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J

eanette Augusta Kroes-Van

Leeuwaade vierde op 1 maart
2009 haar 80e verjaardag in de
Emmakerk. De organiste/
pianiste, die al bijna 40 jaar de
diensten van de VPG op virtuoze wijze opluistert, kan veel
goede karaktereigenschappen
toegedicht worden. Ze is bescheiden, hardwerkend, bijzonder en heeft een groot hart.
Maar wat weten we verder van
haar?
Jeanette zag het levenslicht in
1929 in Paramaribo, Suriname en
groeide daar op samen met haar
vier broers. Haar grote liefde
Waldi ging op Curaçao voor de
Shell werken en in 1954 trouwde
het stel “met de handschoen”
zoals dat zo mooi heet. In 1955
ging ook Jeanette op Curaçao
wonen en daar werd hun gezin
compleet door de geboorte van
twee dochters en een zoon. Ruth,
Elton en Janine. Veel later werden ze ook nog eens gezegend
met de geboorte van een kleinzoon, Stephan. De moeder van
Jeanette ging in 1965 in Nederland wonen, in Zwolle, en elke
vier jaar als Waldi vakantie kreeg
van de Shell, reisde het gezin
naar Zwolle om daar de vakantie
door te brengen.
De liefde voor de piano zat er al
vroeg in. Als 10-jarig meisje bespeelde ze een denkbeeldige piano op de tafel of op twee verschillende traptreden. Dat bleef
uiteraard niet onopgemerkt in

huize Van Leeuwaarde en Jeanette mocht op pianoles, wat het
begin was van haar muzikale carrière. Op haar 17e begon ze met
het spelen op de zondag- en kleuterschool in Suriname. Later op
Curaçao ging het piano- en orgelspel uiteraard gewoon door en
met haar staat van dienst kunnen
we met gemak een hele pagina in
VPG Nieuws vullen. Ze speelt,
en heeft gespeeld, in talloze kerken en scholen, voor verschillende verenigingen, bij diverse koren, bij diensten in de gevangenis
en bij een ontelbaar aantal dankdiensten aan huis, bruiloften,
jeugddiensten en begrafenissen.
Al deze activiteiten doet ze en
heeft ze altijd voor de Heer gedaan. Om Hem te loven en te
prijzen. Van God heeft ze haar
gave gekregen en daarom is ze
altijd met hem bezig. Het is wel
eens voorgekomen dat er iemand
een enveloppe met inhoud op de
piano legde tijdens een begrafenis. Jeanette wilde dat niet, maar
kon niet ingrijpen, omdat de kist
de kerk werd uitgedragen en zij
natuurlijk moest blijven spelen.
Geld wil ze absoluut niet aannemen voor het werk voor de Heer.
In de gevallen dat er toch iets
voor haar werd achtergelaten,
heeft ze altijd de gevers op de
hoogte gesteld, waarna het geld
aan de kerk werd gegeven.
Naast al het liefdevolle christelijke muziekspel geeft Jeanette al
35 jaar les aan de muziekschool.
Het aantal leerlingen dat ze op dit
moment heeft is 36(!). De meeste
leerlingen vertrokken na het
voortgezet onderwijs naar Nederland om te studeren. Een aantal is

naar het conservatorium gegaan.
De meest bekende leerling van
Jeanette is Randal Corsen. Een
leerling om zeker trots op te zijn.
Ondanks alles heeft het gezin
Kroes nooit geleden onder
Jeanette’s vele bezigheden. Ze
zorgde er altijd voor dat het huis
aan kant was en het eten klaar.
Zelf moest ze af en toe een
broodje eten onderweg naar een
koor, maar voor de Heer werken
is belangrijk, dus dat dat even
niet anders uitkwam was geen
probleem. Tot op de dag van
vandaag zorgt ze voor het huis,
het eten, de tuin en de boodschappen. Twee zware tassen?
Geen probleem hoor, dan loop je
tenminste in evenwicht.
Er is één keer geweest dat het
Jeanette een beetje teveel werd.
Ze heeft toen de Heer gebeden
om haar te laten opnemen in het
ziekenhuis en haar gebed is verhoord. Twee weken verbleef ze
in het St. Elisabeth Hospitaal om
weer op krachten te komen. Maar
uiteraard kroop ook daar het
bloed waar het niet gaan kon.
Toen er een dienst in de kapel
werd gehouden en er even geen
organist voor handen was, deed
pastoor Langeveld een beroep op
haar en toog Jeanette in haar
blauwe duster naar het orgel.
Pastoor Langeveld gaf haar de
naam “brandweervrouw”, omdat
hij haar altijd kon bellen als hij
even zonder organist zat. Na het
ziekenhuis was het trouwens
weer “full speed” verder tot de
dag van vandaag. Een voordeel is
Vervolg op pagina 2.
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VPG Nieuws (News) via Email
Wij willen u de gelegenheid bieden om uw VPG Nieuws direct,
nadat de kopij naar de drukker is
gegaan, via e-mail te ontvangen.
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 geïnteresseerd 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.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have the VPG News sent to
you by email, as soon as the printer’s copy is available.
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.

Krijnie Wout.

VPG NewsNews-Nieuws
VPG News-Nieuws is het
kerkblad van de drie wijken
van de Verenigde Protestantse
Gemeente van Curaçao. Het
komt maandelijks uit en wordt
aan de leden per post thuis
bezorgd.

Farida Da Costa Gomez,
Trijnie Meijer, Krijnie Wout,
Rianne Plaisier, Klaas Dekker,
Hanco de Lijster.

Administratie:
Adreswijzigingen of vertrek
kunnen worden doorgegeven
aan het Kerkelijk Bureau in
Fort Amsterdam.

Kopij kunt u, liefst met
passende illustraties en op
diskette, inleveren bij het
Kerkelijk Bureau, Fort
Amsterdam,
of inzenden per e-mail naar
vpgnews@gmail.com.

VPG News-Nieuws is gratis,
maar donaties worden zeer op
prijs gesteld. U kunt deze
overmaken naar bankrekening
900.913.02 bij de MCB t.n.v.
VPG-Nieuws, o.v.v. ‘Donatie
VPG-Nieuws’
Redactie:
Ds. Hans Végh, Ds. Afke
Boezewinkel, Rev. Leander

Druk: Drukkerij “De Stad” NV
Distributie: F.J. Rhuggenaath

De redactie houdt het recht om
ingekomen kopij in te korten of
niet te plaatsen.
Kopij voor de eerstvolgende
editie kan worden ingeleverd
tot uiterlijk woensdagmorgen
22 april 2009.

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.

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

Rev. Leander Warren
Ds. Hans Végh
Br. D’Arcy Lopes
Ds. Afke Boezewinkel
Rev. Leander Warren
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Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
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1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april
8 april
9 april
10 april
11 april
12 april
13 april
14 april
15 april
16 april
17 april
18 april
19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
24 april
25 april
26 april
27 april
28 april
29 april
30 april
1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei
01 juni
02 juni
03 juni

Jesaja 61:1-11
Jesaja 50:1-13
Jesaja 52:13-53:12
Filipenzen 2:1-11
Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-19
Marcus 11:20-13:37
Marcus 14:1-11
Marcus 14:12-72
Marcus 15:1-41
Marcus 15:42-47
Marcus 16:1-8

Jesaja 25:1-9
Psalmen 118:1-4
Psalmen 118:15-29
Psalmen 133:1-134:3

Handelingen 4:1-22
Handelingen 4:23-37
Johannes 20:19-31
Handelingen 3:1-10
Handelingen 3:11-26
1 Johannes 1:1-2:2
1 Johannes 2:3-29
1 Johannes 3:1-10
Marcus 16:9-20

Lucas 24:13-49
Jesaja 30:15-26
Psalmen 119:17-32
Psalmen 119:33-48
Psalmen 119:49-64
Johannes 14:1-4
Johannes 10:1-21
1 Johannes 3:11-24
1 Johannes 4:1-21

Handelingen 5:1-21
Handelingen 5:22-42
Handelingen 8:1b-23
Handelingen 8:24-40
Johannes 15:1-17
Spreuken 31:10-31

Handelingen 10:1-16
Handelingen 10:17-33
Handelingen 10:34-48
Handelingen 1:12-26
1 Johannes 5:1-21
Psalmen 98:1-9
Jesaja 5:1-10
Jesaja 5:11-30
Psalmen 93:1-5
Psalmen 47:1-9
Handelingen 1:1-11
Psalmen 1:1-6
Johannes 17:1-11
Johannes 17:12-26
Johannes 15:18-16:4a
Johannes 16:4b-15
Johannes 16:16-33
Psalmen 104:1-18
Psalmen 104:19-35
Ezechiël 37:1-14
Handelingen 2:1-21
Lucas 1:39-56
Psalmen 113:1-9
Jesaja 6:1-13
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dat Jeanette niet veel slaap nodig
heeft. Van kleins af aan is dat al
zo. En een keer een nacht met
wat minder uurtjes slaap? Jeanette is er even vrolijk onder. Als je
niet veel slaap nodig hebt, kun je
veel verzetten.
Aan haar activiteiten heeft Jeanette heel veel goede herinneringen. Bij voorbeeld aan de keer
dat de piano in de Emmakerk
onder een lekkage te leiden had
gehad en niet meer te gebruiken
was. Ze is toen giften gaan inzamelen en met speciale dank aan
Silvy Bolwerk kon er toen weer
een piano worden aangeschaft.
Maar ook de diensten in de gevangenis waren prettig om te
doen. De heren stonden beneden
en de vrouwen stonden boven. Ze
konden prachtig zingen. En ook
de fundraising begin 2007 voor
de pastorie bij de Emmakerk was
een succes. Een van haar studenten heeft het vastgelegd en er een
DVD van gemaakt.

dat heeft ze uiteraard ook met
liefde gedaan.
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Kerkdiensten in april 2009
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

Je zou denken dat Jeanette geen
tijd over houdt voor zichzelf,
maar niets is minder waar. Er is
ook tijd om boeken en tijdschriften te lezen, iets wat ze heerlijk
vindt, maar ook om af en toe uit
te gaan. Maar ook het spelen op
de piano en het orgel ziet ze als
tijd voor zichzelf. Het werken
voor de Heer is haar passie. Samen met de mensen zingen. De
mensen zingen met hun mond en
Jeanette met haar vingers. Vroeger vond ze het ook heerlijk om
te bakken en kleding te maken.
Ze vergelijkt het leven en de wereld van nu vaak met een klosje
garen. Hoe verder je komt, hoe
harder het klosje gaat draaien.
God heeft Jeanette gezegend met
haar muzikale gave, God heeft
ons gezegend met Jeanette als één
van onze organisten. Laten we
daar nog eens bij stilstaan de volgende keer als Jeanette het lied
“Tel je zegeningen één voor één”
speelt.

In 1996 werd Jeanette benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. De heer Beaujon, voormalig gezaghebber op Bonaire,
had haar daarvoor voorgedragen.
Bijzonder om te vermelden is,
dat hij in zijn testament had opgenomen dat hij graag wilde dat
zij op zijn uitvaart zou spelen en
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

Ebenezer Church
Oranjestraat 111
05/04 Rev. L. Warren
The Lord’s Supper
09/04 Emmakerk 19:00 hrs TLS
10/04 Rev. L. Warren 09:30 hrs
Good Friday
11/04 Fortkerk 21:00 hrs
12/04 Rev. L. Warren
Easter Morning
19/04 Youthservice
26/04 Rev. L. Warren
03/05 Rev. L. Warren
Fortkerk
Fort Amsterdam
05/04
09/04
10/04
11/04

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 boardmembers or the pastor.
Doopdata
Ebenezer Church
To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk
Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend;
ten minste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.
Rouwdiensten
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.
Extra collectes
Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd
voor de uitdeling van voedselpakketten.

12/04
19/04
26/04
03/05

Ds. A. Boezewinkel H.A.
Emmakerk 19:00 uur H.A.
Ebenezer Church 09:30 a.m.
Goede Vrijdag
Ds. A. Boezewinkel 21:00 uur
Paaswake
Ds. A. Boezewinkel Paasdienst
Ds. F. Omvlee
Ds. A. Boezewinkel
Ds. A. Boezewinkel H.A.

Emmakerk
Barentslaan 11
05/04 Ds. H. Végh H.A.
09/04 Ds. H. Végh H.A.
10/04 Ebenezer Church 09:30 a.m.
Goede Vrijdag
11/04 Fortkerk 21:00 uur
Paaswake
12/04 Ds. H. Végh Paasdienst
19/04 D’ Arcy Lopes
26/04 Ds. H. Végh
03/05 Ds. H. Végh H.A.
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Van de Kerkvoogdij
door P. Jan Boodt
Beste kerkleden, broeders en zusters
Een wat uitgebreider bericht over
de kerkelijke bijdrage.
Wij hebben u verteld dat de minimumbijdrage verhoogd is door
de Kerkvoogdij en de Centrale
Kerkenraad. Weliswaar is het
geen groot bedrag, namelijk van
360 naar vierhonderd Naf. Maar
toch, voor ons maakt het wel wat
uit.
De kosten van onderhoud van de
kerken zijn steeds meer geworden en door een iets hogere bijdrage krijgen we wat meer armslag.
Het versturen van de rekeningen
is overigens niet zo vlot gegaan
als we hoopten. Het schijnt voor
de post wat moeilijk te zijn om
voldoende postzegels af te leveren. In ieder geval, Cicely en
Gloria zijn er geruime tijd mee
bezig geweest, zie foto.
We hopen dat u, terwijl we dit
schrijven, de rekening al in de
bus heeft gehad en al driftig bent

begonnen om het geld over te
maken. Waarvoor onze grote
dank.
Overigens als u meer wilt geven dan de minimumbijdrage
van Naf 400, dan mag dat zeer
zeker. U weet dat in de Bijbel een
bedrag wordt genoemd van 10%
van uw inkomen wat de kerk toekomt. Dat willen we niet vragen,
maar Naf 400 is wel een minimum.
Bij de Emmakerk gaan de werkzaamheden nu toch in vlot tempo
door. De tegels zijn gelegd (zie
foto), het binnenwerk kan straks
worden afgewerkt als de deuren,
en wat daarbij hoort, er weer in
worden geplaatst. Dankzij een
heel meelevend kerklid hebben
we een grote donatie gekregen
die ons in staat stelt om het “hang
en sluitwerk” aan te schaffen. Wij
zijn het betreffende kerklid heel
erg dankbaar daarvoor.
Bij de Fortkerk kunnen we de
zolder weer bereiken dankzij de
nieuwe buitentrap die deels ook

door een gift is betaald.(zie foto).
Bij de Ebenezergemeente zijn er
inmiddels ook plannen voor
bouwactiviteiten, maar deze be-

vinden zich nog in het allereerste
voorbereidende stadium. Zodra
daar meer duidelijkheid over is
zullen we u dat laten weten.

P. Jan Boodt, voorzitter
Maritza Bakhuis, lid belast met toezicht op het personeel
Franklin James, belast met toezicht over begraafplaatsen
Orlando Griffith, lid.
Rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage:
RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911

Cicely en Gloria van het kerkelijk bureau

Gang Emmapastorie

Buitentrap Fortkerk

Woonkamer Emmapastorie
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“Neem deze beker van Mij
weg”, bidt Hij. Hij beschouwt
zijn lijden en sterven als een
beker vol bittere drank, die
helemaal leeg gedronken moet
worden.
Ik denk even aan de filosoof
Socrates in het oude Griekenland. Hij werd veroordeeld tot
de gifbeker.
Hij moest die gifbeker leegdrinken en dan wachten, tot de
dood intrad. Een verschrikkelijk gebeuren, lijkt me.

Meditation
door Ds. Hans Végh

NEEM DEZE BEKER
VA MIJ WEG

Mk. 14:32-42 vind ik een
van de indrukwekkendste gedeelten uit de Bijbel. Het gaat
over Jezus in de hof van Getsemane. Nadat Jezus met zijn
discipelen het laatste avondmaal heeft gehouden, gaan ze
naar de hof van Getsemane,
even buiten Jeruzalem. Daar
staan oude olijfbomen. Enkele
jaren geleden ben ik er geweest en je komt onder de indruk van de stilte van de hof,
hòfi, zeggen wij in het papiaments.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Jezus juist daar
gaat bidden. Niet alle discipelen neemt Hij mee naar de
plaats van het gebed, slechts
de inner circle. Het zijn Petrus, Jakobus en Johannes. Het
zijn zijn intiemste vrienden,
die Hem nabij zijn, nu het uur
van zijn lijden en dood voor
de deur staat. Jezus voelt, dat
het ultieme moment nadert.
Hij voelt, dat zal gaan gebeuren waarvoor Hij op deze wereld kwam. Hij voelt, dat zijn
ultieme missie nu is aangebroken. Maar tegelijkertijd voelt
Hij ook spanning en onrust.
De taak, die Hij moet volvoeren, is zwaar. Hij zal straks de

dood ingaan, en wie zou dan
niet onrustig zijn bij die gedachte? Jezus wordt hier in dit
gedeelte, vooral getekend als
een mens.
Hij is mens van vlees en
bloed, met angst en twijfel.
Die angst en twijfel deelt Hij
ook met de drie discipelen.
Het zijn immers zijn meest
nabije vrienden. “Ik voel me
bedroefd”, zegt Hij, “blijf hier
waken”.
Dan gaat Hij alleen verder de
hof in. Hij voelt: wat Ik nu
moet gaan doen, daar kan geen
mens Mij bij helpen. Ik sta er
helemaal alleen voor en Ik zal
er helemaal alleen door moeten. Ik denk, dat ons zulke gedachten soms ook wel eens
bekruipen. Dan bidt Jezus tot
zijn Vader. Het is een gebed,
dat recht uit zijn hart komt.
Hij maakt van zijn hart geen
moordkuil en deelt zijn zorgen
met zijn hemelse Vader. Hij
bidt, of dit uur aan Hem voorbij mag gaan. Hij ziet enorm
op tegen zijn lijden en sterven.
Het liefst wil Hij dit hoofdstuk
in zijn leven overslaan. Hij
weet, dat voor zijn Vader, die
Hij vertrouwelijk Abba noemt,
alles mogelijk is. Waarom kan
Hij zijn doel niet bereiken
zonder dit vreselijke lijden en
zonder deze verschrikkelijke
dood?
Waarom kunnen God en mens
niet verzoend worden zonder
dit alles, ja, zonder zijn offer?

Jezus wil graag, dat zijn hemelse Vader deze beker van
Hem wegneemt, maar meteen
bidt Hij erachter aan: “Maar
laat niet gebeuren wat Ik wil,
maar wat U wilt”.
Ik vind dit een meesterlijke
toevoeging. Jezus stelt Zich
geheel en al in dienst van zijn
hemelse Heer. Zijn wil moet
gebeuren en zijn wil is zijn
heilswil. God wil heil voor de
mensheid, dat wil zeggen:
heelheid in gebroken verhoudingen, verzoening, vrede, en
dat totaal: vrede tussen God en
mensen, vrede tussen mensen
onderling en vrede tussen
mens en natuur.
Hij wil sjaloom, een totaal
welzijn. Nu zijn deze verhoudingen geschonden. We lezen
het elke dag in de krant en zien
het elke dag op Telenotisia. Er
wordt geroofd en gemoord; er
is haat en nijd, oorlog en geweld. Soms nemen deze verschrikkelijke proporties aan,
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zoals de vernietigingskampen
van de nazi’s in de tweede wereldoorlog, maar ook zoals de
genocide nu in Darfur. Gebroken verhoudingen wil Jezus
helen. Hij is gekomen om het
kwaad en de auteur daarvan,
de satan, te overwinnen.

Hij staat er helemaal alleen
voor. Zijn discipelen liggen te
slapen, als Hij zijn bovenmenselijke strijd strijdt. Zelfs de
inner circle verlaat Hem.
Tegen Petrus zegt Jezus: “Blijf
wakker en bid, dat jullie niet in
beproeving komen; de geest is
wel gewillig, maar het lichaam
is zwak”. Dat geldt ook voor
ons. We willen wel van alles
en nog wat; we hebben vaak
goede voornemens, ook wat
betreft ons geestelijk leven: we
zullen weer naar de kerk gaan,
we zullen vaker bidden en Bijbellezen, we zullen vriendelijker zijn, maar vaak vervallen
we in het oude patroon en verandert er niets in ons leven.
We zijn vaak moe en hebben
het druk, waardoor we geen
kracht hebben om ons leven te
veranderen.

In totaal gebeurt het drie keer,
dat Jezus bidt en zijn discipelen slapend vindt. Eenzaam en
alleen gaat Hij de strijd aan.
En straks, aan het kruis, zal
zijn Vader Hem ook nog verlaten. Jezus zal dan uitschreeuwen: “Mijn God, mijn God,
waarom hebt U Mij verlaten?” (Ps. 22:1).
Zo vervult Jezus de Schriften.

Hij heeft de beker leeggedronken, tot de laatste druppel.
Hij deed het voor ons, om ons
in het reine te brengen met
God.
Hij deed het voor de wereld,
om die vrede te geven.
Hij deed het om mensen een
menswaardig bestaan te geven.
We mogen Hem daarvoor duizendmaal danken.
Ds. Hans Végh
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News from Ebenezer Church
EBE EZER CHURCH

Local Board Team

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

Elders:
Sr. L. Sampson
(Chair)
Br. D. Martina
Sr. N. Busby
Br. F. James

527 9173
736 9244 work
733 1628
563 0557
747 0385 res
512 2483
767 9068 res

Deacons:
Br. A. Fernandes
Sr. Bernita Lester

524 7036
868 8206 res
522 1667
Sr. Shirley Gomez 461 2950 res
514 6968
Sexton
462 8470 res
Martha End

Recent and Unfolding Events At Ebenezer - Rev. Leander Warren
Recent and Unfolding Events At
Ebenezer
By the time you read this issue of
VPG news, all the events reported on here at Ebenezer would
have already taken place. We
share them with you for your information and continued prayerful support.
World Day of Prayer:- Every
year since 1926, there has been
the observance of World Day of
Prayer which is a global, ecumenical movement of informed
prayer and prayerful action organised and led by Christian
women. The designated day for
the observance of World Day of
Prayer is the first Friday in the
month of March.
.
Each year a different country
writes the service, and that country and particularly the work of
its Christian women, become the
focus of the world’s prayers on
World Day of Prayer. On Friday
March 6 last, World Day of
Prayer observance here in Curacao was held at the Ebenezer
United Protestant Church, and
was the culmination of a week of
prayer services done ecumenically and hosted by different
Churches.
This year’s observance of World
Day of Prayer had as its country
of focus the nation of Papua New
Guinea. Of special highlight is
the fact that in spite of the great
diversity of hundreds of languages, cultures and traditions of
Papua New Guinea, the women
representing different faith traditions and social status came together and made intervention for
social amelioration for all the
people of the nation. The thing of
especial significance is that not-

withstanding their various and
varying differences, these women
came together under the umbrella of the Church and worked
for the promotion of the common
good.

rededication rite was performed
by Rev. Leander Warren, current
Pastor of the Ebenezer United
Protestant Church. During the
rededication rite, the founding
Pastor of the Church Mr. Obediah

number of the benefactors of the
Foundation including Reda
Sosial, Samenwerkende Fondsen,
United Protestant Church of Curacao and Mr. Ralph James and
family. Unfortunately we could

The service at which there was
full attendance was also graced
by the presence of two dignitaries, a current and former Ministers of Government; from St.
Vincent and the Grenadines and
form Guyana respectively. The
congregation of predominantly
women worshipers, was challenged to strive for the same kind
of unity in diversity as the
women of Papua New Guinea, as
they go about their work for spiritual, social and economic enhancement for the people of Curacao. They were also reminded
that to accomplish this kind of
collaborative action like the
women of Papua New Guinea
did, prayer is critical, it is the key
as the Apostle James said in
Jas.5:16b; “The earnest prayer of
a righteous person has great
power and produces wonderful
results”,(LASB).
At the conclusion of the service,
the worshipers mingled in the
Church premises and enjoyed
some refreshments and animated
conversations.
Rededication of Obed Anthony
Hall and Launching of Miss Lee
Foundation:- The Obed Anthony
Hall completely refurbished approximately one year ago by
Reda Sosial, was rededicated at a
simple but impressive ceremony
held on Saturday March 21, at
which the launching of the Margarita Elisah Hodge(Miss Lee)
Foundation was also done. The

Anthony, after whom the hall is
named as well as the founding
members were remembered.
The launching ceremony of the
Miss Lee Foundation was graced
by the presence of Ms. Ethel Accord, daughter of Miss Lee, and a

not have with us the Caribbean
and North America Council for
Mission and Mr. Glen Davis, the
two other major benefactors at
this juncture . The attendees enjoyed a simple programme which
commenced with the cutting of
the ribbon at the entrance of the
building and included the rite of
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rededication, a dance and song by
the children and young people
respectively. A brief feature of
the life and work of Miss Lee
was also given followed by an
equally brief presentation of the
genesis and purpose of the Foundation. There was then the viewing of a small exhibition of some
of Miss Lee’s paintings. The
ceremony concluded with the
indulgence in some refreshments
served cocktail style accompanied by the melodious tones of
the musical entertainment provided.
Youth Service:- A beautiful service which saw a virtually packed
congregation was held on Sunday
March 15. There was the portrayal of wonderful talents as the
youths performed in songs and
dance. The message clear and
powerful presented by one of the
youths, was an enjoinment to use
whatever the talents we are given,

for the service of God, the
Church and our fellow human
beings. Not to use our talents because of reasons such as fear and
selfishness, would be to lose
them and to deny others the
blessings that usually accompany
their use. The youths continue to
demonstrate increasing maturity
in the planning and execution of
Youth Services. Congratulations!!
Car Wash:- The Ebenezer Men’s
Fellowship did a car wash in the
parking lot of the Church and this
activity netted maximum returns.
This effort like those of the other
Church auxiliaries serves to
strengthen the financial ability of
the Church so as to enable it to
execute its mission mandates determined from year to year. It
will also serve to help build a
strong financial base by which
the Church can attain financial
self-sufficiency in the long term.
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Nieuws uit de Fortkerk
FORTKERK

Kerkenraadsleden

Wijk 2

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

ds. A. Boezewinkel
Oudewater kv 35
Tel.: 767 9344 (thuis)
E-mail:
afkeboezewinkel@hotmail.com

Wijknieuws Fortkerk

M

aart ging vrolijk van start
met het huwelijk van Marvyn
Josefa en Juliet van Bochove. Op

Op 15 maart ging ouderling Luuk
van der Wolde voor in de dienst.
Luuk van der Wolde viel al een
keertje voor me in toen ik ziek
was, maar nu was het helemaal

Luuk van der Wolde

9 maart trouwden zij in de
Fortkerk. Het orgel werd vol
vuur en liefde bespeeld door
Jeanette Kroes. Juliet is een oud
leerling van Jeanette en het was
natuurlijk heel bijzonder om door
pianolerares Jeanette toegespeeld
te kunnen worden. Juliet en
Marvyn wonen momenteel nog in
Nederland, waar zij hun studie
hebben afgerond. Ze hopen zich
weer te kunnen vestigen op ons
dushi Korsouw.

“gepland.” Het was een feest om
mee te mogen maken hoe hij ons
meenam in de wereld van Esther.
Het thema van de dienst was dat
we allemaal een belangrijk stukje
zijn in Gods puzzel, in Gods plan.
Want net als puzzelstukjes, zijn
ook alle mensen heel
verschillend. Toch passen we
uiteindelijk met wie wij zijn en
wat wij doen en laten in Gods
grote plan met deze wereld-en we
zijn dus ook allemaal hard nodig
om Gods plaatje “compleet” te

Kosteres
747 3879
461 5013
747 3950
747 7087

Diakenen
Zr. Joke
Aurelia
Bos Palm 462
465 6873
7552
Br. Friedeman
738 1725
Hasselbaink
Kosteres
Zr. Aurelia Palm

maken. Zoals ook Esther in de
geschiedenis van Gods volk haar
puzzelstukje bijdraagt.
Fijn dat Luuk van der Wolde
bereid is om af en toe voor te
gaan in de dienst.!
Rondom pasen in de Fortkerk:
Op 5 april vieren we het avondmaal en het palm-pasen feest!
:Op zaterdagnacht 11 april zal de
paasnacht in de Fortkerk worden
gevierd.
Het vieren van de paasnacht is
een oeroud Christelijk gebruik. In
die nacht werd vroeger de
overgang van de stille zaterdag
(=het gevecht van Christus tegen
de machten van de duisternis in
de onderwereld. Zie:
“Nedergedaald ter helle.”) naar
het paasfeest gevierd. In die
paasnacht deden de geloofs
leerlingen ook eerst belijdenis. Ze
zwoeren dan de verering van de
afgoden af (en dan ook de
gehoorzaamheid in die zin aan de
Keizer. Want de Keizer vond
zichzelf in die eerste eeuw van de
Christenheid zo ongeveer een
god) en deden belijdenis.
Dat afzweren van de afgoden was
nodig om te kunnen weten of
deze geloofsleerlingen wel
oprecht tot het Christelijk geloof
wilden toetreden. Christen-zijn
was zeker
in die tijd (op
sommige plaatsen in de wereld
nog steeds) levensgevaarlijk. Je
moest elkaar dus kunnen
vertrouwen. Na de belijdenis
werden de geloofsleerlingen
gedoopt en de doopgelofte van de
medegelovigen werd vernieuwd.
Een indrukwekkend gebeuren
natuurlijk.
Ook in de paasnacht van 11 april
a.s. Zullen we samen het Licht
van Christus uitbundig begroeten,
er zal belijdenis worden gedaan
en er zal worden gedoopt. De
dienst begint om 21.00 uur. Om
negen uur dus en duurt een uur en
een kwartier. Het Fortkerk koor

462 6873

verleent haar medewerking aan
de dienst
Op zondag, paasmorgen 12 april
begint om half acht het
paasontbijt. U kunt zich opgeven
voor het paasontbijt bij een van
onze diakenen: Friedeman
Hasselbaink of Joke Bos. U ziet
hun telefoonnummers hierboven.
Mocht vervoer een probleem
voor u zijn, dan kunnen zij u ook
behulpzaam zijn.
Om 09.30 uur gaat de feestelijke
paasdienst van start. Ook aan die
dienst zal het Fortkerkkoor haar
medewerking verlenen. U bent
uiteraard van harte welkom om
de diensten met ons mee te
komen vieren.
Van de familie FrankenaVeurman, die te gast was uit
Nederland (Berkel-Enschot)
kreeg ik een prachtige
veertigdagenkalender kado. Een
kalender vol mooie teksten,
puzzels en verhalen om goed over
na te denken. Bij pasen staat een
mooi gedicht: Ik schrijf het voor
u op:
Pasen:
Wek in ons de vraag naar de zin
van ons bestaan.
Open ons gehoor, zodat wij U
verstaan;
Blaas in ons Uw Geest en doe ons
open gaan.
Adem bij ons in; de moed om
op te staan.
Raak ons leven aan,
en breng ons op de been
Houd ons overeind
en laat ons niet alleen.
Breek in onze rust,
verscheur de schone schijn,
dat wij mogen gaan
en weten wie wij zijn.
(Elly van Pagée)
Ik wens u gezegende paasdagen
toe!
Ds.. Afke Boezewinkel
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NIEUWE PATRIARCH IN RUSLAND
Ds. Hans Végh

Op 1 februari j.l. is aartsbisschop Kirill van Smolensk en Kaliningrad geïnstalleerd als patriarch van Moskou en heel Rusland.
Als leider van de Russisch-Orthodoxe kerk staat hij aan het hoofd
van naar schatting honderd miljoen gelovigen binnen en buiten
Rusland. Kirill is de zestiende patriarch van deze kerk. Hij volgt
Alexej II op, die begin december overleed.
De Russisch-Orthodoxe kerk is bij velen niet zo bekend. Ikzelf
heb met deze kerk kennisgemaakt op mijn reis door de voormalige
Sowjet-Unie. Ik herinner me nog levendig de bezoeken, die we
brachten aan kerkdiensten in Moskou en Novosibirsk. Ze duurden
vier uur en al die tijd moesten we staan. Hemels was het gezang
van de priesterkoren. Indrukwekkend. Ook de musea met iconen
staan me nog levendig voor de geest, alsmede de mooie kerken
van het Kremlin in Moskou en de kloosters daar. De geschiedenis
van de Russische kerk is afwisselend en boeiend.
De Russische kerk ontstaat
In de 9e eeuw wordt het christendom in Rusland gebracht door
missionarissen uit Byzantium (Konstantinopel). In 957 wordt Olga, regent van Kiew, in Konstantinopel gedoopt. Deze daad wordt
gevolgd door de aanvaarding van het christendom als staatsgodsdienst. Dat gebeurt na de doop van Olga’s kleinzoon Vladimir,
vorst van Kiew, in 988. Byzantium heeft grote invloed in de Russische kerk. De patriarch van Konstantinopel benoemt altijd het
hoofd van deze kerk. In het rijk van Kiew, dat bestaat van 9441054, heeft de metropoliet van Moskou een door Byzantium toegestane speciale positie als “grote autocefale aartsbisschop”. Alleen de bisschoppen van Novgorod in het Noorden kunnen aanspraak maken op dezelfde titel. De eerste Mongolenstorm (na
1223) brengt echter een verandering in de machtsposities. De metropoliet van Kiew moet strijd leveren voor het behoud van zijn
Westelijke en Zuidelijke diocesen. Dat bindt hem aan handen en
voeten. De metropoliet van Moskou komt dan naar voren als
spreekbuis van de overige aartsbisdommen. Dat versterkt zijn positie.
Terwijl Rusland onder Mongoolse heerschappij is (13e-15e eeuw)
heeft de Russische kerk een bevoorrechte positie. In 1270 krijgt
zij vrijdom van belasting.
In 1448 vaardigt de synode van Moskou een acte uit, waarbij de
orthodoxe kerk van het grootvorstendom Moskou zich voor autocefaal (onafhankelijk) verklaart. Dit gebeurt zonder steun van Byzantium, dat de belangrijkste orthodoxe kerk is en een grote vinger in de pap heeft in kerkelijke aangelegenheden. Moskou en ook
Rome steunen daarentegen de metropoliet van Kiew. Na de val
van Byzantium in 1453 wordt Moskou’s positie versterkt. Het kan
dan ongehinderd aanspraak maken op de erfenis van het “tweede
Rome” (Byzantium) en zichzelf proclameren tot het “derde Rome”. Er leeft een messiaanse roeping in de Russische kerk. Men
ziet zichzelf als Gods uitverkoren volk op deze aarde.
Aanvankelijk leeft de Russisch-orthodoxe kerk van de impulsen
van het monnikendom. Ook hierin is Kiew een kopie van Konstantinopel, dat binnen zijn muren naast paleizen ook talrijke
kloosters herbergt. Het holenklooster van Kiew wordt tot een cultureel centrum van het Rusland van vóór de Mongoolse tijd. In de
tijd van de Tataren (14e, 15e eeuw) worden talrijke kloosters gesticht. Hun iconen worden, naar Byzantijns voorbeeld, doel van
bedevaarten en zo worden de kloosters centra van kerkelijke in-
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vloed. Het monnikendom komt echter in botsing met tsaar Iwan
de Grote (gestorven in 1505). Deze tsaar had gehoopt met behulp
van de monnikspartij van de “onbaatzuchtigen” of “niet-bezitters”
zijn machtspositie te verbeteren, maar hij wordt hierin teleurgesteld. De partij van de “onbaatzuchtigen” ziet vanuit ascetische
motieven af van het bezit van gronden en goederen. Voorman van
deze richting is Nil Sorskij (?1433-1508). Zijn tegenstander is
Jozef van Valokalamsk (1439-1515). Deze is voor het bezit van
kloosters van grond en goederen. Zo kunnen ze hun sociale taak
beter waarmaken, is zijn gedachte. De meerderheid van het concilie van 1503 steunt Jozef. Er ontstaat nu een strijd tussen
“bezitters” en “niet-bezitters”. Tsaar Basilius III zet de leiding
van de “niet-bezitters” gevangen. Hierdoor taant de invloed van
Nil. De “bezitters” benadrukken de sociale taak van de monniken.
De “niet-bezitters” vinden, dat aalmoezen geven een taak van de
leken is. De monniken moeten vooral bidden en het goede voorbeeld geven. Ook in andere zaken zijn er verschillen. Zo vindt
Jozef, dat er dwang gebruikt mag worden tegen ketters, om hen
op het rechte pad terug te brengen. De staat mag de kerk daarbij
helpen. Nil is tegen dwang. Hij beschouwt ketterij als een geestelijke zaak. De kerk moet in deze zaak optreden zonder inmenging
van de staat. De “bezitters” geloven in een nauwe band tussen
kerk en staat. De “niet-bezitters” zijn zich echter bewust van het
profetisch getuigenis van het monnikendom. Het monnikendom
moet een van de staat onafhankelijke positie innemen en als het
moet ook de staat onder kritiek stellen. Er is ook een verschil in
spiritualiteit tussen deze twee richtingen. Jozef benadrukt de
plaats van regels en discipline. Voor Nil is de innerlijke en persoonlijke relatie tussen God en de ziel het belangrijkst. Jozef benadrukt de schoonheid van de kerkdienst, Nil het mystieke gebed.
De Russische kerk heeft hen beide gecanoniseerd (heilig verklaard).
Tsaar Iwan de Verschrikkelijke (gestorven in 1584) sluit een verbond met het zelfbewuste monnikendom. Zo ontstaat een
“symfonie” van staat en kerk, waarvoor Byzantium het voorbeeld
is. Kerk en staat vormen één “corpus christianum”.
Moskou wordt patriarchaat
In 1589 wordt het “patriarchaat van Moskou en geheel Rusland”
opgericht, nu met steun van de oecumenische patriarch van Konstantinopel. Job, metropoliet van Moskou, wordt bevorderd tot
patriarch. Hij ontvangt de vijfde rang in eer na de patriarchen van
Konstantinopel, Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem.
Ook de 17e eeuw is voor de Russische kerk een tijd van conflicten. Er is veel onrust en verdeeldheid. Er is een hervormingsgezinde partij, die de morele standaard van de geestelijkheid en de
leken wil verhogen. Ze moedigt frequente prediking, gebed, thuis
of in de kerk, en vasten aan. In die tijd zijn er wel kerkdiensten,
die zeven uur duren. Ze worden gevolgd door de tsaar en zijn hofhouding.
Van 1652-1666 is Nikon de patriarch. Hij is een graecofiel, dat
wil zeggen: hij is een liefhebber van de Griekse kerk en patristiek.
In die zin wil hij ook kerkelijke hervormingen doorvoeren. Vooral
de dienstboeken wil hij veranderen naar voorbeeld van de Griekse
kerk. Dit stuit velen tegen de borst, met name de Jozefieten. Ze
verzetten zich en worden de partij van de
“oudgelovigen” (raskolniki) genoemd. Nikon laat zijn tegenstanders gevangen zetten of hij verbant hen. Of ze worden zelfs ter
dood gebracht. Hij wil de kerk laten heersen over de staat en is
voorstander van een theocratie. Het wankele evenwicht tussen
kerk en staat is intussen steeds meer verstoord geraakt, met name
door toedoen van de tsaren. Ze worden hierin aangemoedigd door
de Jozefieten. Dit conflict eindigt met de afzetting van Nikon en
Vervolg op pagina 12
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Nieuws uit de Emmakerk
EMMAKERK
Wijk 3

Kerkenraadsleden

Gironummer
“Wijkwerk Emmakerk” 580-101

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

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.) 767 6920
Zr. M. Stomp
737 9886
Zr. F. Da Costa Gomez 461 8332 (w)
526 1566 (c)
Br. O. Griffith
737 7745
Website:
Emmakerk.freeservers.com

Diakenen:
Zr. C. Tevreden
Kosteres:
Zr. M. Morgenstond

Wijknieuws Emmakerk
Bij de kerkdiensten
Op het ogenblik zijn we in de
lijdenstijd. We vervolgen Jezus op zijn weg, die uiteindelijk eindigt op Golgotha. Nee,
ik zeg het verkeerd, die uitloopt op opstanding en verheerlijking, want Jezus’ dood
is niet zijn einde, maar een
doorgang naar een nieuw leven, een opstandingsleven. Zo
kan Hij gaan zitten aan de
rechterhand van de Vader. Het
thema van de veertigdagen is
“onnavolgbaar”. Hoe zit dat?
We hebben toch altijd geleerd,
dat we Jezus moesten navolgen? Of kan dat helemaal niet?
Natuurlijk, we moeten Jezus
navolgen. Zijn woorden en
daden geven ons een voorbeeld. Maar niet in alles kunnen we Hem volgen. Zijn lijden en sterven zijn uniek. Als
een door God verlatene stierf
Hij aan het kruis, nadat de
mensen Hem eerder verlaten
hadden. De zonden van de hele wereld nam Hij op Zich.
Daarin is Hij onnavolgbaar. In
verwondering en verbijstering
staan we als het ware aan de
voet van het kruis en overdenken Jezus’ lijden en sterven.
Dat zullen we met name doen
in de Stille Week zullen we dit
doen, dat is de laatste week
vóór Pasen. Deze week begint
met Palmzondag op 5 april.
We staan dan stil bij Jezus’
intocht in Jeruzalem op een
ezel. In de donkere tijd vlamt
een licht op. Het is de voorbode ban het licht van Pasen. Jezus blijkt toch koning te zijn,
maar dan op een andere manier dan het volk verwachtte.

Op deze zondag hopen we met
elkaar het avondmaal te vieren. Brood en wijn ontvangen
we als teken van verlossing en
hoop. Later in de Stille Week
hebben we drie gezamenlijke
VPG-diensten. Op Witte Donderdag, 9 april, vieren we het
avondmaal in de Emmakerk.
We denken dan terug aan het
laatste avondmaal van Jezus
met zijn discipelen, in de nacht
van het verraad. Op Goede
Vrijdag, 10 april, hebben we
’s morgens een gezamenlijke
dienst in de Ebenezer church.
We staan dan stil bij Jezus’
sterven, zijn kruisdood, die
ons vrede en verzoening
bracht. Op zaterdag, 11 april,
is er een Paaswake in de Fortkerk. Het licht wordt binnengebracht als teken van de opstanding. Op Pasen, 12 april,
hebben we weer afzonderlijke
diensten in onze eigen kerken.
We vieren dan de opstanding
van Jezus Christus. Hij was
machtiger dan de dood. Het
licht brak door in de duisternis, zoals het leven doorbrak
door de harde steen van het
graf. Op deze zondag doen
twee jonge mensen belijdenis:
Denise Schrader en Mishane
Eddine-Arrendell. Ze staan op
en belijden hun geloof te midden van de gemeente. Ze getuigen van het licht van de opstanding, het licht van Jezus.
Op 29 april is er een diaconiezondag in de Fortkerk. De
dienst zal eveneens een gezamenlijke VPG-dienst zijn. Op
deze dag zal een aspect van het
diaconale werk centraal staan,
te weten het werk onder de

zeelieden. We hopen op goede
en gezegende diensten met
elkaar. We nodigen u allen
hartelijk uit voor deze diensten.
Einde seizoen
Langzamerhand begint het einde van het kerkelijk seizoen te
naderen, alhoewel je hier niet
zozeer seizoenen hebt, heb ik
begrepen. De catechisaties duren tot Pasen. De gespreksgroepen gaan nog door tot eind
mei. Dan breken langzamerhand de vakanties aan en gaan
mensen naar hun vakantiebestemmingen.
Voor de data van de Bijbelstudie en de gespreksgroep
“onder de boom”, zie de data
hiernaast.
Bijbelstudie
We zijn met de Bijbelstudie
begonnen met de bestudering
van Paulus’ brief aan de Filippenzen. De studie over het
boek Ruth hebben we inmiddels afgerond. Het was ontroerend te lezen, hoe Ruth met
Naomi meeging naar Bethlehem en daar gelukkig trouwde
met Boaz. De tranen zijn voorbij; het is weer licht geworden
in haar en Naomi’s leven. Dit
wordt bekroond met de geboorte van hun zoontje.
De brief aan de Filippenzen is
van een heel ander genre. Daar
leren we Paulus kennen, die
niet altijd even gemakkelijk
schrijft, maar toch diep graaft
en een rijk evangelie brengt. U
bent van harte welkom in de
consistorie van de Emmakerk.
Neem gerust uw familie en

868 4247
737 8985

ACTIVITEITE
Seizoen 2008/2009
Gebedsgroep:
Wekelijks op dinsdag in de Consistorie, 19:00-19:30 uur.
Catechisatie 12 t/m 18 jaar :
Wekelijks op woensdag van
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.
2 april, 23 april.
Bijbelstudie:
De brief van Paulus aan de Filippenzen.
Maandelijks op een donderdag in
de Consistorie, 19:30-21:00 uur.
16 april, 7 mei.
Zangdiensten:
Maandelijks op vrijdag van 19:30
-21:00 uur in de Emmakerk
27 maart

vrienden mee!
Zangdienst
Op 27 maart a.s. is alweer de
laatste zangdienst van dit seizoen. Ik vind het altijd fijn om
met een groep mensen bekende
liederen te zingen. Het is ter
meerdere eer en glorie van
Hem, die ons geschapen heeft.
U bent van harte welkom in deze dienst. Als u een lied wil laten zingen, geeft u het dan uiterlijk een week van te voren aan
mij op, want de liturgieën worden al vroeg gemaakt. De zang-
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dienst begint om 19.30 uur in
onze Emmakerk.
Huwelijk
Op 4 april hopen Gregory Galarraga en Suniva Schotborgh
met elkaar in het huwelijk te
treden. Ze willen een zegen
vragen over hun huwelijk in
een dienst, die om 18.30 uur
begint in onze Emmakerk. Ik
hoop in deze dienst voor te
gaan. We wensen hun en fijne
dag toe en Gods zegen over
hun leven samen.
Onze zieken
Zr. L. van der Laar-Treling
moest in het Sehos worden
opgenomen wegens een operatie aan de voorhoofdsholte. Br.
R. Schotborgh moest eveneens
worden opgenomen in het Sehos. Hij was gevallen en kon
niet meer opstaan. Er worden
onderzoeken gedaan. Zr. S.H.
Weyer-Lejuez is herstellend van haar
ziekte. Het gaat haar nu weer beter.We wensen onze zieken,

thuis en in het ziekenhuis, heel
veel sterkte en Gods zegen.
.
Ds. Hans Végh

Wijknieuws Jet

22 febr. J.l. waren onze
broeders en zusters van de
EBG (Evangelische Broedergemeente) bij ons op bezoek.
Doen ze elk jaar op de zondag
van de Gran Marcha. Het was
een dienst vol muziek.
Br.Erich Menig zat als vanouds aan het orgel en onze zr.
Jeannette Kroes aan de piano.
Br. Paul Karsters was er ook
met zijn mondharmonica,
broeder Paul, uw muziek gaat
steeds mooier klinken, weet u
dat? Echt waar, dit kreeg ik na
de dienst te horen van de gemeenteleden .Gewoon doorgaan dus!br.Rinaldo en
zr.Evelyn kwamen ook mee,
hij met zijn gitaar en zij met
haar orgeltje en een paar gemeenteleden zongen mee,
prachtig klonk het. Masha danki EBG’ers van onze zusterkerk, het was weer fijn samen
kerken.God’s rijkste zegen
voor al jullie goede werken tot
eer van Onze Heer.

1 maart was het feest bij Emma. Onze zr. Jeannette Kroes
vierde haar 80ste verjaardag in
ons midden. Mooier kon het
niet van bovenuit geregeld
worden, haar verjaardag viel
op zondag. Saillant detail: haar
70e verjaardag (10 jr geleden
dus!) viel ook op zondag.
God’s kind??? De kerk zat vol
met gemeenteleden, familie,
haar kinderen, vrienden. Br.
Paul Karsters was ook van de
partij, hij en zr. Jeannette
speelden weer prachtig samen.Na de dienst volgden een
paar toespraken door de kinderen, de praeses Maritza Bakhuis, een prachtig gedicht van
zr. Silvy Bolwerk-daar stond
alles van en over Jeannette in
geschreven- en het feest ging
verder in de Flamboyant. Wat
een feest was het daar. Van de
Fortkerk kwamen er ook gemeenteleden langs, reuzegezellig.!Zr. Jeannette , op naar
de 90 en wel in goede gezondheid! met Gods’rijkste zegen ,én….met veel muziek
natuurlijk.
.
Heeft u ook gemerkt dat de
vlag uithing voor onze zr.
Jeannette?? Om half 7 s’momorgens- ja zo vroeg al- was
er bij Emma een engel de vlag
aan het hijsen. Zo stuurt de
Heer zijn engelen op pad.
Dank U Heer! Deze engel hijst
thuis ook de vlag als er eentje
jarig is boffen wij bij Emma
even, dat hij nu bij onze gemeente wil horen….Dank je
wel beste engel!
8 maart ging br.D’Arcy Lopes
voor, ons broedertje John was
jarig. Hij mocht de kaarsen
aansteken en na de nevendienst mocht hij nog wat zeggen. Br.D’Arcy sprak een gebed uit voor John, daarna
volgde de Zegen en Wegzending. John (wie weet dominee
in spee?) stond er zeer eerbiedig bij.
.
JO GELUI
Het paasrapport komt er aan.
Is ie niet mooi? Heb je onvoldoendes? Er is nog hoop, na de
paasvakantie kan je je onvoldoendes nog ophalen. Zet ‘m
op, ga ervoor! Geniet eerst van
je paasvakantie, doen hoor!

ZIEKE /BEJAARDE
Wij blijven aan u denken in
onze gebeden.De dagen lengen
gelukkig weer, dat maakt het
om u heen vast wat blijer, al
dat donkere is maar niks.Een
warme groet vanuit de gemeente.
TUI
Valt het u ook op, dat het gras
niet te zien is, ik bedoel niet
meer zo hoog is als u langs de
Emmakerk rijdt naar de Hollandse Bakkerij bijvoorbeeld?
Dat komt door onze engelen,
die trouw het gras in de gaten
houden en op tijd maaien.
Dank je wel engelen van de
Heer!
.
Al Bezinnend en Vastend gaan
wij op weg naar Pasen. Houdt
U goed de diensten en aanvangstijden in de gaten…dat u
niet voor een gesloten deur
komt te staan.
En al is Hij niet meer bij ons.
HIJ LEEFT!
Hij lééft-Waar is de prikkel
van de dood?
Hij lééft- Hij redt ons uit de
angst en nood.
Hij lééft-Hij kocht voor ons

een nieuw bestaan.
Hij lééft-Hij is ons enkel voorgegaan.
Hij lééft-De steen der schuld
van ons af.
Hij lééft-Wij zien door een
geopend graf.
Hij lééft-Wij zien een zoning
perspectief.
Hij lééft-en heeft ons boven
alles lief.
Hij lééft-Hij is voor mij in ‘t
graf gegaan.
Hij lééft-Hij is voor mij weer
opgestaan.
Hij Lééft.
Voor alle lezer(s) essen van
ons krantje,
een bon pasku resurekshon
toegewenst,
dus gezegende en vrolijke
paasdagen toegewenst,
tot ziens in de gemeentes,
namens de kerkenraad,

Jet Baank.

JEUGDRUBRIEK EMMAKERK

GEZOCHT LEIDSTERS/LEIDERS VOOR DE KI DEREVE DIE ST/CRECHE
Hou jij van kinderen? Ben je enthousiast? Zit je boordevol energie? Dan ben jij degene die we zoeken en ben je van harte welkom in de teamleiding van de kindernevendienst en crèche.
We zijn namelijk op zoek naar personen die ongeveer één zondagochtend in de maand hun talenten willen gebruiken om het
vuur van de geloofsopvoeding bij onze kinderen warm te houden en zo verder te doen groeien.
De leeftijd van de kinderen van de kindernevendienst is 5 t/m
12 jaar en die van de
crèche 0 t/m 4 jaar.
Voor meer informatie over dit boeiende kinderwerk, kan je met
mij contact nemen op telefoonnummer 526-1566.
Farida Da Costa Gomez
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de excommunicatie van de raskolniki.
Even later komt tsaar Peter de Grote op het toneel. Hij regeert van
1672-1725. Hij heeft een eigen programma en wil af van de
machtspositie van de patriarch. Hij schuift het patriarchaat aan de
kant en stelt een “heilige synode” in. Als patriarch Adrianus sterft
in 1700, neemt Peter geen stappen om een opvolger te benoemen.
De heilige synode is niet gebaseerd op orthodox canoniek recht,
maar op reglementen, die overgenomen zijn van de protestantse
synoden in Pruisen. De leden van de synode worden benoemd
door de tsaar. Aan de kloosters worden beperkingen opgelegd. Ze
mogen geen sociaal werk meer doen.
Tijdens het eerste deel van deze synodale periode (1700-1917) is
de kerk in verval en onderworpen aan de staat. De kerk verwesterst. De Verlichting laat zich gelden. Feofan Prokopovic
(gestorven in 1738) is hiervan een voorvechter. Hij is westers georiënteerd en wil de Russische kerk in die zin hervormen. Tichon
van Zadonsk (1724-1783), bisschop van Voronezj, blijft echter
trouw aan de orthodoxe spiritualiteit, hoewel ook hij veel ontleent
aan de Westerse theologie.
Dit is het beeld van de Russische staatskerk in de 19e eeuw. Het
gevolg hiervan is, dat de kloof tussen de kerk en de gelovigen alleen maar dieper wordt. Het monnikendom is verzwakt door de
secularisatie van kerkelijke en kloosterlijke goederen. Sekten
worden nu de hoeder van de oude ascetische traditie.
Herleving van de kerk
In de 19e eeuw zien we echter een herleving van de kerk. Er komt
een vernieuwingsbeweging op gang vanuit Athos, een verzameling kloosters in het Noorden van Griekenland. Paissy Velichkovsky (1722-1794) gaat daarheen en wordt er monnik. Daar ondergaat hij de invloeden van Athos. Hij komt er in aanraking met de
hesychastische traditie, die het voordurende gebed centraal stelt.
In 1763 gaat hij naar Roemenië en wordt daar abt van het klooster
Niamets. Hij maakt dit tot een geestelijk centrum en verzamelt
meer dan vijfhonderd monniken om zich heen. Men vertaalt vooral de Griekse kerkvaders in het Slavisch. Velichkovsky zelf maakt
een Slavische vertaling van de Filokalia, een verzameling van
teksten van Griekse kerkvaders, die gaan over het innerlijk gebed.
Velichkovsky legt grote nadruk op de praktijk van het voortdurende gebed, vooral het Jezusgebed. Dat is een kort gebed met de
woorden “Heer, wees mij, zondaar, genadig”. Dit gebed wordt
keer op keer herhaald, zodat het verinnerlijkt wordt. Verder legt
Velichkovsky de nadruk op de gehoorzaamheid aan de starets, de
geestelijk vader. Toch laat hij ook plaats over voor het liturgisch
gebed en het sociale aspect van het monnikenleven.
Deze monastieke beweging verspreidt zich nu over heel Rusland
en zorgt voor een opleving van het monnikendom. De traditie van
de “niet-bezitters”, die eerder onderdrukt is, wordt hersteld. De
praktijk van de geestelijke leiding wordt verder ontwikkeld. De
staretzen gaan een belangrijk verschijnsel vormen in Rusland. Ze
staan de gelovigen met raad en daad bij. Soms doen ze wonderen
en genezingen. De belangrijkste starets van de 19e eeuw is Serafim van Sarov (1759-1833). Hij helpt mensen, besteedt veel tijd
aan gebed en ascese. Hij praktiseert het Jezusgebed en ziet het
goddelijke en ongeschapen licht (het Taborlicht, een mystieke
ervaring; zie de evangeliën over Jezus’ verheerlijking op de berg).
Vergoddelijking en vereniging met God is belangrijk. Het hele
lichaam wordt getransfigureerd door de genade van God, zegt deze leer.
Het werk van Serafim wordt overgenomen door de hermitage
(kluizenarij) van Optino. Deze hermitage heeft invloed in heel
Rusland, tot 1923, als zij door de bolsjewieken gesloten wordt.
De bekendste staretzen van Optino zijn Leonid, Macarius en Am-

brosius. Ze behoren allen tot de school van Paissy Velichkovsky en
zijn toegewijd aan het Jezusgebed. Macarius is een eminent patristicus. Hij bestudeert de kerkvaders. Optino beïnvloedt schrijvers als
Gogol, Chomjakov, Dostojevski, Soloviev en Tolstoj.
Bekend in deze traditie is het boekje “De weg van en pelgrim”.
Daarin wordt de praktijk van het Jezusgebed beschreven. Dit gebed
is niet beperkt tot de kloosters, maar kan door iedereen gebeden
worden.
Een andere bekende uit deze tijd is Johannes Sergiev (1829-1908).
Hij is een parochiepriester en beter bekend als vader Johannes van
Kronstadt. Kronstadt is een marinebasis bij St. Petersburg, waaromheen een hele wijk gebouwd is. Johannes bezoekt armen en zieken,
organiseert sociaal werk, onderwijst de kinderen van zijn parochie
in de godsdienst en bidt voor zijn kudde.
Theologisch gezien neemt men in deze tijd afstand van de Westerse
theologie. Men ontdekt zijn eigen, orthodoxe “roots” weer. Vooral
bij Chomjakov (1804-1860) is dit het geval.
De oktoberrevolutie
1917 is een cruciaal jaar voor Rusland. Dan vindt de oktoberrevolutie plaats. Het tsarisme en de democratie worden afgeschaft; de bolsjewieken grijpen de macht. Even na deze machtsovername herrijst
het Russische patriarchaat uit zijn as. Maar het is in zwaar weer terechtgekomen. Er vindt een scheiding tussen kerk en staat plaats; er
is de atheïstische propaganda; er zijn vervolgingen. Alle kerkelijke
land wordt genationaliseerd. Desondanks houdt het patriarchaat,
c.q. de kerk stand.
In 1922 scheidt de Hernieuwde Kerk zich af, een hervormingsbeweging, gesteund door de Sowjet-regering. Dit veroorzaakt een diepe verdeeldheid in de kerk, waardoor ze nog verder wordt verzwakt.
Patriarch Sergius (overleden in 1944) wordt gevangengezet, maar
in 1927 weer vrijgelaten. Onmiddellijk na zijn vrijlating verklaart
hij zich loyaal aan de Sowjet-staat. Zo wil hij de kerk nog enigszins
redden. Maar door velen wordt dit niet begrepen. In 1941 ondersteunt hij de “vaderlandse oorlog” tegen het Duitse fascisme. Zo
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ontstaan er nieuw contacten tussen kerk en staat. In 1943 verandert Stalin zijn kerkelijke politiek, waardoor de kerk meer vrijheid
krijgt en herleeft. Onder Nikita Chroestjov en Leonid Brezjnew
komnen er echter nieuwe vervolgingen. Onder Michail Gorbatsjov
breekt voor de kerk de lente aan. Na een periode van onderdrukking kan ze weer ademhalen. Veel gebouwen worden aan haar
teruggegeven, waardoor veel kerken kunnen worden heropend. De
ineenstorting van de Sowjet-Unie in 1991 bespoedigt het geestelijk herstel van de kerk.
Sinds 1961 is de Russisch-Orthodoxe kerk lid van de Wereldraad
van Kerken en heeft daarin een groeiende invloed.
Priesters worden opgeleid in seminaries in Moskou, St. Petersburg
en Odessa. Een hogere theologische opleiding kan men ontvangen
aan de Geestelijke Academies van St. Petersburg en Zagorsk bij
Moskou.
Voor zover ik weet, is er geen georganiseerde vorm van de Russisch-Orthodoxe kerk op Curaçao. In de Verenigde Staten zijn er
wel veel orthodoxen.
Enige literatuur:
A.P. Stanley, Lectures on the History of the Eastern Church, London 1894, p.
272-402
J. Meyendorff, De orthodoxe kerk – verleden en heden, Roermond-Maaseik
1964, p. 116-155
F. Heiler, Die Ostkirchen, München-Basel 1971
T. Ware, The Orthodox Church, Harmondsworth 1975 (repr.)
A. Schmemann, Historical Road of Eastern Orthodoxy, p. 292-341
C. Andresen, G. Denzler, DTV Wörterbuch der Kirchengeschichte, München 2
1984, p. 524-527
The Way of a Pilgrim, London 2 1987
The Pilgrim Continues His Way, London 1986
S. Bulgakov, The Orthodox Church, Crestwood (N.Y.) 1988
J. Meijer, L. van Leijsen (red.), Van Vladimir tot Gorbatsjov. Duizend jaar
Russisch christendom, ’s-Gravenhage 1989
Russian Orthodox Chuch, in: Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference
Suite 2004 DVD
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Maak kennis met...
...Hanco de Lijster

In deze rubriek stellen wij de redactieleden van VPG ieuws aan u
voor, om u een beeld te geven van de mensen die elke maand aan uw
kerkblad werken. Deze maand maakt u kennis met Hanco, die zich
onder anderen bezig houdt met de opmaak van het blad.
volledige naam:
Johannes Cornelis de Lijster
geboren en getogen:
geboren op 24-11-1952 in Den
Haag. Mijn vader werkte op
Curaçao bij de politie en ik ben
geboren tijdens zijn verlof van
zes maanden in Nederland.
Getogen op Curaçao
leeft met:
mijn echtgenote Agnes Corsen
wat betekent geloof voor jou:
het geloven in God. Jezus is voor
onze zonden gestorven. Hierdoor
en door te leven naar Gods leer
kunnen wij het eeuwig leven
verkrijgen
werk:
computerprogrammeur, dus automatiseerder en juridisch adviseur.
Dat zijn eigenlijk de twee dingen
die ik op dit moment doe
hobby’s:
de enige hobby’s die ik momenteel nog doe zijn tuinieren en
koken. Koken, barbecueën en
alles wat daar bij hoort
beste eigenschap:
dat is vaak moeilijk om van jezelf
te zeggen maar volgens Agnes is
mijn beste eigenschap, dat ik
onder alle omstandigheden rustig
blijf en indien nodig een
oplossing vind voor “whatever”
slechtste eigenschap:
volgens Agnes is dat, dat als ik
iets doe het altijd perfect moet
zijn. Op zich geen slechte eigenschap, maar dat kan nog wel eens
irritant zijn voor mensen in mijn
omgeving

favoriet bijbelboek/passage:
het deel dat gaat over de lijdenstijd, de kruisiging en de opstanding. Dat stuk is eigenlijk de kern
van mijn geloof
lekkerste eten:
er zijn een heleboel dingen die ik
lekker vind. Ik heb zelf een recept
“cuchara alegre” (vrolijke lepel),
wat ik heel erg lekker vind. Dat is
met rijst, chilli beans, gemalen
biefstuk, spam, magere spekblokjes, uien, kruiden en pika
muziek:
ik hou van veel genres: pop, jazz,
klassiek, steelband, modern. Er is
wel muziek die ik niet leuk vind,
maar dat is niet veel. Op dit
moment vind ik de muziek van
André Rieu het mooiste
boek:
ik lees voornamelijk in studieboeken en in de bijbel, voor mij ook
een studie
bang voor:
ik zal echt wel ergens bang voor
zijn, maar ik kan daar nu even
niet opkomen
moet blijven op Curaçao:
het grotendeels toch wel
gemakkelijk omgaan met elkaar
ongeacht gezindte en afkomst.
Dat moet wel blijven
…en veranderen:
de raffinaderij. Laatst stond er
een stuk in de Business Ñapa
over Emmastad Nobo. Dat
moeten ze doen
ultieme wens:
dat hou ik liever voor mezelf, dat
is voor mij op dit moment heel
persoonlijk
Interview: Trijnie Meijer
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Zo Gezegd

Paas Quiz

De inwendige mens versterken

door Trijnie Meijer

door Trijnie Meijer

Deze uitdrukking komt uit
de bijbel en wordt onder anderen gebruikt in Efeziërs 3:16,
waarin staat “Opdat Hij u geve
[..] met kracht versterkt te
worden door Zijn Geest in den

inwendigen mens. Daar ging
het nog om het versterken van
de geest.” Tegenwoordig heeft
de uitdrukking betrekking op
de mens die eten en drinken
nodig heeft om te kunnen
overleven.

De Diaconie
P

astoraat en Diaconaat vormen samen met Gods Woord het
hart van de gemeente. Gods
Woord brengt ons in beweging
en zo laten we zien waartoe ons
dit beweegt. Wij zien goed om
ons heen en middels het ontmoeten van mensen proberen wij hen
te inspireren tot naastenliefde,
zonder onderscheid te maken wat
het ras , het geloof of de omstandigheden ook zijn.
Wij zijn daarbij dankbaar dat
Jezus ons het goede voorbeeld
heeft gegeven. Onze handleiding
is de Bijbel.
Uw vrijwillige inzet als gemeente
van Christus zal u verrassen. U
zult bemerken dat er op Curaçao
veel geleden wordt. Dat er meer
problemen zijn bij de bevolking
dan U dacht. Er is meer armoede,
werkeloosheid, slechte woonsituatie, opvoedingsvragen enz.
De diakenen gaan naast de mensen in problemen staan, ondersteunen hen op zoveel mogelijke
terreinen. Waar ons invoelend
vermogen en onze ervaring tekort
schieten en dus onvoldoende resultaat geeft, wordt verwezen
naar deskundigen.
Bij een ieder die om hulp vraagt
van de Diaconie wordt een huis-

bezoek gemaakt. Altijd zijn het
twee diakenen, die vragend, luisterend en goed om zich heen kijkend, later een rapport maken dat
in diaconievergadering wordt
ingebracht. Uitvoerige gedachtewisseling heeft plaats en er wordt
een beslissing genomen, als er
geen nadere inlichtingen nodig
zijn. De hulpvrager krijgt zo
spoedig als mogelijk is, soms nog
dezelfde avond, antwoord.
Deze wijze van werken leidt tot
bewustwording en stimulering,
die tot meer betrokkenheid met
de taken, waarvoor wij gesteld
zijn, aanleiding geeft. Het is een
soort groei/leerproces geworden
door je zo samen te bezinnen.
Dat je je dienstbaar en beschikbaar moet kunnen opstellen is een
must, maar gelukkig mag er ook
gevierd worden.
Zo vieren we dit jaar op de vijfde
zondag van maart de DiaconieZondag. In de Fortkerk zal er een
speciale dienst zijn om half 10 ’s
morgens, waarvoor wij u van harte uitnodigen. De dienst wordt
ingevuld door de Diaconie in samenwerking met één van onze
doelen. Er wordt duidelijk gemaakt hoe breed ons werkterrein
is.
Na de dienst is er
gelegenheid beneden om kennis te
maken met andere
vrijwillige hulpverleners op ons eiland onder het genot van een hapje
en een drankje.
De Diaconie

Op 10 april 2009 is het Goede Vrijdag en op 12 en 13 april 2009 is
het Pasen. Doe de Paas Quiz en zet de letters van de juiste
antwoorden achter elkaar. Het gevonden woord is de oplossing.
Quiz:
1. Welke naam gaven de soldaten van de prefect aan Jezus?
M. zoon van God
N. grote profeet
O. koning van de Joden
P. de timmerman
2. Wie moest helpen het kruis te dragen?
O. Johannes de Doper
P. Simon uit Cyrene
Q. Wilhelmus van Nassouwe
R. Jona
3. Wat betekent Golgota?
P. dat heeft geen betekenis
Q. pijnplaats
R. strafplaats
S. schedelplaats
4.Wat zei Jezus tegen de misdadiger die naast hem gekruisigd was?
T. “Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn”
U. “Wie in de Zoon geloofd heeft het eeuwig leven”
V. “Mijn Vader zal voor je zorgen”
W. “Je had je aan de tien geboden moeten houden”
5. Wie waren bij de kruisiging aanwezig?
Y. Petrus, Johannes en Judas
Z. Jozef en Maria
A. de moeder van Jezus, haar zus en Maria van Magdala
B. alleen soldaten, verder mocht er niemand bij aanwezig zijn
6. Wat gebeurde er op het moment dat Jezus stierf?
M. het begon te regenen en de regen hield 7 dagen aan
N. het voorhangsel in de tempel scheurde doormidden
O. er ging een duif op zijn schouder zitten
P. het bleef 40 dagen donker
7. Aan wie verscheen Jezus na zijn opstandig als eerste?
B. aan zijn moeder
C. aan Petrus
D. aan Maria van Magdala
E. aan alle discipelen
8. Toen Maria van Magdala Jezus zag dacht zij...
F. ...dat hij een soldaat was
G. ...dat hij de barmhartige Samaritaan was
H. ...dat hij een struikrover was
I. ...dat hij de tuinman was
9. Wie geloofde niet dat Jezus was opgestaan uit de dood?
K. Petrus
L. Judas
M. Lucas
N. Tomas
10. Welke zei Jezus toen zijn leerlingen geen vissen hadden gevangen?
F. Ga maar naar huis, het gaat vandaag niet meer lukken
G. Gooi de netten aan stuurboord uit, dan lukt het wel
H. Jullie moeten iets verder het meer opvaren
I. Jullie moeten ook niet zoveel lawaai maken tijdens het vissen
Oplossing: opstanding
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Reli-Links
door Trijnie Meijer
Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites
met religieuze inhoud.
www.yssa.nl
YSSA is een initiatief van een klein team. Hun missie is heel eenvoudig:
mensen dichter met God laten wandelen. Op deze site staan tal van
producten met een religieuze tekst/boodschap, die gekocht kunnen
worden. Op die manier wordt de koper, of ontvanger als het een cadeau
betreft, regelmatig herinnert aan God of de bijbel. Er zijn boeken,
DVD’s en t-shirts te koop, maar bijvoorbeeld ook een broodplank met
de tekst “Geef ons heden ons dagelijks brood” of een zakspiegel met de
tekst “God houdt van je zoals je bent”. Ook grappig is het snoepgoed dat
men te koop aanbiedt: snoepkettingen met een kruis
eraan, fish mints en
gummy ark animals.
www.trin.nl
De oprichter en directeur van TRIN, Mattheüs van der Steen, reisde al
op 14-jarige leeftijd als matroos over de wereldzeeën. Zes jaar later
studeerde hij af als Maritiem Officier. Op een van zijn vele reizen met
het schip de m/v Anastasis van Mercy Ships kwam hij in Afrika waar hij
werd getroffen door de nood van aidsbaby’s en straatkinderen.
Hij maakte een levensveranderende
keuze en nam ontslag als Maritiem
Officier om zich volledig in te
kunnen zetten voor kwetsbare
groepen. Mattheüs spreekt zeer
regelmatig in binnen- en buitenland in kerkdiensten, jeugdkerken,
bijbelstudies, conferenties en campagnes. Het is zijn verlangen om
kansloze mensen een nieuwe kans te geven waarbij zijn drijfveren
geloof, hoop en liefde zijn.
www.publieksprijschristelijkboek.nl
Op deze site treft u de winnaars aan van de
Publieksprijs Christelijk Boek vanaf 2005. Ieder
jaar wordt door het Nederlands Dagblad en de
Brancheorganisatie voor het Christelijke Boekenen muziekvak de Publieksprijs Christelijk Boek
georganiseerd. Mattheüs van der Steen (zie ook
vorige link) heeft met zijn boek “Durf te dromen”
de Publieksprijs Christelijk Boek 2009 gewonnen.
www.christelijknieuws.nl
De site christelijknieuws.nl geeft een actueel
overzicht van positieve en hoopvolle
berichten uit de christelijke wereld.
Dagelijks wordt de site geactualiseerd. De
redactie wordt gevormd door vrijwilligers.
Bezoekers kunnen ook zelf berichten
insturen.
www.grootnieuwsradio.nl
Op deze site kunt u luisteren naar GrootNieuwsRadio 1008 AM.
GrootNieuwsRadio brengt via de ether 24 uur per dag, zeven dagen in
de week christelijke radio voor heel Nederland en België en via internet
voor de rest van de wereld. U kunt per week bekijken welke
uitzendingen er op welk moment zullen zijn. Zes uur tijdsverschil brengt
met zich mee dat een aantal programma’s op een onmogelijke tijd zal
zijn. Het is zeker de
moeite waard om
deze site te bezoeken
en de radio te
beluisteren.
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Amnesty
M

YA MAR: CABARE-

TIER VEROORDEELD TOT
59 JAAR CEL
Zarganar, een bekende Myanmarese cabaretier en een uitgesproken tegenstander van het
militaire regime van Myanmar
(Birma), werd in november
2008 veroordeeld tot 59 jaar
gevangenisstraf.
Hij werd opgepakt voor het verlenen van hulp aan slachtoffers van
cycloon Nargis (mei 2008) en
omdat hij in interviews met buitenlandse media kritiek had geuit
op het handelen van de overheid
na de cycloon. Tenminste 21 andere hulpverleners werden gearresteerd voor het helpen van
overlevenden. Amnesty beschouwt Zarganar als gewetensgevangene en vermoedt dat hij
lijdt aan gezondheidsproblemen
en het risico loopt gemarteld te
worden. Gevangenen in Myanmar zijn afhankelijk van hun familie voor medicijnen. De familie
van Zarganar is genoodzaakt vier
dagen te reizen om hem te bezoeken in de gevangenis.

S

tuur uw brief naar:

Brigadier-General Kyaw Hsan
Minister of Information
Ministry of Information
Bldg. (7), Naypyitaw
Myanmar
E-mail:
media.moi@mptmail.net.mm
Fax: +95 6741 2363
En een kopie naar:
Ambassade van de
Unie van Myanmar
Boulevard Général
Wahis 9
B-10 30 Brussel
België
Fax: +32 2705
5048

Your Excellency,
Please allow me to
draw your attention
to the case of Zarganar, a popular

comedian and outspoken critic of
Myanmar’s military government.
He was sentenced in late November 2008 to a total of 59 years’
imprisonment. Amnesty International considers him to be a prisoner of conscience.
He was arrested for his participation in the voluntary aid effort
after Cyclone Nargis. He criticized the government’s handling
of the crisis in interviews with
overseas media.
At least 21 other aid volunteers
have been arrested for helping
survivors of the cyclone. Amnesty International believes that
Zarganar is suffering from ill
health and may be at risk of torture and other ill-treatment.
I call for Zarganar to be released
immediately and unconditionally.
I urge the Myanmar government
to end imprisonment of all prisoners of conscience and the misuse of security laws to punish
peaceful dissent.
I am confident of your good will
and sense of justice.

Yours sincerely,

(naam, adres)
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Ruth en Boaz

MOPPEN:

Als Ruth een tijdje op het andere veld van Boaz heeft gewerkt,
is het etenstijd. Boaz roept haar en vraagt of ze bij hem komt
eten. Na het eten zegt Boaz tegen de maaiers dat ze expres
veel koren op de grond moeten laten vallen. Zo raapt Ruth een
heleboel koren die dag. Als ze ’s avonds bij Naomi komt is die
verbaasd. “Waar heb jij geraapt?” vraagt ze. “Ik ben op het
veld van Boaz geweest”, antwoordt Ruth.
“Gelukkig,” zegt Naomi, “want weet je, Boaz is familie van ons.
Hij zal ons wel helpen.” “Ja, dat is zo”, zegt Ruth. “Want hij
heeft gezegd dat ik elke dag terug mag komen en met de
maaiers mee mag gaan.” “Boaz is familie van ons, maar dat weet
hij niet. Jij moet hem dat gaan vertellen Ruth”, zegt Naomi. “Ga
vanavond naar hem toe.”
Boaz ligt te slapen als Ruth bij hem komt. Ze wacht tot hij
wakker wordt. Als hij wakker wordt, vertelt ze aan Boaz dat zij
en Naomi familie van hem zijn. “Ik zal eens gaan praten met de
wijze mannen,” zegt Boaz, “om te horen wie van de familie jullie
moet helpen. Ik wil jullie best helpen, maar misschien is er een
ander familielid.”
Ruth gaat weer naar huis.
De volgende ochtend gaat Boaz met de wijze mannen praten. De
familie zegt dat Boaz wel mag zorgen voor Naomi en Ruth. Dat
vindt Boaz fijn, want hij vindt Ruth heel lief. De wijze mannen
zijn tevreden.
Boaz gaat naar Naomi en Ruth toe en zegt dat hij hen gaat
helpen. Na een tijdje trouwen Boaz en Ruth. Nu zijn Naomi en
Ruth heel gelukkig. Ze zijn blij dat alles goed gegaan is. God
heeft goed voor hen gezorgd.

Een goochelaar wordt
geïnterviewd. Interviewster: "Hoe lang bent u
al goochelaar?" Goochelaar: "18 jaar".
Interviewster: "Heeft u zussen?" Goochelaar:
"Ja, drie-en-een-halve."
Wat is groen en kan varen? Een sperzieboot!
Twee oenen kijken naar iemand die aan het
waterskiën is. Dan vraagt de ene oen aan de
andere: "Waarom gaat die boot zo hard?" Dan
zegt de andere oen: "Zie je dan niet dat ‘ie
achtervolgd wordt?"
Wat is sneller dan vroemkool? Snelderij!
Truus: "Ik ben blij dat ik niet in China geboren
ben. Jan: "Hoezo?" Truus: "Nou, ik spreek geen
woord Chinees!"
Wat is groen en staat achter een boom?
Spionazie.
Een vrouw komt haar huis uit rennen en roept
naar de vuilnisman: "Wacht, wacht, ben ik nog
op tijd voor de vuilnis?" Zegt de man: "Ja hoor,
spring er maar bij!"
Het heeft 8 poten en er kunnen 50 mensen in.
Wat is dat? Een octobus.
Jantje is met zijn vader in de dierentuin. "Hé
pap, die aap lijkt op tante Nelly!" "Jantje,
zoiets zeg je niet." "Ach pap, die aap zit
zover... dat kan ie nooit gehoord hebben!"
Jantje komt zuchtend thuis van school. “Bah!
Vandaag hebben we drie uur Franse les gehad!”
“Ach jongen”, zegt mama, “wat moeten de
kinderen in Frankrijk dan wel zeggen!”
Twee peuters in een wandelwagen ontmoeten
elkaar. De ene vraagt: "Ben je tevreden met je
moeder?" "Dat gaat", antwoordt de andere,
"alleen bergop is zij wat aan de trage kant."
Er zitten twee vliegen op een heerlijke
paardenvijg. Zegt de een tegen de ander: "Zal
ik eens een leuke mop vertellen?" Zegt de
ander: "Als het maar geen vieze is, want ik zit
net lekker te eten!"

