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Ds. Afke Boezewinkel ...De pijn van het kind dat niet 

meer bij zijn moeder kan. De 

pijn ook, die kinderen zullen 

voelen als de ouders hun 

geestelijke gezondheid kwijt-

raken, de kinderen niet meer 

herkennen....  

 

Als iemand van iets zegt: “Het 

mag geen naam hebben,” dan 

betekent dat een afschrijven 

van iets. Het mag geen naam 

hebben. Het is niet belangrijk. 

Een indrukwekkend gezegde.  

Want het WEL hebben van 

een naam is ontzettend belan-

grijk. 

Vroeger kon je je goed iden-

tificeren door je naam. Of je 

vaders' naam. Janszoon, Piet-

erszoon. Simonsdochter. En 

men wist over wie je het had. 

“O, jij bent er één van...” En 

dan konden ze zien wie je va-

der of moeder was of bij wie 

je tenminste hoorde.  

Je naam, dat is je identiteit. Je 

naam, dat word je meestal. 

Namen betekenen ook iets. 

Namen betekenen om te be-

ginnen dat mensen de moeite 

nemen om jou een naam te 

geven. Soms wordt  een kind 

vernoemd. Over het algemeen 

wordt het toch wel erg ge-

waardeerd als kinderen ver-

noemd worden. Dat is een 

heel oorspronkelijk gevoel. 

Bijbels ook: Jouw naam zal 

niet verloren gaan, maar wordt 

voortgezet in een nieuwe gen-

eratie. Daarom wordt het in de 

bijbel ook zo belangrijk 

Een gezegend �ieuwjaar! 
 

Preek gehouden op de eerste 

zondag van het nieuwe jaar, 

waarbij we de Naamgeving 

van Jezus herdachten 

 

Lezen: Numeri 6: 22-27, Lu-

cas 2: 21, Hooglied 2: 9, 10, 

Spreuken 17: 6 

Stel u bent op vakantie ergens 

en u verliest uw paspoort of 

uw identiteitskaart. U voelt 

zich dan buitengewoon on-

prettig. Want u bent als het 

ware uw identiteit kwijt. Men 

moet toch weten wie u in het 

echt bent, en daarvoor heeft 

men tegenwoordig een 

gedrukt document nodig. U 

kunt nergens meer naar toe, 

tenzij men u een nood 

paspoort heeft verstrekt. 

Het voelt alsof je aan de wil-

dernis bent overgeleverd en 

niemand kent jouw naam 

meer. 

Zoals ook in dat mooie ge-

dicht van Neeltje Maria Min 

staat: 

 

“Mijn moeder heeft mijn 

naam vergeten, mijn kind weet 

nog niet hoe ik heet hoe moet 

ik mij geborgen weten? 

Noem mij, bevestig mijn 

bestaan laat mijn naam zijn als 

een keten noem mij, noem 

mij, spreek mij aan of noem 

mij bij mijn diepste naam voor 

wie ik liefheb wil ik heten.....” 

 

gevonden dat er kinderen ko-

men. In Spreuken staat dan 

ook: “De kinds kinderen zijn 

de kroon op de ouderdom.” 

De naam kan doorgaan met 

bestaan. Het wordt  in deze 

moderne tijd wel eens een 

beetje onderschat hoe zeer het 

kan doen dat een mens, een 

opa, oma, tante of oom NIET 

vernoemd wordt.  

Van een mens een nummer 

maken is ook een van die pijn-

lijke dingen. Op de scholen 

hier hebben kinderen num-

mers voor hun namen staan. 

Dan zegt zo'n kind als je nog 

niet helemaal weet wie wie is: 

“Ik ben nummer 18 ofzo. Dan 

zeg ik: nee, er staat een getal 

voor jouw naam, dat is acht-

tien. Maar jij BENT Michael 

of Tihainy. EN DAT wil ik 

onthouden.  

 

Jezus heet in het Hebreeuws: 

Jehoshua. De naam Jezus is 

een vergriekste versie van zijn 

naam. Jehoshuah is genoemd 

naar de strijder Jozua. Zijn 

naam betekent: God bevrijdt. 

Zo Jozua de muren van de 

stad Jericho liet vallen, zo laat 

ook Jezus de muren tussen 

God en mensen vallen, de 

muren tussen mensen onder-

ling ook. Hij maakt de mensen 

vrij. Dat is Zijn bedoeling. Dat 

is de betekenis van Zijn 

Naam. Een naam die aan Hem 

werd gegeven door God, aan 

Maria en Jozef verteld door de 

”Een gezegend �ieuwjaar!” 

Meditatie door ds. 
Afke Boezewinkel 
over politiek en de 
bijbel. 
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want zie de winter is voorbij, 

de regen is over, verdwenen, 

de bloemen vertonen zich op 

het veld, de zangtijd is aange-

broken, het gekir van de tor-

telduif wordt gehoord in ons 

land. De vijgenboom laat zijn 

vroege vrucht zwellen, en de 

wijnstokken in bloei geven 

geur. Sta op, kom mijn liefste, 

mijn schone kom.”) 

 

In het hoge lied van de liefde, 

ook het hoge lied van de liefde 

tussen God en mensen, staat 

God achter de muur, spiedend 

door de tralies van het raam 

van onze toekomst. En roept 

ons om op te staan en het 

nieuwe begin te vieren. Nieuw 

begin in opstanding, nieuw 

begin in een nieuw jaar. Nieuw 

begin in overvloed, na dorre 

tijd. Tijd om te bloeien en te 

minnen.  

 

Om ook met het Hooglied te 

spreken: 

Laat Hem de Naam zijn om te 

noemen, voor ons die Hem lief 

zijn, wil Hij heten.  

Leg Hem als een zegen aan uw 

hart, als een zegel aan uw arm, 

want zijn liefde zal altijd 

bestaan 

jouw naam in zijn hand 

geschreven betekent toekomst 

hier en overal. Amen 

 

 

Bede: 

Laat ons geborgen zijn in Uw 

liefde, ook en zeker als wij ons 

leeg, verdrietig en alleen voe-

len en het nieuwe jaar voor ons 

begon met zorg. 

Maak onze moed der wanhoop 

tot een moed op weg naar 

hoop en in dienst van de hoop 

en help ons daarbij, te onder-

scheiden: het goed en het 

kwaad. 

 

Open dit nieuwe jaar voor ons, 

dat wij ons oprichten om te 

gaan, te staan, met U, Help ons 

beschermen en behoeden, be-

grenzen wat  nodig heeft en 

ruimte geven, waar ruimte 

mogelijk is, onderwezen en 

geleid door uw Geest. 

Troost ons in ons gemis, in ons 

omkijken naar wat achter ons 

engel. 

 

-Laat zijn naam zijn als een 

keten. Noem Hem, Noem 

Hem bij zijn Naam. Voor wie 

Hem liefheeft, wil Hij heten.... 

 

Steeds als wij de kerkdiensten 

beginnen, spreken wij ook uit 

dat onze hulp is in de Naam 

van de Heer.  

In Zijn Naam is alles wat 

liefde heet, ontferming heet.  

Op goed geluk legt God dan 

ook zijn Naam op zijn volk als 

ze een nieuwe toekomst in-

gaan. 

Zonder die naam kunnen ze 

niet gaan. 

Die Naam betekent : “Ik zal er 

zijn voor jou” 

De handen  die zegenen vor-

men  de ”ש  S j in”  van 

“Shem”Shem bet ekent : 

“Naam.”  

En de gespreide vingers vor-

men ook de “tralies voor het 

venster” van Hooglied 2: 9 en 

10 

(“Mijn geliefde staat achter 

onze muur, spiedend achter de 

tralies. Mijn geliefde gaat tot 

mij spreken: 

Sta toch op mijn liefste, mijn 

schone en kom, 

7 februari 

14 februari 

21 februari 

28 februari 

 

Ds. Hans Végh 

Rev. Leander Warren 

Br. D'Arcy Lopes  

Ds. Afke Boezewinkel 

U kunt ons ook horen op de radio! 

Radio Top FM 93.3 

Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur 

zondag 1 februari Psalm 95 

maandag 2 februari 1 Korintiërs 5:1-13 

dinsdag 3 februari 1 Korintiërs 6:1-11 

woensdag 4 februari 1 Korintiërs 6:12-20 

donderdag 5 februari 1 Korintiërs 7:1-9 

vrijdag 6 februari 1 Korintiërs 7:10-24 

zaterdag 7 februari 1 Korintiërs 7:25-40 

zondag 8 februari 1 Korintiërs 8:1-13 

maandag 9 februari 1 Korintiërs 9:1-14 

dinsdag 10 februari 1 Korintiërs 9:15-27 

woensdag 11 februari 1 Korintiërs 10:1-13 

donderdag 12 februari 1 Korintiërs 10:14-22 

vrijdag 13 februari 1 Korintiërs 10:23-11:1 

zaterdag 14 februari Psalm 83 

zondag 15 februari Marcus 1:16-28 

maandag 16 februari Marcus 1:29-45 

dinsdag 17 februari Jesaja 36:1-10 

woensdag 18 februari Jesaja 36:11-22 

donderdag 19 februari Jesaja 37:1-13 

vrijdag 20 februari Jesaja 37:14-29 

zaterdag 21 februari Jesaja 37:30-38 

zondag 22 februari Jesaja 38:1-14 

maandag 23 februari Jesaja 38:15-22 

dinsdag 24 februari Jesaja 39:1-8 

woensdag 25 februari Psalm 57 

donderdag 26 februari Marcus 2:1-12 

vrijdag 27 februari Marcus 2:13-22 

zaterdag 28 februari Marcus 2:23-3:6 

zondag 1 maart Psalm 91 

maandag 2 maart Marcus 3:7-19 

dinsdag 3 maart Marcus 3:20-35 

woensdag 4 maart Psalm 106:1-15 

donderdag 5 maart Psalm 106:16-33 

vrijdag 6 maart Psalm 106:34-48 

zaterdag 7 maart 2 Petrus 1:1-11 

zondag 8 maart 2 Petrus 1:12-21 
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Van de Kerkvoogdij 

 

 
Ebenezer Church  
Oranjestraat 11 
 
01/02     Rev. Warren (Lord’s supper) 
08/02     Br. D’Arcy Lopes 
15/02     Youth Service 
22/02     Rev. Warren 
01/03     Rev. Warren 
 
 
 
 
Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
01/02     Ds. Boezewinkel (H.A.) 
08/02     Emmakerk 
15/02     Ds. Boezewinkel  
22/02     Ds. Boezewinkel 
01/03     Ds. Boezewinkel 
 
 
 
 
 
Emmakerk 
Barentslaan 11 
 
01/02     Ds. Végh (H.A.) 
08/02     Ds. R. Steenstra  
15/02     Ds. Berggraaf  
22/02     Ds. Végh  
01/03     Br. D’Arcy Lopes 
 

Kerkdiensten in Februari 2009 
Aanvang diensten 9.30 uur,  tenzij anders vermeld 

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 
 
 
Heilig 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. 
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. 

Beste kerkleden, broeders en 

zusters 

 

Het jaar 2009 is niet spectacu-

lair gestart. Gelukkig maar, 

want problemen zoals de storm 

Omar, de kapotte trap van de 

Fortkerk vorig jaar, geven 

misschien wel wat reden om 

over te praten of te schrijven, 

maar leveren ook veel onge-

noegen op. 

December was aan het einde 

wel bijzonder, niet zozeer voor 

de Kerkvoogdij als wel voor 

de VPG. Niet eerder in de af-

gelopen 25 jaar is het voorge-

komen dat de kerstnachtdienst 

verregende. Gelukkig dat de 

Fortkerk volgepakt kon 

worden met veel mensen zodat 

de dienst toch kon doorgaan.  

De kerstboom is inmiddels 

weer afgebroken. Velen heb-

ben ons gecomplimenteerd 

met de mooie boom en ver-

lichting. Ook tijdens de recep-

tie van de Gouverneur heeft de 

boom in volle pracht staan 

stralen. Het is een goede 

aankoop geweest, die we in 

2007 hebben gedaan. 

 

Bij de Emmakerk  heeft de 

aannemer het werk aan de pas-

torie weer opgepakt. Laten we 

hopen dat het verder voor-

spoedig zal gaan zodat ds 

Vègh met zijn gezin snel de 

pastorie kan gaan betrekken en 

de Emmakerk zijn dominee 

weer dicht bij de kerk heeft 

wonen. 

Met de Maduro-bank zijn we 

in onderhandeling over de ver-

koop van een gedeelte van de 

tuin grenzende aan de parkeer-

plaats van de bank. De bank is 

daar zeer in geïnteresseerd. 

Voor ons is de verkoop van 

een stuk tuin niet alleen finan-

cieel voordelig maar leidt ook 

tot minder tuinonderhoud. 

 

Wat betreft de Ebenezerge-

meente zijn we nog steeds be-

zig met de oude pastorie in de 

Oranjestraat. Door diverse 

complicaties is het  heel moei-

lijk  om een vervangende won-

ing te krijgen. Door de kerken-

raad van de Ebenezer wordt er 

hard aan gewerkt. Daarvan 

hopen we dat het snel tot suc-

ces zal leiden. 

 

Bij de Fortkerk zijn er geen 

grote problemen. Wel wachten 

we nog op het Monumenten-

Februari 2009 VPG �IEUWS 

door P.J. Boodt 
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ligt, 

en steun ons, want we nemen 

ook ons verdriet met ons mee.  

Dat verdriet dat ergens een 

plek zoekt en soms is onze ziel 

daarmee zo onrustig in ons. 

 

Laat ons dragende gemeen-

schap zijn en mensen van 

goede wil. 

 

Ook in het nieuwe jaar dat 

komt, en altijd weer, dwars 

door de muur van de ontroost-

baarheid heen, maak uw toe-

komst transparant: uw lieflijk 

aangezicht moge ons oprich-

ten. Amen 

 

 

Vervolg van pagina 2 
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fonds om de onderhoud-subsidie vast te stellen zodat we weten 

waar we aan toe zijn. 

Er zijn in januari twee concerten, waar de Fortkerk uitermate 

geschikt voor is geweest. Een pianorecital door een jonge Neder-

lands - Russische pianiste en een paar dagen later een orgelrecital 

door een Nederlandse organist met onder andere enkele werken 

van de Curaçaosche componist Jan Gerard Palm. 

De pastorie aan de Cas Coraweg is inmiddels verkocht. Nadat 

deze te koop werd gezet in december jl heeft de verkoop vrij 

snel, vlak voor de kerstdagen, zijn beslag gekregen.  De officiële 

stukken via de notaris moeten  nog geregeld worden, maar 

daarover verwachten we geen moeilijkheden. Daarna zullen we 

moeten gaan nadenken over de aankoop van een nieuwe pastorie. 

De nieuwe trap naar de zolder is geïnstalleerd. De zolder is weer 

bereikbaar. De trap is wel van steviger makelij dan de oude. Ge-

lukkig, want zoiets als vorig jaar moet niet weer voorkomen.  

 

Binnenkort gaan we een aanvang maken met het verzenden van 

rekeningen voor de kerkelijke bijdrage. Daar hoeft u overigens 

niet op te wachten, Er is geen bezwaar als u de kerkelijke bi-

jdrage al eerder wilt betalen of overmaken. 

Denkt U daarbij over wat we ook in vorige VPG -Nieuws schre-

ven:  

Is het bedrag wat al sinds jaar en dag als kerkelijke bijdrage 

wordt genoemd, namelijk 1% van uw inkomen met een mini-

mum van A�G 360  per jaar, nog wel het juiste bedrag?.  
Driehonderdzestig gulden is 30 gulden per maand en is dat niet 

wat weinig? 

En ANG 360  als  minimum betekent niet dat  U ook best meer 

mag geven.  

 

De V.P.G. is in vrijwel alle opzichten (financieel) afhankelijk 

van de bijdragen van de gemeenteleden. Denkt U maar aan het 

onderhoud van kerken, jeugdgebouwen en pastorieën, salarissen 

van administratief personeel, organisatie van de Kerstnachtvie-

ring op het Fortplein, het uitgeven van het kerkblad, contacten 

onderhouden met het christelijk onderwijs, afgifte van doop-

bewijzen, bijhouden van begrafenissen etc. 

Zonder uw bijdrage zijn bovengenoemde zaken moeilijk en op 

den duur niet meer betaalbaar. 

En vinden we dat we dan wel kunnen volstaan met 30 gulden per 

maand? 

Natuurlijk kan het zijn dat het bedrag zelfs nog voor sommigen 

veel is. Veel mensen moeten met een klein pensioen of met 

onderstand rondkomen. En van hen verwachten we ook niet grote 

bedragen, dat is logisch. Maar we denken dat toch iedereen goed 

te rade bij zichzelf moet  gaan of datgene wat zij/hij aan de kerk 

schenkt voldoende is of dat het misschien toch meer kan zijn. 

 

Rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage: 

 

 

RBTT: 1183036 

Maduro: 90091204 

Giro: 559911 

P. Jan Boodt, voorzitter 

Maritza Bakhuis, lid belast met toezicht op het personeel 

Franklin James, belast met toezicht over begraafplaatsen 

Orlando Griffith, lid 

OORLOG I� GAZA 

 

Eind vorig jaar ontketende Israël een militaire actie tegen de 

Gazastrook, in het bijzonder tegen de radicaal-islamitische Hamas-

beweging, nadat deze beweging het zuidelijk deel van Israël 

onophoudelijk had bestookt met raketten. Begin dit jaar trokken 

Israëlische soldaten de Gazastrook binnen om de militaire infra-

structuur van Hamas te vernietigen. 

 

Wie in de geschiedenis terugkijkt kan constateren dat de 

Gazastrook weinig rust heeft gehad. Het was heel vaak het toneel 

van oorlog en strijd. Dat kwam, omdat het op de grens lag van de 

invloedssferen van de toenmalige wereldrijken en omdat het een 

belangrijk knooppunt was op een even belangrijke handelsroute. 

 

De naam Gaza komt al voor in vroege Egyptische berichten, vooral 

in die van het Nieuwe Rijk. Het eerste bericht omtrent Gaza is 

afkomstig uit de annalen van farao Thoetmoses III (18e dynastie, 

15e eeuw v.C.). Driehonderd jaar lang bezetten de Egyptenaren de 

stad.  

Ook in de Bijbel komen we berichten tegen over Gaza. Hoe kan het 

ook anders, het lag in de directe omgeving van het woongebied van 

de Israëlieten.  

Oorspronkelijk wordt de stad bewoond door de Avvim, die echter 

verdreven worden door de Kaftorim (Kaftor, Dt. 2:23; Joz. 11:22). 

Op hun beurt worden zij verdreven door de Filistijnen, een van de 

zeevolken, die waarschijnlijk afkomstig zijn van Kreta. Gaza wordt 

beschouwd als de zuidelijke grens van Kanaän. Tijdens de verover-

ing van dit land door de Israëlieten, neemt Jozua de stad in (Jos. 

10:41). Nog tijdens zijn leven echter verliest Israël de stad weer 

(Jos. 13:3), maar Juda, aan wie zij was toebedeeld (Jos. 15:47) 

herovert haar weer (Ri. 1:18). We zien ook later in de geschiedenis, 

dat de stad vaak van de ene hand in de andere overgaat. De Is-

raëlitische koning David, de Assyriërs, de Egyptenaren, de Babylo-

niërs en de Perzen hebben haar in handen gehad. 

In de periode van de Richteren gaat Simson om met een prostitué 

uit Gaza, Delila. In verband hiermee wordt er in Ri. 16:1-3 een 

beschrijving van de stad gegeven. In deze periode moet Israël de 

stad echter weer afstaan aan de Filistijnen, want als die Simson 

uiteindelijk gevangen nemen, wordt hij daar gevangen gezet. Daar 

vermaakt Simson het volk en laat hij het gebouw, dat rust op pi-

laren, instorten. Velen komen om het leven. De toeschouwers, die 

op het dak zitten, herinneren aan de Kretenzische beschaving. 

Als de Filistijnen de ark van Israël buitmaken, lijden Gaza en an-

dere steden aan de builenpest. Men offert vijf gouden gezwellen en 

muizen om het kwaad te keren (1 Sam. 6:17).  Het Filistijnse ge-

bied bestaat namelijk uit vijf steden, elk met een vorst aan het 

hoofd. Deze steden vormen een verbond (pentapolis). 

Zoals gezegd neemt de stad een belangrijke plaats in op de han-

delsroutes van Egypte naar West-Azië, de Via Maris. Vanaf de 8e 

eeuw v.C. wordt ze vaak genoemd in de lijst van de Assyrische 

veroveringen. De Assyrische koning Tiglath-pileser III verovert 

haar in 734 v.C., misschien op verzoek van koning Joahaz van 

Juda, maar waarschijnlijk meer nog uit pure expansiedrang. Vorst 

Hanno van Gaza vlucht naar Egypte en Tiglat-pileser stelt een 

beeld van zichzelf op in het paleis. Koning Sargon van Assyrië 

moet deze actie echter in 722 v.C. herhalen, want Hanno is naar 

Vervolg van pagina 3 
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Gaza teruggekeerd om een opstand te steunen, die geleid wordt 

door Hamath. Hanno wordt gevangen genomen en weggevoerd 

naar Assyrië. De stad blijft nu trouw aan Assyrië. Dat blijkt uit 

het feit, dat Sanherib, als hij optrekt tegen koning Hizkia in Jeru-

zalem, een stuk grondgebied van Juda geeft aan koning Sillibel 

van Gaza. Koning Essarhaddon echter stelt de loyaliteit van 

Gaza zwaar op de proef als hij haar zware belastingen oplegt. 

In de tijd van Jeremia wordt Gaza veroverd door Egypte (Jer. 

47:1). In 332 v.C. wordt ze ingenomen door Alexander de Grote, 

na een beleg van vijf maanden. De inwoners worden als slaaf 

verkocht. Gaza is een prachtige Hellenistische stad als ze in han-

den komt van de Makkabeeën (1 Makk. 11:61v.). Door Alexan-

der Jannaeus wordt de stad in 96 v.C. verwoest, zoals gepro-

feteerd door Amos (1:6v.). De Romeinse generaal Pompejus her-

geeft de stad haar vrijheid. In de Byzantijnse tijd is de stad zetel 

van een bisschop. Wetenschap en spiritualiteit bloeien. Bekend 

zijn Procopius van Gaza en de monniken Johannes en Barsa-

nufius en Dorotheüs van Gaza. 

 

In 635 nemen de Arabieren Gaza in en wordt ze een moslimstad. 

Gaza is lang een belangrijk centrum van de islamitische traditie. 

Het graf van de overgrootvader van de profeet Mohammed, Ha-

sim ibn Abd Manaf, bevindt zich hier. Ze is ook de geboorte-

plaats van ash-Shafi (767-820), de grondlegger van de 

Shafiitische school voor islamitische rechtsgeleerdheid. 

In de 12e eeuw komt Gaza in handen van de kruisvaarders. De 

stad gaat zienderogen achteruit en heeft nooit meer haar 

vroegere glorie bereikt. 

In 1187 verslaat Aladdin de kruisvaarders en komt Gaza weer 

onder moslimheerschappij. In de 16e eeuw gaat ze over in han-

den van de Ottomaanse Turken. In de eerste wereldoorlog wordt 

ze dapper verdedigd door de Turken tegen de Britten. Britse 

troepen nemen de stad pas in november 1917 in. Na de eerste 

wereldoorlog wordt Gaza deel van het Britse mandaatgebied 

Palestina. Als in 1947 het verdelingsplan voor Palestina wordt 

afgekondigd door de Verenigde Naties, wordt ze toegewezen aan 

de Arabische staat. Deze staat is echter nooit verwezenlijkt. 

Gaza wordt tijdens de Israëlisch-Arabische oorlog in 1948 door 

de Egyptenaren bezet.  Dit blijft zo na het wapenstilstandsak-

koord van februari 1949. Dit resulteert in de totstandkoming van 

de Gazastrook. Egypte annexeert deze strook niet, maar bestuurt  

haar door een militaire gouverneur. 

Tijdens de Sinaïcampagne van november 1956 wordt de 

Gazastrook bezet door de Israëlische troepen. Maar onder zware 

internationale druk moet Israël zich al gauw terugtrekken. In de 

zesdaagse oorlog van juni 1967 wordt de strook opnieuw bezet 

door Israël. Tot 1994 staat de strook onder Israëlisch militair be-

suur. In dat jaar wordt de stad overgedragen aan de Palestijnse 

Autoriteit. 

 

De vele vluchtelingen in het gebied waren en zijn nog steeds een 

probleem. Het gebied is overbevolkt. Op een gebied kleiner dan 

Curaçao wonen 1,5 miljoen mensen. Ze leefden in armoedige 

omstandigheden in kampen. Later werden er huizen gebouwd. 

De Egyptische regering beschouwde het gebied niet als een deel 

van Egypte en stond de vluchtelingen niet toe Egyptische bur-

gers te worden of naar Egypte of naar andere Arabische landen 

te verhuizen, waar ze een nieuw leven zouden kunnen opbou-

wen. Ze waren statenloos. Israël stond hun niet toe terug te keren 

naar hun vroegere huizen. Ze kregen van dat land ook geen com-

pensatie voor het verlies van hun bezit. De vluchtelingen werden 

en worden hoofdzakelijk onderhouden door de UNRWA (United 

Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
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Gedicht 

Jules Marchena 

ANHELOANHELOANHELOANHELO 

 

Divino wendrùif 

fuerte di bo mes 

ma debil den mi 

Krese, yena mi brasa- 

i wowonan  i 

-obra final- mi boka. 

Mi ke grita Bo nòmber 

ku zonidu di oro 

den skuridat di mundu. 

Hasi mi un flor presioso 

ku ta sunchi herida di Bo pia  

i despues: 

un fruta den Bo hardin 

pa semper. 

    Jules Marchena 

Near East). Dit alles voedde de bitterheid en de haat tegen Israël 

en het Westen. Vele van de jongere vluchtelingen werden fedajin, 

guerilla’s, die tegen Israël acties ondernamen. 

In december 1987 brak de intifadah uit (“intifadah” is het 

Arabische woord voor “afschudden”). Men kan de intifadah zien 

als een Palestijnse opstand tegen Israël. Zowel op de Westbank 

als in Gaza vond deze opstand plaats. 

 

Het is triest om te zien, hoe het Midden-Oosten de geschiedenis 

door een aaneenschakeling van oorlogen gekend heeft. De laatste 

decennia zijn er verschillende oorlogen uitgevochten tussen Israël 

en de Arabieren. Sommige Arabische landen hebben vrede met 

Israël gesloten, maar er zijn extremistische groeperingen, die die 

vrede niet willen, zoal Hamas. De dupe van dit alles lijkt, zoals 

steeds, de bevolking te zijn. 

Moge Gods vrede heersen van zee tot zee. 

 
Enige literatuur: 

K. Elliger, Gaza, in: B. Reicke en L. Rost, Bijbels-historisch woordenboekl II, 

Utrecht-Antwerpen 1969, p. 98v. 

T.C. Mitchell en A.R. Millard, Gaza, in: The Illustrated Bible Dictionary I, 

Leicester-Wheaton (Ill.)-Lane Cove (NSW) 1980, p. 543v. 

J.M. Roberts, The Pelican History of the World, Harmondsworth 1980 

G. Butt, De Arabische wereld. Een verhelderende kijk op het complexe Midden

-Oosten, Baarn 1989 

Gasa, in: Goldmann Lexikon Bd. 8, München 1998, p. 3411 

Gaza, in: Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite 2004 DVD. 
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attains the level already set; and remember it was used to repair 

the rotten roof of the Church. For the goal of the Endowment 

Fund is to help the Church attain a sound measure of financial self 

sufficiency. With regard to the Obed Anthony Scholarship Fund, 

the objective for this new year is to increase it significantly so that 

greater support could be given to a larger number of our young-

sters embarking on courses of advanced studies. We hope that the 

Funds and their objectives as stated here would be a timely re-

minder to our members, friends and supporters of their commit-

ment to ensure the growth of both these Funds and therefore en-

courage their acting on this commitment.     

 

Capital Works: 

 Asphalting of some areas of the Church premises along with the 

growing of some flower plants to enhance its aesthetic appear-

ance, will be one feature of our capital works programme for this 

new year. We shall also be seeking to wash and paint the roof of 

the Church as well as its exterior walls to improve its physical 

appearance and appeal thus its image. Furthermore we shall be 

looking to make the Church more access friendly, especially to 

our members and visitors with physical challenges by construct-

ing a ramp at the front door entrance. Along with the foregoing, 

we shall be endeavouring too to upgrade the floor of the Church 

with tiles and give the pews a face lift by sanding and polishing 

them. Finally we shall pursue the construction of an annex to the 

Wesley Hall for the purpose of conducting computer and other 

Information technology courses. 

 

Foundations: 

  

With the Boards of the Divi Divi and Miss Lee Foundations now 

in place, they are both poised to commence the phasing in of 

some of their programmes during the course of this year. These 

programmes tailored to address the expressed and observed needs 

of the surrounding Church communities, involve components 

such as sports and recreation, musical skills development, child 

and elderly care, computer skills development and remedial and 

reinforcement lessons amongst others. Appeal is hereby made to 

our friends and supporters as well as others with the appropriate 

skills and competence to consider availing themselves to serve as 

resource personnel if and when solicited to do so. 

 

Church Bus: 

Our efforts to acquire a vehicle specifically fitted to address the 

special needs of the elderly have been rewarded by the firm prom-

ise of a corporate entity to procure same for us. We trust that it 

can become a reality in the first quarter of the year, but if not, cer-

tainly in the second quarter. This vehicle will amongst other 

 EBE�EZER CHURCH Local Board Team   

Elders:  
Sr. L. Sampson 

(Chair) 

Br. D. Martina 

 

Sr. Y. Valerius- 

           Leonard 

Sr. N. Busby 

 

527 9173 

736 9244 work 

736 3162  

563 0557 

465 4972 res 

666 8355 

747 0385 res 

512 2483 

Br. F. James 

Br. A. Fernandes 

Deacons: 
Sr. Bernita Lester 

 

Sr. Shirley Gomez 

 

Sexton 
Martha End 

767 9068 res 

524 7036 

 

868 8206 res 

522 1667 

461 2950 res 

668 9088 

 

462 8470 res 

Wijk 1  

Minister 

Rev. Leander Warren  465 7061 res 

Bramendiweg 100       679 1992 cel 

LeanderWarren@yahoo.com 

Local Preachers in VPG Service: 
Br. D. Lopes    465 3207 res 

Sr. Y. Isidora   767 3769 res 

                         462 4601 work 

News from the Ebenezer Church 

Prospects Of The New Year: 

Februari 2009 VPG �IEUWS 

The year 2008 with its joys and sorrows, successes and failures 

as well as unrealized hopes and expectations is now safely behind 

us. Although some of its indelible memories would accompany  

us into this new year, we are now faced with prospects for this 

new period of time that are yet to be known. However things turn 

out though, we at Ebenezer will be ready to face them having on 

the first Sunday of this new year, renewed our covenant of com-

mitment and loyalty to Christ, his Church and his Mission, and 

being assured of his empowering and enabling grace.  

 

Most of our Church auxiliaries have already submitted their pro-

grammes and budgets for the year  while the few remaining others 

are putting the finishing touches to theirs. When they are all done, 

we shall synthesize them to form our Church programme and 

budget for the year. Already though we are beginning to have a 

sense of what the year is likely to be. Our Church Board is busily 

engaged in preparations for the first of its retreats for the year at 

which the duties and responsibilities of deacons and elders will be 

reviewed, the Church programme and budget finalized and 

adopted and capital and other enhancement works determined, 

amongst other things. The following then are the prospects that 

will be the center pieces of our work and mission endeavours for 

this new year. 

 

Endowment and Scholarship Funds: 

Particular attention will be paid to the Church Endowment Fund 

in terms of its reimbursement and continued augmentation until it Continued on page 7 
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things help the elderly of the Church and Church community to 

access medical centers for check-ups and therapy in comfort. We 

take this opportunity to appeal to our corporate friends to offer 

adoption for the vehicle to help ensure its proper maintenance. 

 

Team Building and Bonding: 

Because of our deep sense of the Church as a family, we are very 

mindful that it keeps that profile and functions likewise. For this 

reason, we shall intentionally create various and varied opportuni-

ties to ensure the continued promotion of this image. In this re-

gard, we shall convene team building and bonding strategies such 

as social occasions for all auxiliaries to meet, intermingle and 

share, as well as lectures and seminars on working together as a 

team and conflict resolution that will allow everyone to emerge  a 

winner. Again if you possess the credentials to assist in this area, 

we invite you to come on board. 

 

Experience Enlargement Visit: 

The New Generation Group, the Church’s youth auxiliary, as part 

of its programme this year, is planning to go on an overseas trip 

for experience enlargement purposes. In this regard the group 

would be doubling its fund raising efforts to try to acquire the 

money required for the trip. We kindly make appeal here for the 

youth to be given the assistance needed so that their proposed 

visit can become a reality. 

 

Obituary: 

As happened in the last quarter of last year when the Church lost 

its two oldest members, it has at the start of this new year now 

lost its second oldest member in the person of Sra. Stephanie Fer-

nandes, who for some years up to the time of her passing had 

been at Habaai. To her sorrowing children, especially Lina, and 

relatives, we at Ebenezer express our sincere condolences and 

trust that God’s all sufficient grace will sustain you in this time of 

your loss and grief, and will also grant you the comfort of  his 

Holy Spirit. May God grant the soul of your dear loved one now 

departed, eternal and blessed rest and peace. 

 

Conclusion: 

The foregoing then represents our mission prospects for this new 

year, for which we are trusting on God’s empowering and ena-

bling grace, as well as your prayers and support to see us success-

fully through. 

Rev. L. Warren 

Lied 

Uit de bundel “Tussentijds” 

Continuation from page 6 

God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U één, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen, lachen en geween. 

 

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 

zegen draagt ons heen naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer, naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen,- vruchtbaar in de Heer. 

 

Vrede, vrede laat Gij in onze handen,- dat wij zijn als zaad, dragen door 

de landen, 

zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 

 

God, schenk ons de kracht, dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U één, samen op uw wegen, 

dan wordt ons tot zegen, lachen en geween.  

Reinhold Niebuhr Reinhold Niebuhr Reinhold Niebuhr Reinhold Niebuhr 

favoriete filosoof favoriete filosoof favoriete filosoof favoriete filosoof 

ObamaObamaObamaObama  
Friesch Dagblad dinsdag, 20 januari 2009  

RRRReinhold �iebuhr favoriete 

filosoof Obama  
Drachten - Wie is de geestelijk in-

spirator van Barack Obama en 

welke verwachtingen schept dit 

voor zijn politieke optreden? In 

het Karmelklooster in Drachten 

ging het gisteren over Reinhold 

�iebuhr, de ,,favoriete filosoof” 

van de nieuwe president van de VS 

en zijn invloed op Obama.  

 

 

 

 
Door Hanneke Goudappel.  

 

,,Op basis van Obama’s eigen woorden stellen we vast dat Niebuhr 

een van zijn favoriete filosofen is”, zei drs. Simon Polinder, verbonden 

aan de Rijksuniversiteit Groningen, gisteravond. In 2007 vroeg een 

journalist van The New York Times in een interview met Obama over 

buitenlandse hulp hem onverwachts: ‘Heeft u Reinhold Niebuhr 

weleens gelezen?’ Barack Obama’s reactie was: ‘I love him. He’s one 

of my favourite philosophers.’ ,,Vervolgens gaf Obama een korte 

samenvatting van Niebuhrs denken, die de interviewer nogal verblufte”, 

aldus Polinder. Obama zei: ‘Wat ik van hem heb overgenomen is het 

overtuigende idee dat er een serieus kwaad is in de wereld, tegenspoed 

en pijn. We moeten nederig en bescheiden zijn in ons geloof dat we dit 

kunnen elimineren. Maar we mogen dat niet gebruiken als een excuus 

voor cynisme en laksheid. Ik neem van hem (Niebuhr) het idee over dat 

Vervolg op pagina 9 
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 FORTKERK Kerkenraadsleden  Kosteres 

 

Br. P. Jukema (scriba) 

Zr. M. Bakhuis (kv) 

Br. J. Boodt (kv) 

 

747 3879 

461 5013 

747 3950 

 

Zr. Aurelia Palm 

 

462 6873 
Wijk 2  
 

ds. A. Boezewinkel 
Oudewater kv 35 

Tel.: 767 9344 (thuis) 

 FORTKERK Kerkenraadsleden   

Ouderlingen 
Br. P. Jukema (scriba) 

Zr. M. Bakhuis (kv) 

Br. J. Boodt (kv) 

Zr. Marijke van der Steen 

 

747 3879 

461 5013 

747 3950 

747 7087 

Diakenen 
Zr. Joke Bos  

Br. Friedeman 

Hasselbaink 

 

Kosteres 
Zr. Aurelia Palm  

 

465 7552 

738 1725 

 

 

 

462 6873 

Wijk 2  
 

ds. A. Boezewinkel 
Oudewater kv 35 

Tel.: 767 9344 (thuis) 

E-mail: 

afkeboezewinkel@hotmail.com 

Nieuws uit de Fortkerk 

Na een bruisende kerst en 

nieuwjaarsperiode gaan we weer 

volop vooruit het nieuwe jaar in. 

In de afgelopen tijd maakten we 

veel bijzondere dingen mee: wel 

heel onverwacht en bijzonder was 

Nicolaine Pieternella op 9 januari 

j . l .  Felicitat ies voor het 

bruidspaar en Gods zegen over 

jullie verbintenis! 

 

Naast de festiviteiten waren er 

ook droevige gebeurtenissen:   

Eric Cruger overleed plotseling in 

Nederland en zijn broers en 

zuster moesten hem hier te ruste 

brengen in de schoot van 

Curacaose aarde. 

Ook overleed moeder Pieternella 

“Nellie”Lena Ruisaard. Na een 

ziekbed waarbij zij door haar 

de kerstnachtviering die van start 

ging op het Fortplein maar die 

eindigde IN de Fortkerk.  

Nog nooit regende het zo hard 

TIJDENS de kerstnachtdienst. 

Het was natuurlijk ontzettend 

jammer voor al die mensen die 

speciaal voor de pleindienst 

w a r e n  g e k om e n ,  m a a r 

uiteindelijk was het ook wel weer 

heel speciaal om met zovelen 

(HELAAS kon niet iedereen mee 

de kerk in!!) in de Fortkerk 

samen te zijn.  

Op 28 december deed Chantal 

Bischoff, openbare belijdenis van 

haar geloof en werd haar 

dochtertje Kerensa gedoopt.  

 

He t  ee r s t e  vr eugdevo l l e 

kerkelijke gebeuren in het nieuwe 

jaar  in de gemeente was het 

huwelijk van John Loth met 

Wijknieuws Fortkerk 

Februari 2009 VPG �IEUWS 

hofidienst 7 december 

seniorenkerstfeest in Fort op 19 december 

kinderkerstfeest 

Vervolg op pagina 9 
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dochters zeer goed werd 

verzorgd, ging zij toch heen. 

Hubert Henrique “Ibi” Irausquin 

ging heel  plotseling en 

onverwacht heen na een acute 

med i s che  i ng r e ep .  Z i j n 

vriendelijkheid en vrolijke 

gezelligheid zullen bijzonder 

gemist worden door velen.  

Antonia Cecilia van der Horst-

Piña stierf na een kort ziekbed 

thuis, omringd door lieve familie 

en verzorgsters, in de leeftijd van 

93 jaar.  

We droegen Astrid Henriquez op 

zaterdag 10 januari naar haar 

laatste rustplaats. Astrid was 

ernstig ziek. Ze werd tot op het 

laatst door haar zusters met liefde 

en volharding verzorgd. 

 

Zij mogen rusten in Gods vrede. 

Wij bidden de familie en de 

vrienden Gods kracht en Zijn 

troost toe  

 

500 jaar Calvijn 

Dit jaar gaat het Calvijn-jaar van 

start. Calvijn werd in het jaar 

1509 geboren in Noyon, in de 

vallei van de Oise. In het 

volgende nummer van VPG 

News zal een artikel van zijn 

hand verschijnen in het kader van 

dit bijzondere Calvijn-jaar. 

 

Laatste zondag van het Kerkelijk 

jaar en de gedachtenis der 

namen. 

In de kerkenraad is uitgebreid 

g e s p r o k e n  o v e r  d e 

oudejaarskerkdienst en over “De 

laatste zondag van het kerkelijk 

jaar.” Dat is de laatste zondag 

voordat de adventsperiode 

begint.  

Het is een zeer oude en 

eerbiedwaardige kerkelijke 

traditie om op die zondag de 

mensen die zijn overleden te 

herdenken. (In de Rooms  

katholieke traditie kennen we 

deze traditie als Allerzielen, en 

deze traditie is niet aan de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar 

gebonden, maar op 1 november.) 

De traditie van de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar stamt uit 

1816 en is ingesteld door Koning 

Frederik Willem III van Pruisen. 

Hij bedoelde de zondag echt ook 

om de doden van de vele 

oorlogen uit die tijd een ereplek 

te geven. Op deze zondag worden 

de graven van de overledenen 

bezocht en versierd.  Deze wijze 

van herdenken is de Protestantse 

versie van Allerzielen geworden.  

 

Ofschoon het beslist ook goed is 

om op oudejaarsavond de 

gedachtenis der namen te houden, 

is er toch ook het bezwaar 

gerezen tegen het feit dat we dan 

eigenlijk er niet aan toe komen 

om de dienst een meer algemeen 

karakter van “samen het nieuwe 

jaar in gaan” te geven, wat zeker 

ook in z'n recht staat.  

Eerder waren de kerkdiensten 

met oud jaar meer gericht op die 

gezamenlijke overtocht het 

nieuwe jaar in. Gaandeweg is het 

accent op de herdenking van de 

namen komen te liggen. 

Zeker om dat er al een officiële 

kerkelijke traditie bestaat die alle 

ruimte biedt aan de herinnering 

der namen, pleit de kerkenraad 

van Wijk 2 er voor om de 

gedachtenis der namen op dat 

moment te houden in een aparte 
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noeste arbeid van vader en zoon Jukema om de kertboom 'op te bou-

wen.' 

avond-dienst op die laatste 

zondag van het kerkelijk jaar.    

Kerkenraad van Wijk 2 wil er 

voor kiezen om ook op deze 

wijze de overledenen te gaan 

herdenken  in plaats van op 

oudejaars avond, zodat met Oude 

Jaar de dienst anders gestalte 

krijgt en er een viering van wordt 

gemaakt met het oog op de hele 

gemeente en al wat daarin en 

omheen is geschied  (doop, 

huwelijk, feesten, doop, 

belijdenis, slagen, droevige 

gebeurtenissen ook...) 

Kerkenraad staat uiteraard open 

voor vragen en opmerkingen van 

uw kant! 

  

Afke Boezewinkel 

 

 

email: 

afkeboezewinkel@hotmail.com 
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we pogingen moeten ondernemen, 

in de wetenschap dat ze lastig zijn. 

En dat we niet heen en weer 

moeten slingeren tussen naïef ide-

alisme en bitter realisme.’  

,,Wat Obama hier citeert is in een 

notendop wat Niebuhr leerde”, 

aldus Polinder die 2006 een scriptie 

over Niebuhr schreef. Hoe Obama 

de theoloog en filosoof Niebuhr 

(1892-1971) heeft leren kennen 

weet hij niet precies. Obama was 

tien toen Niebuhr overleed. 

,,Volgens een artikel in Newsweek 

heeft hij het gedachtegoed van Nie-

buhr eigen gemaakt als op-

bouwwerker. Hij werkte toen 

samen (hoewel zelf nog geen overtuigd christen) met allerlei christelijke 

kerken en organisaties, die zich onder meer lieten inspireren door het 

idee van Niebuhr: er is kwaad en ellende, maar er is hoop op een beter 

leven dat ons inspireert om sociaal werk te doen voor anderen.”  

Veel paralellen  

 

,,Met de wetenschap dat Obama Niebuhr kent, ontdek je tijdens bestu-

deren van zijn campagne en redevoeringen en zijn boek De droom van 

mijn vader veel parallellen”, zei Polinder.  

,,Niebuhrs betekenis voor Amerika is dat hij op tijd heeft ingezien dat 

vooruitgangsgeloof gebaseerd op rede en techniek beter vervangen kon 

worden door christelijk realisme”, aldus Polinder (zie kader). Onder 

anderen Martin Luther King en president Jimmy Carter noemen Nie-

buhr ook als iemand die hen inspireerde. ,,Dat christelijk realisme proef 

je ook bij Obama”, zei Polinder. Zo noemde de nieuwe president in zijn 

toespraak gericht aan de kerk waar hij vandaan komt ‘armoede, 

racisme, oorlog en werkeloosheid morele problemen die geworteld zijn 

in maatschappelijke onverschilligheid en ongevoeligheid, de gebreken 

van de mens en de onbarmhartigheid van mensen onderling. Maar de 

onvermijdelijkheid van zonden, noch het idee dat wereldse rechtvaar-

digheid het goddelijke rechtvaardigheid slechts kan benaderen, mag 

reden geven tot een christelijk pessimisme de uiteindelijk tot onverant-

woordelijkheid leidt.’  

,,Niebuhr bracht ook zelfkritiek in een tijd dat Amerika een super-

mogendheid begon te worden en haar macht onbegrensd leek. De fout 

waarin je tegenstanders trappen, moet niet jouw fout zijn. Het absolute 

gelijk van het communisme, nu wellicht het islamitisch terrorisme, moet 

niet worden beantwoord door het absolute gelijk van Amerikaanse zi-

jde; een trekje die we onder Bush wel degelijk waarnamen. De wereld 

was bij hem immers verdeeld in goed en kwaad. Niebuhr zou Bush ge-

vaarlijk hebben gevonden, omdat Bush meende wat hij zei. Hij was vast 

overtuigd van zijn gelijk.”  

Obama’s houding vertoont op dit gebied veel overeenkomsten met Nie-

buhr, stelde Polinder. ,,Obama haat de Bush-retoriek zoals: ‘de wereld 
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 EMMAKERK 

Wijk 3                                        

Kerkenraadsleden Gironummer  

“Wijkwerk Emmakerk” 

580-101 

Ouderlingen: 
Zr.  H. Baank (voorz.) 

Zr. M. Stomp 

Zr. F. Da Costa 

Gomez 

 

 

 

767 6920 

737 9886 

461 8332 (w) 

526 1566 (c) 

Diakenen: 
Zr. C. Tevreden 

Br. O. Griffith 

Kosteres: 
Zr. M. Morgenstond 

Website: 

Emmakerk.freeservers.c 

 

868 4247 

737 7745 

 

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 

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 

17:00-18:00 uur in de Consistorie 

Belijdeniscatechisatie:  
Wekelijks op woensdag van 

18.30-19.30 u in de Consistorie 

Tijdens de schoolvakanties zijn 

er geen catechisaties. 

Bijbelstudie: Het boek Ruth. 
Maandelijks op een donderdag in 

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

29 jan, 12 feb, 26 feb, 12 mrt, 26 

mrt. 

Onder de boom:  
Vrije onderwerpen. 

Maandelijks op een donderdag in 

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

5 feb, 19 feb, 5 mrt, 19 mrt. 

Zangdiensten:  
Maandelijks op vrijdag van 19:30

-21:00 uur in de Emmakerk 

24 okt, 21 nov, 19 dec, 23 jan, 27 

feb, 27 mrt. 

ACTIVITEITE�  

Seizoen 2008/2009 

Website: 

Emmakerk.freeservers.com 

gemeente van Christus ook 

zijn. 

We vinden het ook fijn, dat 

onze wijkgemeente weer 

vertegenwoordigd is in de 

Kerkvoogdij. De Kerkvoogdij 

had hier al langer op 

aangedrongen en het is fijn, 

dat deze oplossing er nu geko-

men is. 

Dit alles betekent wel, dat er 

nu twee diakenen gezocht 

moeten worden, die onze 

wijkkerkenraad kunnen aan-

vullen. Denkt u mee bij de 

vervulling van deze vacatures? 

Alvast hartelijk dank hiervoor! 

 

Pastoralia 

Br. E. Smith bevond zich in 

het St. Elisabeth hospitaal. Hij 

Februari 2009 VPG �IEUWS 

Een nieuw jaar 

Met veel geknal zijn we het 

nieuwe jaar ingegaan. Ik wens 

u allen nogmaals een 

gezegend 2009 toe. Mogen wij 

Gods zegen ook als gemeente 

in het nieuwe jaar ontvangen. 

We zijn afhankelijk van zijn 

zegen. Wij kunnen wel zaaien, 

maar zijn Geest moet het zaad 

doen ontkiemen in de harten 

van de mensen. Daarom mo-

gen we als gemeente ook bid-

den om de komst van de Geest 

in ons hart, in ons leven, in 

onze gemeente, in onze 

wereld. Natuurlijk, Jezus heeft 

zijn Geest rijkelijk uitgestort 

met Pinksteren. Het was een 

geweldige daad en een ge-

weldige belofte. Het ontvan-

gen van de Geest was niet 

langer voorbehouden aan en-

kele personen, te weten konin-

gen, priesters en profeten, 

maar iedereen mag nu deel 

krijgen aan Gods Geest. Wat 

een geweldige mogelijkheden 

liggen er nu open, ook voor de 

gemeente. Als we werkelijk 

openstaan voor de Geest, kun-

nen er wonderen gebeuren. 

Mensen kunnen veranderen. 

Ze kunnen openstaan voor de 

Heer en zijn Kerk. 

Ook als eiland gaan we een 

bijzonder en spannend jaar 

tegemoet. Waarschijnlijk in 

april wordt er een referendum 

gehouden over de nieuwe 

staatkundige structuur. We 

mogen God veel wijsheid 

vragen, want die hebben we 

allemaal nodig – de politici, 

die ons land besturen, maar 

straks ook het volk, dat naar 

de stembus gaat. In het volks-

lied van Curaçao wordt God 

onze Schepper genoemd. In 

Gen. 1 lezen we, hoe de 

Schepper de schepping, de 

aarde, aan de mens toevertrou-

wde. We hebben dus als mens 

een enorme verantwoorde-

lijkheid voor de schepping en 

de wereld, waarin we leven, 

ook voor onze directe leefom-

geving, ons eiland. We mogen 

de naam van de Schepper aan-

roepen als we onze keuzes 

maken, maar we mogen onze 

keuzes ook in lijn doen zijn 

met het komende Koninkrijk 

van vrede en gerechtigheid. In 

het “Onze Vader” bidden we 

o.a.: “Uw wil geschiede” en 

“Uw Koninkrijk kome”. Gods 

wil mag leidend zijn bij onze 

keuzes. 

Ik wens u allen een goed jaar 

toe, persoonlijk, maar ook als 

gemeente. Un felis aña nobo! 

 

Agenda 

De agenda voor de komende 

maand luidt: 

22 januari: 19.30 uur: 

gespreksgroep “onder de 

boom”, consistorie 

23 januari: 19.30 uur: zangdi-

enst, Emmakerk 

29 januari: 19.30 uur: Bij-

belstudie, consistorie 

5 februari: 19.30 uur: 

gespreksgroep “onder de 

boom”, consistorie 

12 februari: 19.30 uur: Bij-

belstudie, consistorie 

19 februari: 19.30 uur: 

gespreksgroep “onder de 

boom”, consistorie 

26 februari: 19.30 uur: Bij-

belstudie, consistorie 

27 februari: 19.30 uur: zang-

dienst, Emmakerk 

Elke dinsdag is er van 19.00-

19.30 uur gebedsgroep in de 

consistorie. 

Elke woensdag is er catechisa-

tie: van 19.00-20.00 uur voor 

de 12-18-jarigen, van 20.00-

21.00 uur belijdeniscatechisa-

tie, beiden in de consistorie 

U/jij bent allemaal van harte 

welkom! 

 

Bevestiging ambtsdragers 

Op 25 januari a.s. vindt ku 

Dios ke de bevestiging van 

twee ambtdragers plaats. Zr. 

Farida da Costa Gomez wordt 

bevestigd als jeugdouderling 

en br. Orlando Griffith als 

ouderling- kerkvoogd. We 

wensen beide heel veel sterkte 

en Gods zegen in hun nieuwe 

werk. Onze wijkkerkenraad 

vindt het jeugdwerk hoge pri-

oriteit hebben. “Wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst”, luidt 

immers het spreekwoord. We 

zullen naar onze jeugd moeten 

luisteren en hun voldoende 

ruimte moeten geven binnen 

onze gemeente, ook al hebben 

zij misschien andere ideeën 

dan ouderen. Onze visie mag 

zijn: jong en oud werken 

samen in de gemeente. Dus 

niet tegen elkaar, maar met 

elkaar. Over en weer geven we 

elkaar ruimte en er is een wed-

erzijds respect. Schrijft Paulus 

niet in 1 Kor. 12 over het ene 

lichaam, waaruit de gemeente 

bestaat? Er is verscheidenheid 

in de eenheid en eenheid in de 

verscheidenheid. Het lichaam 

bestaat uit verschillende leden: 

een hoofd, armen, benen, 

voeten, vingers, ogen, enz., 

maar toch vormen ze allemaal 

één geheel. Zo mag het in de 
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Wijknieuws Jet 

werd hier langere tijd ver-

pleegd wegens epilepsie. 

Z r .  E .  H o l l a n d e r -

Hoogenbergen verhuisde van 

“Home” naar het verpleegte-

huis “Betèsda“. 

Zr. C.E. Irausquin lag vóór 

kerst weer enkele dagen in het 

Sehos. 

Br. J. Hoefdraad verblijft nu in 

een bejaardentehuis, huize 

“Meerzorg”. 

Zr. S.H. Weyer-Lejuez is ge-

vallen en moet daarom het bed 

houden. 

We wensen al onze zieken 

Gods zegen toe. 

 

Geboren 

Op 30 oktober werd Emma 

Alilah Seif geboren, dochtertje 

van Mishane en Chehadi Ed-

dine. Wij feliciteren hen van 

harte en wensen hun veel 

sterkte bij de opvoeding. 

 

Uit de wijkkerkenraad 

Op 13 januari j.l. vergaderde 

onze wijkkerkenraad. O.a. de 

volgende punten werden hier 

besproken en/of besloten: 

Vanaf 1 februari zal er een 

kwartier vóór de aanvang van 

de dienst samenzang zijn. 

Liederen daarvoor kunt u op-

geven bij mij. 

Er zal een voorzingkoor 

worden gevormd, die in de 

dienst enkele minder bekende 

liederen zal voorzingen. 

Belangstellenden voor het 

voorzingkoor kunnen zich op-

geven bij zr. Rianne Plaisier. 

Achter in de kerk hangt een 

ideeënbus. Als u een idee 

hebt, wordt u verzocht uw 

briefje met uw idee daarin te 

deponeren. Uw idee zal ver-

volgens worden besproken in 

de wijkkerkenraad. 

Op de tafel achter in de kerk 

ligt een gastenboek. Daarin 

kunnen gasten hun naam en 

adres schrijven en tevens een 

groet aan de gemeente. 

Op diezelfde tafel ligt ook een 

gebedenboek. Als u in de  

dienst voor een bepaalde zaak 

of persoon wil laten bidden, 

kunt u het opschrijven in dat 

boek. Een ouderling of diaken 

zal het boek vlak vóór het be-

gin van de dienst naar de 

voorganger brengen. Dit gaat 

per 1 februari a.s. in. 

De wijkkerkenraad is van plan 

een beleidsplan voor onze 

wijkgemeente op te stellen. 

Daarin wordt ingegaan op 

vragen als: wie zijn we ei-

genlijk? Wat willen we? En 

hoe willen we onze doelen op 

korte, middellange en lange 

tijd bereiken? Wat zijn onze 

prioriteiten? De wijkkerken-

raad zal enkele gemeenteleden 

uitnodigen in een commissie 

plaats te nemen om dit beleids-

plan op te stellen. 

Er zal een infobord bij de in-

gang van de Emmakerk ge-

plaatst worden met informatie 

over de kerkdiensten en de 

doordeweekse activiteiten. 

Ook zal de naam en het tele-

foonnummer van de predikant 

worden genoemd. Zo worden 

we iets meer zichtbaar in de 

wijk. 

De wijkkerkenraad heeft een 

activiteitencommissie be-

noemd, die activiteiten zal or-

ganiseren met en voor de ge-

meente. Dit om het onderlinge 

contact te stimuleren. 

Er zal geprobeerd worden, 

naast jeugddiensten, ook af en 

toe een kinderdienst te organ-

iseren. Ook zal geprobeerd 

worden een gezin-school-kerk-

dienst te organiseren. Dat wil 

zeggen: een kerkdienst, voor-

bereid door kerkleden en de 

school. Hiertoe zal contact 

worden opgenomen met een 

naburige school. 

Er zal verder gewerkt worden 

aan het opzetten van een 

jeugdsoos. Het is de bedoeling 

onze en andere kinderen een 

stukje vorming en ontspanning 

te bieden. Ook kinderen uit de 

wijk zijn van harte welkom. 

Wilt u hieraan meewerken, 

dan kunt u contact opnemen 

met zr. Farida da Costa Gomez 

of br. Hanco de Lijster. 

De wijkkerkenraad is van plan 

een crèche op te zetten, die 

functioneert tijdens de kerk-

dienst. We zoeken er alleen 

nog mensen voor. Als u wil 

meedraaien in het rooster, kunt 

u zich opgeven bij één van de 

kerkenraadsleden. 

De Schriftlezingen tijdens de 

kerkdienst werden tot nu toe 

gedaan door kerkenraadsleden. 

Zou u ook af en toe een lezing 

willen doen, dan kunt u zich 

bij mij opgeven. 

Tenslotte werd nog ge-

memoreerd, dat ik dit jaar 

voorzitter van het ministerie 

ben. Dat houdt o.a. in, dat ik 

de vergaderingen van het min-

isterie leidt, lid ben van de 

Centrale Kerkenraad en van de 

redactie van VPG-nieuws. 

                                                                                                   

Ds. Hans Végh 

W I J K � I E U W S . 

S a l u  i  b e n d i s h o n 

(Gezondheid en Zegen)  voor 

alle krantlezers(essen). Alle 

Goeds, Gezondheid bovenal, 

God’s rijkste Zegen voor u, 

uw familie en allen die u lief 

zijn. 

Als u dit krantje ontvangt, is 

de maand januari alweer voor-

bij. De kop van het nieuwe 

jaar is er vanaf, kunnen we wel 

stellen. Hoe staat het met uw 

goede voornemens? Gelijk 

m e e b e g i n n e n , 

de tijd gaat snel, u kent dat 

wel. Bij de gemeente hebben 

we nog mensen nodig in de 

verschillende commissies, 

bijv; De kerkenraad, kin-

derneven-, koffie-, bloemen-

d i e n s t ,  k r a n t j e s 

vouwen. Er is vast wel een 

commissie voor u bij. Wat 

zegt u? U kunt het niet, natuur-

lijk willen wij  u graag helpen 

e n  ‘ t  v o o r d o e n .  

Meldt u aan, wij wachten op u. 

 

 

TUI�. 

Ook voor de tuin is er een com-

missie. Heeft u een grasmaaier, 

komt u ons dan 1x per maand 

helpen? Ook zonder grasmaaier, 

bent u van harte welkom, er is 

genoeg te doen in de tuin. 

Het ziet er nu netjes uit, zo wil-

len wij het graag houden. De 

tuin ziet er nu als een uitno-

digingskaartje uit, zo mooi . 

Bij alle commissies geldt 

dezelfde regel: Vele handen 

maken ...... of Geef elkaar een 

h a n d . . . . 

Deze commissie start op 17 

januari, geef u op, sluit u aan. 

Immers, wij zijn samen ge-

meente, samenwerken is pas fijn 

en allemaal voor het goede doel, 

voor die Ene Heer, die zo goed 

voor ons is, die ons nooit in de 

steek laat of vergeet. Kunnen 

wij Hem dan vergeten? Nee 

t o c h . . . 

 

D E C E M B E R . 
De december maand is voorbij 

en toch wil ik alle engeltjes be-

danken, die zich ingezet hebben 

om er een mooi feest van te 

maken. Ik denk aan de 

kerstboom, ieder jaar wordt ie 

weer bezorgd door die ene 

trouwe engel, de kerstkrans op 

tafel stond er weer prachtig bij 

Het décor voor het kerstspel, de 

mooie stal, de klok met het 

echte deurtje, niet te vergeten  

het décor van Advent, alle ster-

ren, die we weer kunnen gebrui-

ken, de spotjes, het lichtje in de 

stal. De engelen tijdens de voor-

bereiding door de week, na de 

Dienst, aan de piano, masha 

masha danki voor jullie inzet! 
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Onze jongens en meisjes, die zó 

goed hun best gedaan hebben, 

Geweldig! Door jullie was het 

Kinderkerstfeest een mooi feest. 

K n a p  h o o r ! 

 

D O O P . 

21 dec. vierden wij de Doop van 

Marc Jozef Mijnheer. Het was 

een mooie Dienst. Van harte 

Gefeliciteerd Marc en de hele 

familie. 

 

S E � I O R E � F E E S T . 

15 dec. vierden wij zoals ieder 

jaar ons Seniorenkerstfeest. Het 

was weer een geslaagde en 

gezegende avond. De opkomst 

was goed, de Flamboyant zat 

vol, de stemming zat erin. 

We begonnen met een Dienst 

met de Maaltijd van de Heer, 

daarna een gezellig samenzijn 

met een hapje en een drankje. 

Om 21.00 u ging men tevreden 

e n  b l i j  h u i s w a a r t s . 

 

Z A � G D I E � S T .  

Weet u dat wij elke maand een 

zangdienst houden en wel op de 

vrijdagavond? In februari en 

maart kunt u nog met ons mee-

zingen en wel op 27 febr. en 27 

maart. We starten om 19.30 -  

21.00 u, Het is echt de moeite 

waard. U  kunt ook liederen op-

geven bi j  ds .  H.Végh. 

 

BELOFTE.( tip voor 2009!) 

Ik zal je wel eens schrijven, ik 

kom nog wel eens aan, ik zou 

wel willen blijven, maar moet 

n u  v e r d e r  g a a n . 

Mocht je mij nodig hebben, je 

belt gerust mijn huis,ik wil je 

altijd helpen, je treft mij meestal 

t h u i s . 

Er zijn veel  goede woorden, er 

wordt zoveel gepraat. Wilt gij 

uw naaste helpen? Zet woorden 

o m  i n  d a a d . 

 

Lichtstraaltje voor het nieuwe 

j a a r : 

De beproevingen moeten ons 

beter maken, niet bitter. 

Wees blij in Onze Heer, doe 

alles wat u doet met blijheid, 

Warme groetjes van de Kerken-

r a a d , 

Jet Baank. 

Meditatie 

Meditatie 

 

Op 5 Januari verscheen in één 

van de leerzame columns in de 

Amigoe, van Jan Schinkelshoek, 

CDA-afgevaardigde namens de 

Tweede Kamer voor het POK-

overleg, een commentaar op de 

preek die hij hoorde tijdens de 

kerkdienst in één van onze VPG 

kerken: de Fortkerk. Aangezien 

ik die zondag het Woord mocht 

bedienen, was het ook mijn preek 

die “onder de loep” ging. De heer 

Schinkelshoek verwachtte, zo op 

de eerste zondag van het nieuwe 

jaar, vooruitblikkend op de Grote 

Dingen die er ook voor wat be-

treft de status van de Antillen te 

gebeuren staan iets meer politiek 

geluid in de preek. 

Temeer daar de tekst van die zon-

dag uit het Oude Testament: De 

zegenbede aan het volk van Israël 

als het een nieuw land, beloofd 

land binnentrekt na zoveel jaren 

slavernij en nog eens zovele jaren 

(40) van een barre woestijntocht, 

zich uitermate goed zou kunnen 

lenen voor een politieke preek, 

gezien de situatie van de eilanden 

van de Nederlandse Antillen en 

Aruba. 

Maar, schreef hij, hij werd geluk-

kig teleurgesteld. Een alleraardig-

ste contradictio in terminis. 

 

Het blijft een interessante discus-

sie of politiek op de kansel thuis-

hoort. In de bijbel staan veel tek-

sten waar de politiek vanaf spat. 

Jesaja kan er wat van met zijn 

preken tegen de mensen die de 

armen, de wezen en de weduwen 

uitbuiten en laten stikken. Je kunt 

Jesaja dus zo voor een politiek 

manifest mee de houten broek in 

nemen.  Jezus zelf laat zich poli-

tiek ook niet onbetuigd,  en ook 

al verkondigt Paulus dat je de 

overheid moet gehoorzamen; het 

is wél een politiek statement. (Er 

wordt daardoor zelfs beweerd dat 

hij handjeklap speelde met de 

Romeinse overheid. Om de boel 

koest te houden.) 

In de bevrijdingstheologie die in 

de tachtiger jaren in Zuid Afrika 

en in Latijns Amerika mensen 

bemoedigde om in opstand te 

komen tegen de onderdrukking 

wordt het begrip “Opstanding” 

niet alleen als opstanding uit de 

dood gezien, maar zeker ook als 

een opstanding uit onderdruk-

kend, toekomstloos bestaan, 

veroorzaakt door kwalijke re-

gimes. 

 

Mag je zo de opstanding gebrui-

ken? Dat is een hele goede vraag. 

Ook Luther had er moeite mee, 

tijdens de boerenopstand. Hij is 

het niet eens met de te grote las-

ten die de overheid de boeren 

oplegt, preekt daar ook tegen, 

maar wil ook geen echte opstand. 

Uiteindelijk komt er een opstand 

die wordt aangevoerd door de 

behoorlijk fanatieke religieuze 

leider Thomas Münzer. De op-

stand loopt volledig uit de hand, 

er wordt geplunderd en brand-

schattend gaan de opstandelingen 

door het land. De opstand eindigt 

in een afschuwelijk debâcle, een 

afgang dus. Thomas Münzer 

wordt onthoofd. 

Feit is wel dat kerkelijke leiders 

de moed vonden juist vanuit die 

visie op de opstanding, om hun 

volk op te roepen om op te staan 

tegen de onderdrukkende re-

gimes. Of dan uiteindelijk daar-

mee de vrede is gewonnen, is de 

vraag, en dat is ook de keerzijde 

van het gebruik van de bijbel 

voor de politiek. 

God wil het heil voor mensen. 

Politiek kan in het verkrijgen van 

het wereldse heil een instrument 

zijn, zeker, wanneer met wijsheid 

gehanteerd. Maar mensenwerk is 

mensenwerk en Gods Rijk is 

Gods Rijk. Daarom blijft het heel 

erg lastig om politiek en geloof 

direkt met elkaar te verbinden. 

Daar moet een mens toch uiter-

mate behoedzaam mee om gaan.  

Partijpolitiek kun je zeggen, dat 

je met jouw geloof vindt dat die 

of die partij het beste in 

overéénstemming is met wat jij 

denkt dat goed is. 

Maar het is net als met die al-

leraardigste bumpersticker: “God 

is my Pilot” Een beetje een pre-

tentieuze sticker, want als jij ie-

mand een deuk bezorgt, of ie-

mand kijkt niet goed uit en kneust 

jouw motorkap, is dan God een 

brokkenpiloot? Welnee! Dat is 

die ander of dat ben jij. 

Zo gaat dat ook in de politiek. 

Als ik in Godsnaam die of die 

partijpolitieke opvatting preek, 

met de bijbel in de hand, en mijn 

partij gaat toch vreemde dingen 

doen die geen pas hebben, is dan 

God aan het knoeien of doen wij, 

de mensen dat? 

Wat ons gegeven is, is het gebed. 

Zoals Koning Salomo dat bij de 

inwijding van de tempel doet. Een 

gebed om wijsheid en ook 

gevoeligheid voor de behoeften 

van Zijn volk. Een bede ook, of er 

berouw over en vergiffenis zal mo-

gen voor bij de fouten die er onge-

twijfeld gemaakt zijn of zullen 

gaan worden. 

Dit monumentale gebed staat in 1 

Koningen 8. Hoe groot ook Koning 

Salomo, hoe mooi ook de tempel, 

het Huis kan de Grootheid van God 

niet bevatten. God is groter dan een 

land, ook het beloofde land, groter 

dan tempels, kathedralen of kerken 

kunnen  bevatten. God is groter 

dan éen kerkelijke richting kan om-

vatten, God is groter dan welk poli-

tiek bestel dan ook. 

En dat is maar goed ook. Wij ho-

even het niet allemaal zelf te be-

denken en te verzinnen. Het zal 

uiteindelijk Gods Geest zijn die 

ons boven alles uitdraagt en tilt. 

In het liedboek voor de kerken 

staat ook zo'n prachtig gezang, 

gezang 316, dat in vers 5 uitdrukt 

wat ik bedoel: 

Het is niet onze zaak o Heer 

't gaat om uw eeuwig rijk, uw eer. 

Wil allen trouw terzijde staan, 

die op uw wegen willen gaan. 

 

 En daarom en nog steeds is die 

tekst van Efeziers 3: 14-21 ook zo 

veelzeggend en bemoedigend: . 

“En om die reden buig ik mijn 

knieën voor de Vader, naar wie alle 

geslacht in de hemelen en op de 

aarde genoemd wordt, opdat Hij u 

geve, naar de rijkdom Zijner Heer-

lijkheid, met kracht gesterkt te 

worden door Zijn Geest in de in-

wendige mens, opdat Christus door 

het geloof in uw harten woning 

make. Geworteld en gegrond in de 

liefde (O, wat IS dat toch mooi! 

A.B.) zult gij dan samen met alle 

heiligen in staat zijn te vatten, hoe 

groot de breedte en de lengte en 

hoogte en diepte is, en te kennen de 

liefde van Christus, die de kennis 

te boven gaat, opdat  gij vervuld 

wordt tot alle volheid Gods. 

Hem nu, (en daar gaat het wat mij 

betreft helemaal om, A.B.), die 

blijkens de kracht die in ons werkt 

bij machte is oneindig veel meer te 

doen dan wij bidden of beseffen, 

Hem zij de Heerlijkheid in de Ge-

meente en in Christus Jezus tot in 

alle geslachten, van eeuwigheid 

tot eeuwigheid, Amen.” 

 

Afke Boezewinkel 
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bevrijden van tirannie’ en ‘het 

Midden-Oosten transformeren’. 

Aan de andere kant heeft hij 

kritiek op  

liberale oplossingen zoals terug-

trekken uit Irak, stoppen van aids-

bestrijding. Hij vindt dat niet con-

sistent en vindt dat je moet vol-

houden.”  

,,Obama is wars van eenzijdighe-

den en dogma’s. Het is belangrijk 

om pragmatisch te zijn en de 

ideeën onder kritiek te stellen van 

de ervaring en vervolgens ook je 

ideeën aan te passen. Deze ge-

dachte zie je ook bij Niebuhr. Hij 

heeft bijvoorbeeld wel eens gezegd 

dat zijn ervaringen in Detroit 

(Henry Ford industrie) hem meer geleerd hebben dan alle boeken die hij 

gelezen heeft. Niebuhr noemde zichzelf ook een pragmatist. Hij durfde 

terug te komen op zijn eigen ideeën.” Zo veranderde een bezoek aan 

Europa in 1923 en ontmoetingen met Europese theologen zijn oor-

spronkelijke pacifistische kijk, die hij omarmde na de Eerste Wereldoor-

log. Hij werd een voorstander van de deelname van de VS aan de 

Tweede Wereldoorlog en was voor de ontwikkeling van atoomwapens.  

Obama heeft echter niet veel ruimte om zelfkritisch te zijn, denkt Polin-

der. ,,Het zal hem niet meevallen in zijn pogingen om het Amerikaanse 

volk te representeren, voortdurend een zelfkritische houding van en-

erzijds en anderzijds vol te houden. Zeker in tijden van crisis zit het 

Amerikaanse volk niet te wachten op genuanceerde uiteenzettingen. 

Niebuhr heeft zelf gezegd dat zelfkritisch zijn eigenlijk voorbehouden is 

aan toeschouwers en niet aan deelnemers.”  

Utopisch  

 

,,Obama heeft enorm hoge verwachtingen gewekt”, zei Polinder. ,,Hij is 

daarin on-Niebuhriaans geweest. De messiaanse verwachtingen die hij 

heeft gewekt, komen straks als een boomerang op hem terug. Dat ‘yes 

we can’ appelleert wel aan utopische ideeën en dat vond Niebuhr ge-

vaarlijk. Hij zegt ergens: ‘Je kunt beter niet geloven dan in een valse 

God geloven’.”  

Wie was Reinhold Niebuhr? (1892-1971)  

 

Prof. dr. Ruurd Veldhuis, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen 

en gepromoveerd op Niebuhr, schetste gisteravond de geschiedenis van 

de theoloog en filosoof. Karl Paul Reinhold Niebuhr werd geboren in 

1892 in Wright City (Missouri) als zoon van een Duits emigrantenpaar. 

Zijn vader Gustav stamde uit een boerenfamilie en pas na enkele jaren 

in Amerika besloot hij predikant te worden. Reinhold studeerde 

eveneens om predikant te worden, maar op zijn 21e moest hij zijn 

studies afbreken, toen zijn vader stierf. Hij volgde zijn vader tijdelijk op 

als predikant in Lincoln en nam daarmee ook de verantwoordelijkheid 

op zich voor zijn moeder en zijn jongste broer Helmut Richard, die ook 

theologie studeerde. Met heel veel financiële en andere problemen lukte 

het hem nog twee jaar in Yale te studeren om een Masters degree te 

verwerven, voordat hij officieel predikant werd in Detroit in 1915. Bij 

zijn komst telde deze kerk 65 leden, toen Niebuhr er in 1928 vertrok 

waren het er zevenhonderd. Niebuhr ondernam ook steeds meer 

activiteiten op nationaal niveau in zijn kerk en daarbuiten en begon met 

het publiceren van artikelen, onder meer in the Christian Century.  

In 1928 aanvaardt hij een benoeming als associate professor in Christian 

Ethics and philosophy of religion aan het Union Theological Seminary 

in New York, waar hij de rest van zijn carrière bleef (tot 1960). Hij 

beïnvloedde met zijn theologisch denken generaties studenten onder wie 

Dietrich Bonhoeffer. Zijn belangrijkste werken zijn The Irony of Ameri-

can History (1952) en The Nature and Destiny of Man (1940), Moral 

Man and Immoral Society (1932). Het laatste boek kwam tussen 1932 

en 2005 in liefst 21 edities uit. In 1964 gaf de toenmalige president Lyn-

don Johnson hem de Presidential Medal of Freedom.  

Christelijk realisme  

 

Niebuhr is bekend geworden om zijn christelijk realisme. Deze visie 

vloeide voort uit zijn leer van de mens. Hij had kritiek (net als later 

Martin Luther King jr.) op de Social Gospel: een stroming die sterk uit-

ging van het liberale vooruitgangsgeloof dat het koninkrijk van God 

hier op aarde gerealiseerd kon worden. Niebuhr was ervan overtuigd dat 

het onmogelijk is om agapè (de zelfopofferende liefde zoals Jezus die 

tot uitdrukking heeft gebracht) in de samenleving te realiseren, hoewel 

er wel naar gestreefd dient te worden. Dat behoedde hem voor grote 

idealen en utopieën. Zijn christelijk realisme is daar juist kritisch op.  

Geen pessimisme, ook geen overdreven optimisme, maar realisme; dat 

is de koers van Niebuhrs denken. Als de mens bereid is zichzelf en zijn 

motieven eerlijk en kritisch te beoordelen, of in theologische termen: als 

hij zijn zondigheid onder ogen durft te zien en een beroep doet op Gods 

genade, dan is er de mogelijkheid van bekering, van verandering. Juist 

het Evangelie kan mij de moed geven om de ogen te openen, stelde Nie-

buhr, omdat het oordeel over mijn zondigheid niet Gods laatste woord 

is, maar zijn liefde en genade die mij in staat stellen een nieuw begin te 

Vervolg van pagina 9 

na met succes de VPG 

Nieuws nieuw leven te hebben 

in geblazen, wil de nieuwe re-

dactie graag met de tijd 

meegaan. Daarom willen wij u 

de gelegenheid bieden om uw 

VPG Nieuws direct, nadat de 

kopij naar de drukker is 

gegaan, via e-mail te ontvan-

gen.  

Hierdoor bent u niet meer af-

hankelijk van de postbezor-

ging en evenmin wanneer u 

eventueel niet in de gelegen-

heid bent uw kerk te bezoeken. 

De maandelijkse kosten van 

het kerkblad bedragen ca ANG 

2.000,- per maand. Een flink 

bedrag op het budget. 

Toezending via e-mail kan dus 

een belangrijke besparing 

opleveren op de portokosten.  

Bent u geinteresseerd om de 

VPG Nieuws elektronisch te 

ontvangen meldt u dan aan 

middels het zenden van een e-

mail naar de redactie, e-mail 

adres: vpgnews@gmail.com 

en u ontvangt uw VPG Nieuws  

in kleur .  

After a successful restart of 

the VPG news the new edito-

rial staff is thinking of taking 

advantage of contemporary 

means of sharing information. 

For those of you who are in-

terested we are offering 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 

services. Also in the rare cases 

that you won't be able to at-

tend church on the fust Sun-

day of the month, you will still 

receive your popular VPG 

News in time. This way we 

can save on our costs of about 

ANG. 2000.00 per month.  

If you are interested in receiv-

ing the VPG News by email, 

please subscribe by sending an 

email to the editorial staff’s, 

e m a i l  a d d r e s s : 

vpgnews@gmail.com and you 

wilt receive your next VPG 

news in color.  

VPG Nieuws (News) via Email 
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Zo Gezegd 

Geloof in Kunst 

Naam maker:  
Vincent van Gogh  

1853 – 1890 

Naam schilderij:  

De barmhartige Samaritaan 
Materiaal:  

olieverf op doek — 1890 

Bevindt zich in:  
Kröller-Müller Museum, Otterlo 

 

Links op de achtergrond zijn 

nog net de twee mannen te zien 

die de gewonde man links lieten 

liggen: een priester en een 

Leviet, beide kennelijk slechts in 

naam vrome lieden. Alleen de 

Samaritaan was bereid de 

door Trijnie Meijer 

 

De barmhartige Samaritaan 

 

OOOOp twee gedachten hinken 

 
Dit betekent: besluiteloos of niet 

consequent zijn 

 

Het spreekwoord komt uit de 

bijbel. In 1 Koningen 18:21 staat: 

Daar sprak Elia het volk als volgt 

toe: “Hoe lang blijft u nog op 

twee gedachten hinken? Als de 

HEER God is, volg hem dan; is 

Baäl het, volg dan hem.” De Is-

raëlieten zeiden niets. 

beroofde man te helpen. 

Van Gogh verbleef in mei 1890 

in een inrichting toen hij dit 

werk schilderde. Het is een ge-

spiegelde kopie van het gelijk-

namige schilderij van Eugène 

Delacroix, naar wiens voor-

beeld Van Gogh ook een Pietà 

schilderde. Dit werk is gekop-

peld aan Lukas 10:33 
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Kruiswoordpuzzel 

Horizontaal 

 

1.   Hij is de broer van Jakob 

3.   De beste vriend van David 

5.   In het boek 1 Koningen wordt hij als eerste tot koning gezalfd 

7.   Hij is een zoon van koning David en doodt zijn broer 

8.   Zijn naam is ook een bijbelboek, dat komt na 2 Koningen 

11. Hij moet naar de farao gaan, maar vindt zichzelf geen goed spreker 

14. Wordt getest door de satan en daardoor overkomt hem een boel      

      ellende en pijn 

15. Zij is de moeder van Samuël 

16. Hij is de eerste mens 

 

Vertikaal 

 

1.   De eerste vrouw in de bijbel 

2.   Hij is profeet en over hem wordt geschreven in het één na laatste  

      bijbelboek van het Oude Testament 

3.   Zijn 'achternaam' is de Doper 

4.   De broer van Mozes 

5.   Drie keer denkt hij dat Eli hem riep, maar het blijkt God te zijn 

6.   Hij is dokter en de schrijver van het derde evangelie over Jezus 

9.   Zij verlaat haar eigen land en gaat met haar schoonmoeder mee 

10. God vertelt hem dat zijn familie na hem net zo groot zal worden als 

      het aantal sterren aan de hemel 

12. De zus van Ruth 

13. 450 profeten van Baäl konden geen vuur maken, maar deze profeet  

      van God wél! Hoe is zijn naam? 

14. Drie dagen en drie nachten zit hij in de buik van de vis 

1 2

3 4

5 6

7

8 9 1 0

1 1 1 2 1 3 1 4

1 5

1 6

Horizontaal: 1. Esau 3. Jonatan 5. Salomo 7. Absalom 8. Ezra  

11. Mozes 14. Job 15. Hanna 16. Adam 

Vertikaal: 1. Eva 2. Zacharia 3. Johannes 4. Aaron 5. Samuël 6. Lucas 

9. Ruth 10. Abram 12. Orpa 13. Elia 14. Jona  

Oplossing: 

In de december/januari editie stond een 

kerstpuzzel. Domino’s Pizza had een “large pizza” 

beschikbaar gesteld voor de winnaar.  De 

oplossing was Immanuel.  

De gelukkige winnaar van de pizza is geworden: 

Otto Bongers. Otto van harte gefeliciteerd en eet 

smakelijk!  
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Amnesty 

www.prayerstation.activeforjesus.com 
Jezus heeft zijn discipelen de opdracht gegeven om de wereld in te gaan 

en het evangelie te verkondigen. Daarom zijn vele christenen met 

diverse vormen van evangelisatie bezig. Maar meestal niet meer als 

getuige op straat. Evangelie op straat wordt niet meer gezien als van 

deze tijd. Toch is dat niet de ervaring van de mensen die actief bezig 

zijn met Prayer Station. Zij hebben in diverse plaatsen in Nederland 

bijna iedere keer, als een team uitging, één of meer mensen (vooral 

jongeren) tot bekering zien komen. Meer weten hierover? Neem een 

kijkje op deze site.  

www.legerdesheils.nl 
Wie kent ze niet? Het Leger des Heils of Majoor Bosshardt. 

Maar wat weten we eigenlijk over ze? De eerste 

Nederlandse heilssoldaat was Gerrit Juriaan Govaars. Op 8 

mei 1887 organiseerde hij de eerste Nederlandse 

samenkomst voor het Leger des Heils. Wist u dat het Leger des Heils in 

de Tweede Wereldoorlog door de Duitse overheersers verboden was? 

En dat men in Nederland 3.500 mensen in vaste diens heeft? Heeft u 

zich ooit afgevraagd waarom men een uniform draagt? Met het uniform 

laten de leden zien waar ze voor staan. Het is aan de ene kant een 

getuigenis. Heilssoldaten (de belijdende leden van de kerk) mogen een 

uniform dragen; de gemeenten heten korpsen; de voorgangers heten 

(korps)officieren en ze hebben rangen als kapitein of majoor. En dan de 

muziek: het Leger des Heils heeft muziekkorpsen en zangbrigades, 

brassmuziek i.p.v. een kerkorgel. Die "uiterlijkheden" worden pas echt 

een verschil, wanneer je kijkt naar de inrichting van de kerkdienst. Het 

Leger des Heils heeft er bewust voor gekozen geen gebruik te maken 

van de sacramenten, zoals doop en avondmaal om te voorkomen dat 

mensen dit als een voorwaarde zouden zien om bij God te mogen 

komen. Heilssoldaten onderschrijven niet alleen de belijdenisartikelen, 

maar doen ook een aantal beloften m.b.t. je persoonlijke leven. De 

meest bekende zijn wel het je onthouden van drugs, alcohol en 

rookartikelen. Deze en nog veel meer informatie vindt u op de site. 

www. familyworship.org.uk/songs/ 
In Jakobus 5:13 staat: Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; 

is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. En een loflied zingen gaat prima 

met behulp van deze site. U vindt hier lekkere worship songs in mp3 

formaat, die ook te downloaden zijn, met de teksten in PDF-formaat. 

Veel zangplezier geweest! 

www.logoshope.org 
Herinnert u zich nog het schip de “Logos II” 

die in oktober 2005 Curaçao aandeed? Het 

schip van Operation Mobilisation vol met 

boeken? Het schip is eind vorig jaar in Turkije 

verkocht en is vervangen door een voormalige veerboot die is 

omgedoopt tot de “Logos Hope”.  

Reli-Links Reli-Links 

MYA�MAR: KA�S OP 

LA�GE GEVA�GE�IS 

STRAFFE�  

 

Htay Kywe, Mie Mie en Zaw 

Htet Ko Ko werden op 13 okto-

ber 2007 gearresteerd en lopen 

het risico gemarteld te worden.   

 

De drie mensenrechtenactivisten 

zijn lid van de pro-democratie 

groep 88 Generation Students, 

vernoemd naar de studentenop-

standen in 1988. Ze waren be-

trokken bij protesten tegen de 

verhogingen van de benzene-

prijzen door de overheid in au-

gustus 2007. Amnesty Interna-

tional beschouwt de drie als ge-

wetensgevangenen. Htay Kywe 

en Mie Mie staan terecht wegens 

negen aanklachten, Zaw Thet Ko 

Ko wegens zes. Tenminste 32 

andere arrestanten van de pro-

testen staan momenteel terecht. 

Onder meer voor het leveren van 

kritiek op de overheid, waarvoor 

alleen al de straf kan oplopen tot 

20 jaar gevangenisstraf.  

 

Schrijf alstublieft vóór 1 maart 

2009 een beleefde brief aan de 

Myanmarese autoriteiten waarin 

u hen vraagt Htay Kywe, Mie 

Mie en Zaw Htet Ko Ko onmid-

dellijk en onvoorwaardelijk vrij 

te laten.   

 

Stuur uw brief naar: 

 

Brigadier General Kyaw Hsan  

Minister of Information  

Ministry of Information  

Bldg. (7)  

Naypyitaw  

Myanmar  

Fax: 0095 6741 2363  

E-mail: me-

dia.moi@mptmail.net.mm 

 

En een kopie naar: 

 

Ambassade van de Unie van 

Myanmar  

Boulevard Général Wahis 9  

B-1030  

Brussel  

België  

Fax: 0032 2705 5048 

 

Your Excellency, 

 

Please allow me to draw your 

attention to the case of Htay 

Kywe, Mie Mie and Zaw Htet 

Ko Ko. They are members of a 

pro-democracy group, the 88 

Generation Students, named after 

the 1988 uprising. They were 

involved in initial protest 

marches in August 2007 against 

state-imposed fuel price in-

creases, but were forced into hid-

ing as the authorities launched a 

search for those thought to be 

leading the protests. 

 

On October 13 2007 Htay Kywe, 

Mie Mie and Zaw Htet Ko Ko 

were arrested in the former capi-

tal, Yangon. Amnesty Interna-

tional considers them to be pris-

oners of conscience and believes 

that they are at risk of torture. 

Htay Kywe and Mie Mie face a 

total of nine charges; Zaw Thet 

Ko Ko is facing six. At least 32 

others arrested in the crackdown 

are on trial with them. The 

‘crimes’ they are charged with 

include unlawful association, 

distributing written material 

without the authorization of the 

official censor and criticism of 

the government. The latter 

charge carries a sentence of up to 

20 years’ imprisonment. 

 

I call on you to ensure that Htay 

Kywe, Mie Mie and Zaw Thet 

Ko Ko are released immediately 

and unconditionally. I ask that 

while they remain in detention 

they are given access to neces-

sary medical treatment and to 

lawyers of their own choosing, 

and are not tortured or otherwise 

ill-treated. 

 

Yours sincerely, 

 

(naam, adres) 
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www.brokenheart.nl 
Dit is een site van een groep christenen die samen het verlangen hebben 

om mensen te helpen in praktische zin, maar vooral met het kostbaarste 

wat we hebben: een relatie met Jezus Christus, de zoon van God. Hun 

doel is om zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk plekken te 

bereiken. Hierbij kunt u denken aan: de “burger” in de winkelstraat, de 

dakloze, de prostituee, de gevangene, de weduwe en wees etc. Ze zijn 

nu vooral actief in de stad Groningen, maar ze hebben het verlangen en 

het doel om hetgeen wat God in Groningen doet, ook in andere plaatsen 

zien te gebeuren. Saskia en Jeroen van der Veen zijn voor Broken Heart 

actief onder de weduwe en wezen in het buitenland.  
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MOPPEN: 
 
 
Staat een koe in een hoek van een weiland stijf 

tegen het prikkeldraad aan. Komt er een haas 

langs en die vraagt aan de koe: “Waarom sta je  

tegen het prikkeldraad aan? Helemaal in die 

hoek?” Zegt de koe: “Nou, ik had op het nieuws 

gehoord dat het in het midden van het land 

ging regenen!” 

 

Waarom loopt mijn hond elke keer als de bel 

gaat naar de hoek van de kamer?  

Het is een boxer. 

 

Er ziten 2 apen in bad. Zegt de ene aap tegen 

de andere aap: “Oe oe oe aa ii aa oe oe.” 

Zegt de andere aap: “Dan moet je niet zulk 

heet water pakken.”  

 

Een tante komt op bezoek en vraagt aan Tom: 

“Wat eet je het allerliefst?”  Zegt Tom: “‘s 

Morgens erwtensoep. Daar word ik zó misselijk 

van dat ik niet naar school hoef!” 

 

Wat is oranje en weet het niet zeker? 

Een misschienaasappeltje. 

 

Het is groen en het zit in de auto?  

Een graspedaal. 

 

Bij een bankroof is de politie meteen ter 

plaatse. Dan komt een agent de inspecteur 

buiten adem melden: “De dief is ontsnapt, 

inspecteur!” De inspecteur is woedend. “Ik zei 

toch dat je bij elke uitgang een mannetje neer 

moest zetten!”, schreeuwt hij. “Hoe kan hij dan 

zijn ontkomen?” “Via de ingang, inspecteur…” 
 

Boer tegen de boerin: “Schrijf op een bord dat 

de koeien niet weg mogen lopen.” 

Boerin: “Maar koeien kunnen toch niet lezen?” 

Boer: “Dan schrijf je het toch in 

koeienletters!” 

 

Waarvoor zijn kangoeroes het meest bang? 

Voor zakkenrollers. 

 

Het is groen en je kunt er mee rijden? 

Een preibewijs. 

 

Welk dier bestaat voor 75% uit wol? 

Een wolf 

De vlucht naar Egypte 
 

Toen de wijzen uit het Oosten de stad Bethlehem verlaten 

hadden, verscheen er een engel van God in een droom aan 

Jozef. De engel zei tegen hem: “Jozef, sta op, neem het kind en 

zijn moeder en vlucht, vlucht naar Egypte, want Herodes zoekt 

het kind en wil het doden. Blijf in Egypte wonen zolang Herodes 

leeft.” 

Jozef deed, zoals de engel van God hem gezegd had. Hij stond 

op, nam het kind en zijn moeder en vluchtte midden in de nacht 

weg uit Bethlehem. 

Jozef bracht hen veilig naar Egypte. 

Daar bleven ze wonen en wachten. Ze wachtten op een teken 

van God, tot God hen terug zou roepen. Zo werd het woord waar 

dat door de profeet Hosea gesproken was: “Ik heb mijn Zoon 

geroepen uit Egypte.” 


