebben het heel erg gezellig met
elkaar.
Voordat de kerk uitgaat, gaan we
weer naar boven. Soms gaan we
dan nog wat vertellen aan de
mensen in de kerk. Of we gaan
een lied zingen.
Als er een kindje wordt gedoopt,
maken we in de kindernevendienst een cadeautje. Dat mogen

we dan aan het kindje geven.
Deze weken horen we de verhalen over Jozef.
Daarna gaan we beginnen met de
verhalen over het Kersfeest. We
gaan het hebben over wie we
verwachten met Kerst. En er
komt ook een kinderkerstfeest ’s
avonds in de kerk. Daar gaan we
bij het licht van heel veel kaarsjes zingen en we gaan luisteren
naar een heel spannend verhaal.
Ook jij bent van harte welkom bij
ons in de kindernevendienst. We
vinden het heel erg leuk om
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te begroeten.
Dus tot gauw.

Jozefs broeders vinden de zilveren beker
in de zak van Benjamin
door Trijnie Meijer

De kinderen van de kindernevendienst en de juffen Janet, Janny, Irene
en Annet

Emma kerk Vergadering

N

aam maker: Alexander
Ivanov 1806 – 1858

aam schilderij: Jozefs broeders
vinden de zilveren beker in de
zak van Benjamin
Materiaal: olieverf op doek 1831-1833

Bevind zich in: Galerie Tretjakov, Moskou

D

it schilderij toont het
tafereel als de beker van Jozef
door de hofmeester in de zak van
Benjamin wordt aangetroffen.
Een van de broers begint zijn
kleren al te scheuren, terwijl een
andere broer Benjamin probeert
te troosten. De broers op de
achtergrond schijnen nog niet
helemaal te beseffen wat er zojuist is gebeurd.

Vervolg van pagina 9
gadering zoveel mensen waren en
blij met de suggesties, die gedaan
zijn. Een aantal mensen heeft
zich ook opgegeven om een taak
te gaan doen. Heel fijn. Vele handen maken licht werk. De
wijkkerkenraad heeft deze gemeentevergadering geëvalueerd.
Er zal op korte termijn overgegaan worden tot de uitvoering
van een aantal punten. Zo zal een
jeugdouderling benoemd worden,
d i e h et j eu gd wer k ga at

coördineren en stimuleren. Er zal
een voorzanggroep gevormd
worden, die met de gemeente
moeilijke liederen instudeert. De
frequentie van de Bijbelstudie
wordt eens in de 14 dagen, evenals de gespreksgroep “onder de
boom”. Een aantal andere zaken
zal nader onderzocht worden. U
hoort hier nog meer van.
Ds. Hans Végh
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Reli-Links
door Trijnie Meijer
www.denationalebijbeltest.nl
Op 28 oktober 2008 is de Nationale Bijbeltest weer uitgezonden op
televisie.
De test kunt u zelf maken op deze site. Dit jaar zijn de vragen
onderverdeeld in de volgende categorieën: Royalty, Travel, Design,
Religie, Opvoeding en Finance.

krux2.ikon.nl/~krux/modules.php?s=&name=GodiPod
Waar je maar wilt naar de Bijbel luisteren? Op deze site kun je iedere
dag een verse Bijbeltekst downloaden of via podcast automatisch laten
bezorgen.

www.hemel.nu
Nederland is weer een Glossy rijker. Deze keer betreft het een heel
bijzondere Glossy. Hemel is een uitgave van het Nederlands
Bijbelgenootschap en werd op 24 september 2008 gelanceerd in de
Vondelkerk in Amsterdam.
Het is een 150 pagina’s tellend lifestyle blad met een link naar de Bijbel.
Er staan interviews met spraakmakende bekende Nederlanders in,
reportages en artikelen over lifestyle, liefde, boeken en CD’s.
www.willemdevink.nl
Al van jongs af aan is Jezus de passie van
Willem de Vink. Hij groeide op op een
bovenwoning in Utrecht. Zijn ouders kenden
weinig hoop en weinig genade, maar wel veel
veroordeling. Ze waren allebei “fout” geweest
in de oorlog.
Toen Willem twaalf was gingen ze uit elkaar. In die tijd werd hij
gegrepen door Jezus. Hij werd zijn held, zijn inspiratie. Dat bracht hij
tot uitdrukking in strips, die vanaf zijn veertiende gepubliceerd warden.

www.annemarieschrijft.nl
Annemarie heeft in de afgelopen vijf jaren als schoolleider en coach van
de HQ School voor Bijbel en kunst veel studenten van dichtbij
meegemaakt. Studenten die een nieuw leven ontvingen. Studenten die
God als Vader leerden kennen. Studenten die ontdekten dat God een
prachtige toekomst voor hen heeft.
Ervaringen die levens op de kop zetten. In de herfst van 2007 kwam het
idee in haar op om samen met de HQ studenten de verhalen van de
studenten op te schrijven. Zodat de lezers van de site enthousiast kunnen
worden over wie God voor hen wil zijn.
Op dit weblog staan de interviews met de studenten die Annemarie de
afgelopen jaren heeft gehouden. De verhalen worden ondersteund met
foto's, beeld-, film- en geluidsmateriaal. Maandelijks vind verschijnt er
een nieuw interview.
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Amnesty
T

URKMEISTA:

MESERECHTE
ACTIVISTE

1030 Brussel
België
F 0032 2648 1906
E turkmenistan@skynet.be
Voorbeeld:
Your Excellency,

De activisten Ogulsapar Muradova, Annakurban Amanklychev en Sapardurdy Khadzhiev
werden tussen 16 en 18 juni
2006 gevangen genomen.

V

ermoedelijk vanwege hun
banden met de mensenrechtenorganisatie Turkmenistan Helsinki
Foundation (THF). Op 25 augustus 2006 werden ze veroordeeld
tot gevangenisstraffen tussen de
zes en zeven jaar. Er zijn aanwijzingen dat ze zijn gestraft vanwege hun mensenrechtenactiviteiten. Op 14 september
2006 ontving de familie van Muradova het bericht dat ze in de
gevangenis was gestorven. Familieleden zouden een grote wond
op haar voorhoofd hebben
gezien. Amnesty is bezorgd dat
de drie zijn blootgesteld aan marteling en andere wrede behandeling.
Schrijf alstublieft vóór 1 december 2008 een beleefde brief aan
de autoriteiten van Turkmenistan
waarin u hen vraagt om een direct
en onafhankelijk onderzoek naar
de dood van Muradova. Vraag
tevens om de onmiddellijke en
onvoorwaardelijke vrijlating van
Amanklychev en Khadzhiev.
Stuur uw brief naar:
President Berdymukhammedov
Presidential Palace
744000 Ashgabat
Turkmenistan
F 0099 312 355 112
Ambassade van Turkmenistan
Z.E. de heer K. Mommadov
Reyerslaan 106

Please allow me to draw your
attention to the case of Ogulsapar
Muradova, Annakurban Amanklychev and Sapardurdy Khadzhiev. They were detained in
Turkmenistan between 16 and 18
June 2006, apparently in connection with their links to the Turkmenistan Helsinki Foundation
(THF), a human rights organization. The accusations mainly related to their attendance at human rights courses in Poland and
Ukraine, the gathering and passing on of human rights information to the director of the THF in
Bulgaria, and cooperation with
foreign journalists from the BBC
and Galaxie Presse.
On 25 August 2006 they were
sentenced to between six and
seven years’ imprisonment for
‘illegal acquisition, possession or
sale of ammunition or firearms’.
Their trial lasted less than two
hours. There are strong indications that the charge was fabricated to punish them for their
human rights activities. On 14
September 2006, the family of
Muradova was informed of her
death in custody. Relatives ‘saw
a huge wound on her forehead
and marks on her neck’. Amnesty International is concerned
by allegations that all three detainees were subjected to torture
and ill-treatment in detention.
I express my concern about the
death in custody of Ogulsapar
Muradova and call for the authorities to conduct a thorough,
prompt and independent investigation into her death. I call for
the immediate and unconditional
release of Annakurban Amanklychev and Sapardurdy Khadzhiev.

Yours sincerely,
(naam, adres)
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Maria

MOPPEN:

Niet ver van Elizabeth vandaan woont Maria, een nichtje van
haar. Maria is een jonge vrouw. Over een tijdje gaat ze trouwen
met Jozef. Maria krijgt bezoek van de engel, die ook bij
Zacharias is geweest. “Maria”, zegt de engel, “ik kom je iets
vertellen. God houdt van je. Je zult binnenkort een kindje
krijgen. Dat kindje moet je Jezus noemen. Hij zal een heel
belangrijk mens worden.”
Maria schrikt er een beetje van. “Maar ik ben nog niet
eens getrouwd”, zegt ze tegen de engel. “Jozef en ik
krijgen nog geen kind.”
“Je krijgt een kind van God Maria”, zegt de engel. “Daarom zal
het ook de Zoon van God genoemd worden.”
De engel vertelt aan Maria over het kindje dat ze van God
krijgt. Maria luistert goed. Dan zegt de engel: “Je nicht
Elizabeth krijgt ook een kind, want dat wil God.” Maria begrijpt
dat ook het kind van Elizabeth belangrijk is. “Ik vind het goed
dat alles gebeurt zoals God het wil”, zegt Maria. Dan gaat de
engel weg.

Een aap geeft een cadeau aan
een ijsbeer. Dus die ijsbeer maakt het pak
open en er springt een kikker uit.
Vraagt die aap: "Ben je geschrokken?"
"Hoe weet je dat?" vraagt die ijsbeer.
Zegt die aap: "Je ziet wat wit!"
Wat is het verschil tussen een school en een
gevangenis? Het telefoon nummer.
Jantje zit op de peuterschool en zit in zijn
neus te peuteren. Zegt de meester: “Jantje
hou daar eens mee op!” Zegt Jantje: “Maar
meester we zitten toch niet voor niks op de
peuterschool.”
“Mam”, vraagt Jantje, “ze zeggen dat je van
zwemmen slank wordt. Wat doen walvissen dan
verkeerd?”
De moeder van Jantje ligt in bed. Jantje
vraagt wat er aan de hand is. Moeder
antwoordt: “Ik ben zo ziek als een hond.”
Waarop Jantje antwoordt: “Dan zal ik even de
dierenarts voor je bellen!”
Hoe weet je dat een Belg je een e-mail
probeerde te sturen? Antwoord: je vindt zijn
laptop in de brievenbus.
Wat is het verschil tussen een piano en een
lucifer? Een piano brandt langer.
Twee bananen graven een kuil. Zegt de een: “Ik
stop ermee hoor, ik krijg hier een kromme rug
van.”
Een smurf liep tegen een boom aan en zei: “Au!,
nog een blauwe plek.”
Twee spokenzoekers lopen op straat. Zegt de
een: “Hé, spookvoetstappen.” Zegt de ander:
“Hebben spoken dan voetstappen?” Zegt die
eerste weer: “Ik weet het niet. Ik heb nog
nooit spoken gezien.”
Waarom kan een ei niet bevriezen? Omdat er
een dooier in zit.

