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by Rev Leander Warren 

Christmas or the Nativity 

event as it is also called, has been 

celebrated for just over two                  

millenniums now. The earliest 

celebrations were acts of thanks-

giving to God for his gift of love     

to humankind presented in the 

form of the baby Jesus. The 

shepherds’ response of glorifying         

and praising God and the magi’s 

act of worshiping and presenting 

gifts when they beheld the         

infant Jesus both testify to this 

fact. According to Christian be-

lief and understanding, Christmas     

marks the moment of God’s 

greatest expression of his love 

for fallen humanity and fractured         

creation. The indisputable evi-

dence of this love was the giving 

of his only begotten son, Jesus        

Christ who willingly subjected 

himself to death on the cross, as 

expiation for humankind’s sin.      

Such selfless giving represents 

the greatest demonstration of 

love that there can ever be as              

Scripture puts it: “Greater love 

has no one than this, that he lay 

down his life for his friends” 

 (Jn.15:13). 

  

 As commemoration of the birth 

of Christ, Christmas in the early 

years had no fixed time of            

observance. However by the late 

fourth(4th) century, it was gener-

ally celebrated in the Churches    

although on differing dates in 

different locales. Eventually the 

25th December became the               

officially recognized date for its 

celebration which offered to peo-

sitions, although not all negative, 

have distorted the true meaning 

of Christmas and shaped the 

manner in which it is celebrated, 

particularly in the western world.         

This phenomenon has led many 

to view Christmas as being in 

captivity.                                                                                                                                                              

Because of the above distortion 

that has led to very serious mis-

understanding of Christmas thus     

its corrupt celebration, there is 

urgent need to de-culturize 

Christmas. That is, strip off the 

socio-cultural wrappings, so to 

speak, in order that its true mean-

ing might be revealed so that it 

could be appropriately cele-

brated. This would then rescue 

Christmas from the captivity to 

which it has been bound for so 

long. Only when this happens 

would Christmas be understood 

and celebrated for what it truly is 

and means, to which I now turn. 

 

 

 According to orthodox theologi-

cal understanding informed by 

the Bible and given authentica-

tion by the Holy Spirit, Christ-

mas is the clear unequivocal 

statement of God’s love for hu-

mankind and his creation 

(Jn.3:16). No greater love has 

there ever been nor can there 

ever be when for humankind’s 

sake God became incarnate. By 

becoming incarnate, God took 

human form, identified with hu-

man condition thereby forging 

solidarity with mankind and initi-

ated the process of salvation, 

which means mankind’s deliver-

ance from sin and its conse-

Free Christmas from Captivity 

Vol verwachting tikt 
de klok. Het kerstspel 
dat door de kinderen 
en jongeren in de 
E m m a k e r k  z a l 

Continued on page 2. 

ple a Christian alternative and      

perspective to the pagan ones of 

the time. This allowed for the re-

interpretation of symbols and      

actions in ways acceptable to 

Christian faith and practice 

which is an example of the                       

syncretistic aspect of Christian-

ity. 

 

Throughout its little more than 

two millennia of commemora-

tions, Christmas has been sub-

jected to many socio-cultural 

impositions such as the univer-

sally known and observed Santa 

Claus myth - that fat, jolly old 

man with long white beard who 

brings presents at Christmas-

time. In our own Caribbean cul-

tures, Christmas is presented in 

myriad ways of which the fol-

lowing are some examples. We 

present Christmas as a cultural 

showcase of colourful pageantry, 

dazzling lights and others such. 

Also, we portray it as a commer-

cial festival for shopping sprees,                  

acquisition binges and such like. 

Then too, it is promoted as a 

holiday fiesta for sporting,                

dancing, partying and unre-

strained merriment. Further to 

these, Christmas is presented as               

occasion for alcoholic beverage 

expose, indulgence in the various 

vintages of such spirits and        

the inebriation that usually is the 

accompanying effect. In addition 

to the foregoing, Christmas is   

portrayed as a sanitation and 

beautification campaign which 

prompts a contest of refurbish-

ing, cleaning, decorating and 

beautifying homes, premises as 

well as public buildings and 

parks. Such socio-cultural impo-
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all experience anew the true           

spirit of Christmas so that we 

might truly love each other, care 

for each other, share with each        

other, give to each other, forgive 

each other and join together in 

thanksgiving to Almighty God      

for his life-saving gift of Jesus 

Christ, to us.  

 

 Have then for yourselves and 

families, a merry Christmas and a 

joyous, peaceful, and successful    

new year, 2009 as well as God’s 

continued blessings.                                                                                                                                  

quence of death    which spells 

eternal separation from God. 

Christmas is, therefore, for cele-

bration of the birth of Christ as 

well as for the loving, caring, 

sharing, giving, forgiving, self-

less service, constant prayer and 

thanksgiving that his life so un-

erringly exemplified. This is how 

we need to commemorate Christ-

mas. 

 

 My sincere wish is that during 

this Christmas season, we might 
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6 december 

13 december 

20 december 

27 december 

3 januari 

10 januari 

17 januari 

24 januari 

31 januari 

7 februari 

14 februari 

Rev. Leander Warren 

Ds. Hans Végh 

Rev. Leander Warren 

Br. D’Arcy Lopes 

Ds. Afke Boezewinkel 

Br. D’Arcy Lopes 

Rev. Leander Warren 

Ds. Hans Végh 

Ds. Afke Boezewinkel 

Ds. Hans Végh 

Rev. Leander Warren 

U kunt ons ook horen op de radio! 

Radio Top FM 93.3 

Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur 

Continuation from page 1. 

Free Christmas from Captivity 

Maandag  1 december   Zacharia 9:1-8   
Dinsdag  2 december   Zacharia 9:9-17 

Woensdag  3 december   Zacharia 10:1-5 

Donderdag  4 december   Zacharia 10:6-12 

Vriijdag  5 december   Zacharia 11:1-6 

Zaterdag  6 december   Zacharia 11:7-14  

Zondag  7 december   Zacharia 11:15-17  

Maandag  8 december   Filippenzen 1:1-11  
Dinsdag  9 december   Filippenzen 1:12-26  
Woensdag  10 december   Filippenzen 1.27-2:11  
Donderdag  11 december   Filippenzen 2:12-18  
Vriijdag  12 december   Filippenzen 2:19-30  
Zaterdag  13 december   Psalm 85  
Zondag  14 december   Zacharia 12:1-8  
Maandag  15 december   Zacharia 12:9-13:1  
Dinsdag  16 december   Zacharia 13:2-6  
Woensdag  17 december   Zacharia 13:7-9  
Donderdag  18 december   Zacharia 14:1-11  
Vriijdag  19 december   Zacharia 14:12-21  
Zaterdag  20 december   Filippenzen 3:1-11  
Zondag  21 december   Filippenzen 3:12-21  
Maandag  22 december   Filippenzen 4:1-9  
Dinsdag  23 december   Filippenzen 4:10-23  
Woensdag  24 december   Jesaja 9:1-6  
Donderdag  25 december   Johannes 1:1-18  
Vriijdag  26 december   Genesis 47:28-48:7  
Zaterdag  27 december   Genesis 48:8-16  
Zondag  28 december   Genesis 48:17-22  
Maandag  29 december   Genesis 49:1-12  
Dinsdag  30 december   Genesis 49:13-21  
Woensdag  31 december   Genesis 49:22-33  
Donderdag  1 januari    Psalm 67  

Vriijdag  2 januari   Genesis 50:1-14 

Zaterdag  3 januari   Genesis 50:15-26 

Zondag  4 januari   Jona 1 

Maandag  5 januari   1 Johannes 1:1-10 

Dinsdag  6 januari   1 Johannes 2:1-11 

Woensdag  7 januari   1 Johannes 2:12-17 

Donderdag  8 januari   1 Johannes 2:18-29 

Vriijdag  9 januari   1 Johannes 3:1-10 

Zaterdag  10 januari   1 Johannes 3:11-24 

Zondag  11 januari   Marcus 1:1-15 

Maandag  12 januari   Jona 2 

Dinsdag  13 januari   1 Johannes 4:1-10 

Woensdag  14 januari   1 Johannes 4:11-21 

Donderdag  15 januari   1 Johannes 5:1-12 

Vriijdag  16 januari   1 Johannes 5:13-21 

Zaterdag  17 januari   Johannes 1:19-34 

Zondag  18 januari   Johannes 1:35-51 

Maandag  19 januari   Johannes 2:1-11 

Dinsdag  20 januari   Jona 3 

Woensdag  21 januari   Jona 4 

Donderdag  23 januari   1 Korintiërs 1:10-17 

Vriijdag  24 januari   1 Korintiërs 1:18-25 

Zaterdag  25 januari   1 Korintiërs 1:26 2:5 

Zondag  26 januari   1 Korintiërs 2:6-16 

Maandag  27 januari   1 Korintiërs 3:1-9a 

Dinsdag  28 januari   1 Korintiërs 3:9b-15 

Woensdag  29 januari   1 Korintiërs 3:16 4:5 

Donderdag  30 januari   1 Korintiërs 4:6-13 

Vriijdag  31 januari   1 Korintiërs 4:14-21 

Zaterdag  1 februari    Psalm 95 

Zondag  2 februari   1 Korintiërs 5:1-13 

Maandag  3 februari   1 Korintiërs 6:1-11 

Advertenties: 
De redactie wil hierbij een beroep doen op bedrijven om VPG 
News-Nieuws middels advertenties te sponsoren. De krant verschijnt 
10 keer per jaar en wij bieden advertentieruimte van 2 kolom 10cm 
a fl. 1500,00 per jaar. Bij interesse gelieve ons te e-mailen via  
vpgnews@gmail.com. Er wordt dan contact met u opgenomen.  
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Ebenezer Church  
Oranjestraat 11 
07/12     VPG Family Day in Hòfi  
     Kalabash from 10:00am - 
     02:00pm 
14/12     Rev. L. Warren  
     Lord’s Supper 
21/12     Youth Service 
24/12     Christmas Service at Fortplein 
     at 23:00 hours  
25/12      Rev. L. Warren 
28/12     Rev. L. Warren 
31/12     Rev. L. Warren at 23:00 hours 
04/01     Rev. L. Warren 
11/01     Sra Yvonne Isidora 
18/01     Youth service 
25/01     Rev. L. Warren 
01/02     Rev. L. Warren 
      Lord’s Supper 
 
 
Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
07/12     VPG Familiedag in Hòfi  
      Kalabash van 10:00am - 
     02:00pm 
14/12     Ds. A. Boezewinkel H.A.  
19/12     Ouderenkerstfeest  
     om 18:30 uur 
21/12     Ds. A. Boezewinkel 
     Kinderkerstfeest voor de    
     kleintjes om 18:00 uur 
24/12     Kerstnachtdienst op het Fort- 
     Plein om 23:00 uur 
25/12      Ds. A. Boezewinkel 
28/12     Ds. A. Boezewinkel 
31/12     Ds. A. Boezewinkel  
     om 19:00 uur 
04/01     Ds. A. Boezewinkel 
11/01     Ds. A. Boezewinkel 
18/01     Ds. F. Omvlee 
25/01     Ds. A. Boezewinkel 
01/02     Ds. A. Boezewinkel H.A. 
 
 
Emmakerk 
Barentslaan 11 
07/12     VPG Familiedag in Hòfi  
      Kalabash van 10:00am - 
     02:00pm 
14/12     Ds. Ds. H. Végh  H.A.  
15/12     Seniorenkerstfeest + H.A. 
     om 18:00 uur 
21/12     Ds. H. Végh 
22/12     Kinder– & jongerenkerst-   
     viering om 19:00 uur 
24/12     Kerstnachtdienst op het Fort- 
     Plein om 23:00 uur 
25/12      Ds. H. Végh 
28/12     Ds. H. Végh 
31/12     Ds. H. Végh 
     om 19:00 uur 
04/01     Ds. H. Végh 
11/01     Br. D’Arcy Lopes 
18/01     Ds. H. Végh 
25/01     Ds. H. Végh 
01/02     Ds. H. Végh  H.A. 

Kerkdiensten in december 2008/januari 2009  
Aanvang diensten 9.30 uur,  tenzij anders vermeld 
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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 Avondmaal/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 board-
members 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. 
 
Extra collectes 
Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd 
voor de uitdeling van voedselpakketten. 

Na met succes de VPG 

Nieuws nieuw leven te hebben in 

geblazen, wil de nieuwe redactie 

graag met de tijd meegaan.  

Daarom willen wij u de gelegen-

heid bieden om uw VPG Nieuws 

direct, nadat de kopij naar de 

drukker is gegaan, via e-mail te 

ontvangen. 

 

Hierdoor bent u niet meer afhan-

kelijk van de postbezorging en 

evenmin wanneer u eventueel 

niet in de gelegenheid bent uw 

kerk te bezoeken. De maandelijk-

se kosten van het kerkblad bedra-

gen ca ANG 2.000,- per maand. 

Een flink bedrag op het budget. 

Toezending via e-mail kan dus 

een belangrijke besparing opleve-

ren op de portokosten. 

 

Bent u geïnteresseerd om de VPG 

Nieuws elektronisch te ontvangen 

meldt u dan aan middels het zen-

den van een e-mail naar de redac-

tie, e-mail adres: 

vpgnews@gmail.com en u ont-

vangt uw VPG Nieuws in kleur. 

 

Krijnie Wout.  

After a succesful restart of the 

VPG News the new editorial staff 

is thinking of taking advantage of 

contemporary means of sharing 

information. For those of you 

who are interested we are offe-

ring the possibility to have the 

VPG News sent to you by email, 

as soon as the printer’s copy is 

available. 

 

In this way you will no longer be 

dependent on normal postal servi-

ces. Also in the rare cases that 

you won’t be able to attend 

church on the first Sunday of the 

month, you will still receive your 

popular VPG News in time. This 

way we can save on our costs of 

about ANG. 2,000.00 per month. 

 

If you are interested in receiving 

the VPG News by email, please 

subscribe by sending an email to 

the editorial staff, email address: 

vpgnews@gmail.com and you 

will receive your next VPG News 

in colour. 

 

Krijnie Wout.  

VPG Nieuws (News) via Email 

Merry Christmas and a blessed New Year for you all. 
Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuw Jaar voor u allen. 

Felís Paskú i un Anja Nobo bendishoná pa bosonan tur. 
 

VPG NEWS-NIEUWS. 
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Bij de Emmakerk zal, zodra Jan 

Teeuwen weer terug, is het werk 

aan de pastorie weer gaan starten. 

Vanuit  de Emmakerk zal Or-

lando Griffith de kerkvoogdij 

komen versterken. Vanaf deze 

plaats wordt hij hartelijk welkom 

geheten. 

 

Bij de begraafplaats Roodeweg 

zijn een groot aantal oude graven 

opgeruimd. Graven die heel ver-

vallen waren en al lang niet meer 

onderhouden waren en waarvan 

de herkomst ook niet meer te tra-

ceren was. Bij de registratie van 

de graven maken we gebruik van 

de  hulp van Margerie en Ramon 

Stomp. 

De volgende klus zal de restaura-

tie van de muur van de begraaf-

plaats zijn. Dat zal nog even moe-

ten wachten omdat de “plaka” 

daarvoor ons nog ontbreekt. 

 

Namens de kerkvoogdij wensen 

we iedereen hele fijne feestdagen 

toe, een gezegend kerstfeest en 

plezierige jaarwisseling. Daarbij 

zijn onze wensen vooral gericht 

op onze dominees voor wie de 

decembermaand een extra belas-

ting vormt. Zeker nu zowel ds 

Boezewinkel als ds Vègh de afge-

lopen weken geveld zijn geweest 

door een zware griep respectieve-

lijk dengue. Gelukkig zijn ze, 

terwijl we dit schrijven, weer aan 

de beterende hand. 

 

 

 

Beste kerkleden, broeders en 

zusters. 

 

De november maand is voor de 

kerkvoogdij niet een heel bijzon-

dere maand geweest. Geen  spec-

taculaire zaken zoals de storm 

Omar in Oktober. Wel kregen wij 

het goede bericht – hetgeen nog 

niet bekend was bij het vorige 

VPG nieuws - dat de kerkenraad 

van Ebenezer met de familie in 

de Oranjestraat heeft afgesproken 

dat zij zullen gaan verhuizen en 

het huis per 1 december zal wor-

den opgeleverd. Bij de Fortkerk 

is  inmiddels de haan op de toren 

weer rechtgezet. Met behulp van 

een hoogwerker kon een lasser 

naar boven en op de koepel gaan 

staan. Daardoor kon hij de haan 

weer recht zetten en de verbogen 

las stevig lassen. Een heel ge-

vaarlijk werkje, maar waar wij 

hem  wel dankbaar voor zijn. 

Met het werk aan de kapotte zol-

dertrap is men inmiddels begon-

nen. Er zijn aan de buitenkant 

stellages opgebouwd, de oude 

trap is verwijderd en inmiddels is 

een gedeelte van de stalen trap, 

namelijk het platform, al op zijn 

plaats gezet. Nu de rest nog en 

we kunnen weer naar de zolder. 

De zolder waar allerlei archief-

stukken van de VPG liggen en 

van waaruit men  bij sommige 

lampen in de kerk kan komen. 

Kortom de zolder moet bereik-

baar blijven. 

December 2008/Januari 2009 VPG �IEUWS 

door P.J. Boodt 

Van de Kerkvoogdij 

door M. van der Bunt 

A different perspective on the A different perspective on the A different perspective on the A different perspective on the 

parable of the good Samaritanparable of the good Samaritanparable of the good Samaritanparable of the good Samaritan    

P. Jan Boodt, voorzitter 

Maritza Bakhuis, lid belast met toezicht op het personeel 

Franklin James, belast met toezicht over begraafplaatsen 

Orlando Griffith, lid 

Met behulp van een hoogwerker kon een lasser naar boven en op de 

koepel gaan staan. 

Het werk is geklaard en de haan staat er weer trots en fier bij. 

RRRRelevant scripture parts 

Luke 10 verse 25 – 36 The 

Parable of the Good Samari-

tan  

 25On one occasion an expert 

in the law stood up to test Je-

sus. "Teacher," he asked, 

"what must I do to inherit eter-

nal life?" 26"What is written 

in the Law?" he replied. "How 

do you read it?"  27He an-

swered: " 'Love the Lord your 

God with all your heart and 

with all your soul and with all 

your strength and with all your 

mind'[c]; and, 'Love your 

n e i g h b o r  a s  y o u r -

self.'[d]"  28"You have an-

swered correctly," Jesus re-

plied. "Do this and you will 

live."  29But he wanted to jus-

tify himself, so he asked Jesus, 

"And who is my neighbor?" 

30In reply Jesus said: "A man 

was going down from Jerusa-

lem to Jericho, when he fell 

into the hands of robbers. 

They stripped him of his 

clothes, beat him and went 

away, leaving him half dead. 

31A priest happened to be go-

ing down the same road, and 

when he saw the man, he 

passed by on the other side. 

32So too, a Levite, when he 

came to the place and saw 

him, passed by on the other 

side. 33But a Samaritan, as he 

traveled, came where the man 

was; and when he saw him, he 

took pity on him. 34He went to 

him and bandaged his wounds, 

pouring on oil and wine. Then 

he put the man on his own 

donkey, took him to an inn and 

took care of him. 35The next 

day he took out two silver 

coins and gave them to the 

innkeeper. 'Look after him,' he 

said, 'and when I return, I will 

reimburse you for any extra 

e x p e n s e  y o u  m a y 

have.'  36"Which of these three 

do you think was a neighbor to 

the man who fell into the 

hands of robbers?"  

The editorial committee apologizes for any embarrasment that the @o-

vember issue article of the K.V.may have caused. 
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Context of the parable 

The parable of the good Sa-

maritan is a very well known 

parable. Who does not know 

it? Many times the story is in-

terpreted from one point of 

view: we should follow the 

example of the good Samari-

tan. We should try to be like 

him. Sometimes we feel guilty 

when we hear this parable be-

cause we feel we fail to be a 

good Samaritan. But God does 

not want us to feel guilty he 

wants to show us something 

else with this parable. The 

story of the good Samaritan is 

a very intriguing parable and 

has so many more interesting 

lessons for us.  

 

In order to better understand 

the parable it is important to 

look at the context of the story. 

There is a man, an expert in 

the law who asks Jesus what 

should be done  to inherit eter-

nal life. It is however not a 

true question. He asks this to 

test Jesus. He already knows 

the answer to the question that 

he asks Jesus whom did not 

behave according to the wishes 

and standards of the leaders of 

the church in that time. "what 

must I do to inherit eternal 

life?" Jesus answers: what is 

written in the law? And the 

man who is an expert in the 

law answers to this question: 

'Love the Lord your God with 

all your heart and with all your 

soul and with all your strength 

and with all your mind'; and, 

'Love your neighbor as your-

self.' You have answered cor-

rectly," Jesus replied. "Do this 

and you will live." But the ex-

pert in the law wanted to jus-

tify himself, so he asked Jesus, 

"And who is my neighbor?"  

Jesus his answer is so intrigu-

ing! He does not answer with 

scripture readings or a theo-

retical outline. He does not 

start a discussion. He just tells 

a very simple story. This story 

has different characters and 

each has a different role. There 

is a man who was travelling 

from Jerusalem to Jericho, this 

man was robbed and in need of 

help. There is a priest and a 

Levite who also had tasks in 

the temple. And then there is 

the Samaritan. The Samaritans 

were despised in those days. 

They had a different religion 

and were considered inferior. 

God is a God of surprises. I’m 

sure Jesus surprised the expert 

of the law with the parable. It 

certainly surprises me! Maybe 

Jesus wanted to teach the ex-

pert of the law and teach us a 

much deeper lesson on the 

love we should have for God 

and for our neighbor.  

We all need and depend 

upon our savior and care-

taker. The good Samaritan is 

Jesus Christ! 

The first aspect that is surpris-

ing and intriguing is the fact 

that in the parable it is the Sa-

maritan who comes to a res-

cue. It is not a priest or a Le-

vite, not a religious figure  or 

an expert of the law who saves 

a stranger, a Samaritan,. It is a 

stranger, a Samaritan who 

takes care of the wounded 

man, who pays for him. Jesus 

turns everything around and in 

doing so teaches us an even 

greater lesson than the obvious 

one. 

We hardly ever indentify our-

selves with the victim in this 

parable but maybe we should. 

This expert of the law who 

asked Jesus questions is in 

desperate need of a savior. Did 

he really believe he could in-

herit eternal life by obeying to 

the law? Would He learn and 

acknowledge Christ as His 

savior and helper? Maybe Je-

sus wanted to show him and us 

that we won’t get there by sim-

ply studying and obeying the 

law. We need to acknowledge 

that we are also in need of a 

savior! And this savior is Jesus 

himself. In those times He was 

despised just as the Samaritans 

were. He is our great good Sa-

maritan and we are in desper-

ate need of Him. He gives and 

cares unconditionally, without 

asking anything in return! He 

took care of us at the cross, he 

already paid for us and he still 

takes care of us. There is a big 

difference between Jesus and 

us and we have to know our 

place. We are the fallen ones 

in need of Him. Jesus is our 

neighbor and we should love 

Him like we love ourselves. 

Before we can love others, we 

need to be loved first! Before 

we help others, we need to be 

helped ourselves. 

The expert of the law asked 

who is my neighbor? As if we 

get to choose our neighbor. 

Who is my neighbor he asks. 

Jesus forces him and us to 

think from the perspective of 

the other.  Jesus turns the 

question around: not ‘who is 

my neighbor’ but: for whom 

will I become a neighbor? In 

Luke 10 verse 36 we can read: 

"Which of these three do you 

think was a neighbor to the 

man who fell into the hands of 

robbers?" The victim is not our 

neighbor but we become his 

when we reach out. Love your 

neighbor as yourself…. 

 

We have the desire to be-

come like the ‘good Samari-

tan’ 

Some times when we read the 

parable of the good Samaritan 

we get a guilty feeling…. 

Sometimes we identify our-

selves with the Priest and the 

Levite who walked by. Even 

though we despise the fact we 

also understand them. How 

many times don’t we pass by 

someone who needs our help. 

We saw the hurricane disaster 

in Haiti but we did not send 

money. We see the choller but 

we pass him by.  Why doesn’t 

the government do something 

about this. Why can’t his fam-

ily take care of him…We are 

too busy, we don’t know how 

to help or maybe we don’t 

trust the person who needs 

help.  

Maybe we are sometimes so 

busy with day to day church 

concerns that we miss the ulti-

mate important purpose of the 

church:  which is to care for 

the needy. Or like the expert in 

law: we focus on acquiring 

knowledge of God’s word and 

making it a goal on itself in-

stead of a means or inspiration 

to care for people in need. We 

also identify ourselves with the 

good Samaritan. We see him 

1 Corinthians 12 verse 12 - 27 

 12The body is a unit, though 

it is made up of many parts; 

and though all its parts are 

many, they form one body. So 

it is with Christ. 13For we 

were all baptized by one Spirit 

into one body—whether Jews 

or Greeks, slave or free—and 

we were all given the one 

Spirit to drink.  

 14@ow the body is not made 

up of one part but of many. 

15If the foot should say, 

"Because I am not a hand, I 

do not belong to the body," it 

would not for that reason 

cease to be part of the body. 

16And if the ear should say, 

"Because I am not an eye, I do 

not belong to the body," it 

would not for that reason 

cease to be part of the body. 

17If the whole body were an 

eye, where would the sense of 

hearing be? If the whole body 

were an ear, where would the 

sense of smell be? 18But in 

fact God has arranged the 

parts in the body, every one of 

them, just as he wanted them 

to be. 19If they were all one 

part, where would the body 

be? 20As it is, there are many 

parts, but one body.  

 21The eye cannot say to the 

hand, "I don't need you!" And 

the head cannot say to the 

feet, "I don't need you!" 22On 

the contrary, those parts of the 

body that seem to be weaker 

are indispensable, 23and the 

parts that we think are less 

honorable we treat with spe-

cial honor. And the parts that 

are unpresentable are treated 

with special modesty, 24while 

our presentable parts need no 

special treatment. But God 

has combined the members of 

the body and has given 

greater honor to the parts that 

lacked it, 25so that there 

should be no division in the 

body, but that its parts should 

have equal concern for each 

other. 26If one part suffers, 

every part suffers with it; if 

one part is honored, every 

part rejoices with it.  27@ow 

you are the body of Christ, 

and each one of you is a part 

of it. 

 Continued on page 12. 
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News from Ebenezer Church 

One year ends, another begins 

December 2008/Januari 2009 VPG �IEUWS 

 As the current year is about 

to end and a new one  looms, we 

at Ebenezer have already begun         

to reflect upon our fortunes dur-

ing the year in terms of the suc-

cesses and failures as well as the      

joys and sorrows experienced. 

Notwithstanding these vicissi-

tudes, however, we are grateful 

that we have almost made it 

through yet another year of min-

istry and mission endeavours, and 

in the process gradually consoli-

dating the gains and growth 

achieved. With our sights already 

set upon    the new year, we have 

started our programme and 

budget preparation. However, our 

present focus is upon the activi-

ties of the remaining few weeks 

of this year and the initial weeks 

of the new year. 

 

 By the time you read this article, 

the Church would have cele-

brated its 71st Anniversary and 

the Women’s Group their 44th 

Anniversary. The Men’s Fellow-

ship would have done their Car 

Wash activity and we would have 

also held our Harvest Thanksgiv-

ing Service, a festival we aim to          

restore to its former glory, on the 

last day of November. We shall 

then proceed to a rather busy      

December, crowded with the fol-

lowing events and activities.  

 

 The month will commence with 

the staging of the Inspirational 

Gospel Concert at the Because       

Entertainment Center on Friday 

the 5th where a cast of accom-

plished gospel artistes will per-

form for the entertainment and 

hopefully as well, inspiration of 

the patrons. Closely following 

this event will be a joint VPG 

Service at Hòfi, Kalabash at 

which we shall join with our two 

sister congregations, Emmakerk 

and Fortkerk. There will then be a 

Luncheon for our senior Church 

members and the Victoria Club 

members in the Obed Anthony 

Hall. The Watermelon Group will 

then have their Christmas Dinner 

also in the Obed Anthony Hall. 

Our       week of outreach evan-

gelistic services, Monday 15th to 

Thursday 18th , follows on the 

Church         premises and a Can-

dle Light Service prepared by the 

Women’s Group will be held on 

Friday         21st. Then we shall 

again join with our sister congre-

gations for the Christmas Eve 

Service               sponsored by the 

VPG and held on the Fort Plein 

of the Fortkerk. Christmas Day 

Service at 7:00    p.m will follow 

and we shall conclude the year 

with the traditional Watch Night 

or New Year’s     Eve Service 

which will begin at 11:00 p.m 

and end at midnight precisely.  

    

 We shall commence the new 

year at Ebenezer with our first 

Holy Communion Service at 

which we will engage in the cus-

tomary Covenant Renewal Act. 

Our current focus would con-

clude with  a Local Board Retreat 

at which elders and deacons 

would review their duties and 

functions, reiterate their commit-

ment and finalize and adopt the 

Church’s Programme and Budget 

for the       new year, 2009. 

 

 Ebenezer closes the chapter on 

this year with a sense of sadness 

at the loss of our two oldest           

members, Sra Effie Meyers 98 

years old, who has already been 

eulogized and Sra Charlotte            

Bloyce 103 years old, who passed 

away just recently. May almighty 

God grant their souls eternal   and 

blessed rest and peace. To all 

their sorrowing loved ones, we 

extend our sincere condolences   

and pray that they would receive 

comfort from the Great Com-

forter. The breaking news is that       

our Church Treasurer Sra Natalie 

Busby has given birth to a bounc-

ing baby boy. They are both      

receiving post natal care at the St. 

Elizabeth Hospital. Congratula-

tions Natalie, we are praying for 

you and your son’s perfect health 

and speedy release from hospital.   

 

 To all of you who journeyed 

with us throughout this virtually 

completed year - members,               

adherents, friends, supporters and 

well wishers; we record here our 

s i n c e  t h a n k s  f o r  y o u r                

assistance, and wish you a merry 

Christmas and a happy, peaceful, 

productive, successful and        

Holy Spirit-filled new year, 

adorned with God’s continued 

manifold blessings.     

   

  Rev. L. Warren 

The latest news, but on a sad 

note, is the passing away of Sr. 

Effie Sampson, aunt-in-law of Sr. 

Ludmilla Sampson, on Sunday. 

May God grant comfort to the 

sorrowing husband, children, 

grand-children and other rela-

tives and friends. To you all, the 

Ebenezer Church family ex-

presses their sincere condolences. 

May her soul rest in peace. 
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PPPPreamble:  

 The suggestion from an editorial 

team member that I ruminate on 

the difference between love and      

sex in the context of our Christian 

belief particularly, albeit not ex-

clusively, for the benefit of         

our adolescent members has trig-

gered the writing of this article. 

Because love and sex natu-

rally .go together as tandem part-

ners, the concepts they espouse 

are usually taken as being                       

interchangeable, that is, they are 

the one and same thing which 

they definitely are not. This has      

resulted in confusion thus lack of 

clarity and proper understanding 

o f  t h e s e  c o n c e p t s  n o t                 

exclusively but especially 

amongst teenagers. According to 

mainstream Christian belief, both        

love and sex are gifts from God 

to humankind for personal and 

societal benefits to be enjoyed        

within parameters set by God 

enshrined in the Judeo-Christian 

Scriptures, the Bible.                        

 

Love: 

 The Reader’s Digest Great Ency-

clopedic Dictionary defines love 

as follows; “a deep affection or   

devotion for another person; 

strong sexual passion for another 

person;  benevolence and                  

mercifulness of God toward man-

kind; adoration and devout affec-

tion of man toward God;             

kindness and charitableness of 

mankind to others”. This defini-

tion of love although touching on    

the main variations of the concept 

does not offer comprehensive 

treatment. In the following,          

therefore, I offer such treatment 

from strictly a biblical and theo-

logical perspective. Jesus, when     

asked which is the greatest com-

mandment replied, “You shall 

love the Lord your God with all       

your heart, and with all your soul, 

and with all your mind , and with 

all your strength. This is the    

great and first commandment. 

And a second is like it: You shall 

love your neighbour like               

yourself. On these two command-

ments depend all the law and 

p r o p h e t s ” ( M a t t . 2 2 : 3 7 - 4 0 ;                

Mk.12:29-31; Lk.10:26-27). As 

stated in Mark, Jesus declared 

that there is no other command       

greater than the two he cited. 

From the biblical perspective, 

therefore, love is of pre-eminent          

importance. It is the vital ingredi-

ent in the relationship between 

God and human beings and            

between human beings. 

 In the Old Testament the concept 

of love is expressed by several 

Hebrew words. There is               

aheb/ahaba (verb & noun varia-

tions) the most frequently used 

word denoting both divine and       

human love as well as love to-

ward inanimate objects such as 

wisdom and the good (Prov.4:6;        

Amos 5:15).Then there is the 

word dod which has the sexual 

sense of a person being addressed     

as “lover”or “beloved”(Sg.of 

So.1:13,14,16).Finally, there is 

hesed, translated quite often as 

“mercy”, “steadfast love”, and 

“lovingkindness”, which all con-

vey the idea of loyal covenantal       

love. 

 The concept of love is expressed 

in the New Testament by many 

Greek words also. The most         

common is the agapao/agape 

(verb noun combination), which 

t r a n s l a t e s  t h e  H e b r e w                      

aheb/ahabah and denotes a self-

giving love that is not merited. 

Then there is phileo with its            

derivatives of philos and philia 

which speaks of love in connec-

tion with friendship and is warm     

and merited. 

 

 For the sake of information, 

there are two other Greek words 

for love which are not used in the      

New Testament, storge convey-

ing the idea of family love and 

eros, expressing a possessive 

love    and used mainly of physi-

cal love. In contrast to agape, 

eros has two principal character-

istics: it is   love of the worthy 

and it is a love that desires to pos-

sess. Agape is in contrast at both 

points: it is   not love of the wor-

thy, and it is not a love that de-

sires to possess. Rather, it is a 

love given quite     

 irrespective of merit, and it is a 

love that seeks to give. For this 

reason the agape brand of love is   

lofty in that it seeks the highest 

good in the human person, even 

though that person may be            

undeserving, hence its promi-

nence in the Bible. It can, there-

fore, be concluded that love                 

according to Christian belief is a 

selfless seeking of the highest 

good in human beings including    

those who prove to be enemies. 

The basis for this understanding 

of love is the divine example of   

a God who so loves the world 

that he made sacrifice of his own 

Son, Jesus Christ who willingly    

laid down his life for the benefit 

of human beings who were and 

still are undeserving (Jn.15:13).  

 

 Sex:     

 According to the source cited 

afore, sex is defined as : “Either 

of two divisions, male and               

female, by which organisms are 

distinguished and the activity or 

phenomena of life concerned       

with sexual desire or reproduc-

tion. So defined, sex denotes 

gender identification as well as             

sexual activity which leads to 

reproduction. According to 

Christian belief, the concept of 

sex concerned with reproduction, 

is to be engaged in only within 

the context of marriage. Sexual         

relations are, therefore, in the 

exclusive province of the mar-

riage relationship, which itself 

serves   as a model, or symbol of 

the relationship of Christ to his 

church. The biblical norm is that 

of a virgin bride and groom who 

thereafter live together in uncom-

promised faithfulness. For the            

sanctity of the human person and 

the Christian understanding of 

the body as “the temple of the      

Holy Spirit”can settle for no less. 

In other words, there is no place 

in a biblical view of personal     

sexual ethics for accommodation 

to the moral relativism that per-

vades our very liberal post            

modern society. It remains, there-

fore,  an important task for Chris-

tians to apply the tried and          

tested counsel of Scripture and 

the wisdom of the Judeo-

Christian tradition to the current 

socio-cultural issues specifically 

those regarding love and sex. 

 

 Contrasted as in the foregoing, 

love and sex are seen to be quite 

different concepts. The former,     

according to the loftiest biblical 

understanding is about the divine

-human relationship and the        

human-human relationship that 

set no condition of worth or 

merit, but seek only the highest           

good in all concerned, friend and 

foe alike. The latter understood 

as reproductive sexual activity    

is not love as erroneously 

thought and loosely expressed 

even though it can serve as an                   

expression of love. However to 

do so, it must be confined to the 

context of marriage according      

to the biblical and Christian un-

derstanding.  

 

 To the Christian youngster or for 

that matter any Christian person 

irrespective of age, I wish to      

point out in concluding that the 

clear message of the Judeo-

Christian Scriptures concerning            

love and sex is that, love is not 

sex and sex does not necessarily 

mean love. You will do 

well ,therefore, to adhere to the 

teachings and ethical principles 

of the Bible concerning these two           

concepts. 

Rev Leander Warren 

Bible Study 

Love And Sex Contrasted: A Christian Perspective 

You’re invited to Ebenezer’s Inpirational Gospel Concert on 5 Decem-

ber 2008 from 08:00 pm till 10:00 pm at Because Entertainment Center. 

Entrance NAfl. 35,00. 
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Nieuws uit de Fortkerk 

De afgelopen maand was een 

maand vol regen, nattigheid. Een 

rustige maand. Een maand ook 

van griep en dengue en andere 

exotische narigheid; net als veel 

mensen van Curaçao bleven ook 

Ds. Végh en ik niet helemaal op 

de been. In de Fortkerk werd de 

dienst van zondag 16 november 

in teamwerk overgenomen door 

Luuk van der Wolde en Jan 

Koolhaas, omdat ook de 

ingeroosterde organist geveld 

werd door het virus. Zo kwam het 

allemaal toch goed, en mogen we 

ons wederom gezegend achten 

dat er veel talent aanwezig is in 

de VPG. 

 

En nu komen we gaandeweg in 

die periode van Advent (= Latijn: 

Adventus, Komst.) 

Naast het latijnse woord 

“Adventus” kennen we ook het 

Griekse woord: “epiphaneia” 

Έπίφάνέίά.  

 

Dat woord werd gebruikt bij de 

komst van de godheid in de 

tempel en bij het eerste officiële 

bezoek van de vorst nadat zijn 

heerschappij was begonnen. 

Troonsbestijging, zo mag je dat 

woord ook vertalen. Voor de 

Koptische en de Grieks en 

Russisch-Orthodoxe kerken is het 

k e r s t f e e s t  e i g e n l i j k  d e 

verschijning van Jezus in het 

openbaar. Daar horen de doop in 

de Jordaan, de besnijdenis en de 

verschijning van Jezus aan 

Simeon en Hanna o.a. Bij. Daar 

“zien” we echt Jezus onder de 

mensen. Het in die zin 

“Orthodoxe” kerstfeest is dan ook 

op 6 Januari, een dag die wij 

“Epifanie” noemen.  

 Het verwachten van de Komst 

van Jezus. Het ons steeds weer 

herinneren dat we er niet alleen 

in welk Hòfi wij van 10.00 uur 

tot 14.00 uur verwacht worden. 

Er zal  een gezamenlijke 

kerkdienst gehouden worden, 

waarna er kleine lekkernijen 

verkocht  zu l len  worden. 

Kinderen kunnen hun spulletjes 

verkopen. Er is koffie, thee en 

limonade na de dienst, sopi en 

pastechi's. Voor jong en oud zijn 

er spelletjes met begeleiding. Het 

is de bedoeling dat het een 

gezellige dag wordt van de drie 

kerken samen. En we vieren 

diverse verjaardagen: Iris 

Toppenberg en Ingrid Levestone 

vieren hun geboortedag ku Dios 

ke, en wij vieren met hen mee. Er 

is zeker een kindernevendienst en 

zij gaan aan de slag met het 

thema: “Vertellen.”  

Hoort zegt het voort en: Hartelijk 

welkom! 

De derde Adventszondag 14 

December is “rose, ” we zijn al 

dicht bij het Licht van het 

Kerstfeest, en dat Licht vermengt 

zich met het paars van de 

adventstijd. Deze zondag heet 

dan ook “Gaudete.” Dat 

betekent: Verheugt u en verblijdt 

u! Het thema is “Herkennen.” 

Zoals Johannes de Doper Jezus 

herkent als de Vreugdevorst, zo 

herkennen wij vanuit de verte het 

Licht van Christus die met ons 

zal zijn. 

Tijdens deze dienst vieren we het 

Heilig Avondmaal, omdat dat op 

7 December niet kon. 

 

Op 19 december 's avonds om 

18.00 uur komen we bijeen voor 

het Seniorenkerstfeest. 

3a een kleine kerkdienst waarin 

we samen mooie Kerstliederen 

zingen, gaan we genieten van de 

Culinaire kunsten van Mw. 

Gravenhorst. Ouderling Luuk 

van der Wolde heeft weer een 

speelse en erudiete quiz in petto, 

waarmee u een aardige 

kerstprijs kunt winnen.  
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voor staan, maar dat God naar 

ons toekwam in dat mensenkind 

van vlees en bloed. En nog steeds 

herinneren goede mensen ons 

eraan, dat de zachte krachten van 

het Licht, de overweldigende 

macht van de liefde niet weg te 

krijgen is uit deze wereld. Want 

dat is kerstfeest: Triomf van Gods 

liefde. 

Als we de godenverhalen uit de 

Griekse Mythologie lezen, dan is 

het allemaal heftig en vol 

willekeur wat de goden en de 

halfgoden met elkaar en met de 

mensen uithalen. Schitterende 

verhalen overigens en beslist de 

moeite waard om te lezen; al was 

het alleen al omdat een groot deel 

van de kunst van vroeger (en nog 

steeds!) inspiratie vond in die 

goden verhalen.  

En een deel van ons denken is 

beïnvloed door de Griekse 

filosofie; onze wiskundige  en 

m e d i s c h e  t e r m i n o l o g i e 

(bijvoorbeeld: “Hypocratische 

eed”: Belofte van integer medisch 

handelen. Alle artsen leggen die 

eed nog steeds af als ze hun 

mooie beroep aanvaarden) 

hebben hun wortels in de Griekse 

taal en in de Griekse filosofie.  

Maar de willekeur, het “zomaar 

gebeuren” van de godenwereld, 

staat zo enorm ver af van wat in 

de Joods Christelijke Traditie 

naar voren komt: Een betrokken 

God, die echt gééft om de 

mensen, die verdriet en gein heeft 

om hen, die boos wordt en een 

mooie nieuwe wereld belooft. 

Kwetsbaar als een klein kind in 

deze wereld komen, overgeleverd 

zijn aan mensenhanden en 

mensenharten: dat is iets heel 

nieuws en dat blijft ook Nieuws. 

Goed Nieuws. Evangelie. 

Advent dus.  De KLEUR is 

Paars. Een vastentijd gaat vooraf, 

ook aan het kerstfeest. De 

voorbereiding op kerst is 

ingetogen. Anders dan in de 

winkels, waar je nu al de weg 

kwijtraakt op zoek naar gewone 

dingetjes, omdat er ineens een 

hele afdeling in sprookjesachtig 

duister met overal lichtjes en 

glittertjes is gehuld. Ik kan er van 

alles kopen, van bal tot kaars, van 

Engel tot Herder, devoot, 

uitbundig en het ruikt allemaal 

n a a r  d e n n e n g r o e n .  E e n 

surrealistische ervaring als je dan 

weer in je t-shirt buiten staat te 

zweten in de hete zon.  

De eerste Adventszondag, in ons 

geval op 30 November “Excita 

potentiam tuam”. Het vol 

verwachting klopppen van het 

hart van de Maagd, het op 

ópbloe ien  s taan  van  de 

Vijgenboom , de opwachting van 

de Bruidegom is het teken waarin 

wij deze dag vieren.  

Er wordt belijdenis gedaan door 

Chantal Bishoff en Ian Gabriel 

Pietersz zal worden gedoopt (d.i. 

omdat de Fortkerk gesloten was 

op  23  November  i .v .m. 

evenementen op het Fortplein!). 

Een dag van opvlammende hoop.  

De Kindernevendienst gaat aan 

de slag met  het  thema 

“Langverwacht en onverwacht” 

waarbij langzaam maar zeker de 

deurtjes van de adventskalender 

worden opengemaakt. Een goede 

herinnering uit mijn jeugd, zo'n 

deurtje dat temidden van het 

glitteren en glinsteren met de 

punt van de nagel moet worden 

losgepeuterd, en dan komt er een 

beeld achtervandaan; steeds weer 

een verrassing: Onverwacht. Zo 

gaan we ook met de kinderen op 

weg naar kerst. Thema op 30 

November: “Verwachten” 

De tweede Adventszondag (7 

December) heet, heel mooi: 
“Reminiscere” God gedenkt ons, 

zoals ook de Goede Herder zijn 

schapen gedenkt. We gaan op 

deze zondag dan ook “de Wei” 

in.  

Er wordt nader bekend gemaakt 

Wijknieuws Fortkerk 
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Zondag 21 december is weer 

p a a r s .  D e z e  z o n d a g 

heet :”Rorate Coeli.” Het is niet 

aan ons gegeven om de hemel op 

aarde te maken. Het Vrederijk is 

zo moeizaam te stichten. De 

hemel moet naar de aarde 

toekomen om die vrede in ons te 

st ichten, opdat  ook wij 

vredestichters kunnen zijn.. De 

bede bij deze zondag is dan ook: 

“ D a u w t  h e m e l e n  v a n 

omhoog.” (rorate coeli). Maar 

om open te staan voor wat de 

hemel ons biedt, moeten we ons 

vertrouwen schenken. Zoals 

Maria haar vertrouwen gaf aan 

de engel. Die met NOGAL een 

heftige boodschap bij haar 

kwam! Het thema voor de 

kinderen is dan ook: Vertrouwen. 

 

's Avonds is er voor de jongere 

kinderen een Kinderkerstfeest! 

Elders in dit kerkblad treft u de 

a d v e r t e n t i e  a a n .  H e t 

kinderkerstfeest wordt mede 

door de kindernevendienst van 

de Fortkerk georganiseerd. Het 

spreekt vanzelf dat ALLE3 

welkom zijn. Alleen de 

“doelgroep” in verband met het 

verhaal is de kleinere jeugd.  

 

Aan de kerstdienst op 25 

december zal het Koor van de 

Fortkerk “Forti Kantando” o.l.v. 

S y l v i a  N i s b e t h ,  h a a r 

medewerking verlenen.  

Op 28 december is er de 

mogelijkheid tot het ontvangen 

van de H. Doop. Als u zich nog 

niet hebt opgegeven voor de 

doop kunt u dat doen bij Mw. 

Cecily Rademacher van het 

Kerkelijk Bureau. 

Deze maand is de doop op de 

LAATSTE zondag i.v.m. gasten 

die uit het buitenland wellicht bij 

de doop aanwezig willen zijn.   

Op 31 december begint om 19.00 
uur de dienst in de Fortkerk 

waarbij wij onze geliefden 

herdenken die ons in het 

afgelopen jaar ontvallen zijn. U 

kunt tijdens deze dienst een 

lichtje aansteken aan de 

paaskaars  (Opstanding!) en de 

namen van uw dierbaren worden 

genoemd. 

U bent zeer welkom om met ons 

te gedenken en om samen zo wij 

hopen, bemoedigd en gesteund 

het nieuwe jaar in te gaan. 

 

Activiteiten van de maand 

december 2008 en januari 2009 

Iedere maandagochtend is er 

om 10.00 uur een kleine 

Kerkdienst in huize Zorg en 

Hoop. 

Ds. Végh en Ds. Boezewinkel 

gaan om en om naar Huize Zorg 

en Hoop (dependance) aan de 

Schout Bij  Nacht Karel 

Doormanweg om daar een 

verhaal uit de bijbel aan de 

bewoners te vertellen en om met 

hen wat liederen te zingen. Een 

ieder die deze bijeenkomsten met 

zijn of haar aanwezigheid wil 

ondersteunen is Van Harte 

Welkom. U kunt zich melden bij 

een van de predikanten. 

 

1, 8, 15 december, Kerstvakantie 

3IET, 5, 12, 19, 26 Januari 16.30 

uur- 17.30 uur in de Flamboyant: 

Jeugcatechisatie o.l.v. Ds. 

Boezewinkel 

2 December en 5 Januari 2009, 

1 9 . 3 0  i n  d e  F o r t k e r k : 

G e s p r e k s g r o e p 

geloofsopvoeding. 

2 december 10.00 uur in de 

Tamarijn: gespreksgroep “Op 

weg naar kerst; en Sinterklaas 

dan?” 

6 januari 10.00 uur in de 

Tamarijn: Gespreksgroep: “Een 

nieuw Begin” 
8  december  10 .00  uur : 

Kerstdienst op Zeelandia MET 

AVO3DMAALSVIERI3G 
19 december 18.00 uur: 

Kerstdiner voor de Senioren in 

de Fortkerk 

21 december 18.00 uur: 

Kinderkerstfeest in de Fortkerk 

24 december: 23.00 uur: Groot 

Kerstfeest op het Fortplein 

25 december 09.30 uur: 

Kerstfeest in de Fortkerk met 

“Forti Kantando” 

28   december: Doopdienst 

31 december: 19.00 uur in de 

Fortkerk. Oudjaarsdienst met 

herdenking van hen die zijn 

heengegaan. 

 

Wij wensen U een bijzonder goed 

en zegenrijk Kerstfeest en een 

prachtig liefdevol 2009 toe! 

 

Ds. Afke Boezewinkel 

 
Op zondag 21 december a.s is er een kinderkerst-
feest in de Fortkerk 
We beginnen  om 18.00 uur met een hapje en 
drankje met aansluitend het kinderkerstfeest. 
We gaan zingen, muziek maken, naar een  mooi 
verhaal luisteren en nog veel meer!! 
Kom je ook?? Je papa, mama opa, oma, nichtje, 

neefje, buurkinderen en al je vriendjes en vriendinnetjes mogen 
ook komen. Het is voor iedereen , maar zeker voor jou! 
En wil je wat lekkers meenemen dan ligt er beneden in de ont-
vangsthal een intekenlijst voor allemaal lekkere dingen 
(uiteraard mag iedereen hier wat op invullen). 
 
Tot 21 december . 

KinderkerstfeestKinderkerstfeestKinderkerstfeestKinderkerstfeest    

21 december 200821 december 200821 december 200821 december 2008    

Ooit hadden we het idee om 

een soort “Filmhuis” in het leven 

te roepen, waarin wij dan Films 

met een boodschap zouden verto-

nen. Wel, wat niet is kan nog ko-

men. Maar tot aan die tijd wil ik 

graag boeken en films voor wat 

het de inhoud betreft met u delen.  

Afgelopen periode werden wij op 

het eiland opgeschrikt door het 

bericht dat een ventje van 9 met 

een pistool in zijn schooltas werd 

aangetroffen. Het is niet het eer-

ste incident. Ook “dichter bij het 

vuur” is er een leerling met een 

pistool in zijn tas op school be-

trapt. Tot ontzetting en paniek 

van de betreffende leerkrachten. 

Het zal je gebeuren! 

Dushi Korsow, vrede op aarde en 

in de mensen een welbehagen. 

We kunnen onze ogen er niet 

voor sluiten.  

Dus bekeek ik eens twee DVD's 

waar het fenomeen “high-school 

shooting” tot thema gemaakt was. 

De ene heet: “Her life before her 

eyes” en de andere heet: 

“Elephant.” Beide zijn de moeite 

van het bekij-

ken waard. Niet 

om de schoon-

heid. Maar om 

de loodzware 

realiteit ervan. 

Vooral de laat-

ste dvd is bui-

tengewoon in-

drukwekkend. 

De film lijkt op 

een documen-

taire over een 

gewone doorsnee Amerikaanse 

High-school. Er zijn aardige kin-

deren, kinderen die verlegen zijn, 

geplaagd worden, meisjes die 

veel met hun uiterlijk bezig zijn, 

leuke knappe jongens die verke-

ring hebben met leuke knappe 

meisjes, meisjes die zich scha-

men voor de haren op hun benen 

omdat ze zich niet scheren mo-

gen van thuis, kinderen die streng 

door hun ouders gecontroleerd 

worden en beschermd worden 

(en “Niks” mogen, zeggen ze tot 

hun ergernis), aardige leraren, 

vervelende leraren, jongelui met 

hobbies. Jongelui die zich suf 

vervelen. Jongeren met moeilijke 

problematische verhoudingen 

met hun ouders. Jongelui met 

eigenlijk geen contact met hun 

ouders. Kortom: een zeer norma-

le doorsnee school. Al die kinde-

ren worden zonder commentaar 

door de camera gevolgd. In hun 

wel en wee. Niemand valt bijzon-

der op. De sfeer is alledaags. En 

toch zit er in die sfeer enorm veel 

dreiging.     

Een jongen valt niet op. Wordt 

geplaagd, heeft een vriend met 

w i e  h i j  ( a g r e s s i e v e )

computerspelletjes doet. Hij 

speelt piano. Für Elise en de 

Mondscheinsonate. Tedere mu-

ziek! Heeft een slaapkamer en 

een zitkamer voor zichzelf. Zijn 

ouders bemoeien zich nauwelijks 

met hem. Kwakken het ontbijt op 

zijn bord. En mopperen wat op 

hem.  Niet extreem zielig of raar 

of zo. En toch is het deze jongen 

    

Film nieuwsFilm nieuwsFilm nieuwsFilm nieuws    

Vervolg op pagina 13. Uit “Elephant”. 
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 EMMAKERK 

Wijk 3                                        

Kerkenraadsleden Gironummer  

“Wijkwerk Emmakerk” 

580-101 

Ouderlingen: 
Zr.  H. Baank (voorz.) 

Zr. M. Stomp 

 

 

 

767 6920 

737 9886 

Diakenen: 
Zr. C. Tevreden 

Br. O. Griffith 

Zr. F. Da Costa Gomez 

(ook Jeugdouderling) 

Kosteres: 
Zr. M. Morgenstond 

 

868 4247 

737 7745 

461 8332 (w) 

526 1566 (c) 

 

737 8985 

Predikant 
Ds. Hans Végh 

Beurs 87, Montaña 

Tel:  737 3070 (huis/kantoor) 

        661 6339 

E-mail: hans@vegh.tk 

Website: www.vegh.tk 

Nieuws uit de Emmakerk 

AAAAdvent 

Op 30 november a.s. is het de 

eerste zondag van Advent. 

“Advent” betekent “komst”. We 

leven heen naar het feest van de 

komst van Jezus Christus in de 

kerstnacht, het kerstfeest. Hij 

kwam in onze donkere nacht, om 

vrede te brengen, verzoening met 

God. Hij kwam uiteindelijk om 

zijn leven te geven aan het kruis. 

Dat offer betekent voor ons het 

leven, het eeuwige leven met God 

en bij God. Daarom mogen we 

blij zijn en feestvieren. In de Ad-

ventstijd zullen de kinderen de 

adventskaarsen weer ontsteken en 

ze zullen er een gedichtje bij zeg-

gen. We zullen in deze tijd ook 

onze adventsliederen zingen – 

liederen vol hoop en verwach-

ting, getuigende van het licht, dat 

in deze wereld kwam. 

In de dienst van 21 december a.s. 

zal Marc Jozef, zoontje van br. 

Richard en zr. Chantal Mijnheer 

gedoopt worden. Hij ontvangt het 

teken van Gods liefde en trouw. 

 

Seniorenkerstfeest 

Op 15 december a.s. is er weer 

een seniorenkerstfeest in de 

Flamboyant. We beginnen ons 

samenzijn  met het Heilig Avond-

maal. Daarna zijn er drankjes en 

hapjes en is er gelegenheid voor 

onderlinge ontmoeting. “Komt 

allen tezamen”.  

 

Kerkdiensten 
Aan het eind van het jaar is het 

altijd druk met bijzondere kerk-

diensten. Ik noem u: de kerst-

nachtdienst op het Fortplein, 

waarin ds. Afke Boezewinkel dit 

jaar de meditatie zal houden. De 

volgende morgen hebben we een 

kerstdienst in onze eigen Emma-

kerk, waarin ik hoop voor te 

gaan. Op 31 december a.s. heb-

ben we de oudejaarsdienst. We 

herdenken hen, die uit ons mid-

den weggenomen zijn. We blik-

ken terug op het afgelopen jaar. 

We mogen dat doen vanuit de 

Schriften, want zij verspreiden 

het licht, Gods licht. Zo’n laatste 

dag van het jaar wordt door ieder-

een weer verschillend ervaren: de 

een is blij, omdat hij iets moois 

heeft meegemaakt, de ander is 

weemoedig vanwege 

verlies of rouw. God 

zij met ons op deze 

laatste momenten van 

het jaar. We mogen 

bidden of Hij ons 

vasthoudt en leidt 

over de drempel naar 

het nieuwe jaar. 

 

Onze zieken 

Br. E. Smith moest in 

het St. Elisabeth-

hospitaal worden op-

genomen wegens epi-

lepsieaanvallen.  

Wijknieuws Emmakerk 

Gebedsgroep: 
Wekelijks op dinsdag in de Con-

sistorie, 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. 

 

Onder de boom:  
Vrije onderwerpen. 

Maandelijks op een donderdag in 

de Consistorie, 19:30-21:00 uur. 

27 nov, 11 dec, 8 jan, 22 jan, 5 

feb, 19 feb, 5 mrt, 19 mrt. 

 

Bijbelstudie: 

De brief van Jacobus. 

Maandelijks op een donderdag in 

de Consistorie, 19:30-21:00 uur. 

4 dec, 18 dec, 15 jan, 29 jan, 12 

feb, 26 feb, 12 mrt, 26 mrt. 

 

Zangdiensten:  
Maandelijks op vrijdag van 19:30

-21:00 uur in de Emmakerk 

19 dec, 23 jan, 27 feb 

 

ACTIVITEITE�  

Seizoen 2008/2009 

Website: 

Emmakerk.freeservers.com 
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Zr. Krijnie Wout moest in Neder-

land een herniaoperatie onder-

gaan. 

De afgelopen weken was ik ziek. 

Ik had het dengue-virus opgelo-

pen. Nu hoop ik langzamerhand 

weer aan de slag te gaan.  

God zij met al onze zieken, thuis 

of in het ziekenhuis.  

 

Gespreksgroepen 

Op het ogenblik zijn er twee ge-

spreksgroepen in onze wijkge-

meente: de Bijbelstudie over de 

Jacobusbrief en de “vrije ge-

spreksgroep” “onder de boom”. 

Met name de eerste kring kan nog 

wel wat deelnemers gebruiken. Ik 

hoop echt, dat er nog meer ge-

meenteleden zich aanmelden 

voor de bijbelstudie. Want de 

studie van de bijbel is toch een 

van de centrale bezigheden van 

een gemeente. Het is belangrijk, 

dat ook in onze wijkgemeente de 

bijbel opengaat en besproken 

wordt. Want daaruit moeten we 

toch leven. Ik nodig u allen uit 

om te komen. Dit geldt trouwens 

ook voor de gebedsgroep. Ik ben 

blij met de weinigen, die er ko-

men, maar het zouden er meer 

kunnen zijn. Ook van het gebed 

moet de gemeente toch leven. In 

het gebed mogen we God onze 

noden voorleggen, maar ook bid-

den om een levende gemeente. 

Misschien kent u de vorm van 

een gebedskring niet, maar laat u 

dat niet weerhouden om te ko-

men. We ervaren deze gebeds-

kring als zeer waardevol. 

 

De beste wensen 
Mag ik u tenslotte mede namens 

mijn  gezin gezegende kerstdagen 

en een gezegend Nieuwjaar toe-

wensen! 

 

Ds. Hans Végh 

Extra kerk-

diensten 

15/12 Ds. H. Végh Senioren

 kerstfeest + H.A in de 

 Flamboyant om 18:00 uur. 
22/12 Kinder- & jongerenkerst-  
 viering in de Emmakerk 
 om 19:00 uur. 
24/12 Kerstnachtdienst op het  
 Fortplein om 23:00 uur. 
31/12 Ds. H. Végh Oudejaars
 dienst in de Emmakerk  
 om 19:00 uur. Jeugddienstvoorganger Sarah Rhuggenaath. 
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We hebben onze domi Hans 

Végh een paar weken  moeten 

missen in en rond Emma. Hij is 

gepakt door dengue, vervelend 

voor ons, maar meer nog voor 

hem. Hij baalde ervan en wilde 

als het enigszins kon met koorts 

toch aan het werk. Natuurlijk 

mocht en kon dat niet. Een mens 

moet nu eenmaal 1. Naar zijn/

haar lichaam luisteren, 2. Goed 

voor zijn/haar lichaam zorgen. 

Het gaat nu beter en als het zo 

doorgaat, kan hij zachtjesaan op-

starten. 

Ik zeg zachtjesaan domi. We be-

groeten u  weer graag in Emma. 

Br. D’Arcy Lopes en zr. Yvonne 

Isidora-Gumbs gingen met mil 

a m o r  v o o r  i n  E m m a . 

Een masha danki en een stevige 

brasa stuur ik hierbij naar onze 

e n g e l e n  i n  n o o d .  

d’Arcy gaf ons de boodschap, dat 

we veel en meer moeten dienen, 

dan bediend willen worden 

naar het voorbeeld van de Here 

Jezus. 

Yvonne had het over ons druk 

zijn en geen tijd hebben voor 

Onze Heer, geen tijd voor bij-

bellezen, bidden, terwijl Hij altijd 

tijd voor ons heeft, altijd zo goed 

voor ons zorgt. 

Twee prachtige boodschappen 

om over na te denken en toe te 

passen in ons eigen leven. 

Een mooi voorbeeld van God’s 

Liefde voor ons: 3 weken geleden 

belde onze domi mij op zondag-

morgen om half 8 af. Hij was 

ziek, hij had alsmaar getwijfeld, 

maar het ging gewoon niet. 

Geen paniek bij Emma. Juist dié 

zondag hadden wij onze eerste 

Jeugddienst gepland, het kon ge-

woon niet mooier. Jammer was 

wel, dat domi de jeugddienst niet 

kon bijwonen. 
    

�EVE�DIE�ST. 

Wat goed al die kindertjes in de 

kerk. Al die vrolijke en blije 

gezichtjes als ze naar hun dienst 

gaan. En zodra de preek begint, 

zie je zr. Jeannette Kroes ook 

naar achteren lopen met haar  

orgeltje. Zij speelt en de leiding 

leert de liedjes aan. Een gezellige 

drukte is het daar, de kinderen 

lopen rond en willen een rol in  

het Kerstspel, ze hebben er zin in. 

Je kunt gewoon de warmte van 

Advent en het  naderend 

Kerstfeest- het feest van Het 

Licht- in onze Consistorie voe-

len . 

 

ADVE�T. 
Heer, leer ons als een kind te zijn, 

in wie Gij welbehagen hebt. 

Gij zijt het die de vrede schept, 

dat onbevreesd en onbevangen,                                       

de mateloze, zonder grenzen, 

uw komst verbeidt met groot ver-

langen, in het ootmoedig hart van 

mensen, temidden van de felste 

pijnen. 

Nu is het donker, overal, laat ons  

dan blij het Licht begroeten, 

de Vader in de Zoon ontmoeten, 

geknield in een verachte stal. 

Huib Fenijn, 

 

Uit: Er komt een dag… 

 

ZIEKE�. 

Zr. Zusie Davelaar is weer terug 

van Colombia, ze zat weer in de 

kerk. Wat fijn! Ze heeft nog wel 

pijn, maar het is te dragen, we 

bl i jven voor  j e  bidden. 

Br. Juul Hoefdraad, gaat het een 

beetje? Beterschap! Ook voor zr. 

Bierman.  

Na het Feest 

van het 

Licht, resten 

er nog een 

paar dagen 

voor het jaar 

2009. 

 

Dus buigen 

wij ons aan-

biddend 

neder voor 

U, onze 

Heer en 

God! 

Aan U ver-

trouwen wij 

ons leven, 

de toekomst 

en geheel ons lot! 

Gezegende Kerstdagen, Gezond-

heid,  

 

God’s rijkste zegen voor 2009! 

 

Namens de Kerkenraad, 

Jet Baank. 

Wijknieuws Jet 

Een aantal van onze jeugdleden die de jeugddienst op 2 

november hebben georganiseerd. 

De kinderen in afwachting van de kindernevendienst in de con-

sistorie. 

Dit jaar valt de eerste advents-

zondag op 30 november en zoals 

ieder jaar beginnen we ook met 

de kinderen in de kerk op deze 

eerste zondag van advent uit te 

zien naar de komst van het Kind-

je Jezus in Bethlehem. Ook dit 

jaar leven we in de weken van 

advent toe naar het kerstfeest aan 

de hand van een adventsproject.  

Al eeuwenlang staan mensen in 

deze weken stil bij de verwach-

ting van de komst van het licht in 

de wereld.  

Het project ‘Langverwacht en 

onverwacht’ maakt dit jaar de 

verwachting, die in deze weken 

zo’n belangrijke rol speelt, duide-

lijk via een grote adventskalender 

die voorin de kerk komt te han-

gen.  

Als alle luikjes van 

de kalender nog 

dicht zijn zien we 

een donkere stad.  

Door elke week een 

luikje te openen ko-

men afbeeldingen bij 

de verhalen tevoor-

schijn. Daarmee 

breekt langzaam 

maar zeker het licht 

door in de stad en 

leven we toe naar 

kerst: het feest waar-

op we vieren dat het 

licht doorbreekt in de 

wereld.  

 

Kinderen- en jonge-
renkerst-viering. 

Zoals gebruikelijk 

houdt de Emmakerk 

 

JONGERENRUBRIEK EMMAKERK 

ook dit jaar haar kinder-& jonge-

renkerstviering.  

De kerstviering is op 22 decem-

ber om 7 uur ’s avonds in de 

Emmakerk.  
Naast mooie kerstliederen en 

gedichten zal ook het prachtige 

kerstspel ‘Vol verwachting tikt 

de klok’ door verschillende kin-

deren en jongeren worden opge-

voerd.  

Na afloop is er een tractatie voor 

iedereen. 

Zowel U/jij als moeder, vader, 

oma, opa, broer, zus, oom, tante, 

vrienden en vriendinnen worden 

alvast hartelijk uitgenodigd om 

naar deze viering te komen. Het 

is beslist de moeite waard!  

 

Farida Da Costa Gomez 
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Micha profeteert in de 8e 

eeuw vóór Christus. Hij profe-

teert niet alleen de ondergang van 

Israël, maar geeft het volk ook 

hoop. Hij wijst op de komende 

Messias, die eens geboren zal 

worden in Bethlehem. Vanzelf-

sprekend is dit niet. Jeruzalem 

was de hoofdstad. Daar was de 

tempel en daar zat de regering. 

Daar waren de paleizen. Maar 

Bethlehem was in die dagen 

slechts een kleine vlek en ver-

bleekte bij de pracht en praal van 

de hoofdstad. Toch richt Micha 

zijn kijker op Bethlehem, want 

daar zal het gebeuren. Daar zal 

iemand geboren worden, die zal 

heersen over Israël. Het is geen 

gewone koning. Nee, zijn oor-

sprong ligt in lang vervlogen tij-

den; hij is van goddelijke oor-

sprong. Hij was al bij God vóór 

Hij geboren werd. In Hem werd 

waar wat de evangelist Johannes 

later zou zeggen: “Het woord is 

vlees geworden”. Hij zou gebo-

ren worden uit een vrouw, zegt 

Micha. In het Nieuwe Testament 

leren we de naam van die vrouw 

kennen: Maria. 

De komst van dit kind van 

Bethlehem zal grote implicaties 

hebben voor de wereld. “De broe-

ders worden niet langer aan hun 

lot overgelaten”, zegt Micha. Wie 

zijn die broeders? Dat zijn Gods 

schepselen. God heeft naar hen 

omgezien. Hij stuurde in de kerst-

nacht zijn Zoon om de wereld te 

redden; om de kloof tussen Hem 

en ons te overbruggen. 

Volgens Micha zal dit kind het 

volk Israël als een herder weiden. 

In het Nieuwe Testament noemt 

Jezus Zich de goede herder, die 

gekomen is om het verlorene te 

zoeken. Een herder heeft liefde 

voor zijn schapen. Hij zoekt ze 

op als ze verdwaald zijn. Maar 

deze herder is niet zomaar een 

herder. Hij is bekleed met macht 

en majesteit. God heeft Hem 

kracht gegeven om te doen wat 

Hij moest doen; Hij heeft Hem de 

macht gegeven om zijn missie op 

aarde te voltooien. Daarom zullen 

zijn schapen veilig wonen, want 

Hij zal heersen op de aarde en Hij 

brengt vrede. 

Tot zover de kersprofetie van 

Micha. Het is een indrukwekken-

de profetie, vol van hoop. Micha 

legt zich niet neer bij de bestaan-

de toestand, maar hij ziet verder. 

Hij ziet de dageraad voor zijn 

volk gloren. Eens zal God ingrij-

pen om een einde te maken aan 

de nacht. In het kerstevangelie 

lezen we hoe vaak mensen om-

straald worden door Gods licht. 

Denkt u maar aan de herders in 

de donkere nacht, die verlicht 

werden. 

Maar wat zien we nu van dat 

licht?, kun je je afvragen. Leeft 

deze wereld in vrede en welzijn? 

We zien toch vaak oorlog en ge-

weld, honger en armoede? Dat is 

zo. Maar het is ook zo, dat God 

Zich daarbij niet neerlegt. Hij 

strijdt tegen het kwaad. Juist 

daarom kwam Jezus in de kerst-

nacht in deze wereld. Hij was de 

lang beloofde Messias, die Gods 

heil zichtbaar zou maken. Hij 

deed dat door zijn woorden en 

daden, door zijn prediking en 

wonderen en niet in de laatste 

plaats door zijn lijden en sterven 

aan het kruis. Zo was Hij de we-

reld nabij, onzelfzuchtig, vol lief-

de en bewogenheid. En wij? Wij 

mogen dit uitdragen in woord en 

daad. We mogen levende getui-

gen zijn van deze Heer en laten 

zien waar het Hem om begonnen 

is.  

Ik wens u allen gezegende ad-

vents- en kerstdagen toe. 

                                                                                                                

Ds. Hans Végh 

Which character in the parable 

do we reflect as VPG, as Ebe-

nezer, as Emmakerk as Fort-

kerk? An expert in law, a 

priest, the levite, or as vulner-

able ones in need of a helper, a 

comforter, a protector? As 

good Samaritan? 

Is it not true that our church is 

always in need of a helper, a 

comforter, a protector? The 

VPG is in need of The good 

Samaritan! 

And is it not so that the whole 

purpose for Gods’ Church is to 

be there for those in need? He 

wants us to take care of the 

poor, the wounded, the sick 

and the lost. He wants the 

church to take care of this in 

unity. In 1 Corintans 12 we 

read that each one of us is part 

of one body. ‘12The body is a 

unit, though it is made up of 

many parts; and though all its 

parts are many, they form one 

body.  So  i t  i s  wi th 

Christ.  27@ow you are the 

body of Christ, and each one 

of you is a part of it.’ Could it 

be that the total body, that all 

of us in unity should take care 

of the ones in need. Could it 

be that together in unity we 

become as the ‘good Samari-

tan’. Could it be that we some-

times fail because we don’t 

function as a body? Is this not 

where the focus of the VPG 

should be? VPG as a good Sa-

maritan, a body where differ-

ent parts function in unity in 

order to take care of the ones 

in need.  

And where can we find these 

people that can use our help, 

our care? Is it not on the way 

from Jericho to Jeruzalem. Is 

it not out there, outside of our 

comfort zones? Ouside the 

walls of our church! 

 

How we should love 

There are so many teachings 

in this simple parable of the 

good Samaritan: In this par-

able Jesus also teaches us how 

we should love our neighbor, 

the stranger, the one in need, 

anyone in need. Jesus teaches 

us what this love entails: it is 

action. It is not simply praying 

but it is action: it is bandaging 

the wounds of the man, it is 

lifting him up on the donkey, 

it is bringing the man to the 

inn, it is paying for the ex-

penses etc. Love is action. 

Let us pray that God the Fa-

ther, His son Jesus Christ who 

is our Savior and His Holy 

Spirit will help us to become 

better good Samaritans as in-

dividuals and as church!  

A different perspective on the parable of the good  

Samaritan         Continuation of page 5. 

Kerstgedachten van Micha 

    

GEBOREN IN BETHLEHEMGEBOREN IN BETHLEHEMGEBOREN IN BETHLEHEMGEBOREN IN BETHLEHEM    

as our example. We want to 

become like him. We want to 

love and care for those that are 

in need. We acknowledge that 

we sometimes fail in caring 

and loving unconditionally. 

Yes, this good Samaritan Je-

sus is our great example. And 

he commands us to do as He 

did, to follow His example. 

May God help us with this. 

The church as ‘good Sa-

maritan’: one body made up 

of many parts 

    
    

FENICISCHE BEGRAAFPLAATS GEVONDENFENICISCHE BEGRAAFPLAATS GEVONDENFENICISCHE BEGRAAFPLAATS GEVONDENFENICISCHE BEGRAAFPLAATS GEVONDEN    

Het Antilliaans Dagblad 

meldde op 13 november j.l., dat 

archeologen in de Libanese ha-

venstad Tyrus een begraafplaats 

uit de tijd van de Feniciërs heb-

ben opgegraven. In een gebied 

van 300 vierkante meter vonden 

de archeologen meer dan zestig 

hermetisch afgesloten urnen met 

geblakerde botten. De vondst zal 

historici belangrijke informatie 

verschaffen over de Feniciërs, 

zoals eetpatronen en sociale ver-

houdingen. 

Dit soort vondsten helpt ons ook 

om de bijbelse berichten beter te 

verstaan. 

De Feniciërs worden ook in de 

Bijbel genoemd. 

 

Wie waren zij eigenlijk? De Feni-

ciërs woonden in Fenicië, een 

kuststrook ten noorden van de 

Karmel tussen de Middellandse 

Zee en de Libanon. Centra waren 

Tyrus, Sidon en Byblos, in het 

Oude Testament “Kanaän” (Ex. 

16:35; Joz. 5:12) en “Sidon” ge-

noemd (1 Kon. 5:20; Dt. 3:9). De 

bewoners van deze kuststrook 

zijn Semieten, die een aan het 

Hebreeuws verwante taal spreken 

en Semitische goden vereren met 

El als hun opperheer. 

Fenicië bestaat eigenlijk uit een 

aantal stadstaten, die wat betreft 

de binnen- en buitenlandse poli-

tiek en religieuze aangelegenhe-

den elk hun eigen gang gaan. 

Ze houden zich vooral bezig met 

handel en zeevaart ( 1 Kon. 

9:27v.; Ez. 27) en krijgen daar-

door grote invloed in de hun om-

ringende landen. Ze stichten ko-

loniën in Noord-Afrika en Zuid-

Spanje. Zo zijn Carthago en Ca-

diz door hen gesticht. De kern 
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van hun rijk verschuift daar later 

ook heen. 

Politiek gezien behoort Fenicië 

tijdenlang tot de Egyptische in-

vloedssfeer. In de 12e eeuw v.C. 

echter stort de Egyptische heer-

schappij ineen. Dat betekent een 

relatieve zelfstandigheid voor de 

stadstaten, maar ze hebben wel 

last van het binnendringen van de 

Zeevolken (Filistijnen?).  Later 

krijgen ze te maken met het As-

syrische wereldrijk. Rond 1000 

moeten ze schatting betalen aan 

de Assyrische koningen, maar ze 

kunnen hun zelfstandigheid be-

waren, tot koning Tiglat-Pileser 

III de kustvlakte onderwerpt. 

Van ca. 1200 tot 750 v.C. heeft 

Israël nauwe betrekkingen met 

Fenicië. De relatie is vreedzaam 

en er is veel handel tussen beide 

gebieden. David en Salomo krij-

gen van koning Chiram I van Ty-

rus niet alleen hout voor de bouw 

van het paleis en de tempel in 

Jeruzalem, maar ook arbeiders. 

Salomo moet echter in ruil daar-

voor 20 Galileese steden afstaan 

aan de Tyriërs (1 Kon. 9:11vv.). 

Daardoor gaat de gebiedsuitbrei-

ding van David weer verloren. 

Samen met de Feniciërs bouwt 

Salomo in Esjon-Geber aan het 

noordelijke uiteinde van de Golf 

van Akaba een vloot op, waarmee 

hij handel drijft op Ofir (1 Kon. 

9:26vv.; 10:1). 

Het huwelijk van Achab van Isra-

ël met Izebel, de dochter van ko-

ning Etbaäl van Sidon (Tyrus) (1 

Kon. 16:31) brengt voor een deel 

het weggeschonken gebied weer 

in handen van het huis van Omri. 

Door dit huwelijk wordt echter de 

Baälcultus bevorderd (vgl. Jes. 

23; Ez. 26-28). 

 

Later valt Fenicië onder invloed 

van het Nieuw-Assyrische rijk en 

het Nieuw-Babylonische rijk, nog 

weer later onder die van het Per-

zische rijk. In deze laatste periode 

bloeien de stadstaten weer op. In 

deze tijd zijn de steden van Feni-

cië al onderhevig aan Griekse 

invloed. Dit zal er mede de oor-

zaak van zijn, dat Alexander de 

Grote wordt verwelkomd. In 146 

v.C. veroveren de Romeinen het 

gebied. Het is dan definitief ge-

daan met de Fenicische invloed. 

De Feniciërs kennen vele goden, 

zoals El, Baäl Van Sidon, de 

vrouwelijke moedergodin Baälat 

van Byblos, Astarte van Tyrus en 

Sidon en Asjerat van Ugarit. Het 

zijn veelal vruchtbaarheidsgoden. 

De profeten van Israël, zoals Elia, 

strijden fel tegen hen en hun in-

vloed op het godsdienstige leven 

van Israël. 

Ook in het Nieuwe Testament 

wordt Fenicië meerdere malen 

genoemd. Het N.T. spreekt van 

het Fenicisch deel van de Ro-

meinse provincie Syria. Jezus 

brengt een bezoek aan dit gebied 

(bv. aan de Syrofenicische 

vrouw, Mt. 15:21-28, Mk. 7:24-

30) en mensen uit dit gebied ko-

men naar Hem toe (Mk. 3:8). 

Christenen, die na de vervolging 

van Stefanus vluchten, brengen 

het evangelie naar de Joden in 

Fenicië. (Hand. 11:19). Paulus 

bezoekt op reis naar het apostel-

convent (in 49) de Fenicische 

christenen (Hand. 15:3) en bij de 

terugkeer van zijn collectereis (in 

58) de broeders in Tyrus en Pto-

lemaïs (Hand. 21:2-7). 
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Ds. Hans Végh 

 

 

U hebt mij, Heer de macht gegeven  

Over een droom van chroom en staal 

Die eensklaps een demon kan worden, 

Als ik slechts één seconde faal. 

 

Uw wet heeft mij vanouds geboden 

dat ik niet doden mag, maar God. 

Achter het stuurrad van een auto 

Verbleekt voor velen dit gebod. 

 

‘t Zijn allemaal uw schepsels, Vader, 

Die langs mij flitsen, razendsnel. 

Of onverwachts  mijn rijbaan kruisen, 

Wat is bij tachtig mijl één tel? 

 

Straks kan mijn wiel een doodsnik smoren, 

een mens verminken voor altijd. 

Of kinderen tot wezen maken  

door eigen onvoorzichtigheid. 

 

Heer, geef mij eerbied voor het leven 

van mens en dier, dat kruist mijn baan. 

Laat naast mijn kilometerteller  

Uw streng gebod steeds naast mij staan. 

 

      Bron: Lichtstralen uit het Woord anno 2007. 

door L.E. Johanns 

 

Gebed van een autobestuurder 

De Diaconie van de Verenig-

de Protestantse Gemeente van 

Curaçao die tot doel heeft: 

 

1. het leveren van een bijdrage 

aan het welzijn van de bewoners 

2. het waarborgen dat de bewo-

ners kunnen deelnemen aan de 

samenleving 

3. het zorgdragen van (bewoners) 

groepen in kwetsbare, afhankelij-

ke en nood situaties,  

vraagt Uw aandacht voor het vol-

gende: 

Nu de prijzen van alle basisbe-

hoeften stijgende zijn, worden de 

pogingen van boven beschreven 

groepen om rond te komen nog 

eerder gedoemd tot mislukking, 

waardoor noodsituaties ontstaan. 

De Diaconie en zeker ook andere 

‘hulp in nood’ organisaties op 

Curaçao vragen U meer dan ooit 

geld en/of goederen te schenken, 

dan wel loonsverhoging te geven 

en zo ‘zijn naasten’ bij te staan. 

Immers Jezus sprak: “Dat wat gij 

aan de minste van Uw broeder/

zuster doet, doet gij aan Mij.” 

Maar ook in Zijn ‘Bergrede’ zegt 

Hij: “Zalig zijn de barmhartigen, 

want zij zullen in Gods licht mo-

gen leven.”  

 

 

De Diaconie 

die te ver gaat. Hoe dat in zijn 

werk gaat heeft niets met sensatie 

te maken. Het gebeurt gewoon. 

Het lijkt alsof hij ook teleurge-

steld is over hoe het gaat. Het is 

niet spectaculair. En het is eigen-

lijk veel te snel voorbij. En dit 

spel kun je niet zomaar over-

nieuw laten beginnen… Het ma-

teriaal dat weg is, is weg. De ge-

volgen onvoorstelbaar. Maar dat 

dringt niet door.  

Een zeer indrukwekkende en 

leerzame dvd. Over leegte en 

eenzaamheid. Over het verlies 

van realiteitszin en verbonden-

heid. Over het totaal uit het oog 

verliezen van de waarde en de 

waardigheid van een menselijk 

leven en lichaam.  

Over hoe ontzettend belangrijk 

het is om contact te houden met 

je kinderen op een positieve ma-

nier, tijd nemen voor je kinderen. 

Hun zorgen delen, wat van be-

lang is voor hen met elkaar be-

spreken.  

Over zingeving van het leven en 

de aandacht die daarvoor nodig 

is, en ook: dat je kinderen iets in 

handen kunt geven waar ze zich 

zelf mee kunnen verwerkelijken 

op een positieve en creatieve ma-

nier.  

Ook een uitdaging voor de kerken. 

Bewustmaking. Van wat jij voor 

goede dingen kunt betekenen voor 

de wereld om je heen. Om dat je 

meer bent. Omdat je een toekomst 

hebt in Gods Naam. 

Filmnaam: Elephant. Regisseur: 

Gus van Sant. Bekroond met de 

“Palme D'Or” op het filmfestival 

van Cannes . 

Ds. A. Boezewinkel. 

Film nieuws 
Vervolg van pagina 9. 
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Zo Gezegd 

Geloof in Kunst 

Naam maker: Arent de 

Gelder 1645 – 1727 
Naam schilderij: Simeon en An-

na loven de kleine Jezus 
Materiaal: olieverf op doek (94 
× 107 cm) — ca. 1700 
Bevindt zich in: Mauritshuis, 

Den Haag 
 

Dit schilderij is ook bekend als 

Het loflied van Simeon. 

De godvrezende Simeon had van 

de Heilige Geest vernomen dat 

hij niet zou sterven alvorens de 

Messias te hebben gezien. Op de 

dag dat de ouders van Jezus hun 

kind naar de tempel brachten, 

werd Simeon door de Geest naar 

Vrezen met grote vreze 

door Trijnie Meijer 

Simeon en Anna loven de kleine Jezus 

door Trijnie Meijer 

VVVVrezen met grote vreze 

 
Dit betekent: erg bang zijn 

 

Het spreekwoord komt uit de 

bijbel. In Lucas 2: 9-11 staat: En 

opeens stond een engel des He-

ren bij hen en de heerlijkheid des 

Heren omstraalde hen, en zij 

vreesden met grote vreze. En de 

engel zeide tot hen: Weest niet 

bevreesd, want zie, ik verkondig 

u grote blijdschap, die heel het 

volk zal ten deel vallen: U is he-

den de Heiland geboren, namelijk 

Christus, de Here, in de stad van 

David. 

de tempel geleid, alwaar hij in het 

kindje de Verlosser zag. 

Anna (of Hanna) was een profe-

tes die in de tempel woonde en 

op genoemde dag Simeon bijviel 

in zijn lof. 

door Trijnie Meijer 

Kerst Quiz 

Quiz: 
 

1. Welke engel gaf Maria de boodschap dat ze zwanger zou worden?  

F. Michaël 

G. Rafaël 

H. Uriël 

I. Gabriël 

 

2. Hoe heette de tante van Maria die Johannes de Doper baarde? 

M. Elisabet 

N. Elsbet 

O. Ook Maria 

P. Johanna 

 

3. Welke keizer kondigde af dat inwoners zich moesten inschrijven? 

K. Pilatus 

L. Julius 

M. Augustus 

N. Quirinius 

 

4.Waar gingen Jozef en Maria zich inschrijven? 

A. Bethlehem  

B. Jeruzalem 

C. Rome 

D. Korinthië 

 

5. Hoeveel wijzen kwamen er uit het Oosten geschenken brengen? 

K. 2 

L. 7 

M. Geen één, ze kwamen uit het Westen 

N. De bijbel noemt geen aantal, maar over het algemeen wordt  

     aangenomen dat iedere wijze één geschenk bracht, vandaar dat men  

     altijd uitgaat van 3 

 

6. Naar welk land vluchtten Jozef, Maria en de kleine Jezus? 

U. Egypte 

V. Griekenland 

W. Italië 

X. Syrië 

 

7. Waarom vluchtten Jozef en Maria naar dat land? 

D. Omdat er een vulkaan zou uitbarsten 

E. Omdat koning Herodes Jezus iets wilde aandoen 

F. Omdat er een financiële crisis dreigde 

G. Omdat er een sprinkhanenplaag heerste 

 

8. Waar gingen het gezin toen ze terugkeerden naar Israël? 

K. Hebron 

L. Nazaret 

M. Jericho 

N. Joppe 

Het is een goede traditie om in de december/januari uitgave van 
VPG �ieuws een kerst quiz te plaatsen. Het is ook een goede traditie 
dat Domino’s Pizza deze quiz sponsort en dat er voor u een “large 
pizza” te winnen valt. De juiste oplossing kunt u mailen naar: 
trijniemeijer@hotmail.com. Maar u mag het ook persoonlijk aan 
mij afgeven als u mij in de kerk tegenkomt. Wilt u het telefonisch 
doorgeven dan kunt u mij bereiken op 522-0626. 

De sluitingsdatum van inzending is 15 januari 

2008 en de trekking zal geschieden door één van 

de eigenaren van Domino’s Pizza.  

Doe de  kerst quiz en zet de letters van de juiste 

antwoorden achter elkaar. Het gevonden woord is 

de oplossing. 

Glas in lood: Het kindje Jesus. 
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Reli-Links 

TTTTURKIJE: BESCHOTE� 

DOOR AGE�TE� 

 

Vorig jaar oktober raakten po-

litieke activisten, onder wie de 

19-jarige Ferhat Gerçek, in dis-

cussie met de politie toen zij 

kopieën van een legaal links 

tijdschrift verkochten. De dis-

cussie liep zo hoog op dat de 

agenten het vuur openden. Ger-

çek werd in zijn rug geschoten, 

waardoor hij voorgoed verlamd 

is. 

 

De agenten beweerden dat zij 

schoten uit zelfverdediging. Vol-

gens de advocaat van Gerçek was 

er geen onderzoek op de plaats 

van het misdrijf en heeft de poli-

tie belangrijk bewijsmateriaal, het 

t-shirt van Gerçek, verloren. Hij 

kan veroordeeld worden tot vijf-

tien jaar celstraf. Ook zeven poli-

tieagenten zijn aangeklaagd, maar 

er zijn twijfels over de onafhan-

kelijkheid van het onderzoek naar 

hun betrokkenheid.  

 

Schrijf alstublieft vóór 

1 januari 2009 een be-

leefde brief aan de 

Turkse autoriteiten 

waarin u aandringt op 

een eerlijk proces voor 

Ferhat Gerçek en 

vraagt om een onafhan-

kelijk en grondig on-

derzoek.  

 

Stuur uw brief naar: 

 

Bakýrkoy Pub l ic 

Prosecutor Rahmi Tan 

B a k ý r k ö y  C u m h u r i y e t 

Baþsavcýsý 

Bakýrköy Adliye Sarayý 

34144 Osmaniye Bakýrköy 

Istanbul 

Turkije 

 

En een kopie naar: 

 

Ambassade van de Republiek 

Turkije 

Z.E. de heer Selahattin Alpar 

Jan Evertstraat 15 

2514 BS Den Haag 

 

Your Excellency, 

 

Please allow me to draw your 

attention to the case of Ferhat 

Gerçek. On 7 October 2007, po-

litical activists including 19-year-

old Gerçek were selling copies of 

a legal left-wing magazine when 

they were challenged by police. 

The dispute culminated in offi-

cers opening fire. Gerçek was 

shot in the back, leaving him per-

manently paralyzed. 

 

The officers claimed that they 

fired warning shots in self-

defence. The indictment into the 

case claims that the bullet rico-

cheted and was not a direct shot; 

however, it provides no forensic 

evidence to support this claim. 

Gerçek’s lawyer reported that the 

prosecutor did not conduct a 

crime scene investigation, which 

should have happened under nor-

mal procedure, and a crucial 

piece of evidence, the T-shirt 

Gerçek was wearing when he 

was shot, was lost by police. 

 

The indictment names Gerçek 

and seven police officers as both 

victims and suspects. Gerçek 

could face over 15 years in 

prison if convicted. Although the 

officers are facing trial in con-

nection with their use of force, 

flaws in the investigation mean 

that the person who shot Gerçek 

might not face justice. 

 

I urge the Turkish authorities to 

ensure Ferhat Gerçek’s trial is 

fair. I express my concern about 

the apparent flaws in the investi-

gation and ask that these be sub-

ject to an independent, impartial 

and thorough investigation. 

 

Yours sincerely, 

 

(naam, adres) 

 

www.bijbelspel.nl 

Deze site heeft al eerder in de rubriek Reli-Links gestaan, maar inmid-
dels zijn er meer spellen en verhalen bijgekomen. De site is in principe 
voor kinderen maar ook als volwassene kunt u zich er goed op verma-
ken. U kunt bijvoorbeeld kijken hoeveel bijbels u in een minuut kunt 
vangen. Of u kunt een kerststal opbouwen met blatende schapen. Op 
deze site vindt u ook veel kleurplaten.   
 
www.kerst.gedichtensite.nl 

Een site met kerstgedichten en kerstplaatjes voor de liefhebbers. Er 
staan heel erg mooie gedichten tussen. In de nevencategorie 
“Themagedichten Licht” staan ook gedichten die betrekking hebben op 
kerst. Het is zeker de moeite waard om deze site een bezoekje te bren-
gen. 
 
www.donnasholidaysentiments.com/christmascarols.html 
Een belangrijk onderdeel van ons kerstgevoel is kerstlied-
jes. Met kerstliederen kom je helemaal in de kerstsfeer. 
Heerlijk om al die bekende liedjes weer mee te zingen. 
Op de site van Donna kunt u “christmas carols” beluiste-
ren, maar als u wilt kunt u ook meezingen, want de 
teksten vind u er ook. Wilt u gewoon met een kerstmu-
ziekje op de achtergrond op het web surfen? Zet u dan op 
Donna’s site de “backgroud music” aan. 
 
www.goededoelentest.nl 

Er zijn 12.000 goede doelen in Nederland. Stichting Nationale Goede 
Doelen Test helpt mensen bij het maken van een bewuste keuze. Mis-
schien vindt u het leuk om de test te doen, om op die manier te ontdek-
ken bij welk soort goede doelen uw hart ligt.  
Veel mensen geven rond kerstmis graag blijk van méér dan alleen een 
mooie gedachte aan samen delen of vrede op aarde, zij zetten zich ac-
tief in met het helpen van anderen, of steunen met financiële of andere 
middelen een goed doel. Op Curaçao zijn er ook veel goede doelen die 
uw steun goed zouden kunnen gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn 
Stichting Hulp aan Curaçao, Stichting Kinderdorp Hebron, Fundashon 
Gideon, Stichting Vrienden van Fundashon Samuel, Siloam, Stichting de 
Barmhartige Samaritaan en de Dierenbescherming. Maar er zijn nog tal 
van andere goede doelen. 
En vergeet niet... een persoonlijk gebaar naar een ander is waar het 
toch uiteindelijk om draait met kerst. Geef wat van je tijd en liefde, doe 
vrijwilligerswerk, of maak iemand gewoon blij!  
 
www.waaromkerst.nl 

Waarom kerst? Een interessante vraag op zich. Met 
kerst vieren we de geboorte van Jezus Christus. Zijn 
geboorte heeft de hele wereldgeschiedenis beïnvloed. 
Zijn geboorte markeert zelfs onze jaartelling. Jezus 
werd geboren in het kleine stadje Bethlehem in Israël. 
Sommigen herkenden deze baby als een bijzonder kind, 
de door God gestuurde redder. Anderen zagen niets 
bijzonders in hem. Waarom viert u Kerst?  
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MOPPEN: 
 
 
Een man wordt 

beschuldigd van diefstal en moet voor de 

rechter komen. Rechter: “Hoe komt u aan al die 

nieuwe kerstspullen?” Verdachte: “Ik heb heel 

vroeg kerst-inkopen gedaan, edelachtbare!” 

Rechter: “Hoe vroeg dan?” Verdachte: “Een uur 

voordat de winkel openging!” 

 

Wat is het schoonste roofdier ter wereld? Een 

hygiena. 

 

Een meisje vraagt aan een goochelaar: “Waar is 

toch dat meisje dat u vorig jaar heeft 

doorgezaagd?” “Oh”, zegt de goochelaar, “die is 

verhuisd. Ze woont nu in Amsterdam en in 

Eindhoven.” 

 

Wat doet een computer in zijn vrije tijd? 

Surfen. 

 

Twee boeren zijn tegen elkaar aan het 

opscheppen. Zegt de ene boer tegen de andere 

boer: “Als ik met mijn tractor om mijn akker 

heen moet rijden dan ben ik twee dagen aan 

het rijden.” Zegt de andere boer: “Ja, zo'n 

tractor heb ik ook gehad.” 

 

Het is groen en het drijft. 

Antwoord: andrijvie 

 

“Is het moeilijk,” vraagt een bewonderaar aan 

de beroemde beeldhouwer, “om een marmeren 

leeuw te maken?” “Absoluut niet,” antwoordt de 

kunstenaar. “Men neemt gewoon een groot blok 

marmer en hakt alles weg wat niet op een leeuw 

lijkt.” 

 

Lieve wil uit de trein stappen, maar laat een 

pakje liggen. Een heer houdt haar tegen en 

wijst naar het pakje. “Laat maar liggen”, zegt 

Lieve. “Het is het middageten van mijn man. Hij 

werkt bij de afdeling Verloren voorwerpen.” 
 

Het is groen en het zit aan een auto. 

Spruitenwissers. 

 

Hoe weet je bij windkracht 8 dat er een olifant 

op je hoofd zit? Dan hoor je zijn oren 

klapperen. 

 

Jezus is geboren 
 

In die dagen kwam er een bevel van keizer Augustus uit Rome, 

dat alle mensen zich voor de volkstelling moesten laten inschrij-

ven. Ieder moest dat doen in de plaats waar zijn familie van-

daan kwam. Daarom ging Jozef naar zijn familiestad, naar Bet-

lehem. Maria, die een kind verwachtte, ging met Jozef mee op 

reis. Toen ze in Betlehem waren gekomen, werd daar hun eerste 

zoon geboren. Maria wikkelde hem in doeken, zoals dat met alle 

baby’s uit die tijd werd gedaan, en legde hem in een voederbak. 

Het kind was in een stal geboren, omdat ze geen andere plaats 

hadden kunnen vinden. Alle huizen waren vol.  

Het was nacht. Buiten, in het donker, op de velden bij 

Betlehem, waren herders die op hun kudde pasten. Maar 

plotseling brak een helder licht door het donker heen. Het was 

een engel van God. De herders schrokken heel erg en waren 

ontzettend bang. Maar de engel zei tegen hen: “Wees maar niet 

bang, want ik kom met een blij bericht, voor het hele volk. 

Vandaag is de Redder geboren, Christus de Heer. Jullie kunnen 

Hem vinden in de stad van David, in Betlehem. Hij ligt in doeken 

gewikkeld in een kribbe!”. Opeens waren er heel veel engelen 

die zongen: “Ere zij God in de hoge en vrede op aarde onder de 

mensen.” Toen de engelen weg waren gingen de herders gauw 

naar Betlehem en vonden er de stal en Jozef en Maria en het 

kind. Ze zagen nu met eigen ogen het kind waarover de engel 

verteld had. Toen ze het kind gezien hadden, vertelden ze aan 

iedereen die het maar horen wilde: “Christus is geboren, de 

Redder, de vrede van God is bij de mensen gekomen.” 


