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Geloofsstrijd in Bohemen

Door: ds. Hans Végh
(1) Johannes Hus

E

en vorige keer schreef ik in
VPG-nieuws iets over Johannes
Calvijn in verband met zijn vijfhonderdste geboortejaar. Calvijn
was een tijdgenoot van Luther.
Deze laatste sloeg op 31 oktober
1517 95 stellingen aan aan de
deur van de slotkapel in Wittenberg. Hij protesteerde hiermee
tegen misstanden in de kerk, onder andere de aflaat. Hiermee
werd de hervorming van de kerk
in gang gezet. Maar deze kerkhervorming van 1517 kwam niet
uit de lucht vallen. Al eeuwen
daarvoor waren er mensen, die
ontevreden waren over de toestand in de kerk. Men zag het
verval met lede ogen aan. Een
van hen was Johannes Hus. Hij
werd op 6 juli 1373 geboren in
Hussinec in Bohemen in de woning van een arme landbouwer.
Ondanks de armoede in het gezin, waarin hij geboren werd,
kreeg hij de gelegenheid in Praag
te studeren. Zijn studie ging
voorspoedig en wierp de nodige
vruchten af. Toen hij 26 jaar oud
was, werd hij er magister
(universiteitsleraar). Spoedig
daarna kreeg hij de priesterwijding en werd hij gepromoveerd
tot decaan en rector van de universiteit. Hij werd bekend door
zijn voorlezingen.
Hij kwam onder de invloed van
de Engelse theoloog John Wycliff (1330-1384). Deze richtte
zich tegen de verwereldlijking
van de kerk, haar heerschappij en

bezit. Volgens hem is de hiërarchische kerkorganisatie niet de
Kerk in de zin, zoals Jezus Christus die bedoeld heeft. Ook kan de
paus zich er niet op laten voorstaan het hoofd van deze Kerk te
zijn. De Kerk zou in de zin van
de oerkerk uit de geest van de
Heilige Schrift in broederlijkheid
en armoede moeten leven. Wycliff verwierp de leer van de
transsubstantiatie (de leer dat
brood en wijn tijdens de eucharistie veranderen in het lichaam
en bloed van Christus).
Hus las zijn geschriften. Zijn
ogen werden daardoor geopend
voor het diep verval van de kerk.
Hij ontleende veel aan Wycliff,
maar niet alles. Hij nam diens
verwerping van de transsubstantiatieleer niet over. Hij hield,
meer nog dan Wycliff, vast aan
dwalingen van de middeleeuwse
kerk. Zo leerde hij de verdienstelijkheid van de goede werken,
aanvaardde hij zeven sacramenten, leerde hij het vagevuur en
voorbede van de heiligen. De
Mariaverering nam bij hem zelfs
een grote plaats in. Naast de geschriften van Wycliff las hij ook
de Bijbel.
In 1402 werd hij benoemd aan de
Bethlehemkapel. Naar de wens
van de stichter moest hier in de
landstaal gepreekt worden. Hus
had zodoende de gelegenheid het
volk bekend te maken met de
weg, die ten leven leidt. Maar
ook werden hem steeds meer de
ogen geopend voor het bederf
van de kerk en de grove gebreken
van de geestelijken. Hij schroomde niet die zonden in het open-

baar aan de kaak te stellen. Hij
stond hierin niet alleen. Het duurde niet lang of hij behoorde tot
de meest geliefde predikers.
Hus schreef ook veel. Hij legde
in zijn geschriften de nadruk op
de persoonlijke vroomheid en de
zuiverheid van de levensstijl. In
zijn hoofdwerk “Over de Kerk”
kenschetste hij de kerk als het
lichaam van Christus, waarvan
alleen Christus Zelf het hoofd
behoort te zijn. Hoewel hij het
traditionele gezag van de geestelijkheid erkende, leerde hij, dat
alleen God de zonden kan vergeven. Noch de paus noch het college van kardinalen mocht een
leer aannemen, die in strijd is
met de Heilige Schrift. Ook
mocht geen enkele christen een
bevel van hen opvolgen, als dit
duidelijk een slecht bevel was.
Hij veroordeelde de corruptie
onder de geestelijkheid, beeldenverering, mirakelgeloof en bijgelovige pelgrimages. Zo stelde hij
het gezag van de Heilige Schrift
boven dat van de Kerk of de
paus. Dit zou hem later noodlottig worden.
Hij ontstak in woede toen de
aartsbisschop van Praag de geschriften van Wycliff liet verbranden. Hij had hier openlijk
kritiek op en werd door de aartsbisschop beschuldigd een aanhanger van deze ketter te zijn.
Daarom werd hij uit zijn ambt
ontslagen. Door de steun van de
koning bleef hij echter in zijn
ambt gehandhaafd.
Vervolg op pagina 3.
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nadat de kopij naar de drukker is
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you by email, as soon as the printer’s copy is available.
This way we can save on our
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the VPG News by email, please
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the editorial staff, email address:
vpgnews@gmail.com and you
will receive your next VPG News
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Toen Hus echter de door de paus
afgegeven aflaten openlijk leugen en bedrog durfde te noemen
en leerde, dat alleen het bloed
van Jezus Christus reinigt van
alle zonden, trof hem de ban van
Rome. Zijn vijanden waren blij.
Praag kwam in rep en roer. Hus
moest de stad verlaten. Twee jaar
later kon hij terugkeren. Hij
kreeg van koning Sigismund, die
tevens Duits keizer was, de uitnodiging voor het concilie in
Konstanz te verschijnen om zich
daar te rechtvaardigen. Hij kreeg
daartoe een keizerlijk vrijgeleide.
Hij ging hiermee akkoord. Hij
was niet bang voor de gevangenis en de marteldood, die hem
eventueel te wachten stonden.
Op 3 november kwam hij aan in
Konstanz. Hij werd meteen in
een vochtige kloosterkerker opgesloten. Het concilie benoemde
een commissie om zijn zaak te
onderzoeken. Intussen kwijnde
Hus in de gevangenis weg. Ten
gevolge van zijn ontberingen
werd hij ernstig ziek. Maar de
Heer van de Kerk was met hem,
zo was zijn geloof. De commissie
bevond Hus schuldig aan zeer
grove ketterijen. Hij had namelijk onder andere durven leren,
dat de prediking vrij moest zijn,
dat de priesterlijke heerschappij
in de christelijke kerk niet thuishoorde, dat de zondaar om niet

gerechtvaardigd wordt door het
geloof, dat de pauselijke aflaat
bedrog was, en dat het bouwen
van kloosters niets verdienstelijks
had.
Hus werd van de ene gevangenis
overgebracht naar de andere. Hij
werd gekweld door veel geheime
verhoren. Tenslotte werd hij voor
het concilie gebracht. Hij was
bereid zijn dwalingen te herroepen, mits hem uit de Heilige
Schrift werd aangetoond, dat hij
gedwaald had. Bij een volgend
verhoor werd hij beschuldigd van
loochening van de leer van de
transsubstantiatie. Hij ontkende
dit echter. Ook bij het derde verhoor volhardde hij tot het einde
door de genade van de Heer, ondanks bedreigingen en gevangenschap.
Op 5 juli liet keizer Sigismund
hem zijn laatste verklaring in de
gevangenis afleggen. Met tranen
in de ogen antwoordde de geplaagde martelaar: “Ik roep God
tot getuige, dat ik van harte bereid ben om, wanneer het mij
door getuigenissen uit de Heilige
Schrift beter geleerd kan worden,
dadelijk van gedachten te veranderen”.
Zijn terechtstelling had op zijn
verjaardag, 6 juli 1415, plaats.
Ook op de brandstapel herriep hij
zijn geloof niet. Zijn as werd in
de Rijn geworpen. Later werd
ook zijn vriend Hiëronymus van

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

Ebenezer Church
Oranjestraat 111
03/05 Rev. L. Warren
10/05 Sr. Isidora
17/05 Youth service
21/05 Rev. L. Warren
Ascencion Day
24/05 Rev. L. Warren
31/05 Rev. L. Warren
Pentecost
07/06 Rev. L. Warren
The Lord’s Supper

Vervolg op pagina 4.
Kerkelijk Bureau
Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 14.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curacao.com
Heilige Avondmaal/Holy Communion
Als u een zieke kent, hetzij in het ziekenhuis of thuis, of iemand die
graag het Avondmaal aan huis zou willen ontvangen, kunt u daarover
contact opnemen met de kerkenraadsleden of met de predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to
receive Communion at home, please contact one of our local 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.

Fortkerk
Fort Amsterdam
03/05
10/05
17/05
21/05
24/05
31/05
07/06

Ds. A. Boezewinkel
Ds. A. Boezewinkel
Drs. W. Kleijne
Ds. A. Boezewinkel
Hemelvaartsdag
Drs. W. Kleijne
Ds. A. Boezewinkel
Pinksteren
Ds. A. Boezewinkel H.A.

Emmakerk
Barentslaan 11
03/05 Ds. H. Végh
10/05 Ds. H. Végh
17/05 Br. D’Árcy Lopes
21/05 Ds. H. Végh
Hemelvaartsdag
24/05 Ds. H. Végh
Gezin-school-kerkdienst
31/05 Ds. H. Végh
Pinksteren
07/06 Ds. H. Végh H.A.
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Van de Kerkvoogdij
door P. Jan Boodt

B

este kerkleden, broeders en
zusters.

De afgelopen maand is een rustige maand geweest.
Niet wat betreft onze financiële
situatie. Die is nog steeds beroerd. Nu zult u zeggen: er is
toch geld binnen gekomen van de
pastorieën die verkocht zijn, zowel de Cas Coraweg als de Oranjestraat. Niet alleen u, maar
meerdere mensen zeggen dat.
Ja, dat is waar, dat geld hebben
we. Maar dat geld is weer nodig
om nieuwe pastorieën mee te
kopen. Als we dat geld nu gaan
aanbreken dan komt het in een
bodemloze put terecht en dan is
het geld zo op en kunnen we
geen pastorieën meer betalen.
Dat is niet de bedoeling. Dus uw
kerkelijke bijdrage blijft nog hard
nodig: een minimumbijdrage van
minimaal ANG 400.
Maar meer geven mag ook. Misschien is het handig dat u een
standing order opgeeft om automatisch maandelijks geld over te
laten maken. Dan hebt u er geen
omkijken meer naar en wij krijgen maandelijks geld binnen.
Want alle betalingen, alle kosten,
gaan gewoon door en telkens zijn
er nieuwe kleine en grote reparaties.
Belangrijk voor velen van u om
te weten, is het volgende. Op de
begraafplaatsen, zowel Roodeweg als Oranjestraat, hebben we
weinig ruimte meer voor nieuwe
boka’s. En er blijven aanvragen
komen voor nieuwe graven. Dus
hoe dat op te lossen?
Daarom willen we het volgende
voorstellen:

Er zijn heel veel graven waarvoor
niet meer betaald wordt, al jaren
niet meer. De graven die ouder
zijn dan 10 jaar en waarvoor al
tijden niet meer betaald is worden
opgeruimd. De nog eventueel
aanwezige resten worden netjes
in een massagraf gelegd. Op deze
manier creëren we weer ruimte
voor nieuwe boka’s.
Maar als u dit niet wilt of u kent
mensen die dit aangaat, en er is
een graf waarvoor niet betaald is
en u wilt niet dat het graf wordt
opgeruimd, ga naar het kerkelijk
bureau en betaal alsnog.
Omdat we dit niet zomaar willen
doen zullen we in alle dagbladen
advertenties plaatsen zodat iedereen op de hoogte kan zijn dat graven, ouder dan 10 jaar en waarvoor niet meer betaald is, worden
opgeruimd.
In de vorige VPG nieuws heb ik
gemeld dat bij de Fortkerk we de
zolder weer kunnen bereiken
dankzij de nieuwe buitentrap.
Samen met onze scriba hebben
we deze zoldertrap beklommen
en heeft de scriba van het prachtige uitzicht genoten dat boven uit
de Fortkerktoren te bewonderen
is. Helaas is de toren niet voor
iedereen te bezichtigen, maar het
zou wel de moeite waard zijn.
Met de scriba hebben we overlegd wat we met alle archieven
aanmoeten die op zolder staan.
Besloten is om alle archieven
ouder dan 10 jaar over te brengen
naar het nationaal archief, zodra
dat kan, want het nationaal archief wordt nu gerestaureerd. Dus
als u de historie van de VPG wilt
bestuderen dan moet u daar voor
bij het Nationaal archief op
Scharloo zijn.

P. Jan Boodt, voorzitter
Maritza Bakhuis, lid belast met toezicht op het personeel
Franklin James, namens de Ebenezerkerk
Orlando Griffith, namens de Emmakerk
Rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage:
RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911
Vervolg van pagina 3.
Praag op de brandstapel ter dood
gebracht.
(2) De Hussieten

De vlam sloeg nu in de pan in
Bohemen. De schrikwekkende
Hussietische oorlogen begonnen.
Het Concilie van Konstanz had
gehoopt door de terechtstelling

van Hus en Hiëronymus een einde te maken aan de onrust in Bohemen. Het tegendeel gebeurde
echter. Het Boheemse volk kwam
op voor de vrije prediking van het
evangelie. Priesters werden verbannen en door Hussietische
voorgangers vervangen. Koning
Wenzel benoemde in 1419 antiHussietische raadsheren en riep
de verdreven Roomse priesters
terug. De verjaagde Hussietische
predikers namen de wijk naar
Tabor, ten Zuiden van Praag. Het
volk stroomde nu daarheen, bij
tienduizenden. Er kwamen gewelddadigheden. Onder leiding
van de eenogige Jan Ziska, werd
het raadhuis in Praag bestormd.
Zeven raadsheren werden uit het
raam naar beneden gegooid en
gedood.
In 1419 stierf koning Wenzel,
waardoor de kroon van Bohemen
aan zijn broer Sigusmund verviel,
maar de Stenden van het land
verklaarden meteen, dat ze geen
vorst konden erkennen, die zich
bezoedeld had met het bloed van
twee van de uitnemendste mannen wier gevoelens gedeeld werden door een groot deel van de
Bohemers. Ze beschouwden Sigismund als “vijand van de Boheemse natie”. De verbolgen keizer schreef nu een kruistocht uit
tegen zijn weerspannige onderdanen, maar zijn talrijke legers werden steeds door een verbitterde
Boheemse bevolking verslagen.
Hus had al geijverd tegen het
misbruik van de Roomskatholieke kerk om bij het avondmaal de beker aan de leken te
onthouden. Zijn volgelingen verhieven de avondmaalsbeker nu
tot een verbondsteken in hun
strijd.
Ongelukkig genoeg ontstond er
onder de Hussieten twist over de
leer en ontstonden er twee partijen. Aan de ene kant waren er de
calixtijnen (van calix = beker), de
gematigden. Hun wensen kunnen
als volgt worden samengevat:
vrije prediking van het Woord
van God in de landstaal, gebruik
van het avondmaal onder beide
vormen (van brood en wijn), terugkeer van de priesterstand tot
de apostolische armoede (met als
consequentie de secularisatie van
de kerkelijke goederen), strenge
handhaving van de tucht als recht
van de gemeente. Ze wilden laten
bestaan wat niet in strijd was met
de “goddelijke wet”. Aan de andere kant was er de strenge, radi-

cale partij, de Taborieten. Deze
wilden van geen verzoening met
Rome weten. Ze wilden alles afschaffen wat niet uitdrukkelijk in
“Gods wet” werd geboden. Zo
verwierpen ze heiligenverering,
beeldendienst, relikwieën, de menigte van feestdagen, het monnikenwezen, wijdingen, het kruisteken, vagevuur, aflaten, gebeden
voor doden, biecht, confirmatie,
laatste oliesel en vooral de leer
van de transsubstantiatie. Ze beschouwden zichzelf als het uitverkoren volk van God. Ze verwachtten de spoedige wederkomst van Christus. Men voelde
zich geroepen door de vernietiging van al het antigoddelijke het
komen van het Koninkrijk van
God voor te bereiden. Aan hun
hoofd stond Jan Ziska. Moordend
en brandend trokken de Taborieten door het land en verwoestten
vooral kloosters. Veel priesters,
monniken en nonnen werden om
het leven gebracht. De Taborieten
voelden zich werktuigen van het
goddelijk gericht en wilden een
nieuwe theocratie oprichten.
Met felle verbittering werd de
strijd van weerszijden gevoerd.
Na veel vruchteloze onderhandelingen werden uiteindelijk in
1433 de eisen van de Calixtijnen
ingewilligd, waarop deze de wapens neerlegden. De andere partij
hield de strijd nog een poos vol,
maar moest voor de overmacht
buigen. Bloedig was de wraak,
die op de weerloze Taborieten
genomen werd. Na het Concilie
van Bazel slonk hun kracht snel.
In 1434 leden ze de nederlaag in
de bloedige slag bij Lipan, tegen
de verenigde legers van de Calixtijnen en Rooms-katholieken. Ze
bleven in kleine groepen voortleven.
De Calixtijnen keerden terug in
de schoot van de Roomskatholieke kerk. Hun rechten
werden telkens weer geschonden,
zodat ze niets overhielden dan het
gebruik van de beker bij het
avondmaal. Ze behielden ook de
eigen kerkinrichting. Dat was in
1485. Later kwamen ze sterk onder invloed van de Reformatie.
De overgebleven Taborieten sloten zich in het midden van de 15e
eeuw aaneen tot evangelische
gemeenten. Ze erkenden geen
ander gezag dan dat van de Heilige Schrift. Ze waren afgescheiden van de Rooms-katholieke
kerk en stonden vaak bloot aan
hevige vervolgingen, maar deze
Boheemse of Moravische Broe-
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Nieuws van de V.P.C.O.
door Maghalie van der Bunt-George

I

Johannes Hus
ders groeiden tegen de verdrukking in. In deze beweging kwamen oude Hussietische gedachten tot nieuw leven. Men stond in
het bijzonder open voor het lutheranisme. Later verflauwde het
geloof van velen of ze vielen van
het geloof af. Maar een overblijfsel van hen bleef het geloof
trouw. Dit deel kwam later onder
protestantse invloed.
Dit Boheemse en Moravische
protestantisme werd door de
Habsburgers onderdrukt. Na
1620 overwon de Contrareformatie, toen de protestantse edelen
werden verslagen. In 1722
vluchtte een groep uit Moravië
en vestigde zich op het landgoed
van Nikolaus Ludwig graaf von
Zinzendorf in Saksen. Een aantal
ballingen uit Bohemen en Moravië volgde en vormde de gemeenschap van Herrnhut. De

Tsjechische protestanten uit onze
tijd stammen van hen af.
Op het ogenblik is 30% van de
Tsjechische bevolking Roomskatholiek, 8% protestants en 3%
Hussietisch. Ondanks de invoering van de godsdienstvrijheid in
1990 beschouwt 40% van de
Tsjechen zich nog als atheïst.
Johannes Hus heeft heel wat teweeg gebracht in de geschiedenis
van de Kerk. Hij had de Bijbel
opnieuw ontdekt en wilde daaruit
leven. Zelfs de dreiging van de
dood kon hem daar niet van afbrengen. Hij bleef zijn geloof
trouw, tot in de dood. Aan de ene
kant had hij nieuwe inzichten
ontdekt, aan de andere kant stond
hij nog in de middeleeuwse kerk.
Zijn volgelingen borduurden
voort op zijn nieuwe inzichten en
zetten die om in de praktijk.

Centrale Kerkeraad

n een vorige uitgave hebben
wij u wat verteld over de uitblijvende financiering van de HAVO/ VWO. Ondertussen is er
heel wat gebeurd. De ouders van
de leerlingen hebben de handen
in elkaar geslagen en zijn actief
voor hun rechten en de
rechten van hun kinderen
opgekomen. Zo zijn zij in
een heel rustig en geordend protest naar het Bestuurscollege en naar de
Minister getogen. Dit
heeft heel wat in gang gezet en alhoewel we er nog
niet zijn, ziet het ernaar uit
dat de financiering nu toch
eindelijk rond zal komen.
Bij deze willen wij u ook
hartelijk bedanken voor
uw gebed en steun in deze.
Inmiddels staat er ook een
verhuizing voor de deur waarbij
de HAVO/ VWO school vanuit
Emmastad zal verhuizen naar de
locatie Salina. Er zijn voor het
nieuwe schooljaar ook nog enkele
plekjes vrij! Bij de HAVO/ VWO
van de VPCO staat net zoals bij
onze andere scholen het kind centraal. Daarnaast vinden wij het
belangrijk dat onze kinderen in
de Nederlandse taal kwalitatief
hoogwaardig onderwijs krijgen.
Ook aan onze protestants christelijke identiteit wordt aandacht
besteed, wij vinden het belangrijk
dat onze jongeren ook op dat gebied gevormd worden en iets
meekrijgen.

Ander nieuws:
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de leiding van de VPG
en er is afgesproken dat vertegenwoordigers van de VPG en de
VPCO zullen deelnemen in een
werving & selectiecommissie
voor de werving & selectie van

een jeugdpredikant/ functionaris
toerusting & vorming. Deze predikant zal voor 25% werkzaamheden verrichten voor de VPG en
in dit kader jeugd en andere kerkdiensten verzorgen. Voor 75% is
hij/zij werkzaam bij de VPCO
waar hij/zij is belast met het bewaken en bevorderen van de protestants christelijke identiteit.
Kent u een predikant die dit wellicht een uitdagende baan zou
vinden, laat hem/ haar dan contact met ons opnemen!
Met vriendelijke groet, namens
het voltallig bestuur van de
VPCO

door Margerie Mathew

O

m meer bekendheid te geven

aan wat de Centrale Kerkenraad
(CK) eigenlijk doet zullen wij regelmatig informatie verstrekken.
De Centrale Kerkenraad is het overkoepelend orgaan van de drie protestantse kerken met name ; Ebenezerchurch wijk 1, Fortkerk wijk 2 en
Emmakerk wijk 3.
Deze kerken vormen samen de Verenigde Protestantse Gemeente van
Curaçao.
De eerste Protestantse Gemeente op
Curaçao werd in 1635 gevestigd.

De VPG is ontstaan uit de fusie van
de Hervormde gemeente en de
Lutherse gemeente.
De Ebenezerchurch en de Emmakerk
werden respectievelijk in 1937 en
1959 in VPG opgenomen.
De CK heeft als belangrijkste taken
het bevorderen van de eenheid van
de VPG en te komen tot een evenwichtige groei en opbouw van de
bovengenoemde kerken (bron kerkorde).
Hoe zit de Centrale Kerkenraad in
elkaar?
De CK bestaat uit de volgende
ambtsdragers:

Voorzitter, scriba, de voorzitters van
de Diaconie, Kerkvoogdij, Ministerie
en Consistorie (momenteel niet vertegenwoordigd) en een afgevaardigde van elke wijkkerkenraad.
Het huidige bestuur bestaat uit de
volgende personen.
Voorzitter :
Mevr. Maritza Bakhuis-Beaujon
Scriba:
Mevr. Margerie Mathew-Barry
Voorzitter Diaconie:
Mevr. Bernita Lester-Murray
Voorzitter Kerkvoogdij:
De heer Jan Boodt
Ministerie:
Ds. Hans Végh

Voorzitter wijk 1
Mevr. Ludmilla Sampson
Voorzitter wijk 3
Mevr. Henriette Baank
De Centrale Kerkenraad vergadert op
de derde maandag van de maand en
behandelt alle zaken die de kerken
aangaan. Op deze vergadering wordt
ingekomen correspondentie behandeld. Daarnaast zijn er vaste punten
die bij elke vergadering aan de orde
komen.
In een volgende aflevering zal hierover meer informatie gegeven worden.
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News from Ebenezer Church
EBE EZER CHURCH

Local Board Team

Wijk 1
Phone: 465 3121
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

Pictures speak louder than words!

On March 28th the Men’s Fellowship held a Fundraising carwash in the
yard of the Ebenezer church. This was a success.

This is the cutting of the ribbon at the re-dedication of the Obed Anthony Hall. This took place on March 21st. On this occasion we also
launched the Margarita Elisah Hodge Foundation (Miss Lee).

The auxiliaries of the Ebenezer Church performed at the Easter Cantata,
held in the evening of Palm Sunday. The Cantata was a success and all
the groups performed fabulously.

On March 26th our brother Dirk (Broertje) Ten Holt turned 80 and also
celebrated 54 years of marriage. The Men’s Fellowship paid him a visit
on this special day. May the Lord grant him and his wife many more
years of good health, strength and togetherness.
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Ebenezer Church has gone DIGITAL!
We received a special donation from one our church members: a lap-top, beamer and screen. Instead of using songbooks, we are now projecting the
songs on the screen which everyone can see and sing along. The hymn books will still be used whenever necessary.

Christian Mothers
by Ludmilla Sampson
"What does the Bible say
about Christian mothers?"
Answer: Being a mother is a
very important role that the
Lord chooses to give to many
women. Mothers are told to
love their children.
Children are gifts from the
Lord (Psalm 127:3-5). In Titus
2:4, the Greek word phileoteknos appears. This word
represents a special kind of
“mother love.” The idea that
flows out of this word is that
we should prefer our children,
care for our children, nurture
our children, embrace our
children affectionately, meet
their needs, and tenderly befriend each one as a unique
gift from the hand of God.
As the Bible declares, God
expects several things from
both mothers and fathers:
Be available – morning,
noon, and night
(Deuteronomy 6:6-7)
Be involved – interacting,
discussing, thinking
and processing life together (Ephesians 6:4)

Teaching – the Scriptures,
a biblical world-view
(Psalm 78:5-6, Deuteronomy 4:10, Ephesians
6:4)
Training – helping a child
develop skills and discover his/her strengths
(Proverbs 22:6)

which a child can learn
by “seeing” the essence of godly living
(Deuteronomy 4:9, 15,
23; Proverbs 10:9,
11:3; Psalm 37:18, 37).
The Bible never states that
every woman should be a
“mother”. However, it does
say that those whom the Lord
blesses to be mothers should
take the responsibility seriously. Mothers have a unique
and crucial role in the lives of
their children. Motherhood is

not a chore or unpleasant task.
Just as a mother bears a child
during pregnancy, and just as
a mother feeds and cares for a
child during infancy, so mothers also play an ongoing role
in the lives of their children,
teenagers, young adults, and
even fully-grown children.
While the role of motherhood
must change and develop, the
love, care, nurture, and encouragement a mother gives
should never cease.

Discipline – teaching the
fear of the Lord, drawing the line consistently, lovingly, firmly
(Ephesians 6:4, Hebrews 12:5-11, Proverbs 13:24, 19:18,
22:15, 23:13-14, 29:15
-17)
Nurture – providing an
environment of constant verbal support,
freedom to fail, acceptance, affection, unconditional love, (Titus
2:4, 2 Timothy 1:7,
Ephesians 4:29-32, 5:1
-2, Galatians 5:22, 1
Peter 3:8-9)
Modeling with Integrity –
living what you say,
being a model from

On Easter Sunday the congregation welcomed through the rite of holy
baptism two new members in our congregation, Giandra Martinus and
Jaden Busby. May God give their parents and god-parents the necessary
wisdom to bring up these infants according to His will.
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Nieuws uit de Fortkerk
FORTKERK
Wijk 2

Kerkenraadsleden
Tel. 461 1139

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

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

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

462 6873

Wijknieuws Fortkerk

De Fortkerk in beeld

Esther en Gerrit stellen de vragen van de paasnacht
aan ds. Afke Boezewinkel

In de Paasnacht op 10 april werd Kayla, dochter van Selena Newton
gedoopt. Selena deed openbare belijdenis van haar geloof. Het was een
bijzondere dienst, zo in de stille nacht voor het aankomende paasfeest!

Luuk van der Wolde

Moeder Selena en dochter Kayla worden toegesproken door de dominee

Kayla helpt zelf mee tijdens haar doop
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can support somebody with this
disease. People with HIV or
AIDS should feel that they are
welcome and not judged in
church. We can reach out to these
people whom are many times still
isolated and lonely because they
cannot share their fears and worries.

Het paasontbijt was reuzegezellig en zeer goed verzorgd door onze diakenen in samenwerking met enthousiaste gemeenteleden. Daarna gingen we uitbundig pasen vieren tijdens de kerkdienst. Het Fortkerk Koor
(Forti Kantando) zong samen met de gemeente het paaslicht te wereld
in.

HIV/AIDS & the Church
by Maghalie van der Bunt-George

H

elge van der Loo recently
attended a workshop in Costa
Rica organized by Aidslink International which is supported by
the organization of Operation
Mobilization, an international
Christian organization. The purpose of this conference is to empower Christians to mobilize and
assist faith communities to become HIV competent communities.
How many people attended the
workshop? 23 people from different countries such as India,
Egypt, Mexico, Trinidad & Tobago, England, Austria, USA,
Brazil, Holland and South Africa.
It was incredible, we could care
for each other, listen to each
other, pray for each other, we
talked about finding solutions,
about our different views. There
was respect and openness towards each other.
HIV Competent faith communities
What did you learn at this workshop? It is important for churches
to have knowledge of HIV in order to better understand the HIV
pandemic. Why is it important for
churches in Curacao to gain
knowledge of the HIV pandemic?
There are a lot of HIV infected
people on the island. We as
Christians can not close our eyes

for the people infected with HIV
and those that are at risk for this
disease. We have to become sensitive and aware of our prejudice
towards people with HIV and
Aids and our fears. Because of a
lack of knowledge and all the
myths that are going around on
HIV and Aids we develop these
fear and prejudice. Some people
still think that the disease can be
transmitted through a handshake
or a kiss. Some people are afraid
to sit next to someone with HIV
or Aids.
Others think that it is a problem
out there, that it is a disease for
gay people or the prostitutes or
homeless people. This is not true.
There are many heterosexuals
who have the disease. Anybody
who has unprotected sex is at
high risk in contracting the HIV
virus.
Christians should feel compassion and should welcome people
that are infected with HIV
What should be the attitude of
faith communities? As Christians
we should be open. We should
look at ourselves and evaluate
how we feel about people with
HIV and AIDS. We might feel
uncomfortable about them or we
feel that it is their own fault that
they have the disease. We should
feel compassionate and we
should not judge the people for
having this virus and see how we

The church and HIV prevention
What should be the role of the
church in the prevention of HIV
and Aids? I believe the church
could help educate people and
make them aware on HIV. Education is important for church
members and youngsters but also
for others. Some time ago the
pope advised against the use of
condoms. What is your opinion in
this matter? The answer is not
easy. Personally I believe that
churches should deal with it
wisely. You cannot generalize
and treat each situation the same.
Having sex and using condoms
should not be promoted if at the
same time we don’t teach (our)
youngsters in character building
and taking wise decisions. However we should educate (our)
youngsters about sexual transmit-

9

ted infections and how these can
be prevented and the use of condoms in this context should not
be ignored. In the island of
St.Vincent a study was done of
sexual activity of Christian
youngsters. This study shows
that not all Christian youngsters
abstain from sexual relationships.
If Christian youngsters are not
well educated in this matter they
might be at greater risk.
What impacted you most of the
course? Three people of the
course, 1 facilitator and 2 students came forward almost at the
end of the week to tell their story
about them having and living
with HIV. They shared their history, experience, emotions and
feelings and this impacted me.
We all cried together with them
and prayed. It was a special moment where you realize that it
can happen to anyone.
It is my wish that the churches on
Curacao will be open to learning
more on HIV and AIDS and will
feel moved or compelled with
love to support people with HIV
and Aids by being there, by creating projects such as for example a buddy system where people
visit HIV infected people.

10
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Nieuws uit de Emmakerk
EMMAKERK
Wijk 3

Kerkenraadsleden

Gironummer
“Wijkwerk Emmakerk” 580-101

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

Tel. 737 3070

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

Kosteres:
Zr. M. Morgenstond

D

Gebedsgroep:
Wekelijks op dinsdag in de Consistorie, 19:00-19:30 uur.

oop
Als u dit leest is inmiddels Jenna
Louise Jia-Li, de baby van Leonard en Valerie Diemont-WallerRhuggenaath gedoopt. Dat is gebeurd in de dienst van 26 april j.l.
God stak zijn hand naar haar uit
en liet haar zijn liefde zien. Zij
mag leven met God. Het doopwater is het teken van verbond en
vergeving. De ouders wensen wij
Gods kracht toe bij de opvoeding.

Zieken
In het Sehos waren opgenomen
br. S. Hupsel en br. C. Cruden.
Deze laatste had ernstige rugklachten.
We leven mee met Frits en Krijnie Wout. Frits moest wegens
problemen met de lever onderzocht worden in een ziekenhuis
in Nederland. Nu probeert men
met medicatie de problemen te
verhelpen.
God zij al onze zieken nabij,
thuis of in het ziekenhuis. We
leven met hen mee.
Geboren
Op 3 maart j.l. werd Kyle Asher
geboren, zoontje van Alexander
en Monique de Haseth. Gelukkig

737 8985

ACTIVITEITE
Seizoen 2008/2009

Wijknieuws Emmakerk

Hemelvaart
Op 21 mei a.s. vieren we, dat Jezus is opgevaren naar de hemel.
Hij zit nu aan de rechterhand van
God de Vader, waar Hij voor ons
pleit. Hij is onze advocaat in de
hemel, die voor ons opkomt. Hij
vraagt vrijspraak voor ons. Dat is
zijn taak. Hoewel Hij niet meer
lichamelijk onder ons is, denkt
Hij wel aan ons. Met Pinksteren
zullen we vieren, dat Hij zijn
plaatsvervanger stuurt, de Trooster, de Heilige Geest.
God geve ons goede vieringen.

868 4247

Catechisatie 12 t/m 18 jaar :
Vindt na de grote vakantie weer
doorgang.
Belijdeniscatechisatie:
Vindt na de grote vakantie weer
doorgang.
Onder de boom:
Vrije onderwerpen.
Om de week op een donderdag in
de Consistorie, 19:30-21:00 uur.
14 mei, 28 mei.
mocht alles goed gaan bij de geboorte. We feliciteren hen van
harte en wensen hun Gods zegen
toe.
Referendum
15 mei a.s. is een belangrijke dag
voor ons eiland. Dan wordt er in
een referendum gestemd over de
resultaten van de onderhandelingen met Nederland over de toekomst van Curaçao, over het verkrijgen van autonomie binnen het
Koninkrijk en de voorwaarden
daarvoor. Mogen allen, die ter
stembus gaan, wijsheid ontvangen voor deze belangrijke stemming. Ook de politici en de leiders bidden we dat toe. Belangrijk is ook, dat we bidden voor de
eenheid van onze bevolking. Alleen samen staan we sterk.
Huwelijk
Op 1 mei a.s. hopen Anthony
Devid en Jennifer Keerdijk met
elkaar in het huwelijk te treden.
De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden op Hemmingway
Beach om 10 uur. We feliciteren
hen alvast van harte en we wen-

sen hun alle goeds op hun leven
toe.
Gezin-school-kerkdienst
Op 24 mei a.s. vindt er een bijzondere dienst in de Emmakerk
plaats: een gezin-schoolkerkdienst. Het is een kerkdienst
voor het hele gezin, in samenwerking met de Marnix basisschool.
Enkele leerlingen zullen aan deze
dienst meewerken. Allen hartelijk
welkom!
Ds. Hans Végh

Wijknieuws Jet

O

p 29 maart was Emma gesloten, we zaten met z’n allen in
de Fortkerk, gezamenlijke dienst,
diaconiedienst. Goede gewoonte
om elkaar op de 5e zondag van
de maand -als het zo uitkomtin een gezamenlijke dienst te ontmoeten. De diaconiedienst was
eerst gepland op de eerste zondag
van de lijdenstijd, vastentijd, 1
maart, maar bij nader inzien werd
de diaconiezondag verschoven

Bijbelstudie:
De brief van Paulus aan de Filippenzen.
Om de week op een donderdag in
de Consistorie, 19:30-21:00 uur.
7 mei, 21 mei.
naar eind maart. Voor Emma
kwam dat prima uit, want onze
zr. Jeanette Kroes, onze organist,
vierde op 1 maart haar 80ste verjaardag. Gezellig, gezellig….
weet u nog??
De diaconiedienst was een mooie
dienst met goede informatie over
de Seafearers en daarna elkaar
“ouderwets” ontmoeten op het
Fortkerkplein onder het genot
van een heerlijke kop soep, die
relaxed genuttigd moest worden,
of…. de hele zondag blaren in je
mond. Want, o wat kunnen sommige gemeenteleden toch een
vaart ontwikkelen na de dienst.
Inderdaad, het leven gaat door,
maar voor deze kop soep……
mmmm…… was ‘t de moeite
waard!!
Nu wij het toch over zr. Jeanette
Kroes hebben, wil ik U dit
nieuwtje niet onthouden. Op 28
febr. jl heeft zij de CD van Jair
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en Juri Konter ten doop gehouden
in de Muziekschool. U weet het
vast nog wel van de 2 fundraisingsconcerten, die zr. Jeanette in
de Emma heeft gehouden
met haar leerlingen. Jair en Juri,
de tweeling, deden die avond ook
geweldig mee.
Prachtige belevenis, mooi kado,
zr. Jeanette. Ook van Jair en Juri
zullen we vast meer horen, net als
van Randall Corsen.
Op 5 april vierden we Palmzondag, deze keer viel het samen met
de Tafel van de Heer. Niet erg,
aan de Tafel van de Heer gaan, is
een feest ter verzoening van al
onze zonden. Aan Tafel zijn wij
één, wij geven door, wij delen
met elkaar, laten wij dit ook meenemen in ons leven als wij van
Tafel gaan. Wat is er mooier als
ONZE HEER gedenken, Hij
heeft ook gezegd: ”Zo dikwijls
gij dit doet, doet dit tot MIJN
GEDACHTENIS”.
De kerk was versierd met palmtakken, de stoet stond bij de voordeur klaar. Eerst de kinderen met
hun palmtakken, daarna de dominee en de kerkenraad. Na de afkondigingen, zette zr. Jeanette in
en de stoet kwam naar binnen
onder het zingen van het lied:
”Nanga palm wi de go…”. De
Gemeente deed vrolijk mee.
Witte Donderdag 9 april was het
Avondmaal voor de 3 kerken.
Een goed uur samen.
Op Paasmorgen 12 april, werd
de nieuwe paaskaars binnengedragen door Christiaan en achter
hem aan de kinderen, de dominee
en de kerkenraadsleden. Dit jaar
hebben we een lange kaars, die
heel hoog reikt. De muziek werd
verzorgd door zr. Jeanette en zr.
Rianne Plaisier op haar accorde-

on, een mooi samenspel, mag
best vaker klinken ladies. In deze
dienst deden zr. Denise Schrader
en zr. Mishane Eddine belijdenis
van hun geloof. Gefeliciteerd met
deze mooie dag en deze mooie
stap in jullie leven. We hopen
jullie vaak te mogen begroeten in
de diensten.
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needrig, klein, zoals
de Heer deed, toen
Zijn jong’ren morden, omdat niet één
de minste wilde zijn.
Toen heeft hij hun
de sleutel doorgegeven, waarmee het
rijk der heemlen
opengaat: “Wie gij
de zonden kwijtscheldt, zijn ze ook
vergeven, en rekent
gij ze toe - Ik straf
Belijdenis D. Schrader en M. Eddine
hen
voor
hun
vreugde, immers…. alles wat we
kwaad.”
voor een ander – onze naaste Tot tweemaal toe sprak Hij Zijn
doen, doen we voor Onze Heer…
woord van vrede opdat die hen
Een warme en christelijke groet
geheel vervullen mocht:
vanuit Emma, namens de Kerwant wie Hij uitzendt, wordt door
kenraad,
Zijn gebeden gedragen tot zijn
laatste ademtocht.
Jet Baank.
Doe alles wat u voor een ander
doet, met uw hele hart en vol

JO GELUI
Het paasrapport hebben jullie in
ontvangst mogen nemen. Was je
blij met je cijfers? Werk eraan,
dat je blijer bent eind juni. Was je
niet blij, zaten er onvoldoendes
tussen? Dan heb je nu nog tijd
om wel blij te zijn in juni en tijd
om aan de onvoldoendes te werken. Ga ervoor, het kan nog!!
ZIEKE , BEJAARDE
Hoe gaat het met u? Valt het een
beetje mee? Wij blijven u gedenken in onze gebeden in onze
diensten. Gelukkig lengen de dagen steeds meer, de middagen
zijn langer en vrolijker, daar kan
een mens blij van worden.
OVERLEDE
In Nederland is op 1 april overleden: zr. Johanna Jansje Esser –
Carrilho, ons aller tante Annie, of
Maatje en zr. Gerbrandy, de
vrouw van ds. Gerbrandy, predikant van Emma in de jaren 60.
Innige deelneming en sterkte toegewenst namens de Emmakerk.
TUSSE PASE E PI KSTERE
Hij blies op hen en wekte hen tot
leven; zoals God Adam eens tot
leven riep, zo wilde Hij zijn jong’ren volmacht geven, te heersen
over alles wat Hij schiep; maar
deze heerschappij zou dienen
worden, elkaar de voeten wassen,

Huwelijksinzegening echtpaar Galarraga

JEUGDRUBRIEK EMMAKERK

O

p 5 en 9 mei van 3-5 uur p.m. worden er in de Flamboyant Moederdag surprises gemaakt. Alle kinderen zijn welkom.
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 Diaconie
door Katrien Tevreden

D

e eerste diaconiezondag
werd in oktober 2006 gehouden.
Op deze zondag staat de Diaconie stil bij het diaconale werk
dat door verschillende organisaties op Curaçao gedaan wordt.
Niet alle organisaties, waar de
Diaconie van de VPG contact
mee heeft, zijn bekend bij alle
gemeenteleden en bezoekers van
onze drie kerken.
Met name om deze reden heeft
de Diaconie in 2006 besloten een
diaconiezondag in het leven te
roepen. De bedoeling is dat de
diaconiezondag ieder jaar ge-

Een volle Fortkerk
houden wordt. In de kerkdienst
wordt op deze zondagochtend
extra aandacht gegeven aan een
organistate of persoon die van
tevoren door de Diaconie is gekozen, terwijl de andere organisaties na de kerkdienst een expositie houden en informatie
geven over hun doelstelling.
Zo werd dit keer op zondag 29
maart jl. de Seafarers Center op

Voorzitter Seafarers Center

Curaçao in het zonnetje gezet.
Het doel van deze centrum is de
zeelieden een huiskamer te
bieden waar ze kunnen ontspannen met o.a. tafelvoetbal, tafeltennis, dart, pool en TV kijken.
Contact kunnen leggen met het
thuisfront middels telefoon, internet e/o fax. Toiletgerei, correspondentie, artikelen en een souveniertje kunnen aanschaffen.
Een drankje kunnen drinken en
wat heel belangrijk is, hun verhaal kwijt kunnen.
De Seafarers Center wordt jaarlijks door 4000 – 5000 personen
bezocht, er is dus duidelijk behoefte aan dit
onderkomen.
Ook bemiddelt
het centrum bij
conflicten tussen
scheepsleiding,
reders of eigenaren en bemanningen. Vaak is
het
achterweg
blijven van betalingen de reden
onze hulp aan te
bieden,
soms
ook de arbeidsomstandigheden.
Het centrum kaart deze problemen aan bij de Internationale
Transport Federatie die de macht
heeft hun altijd te helpen de
problemen voor de zeelieden op
te lossen, de betaling te laten
plaats vinden, de zeeman- of
mannen van boord te plaatsen en
naar huis te vliegen enz. Schipbreukelingen kunnen ook op de
hulp van het centrum rekenen,
omdat ons eiland hiervoor geen
passende voorziening heeft.
De diaconiezondag van 29 maart
was een succes. Een speciale
dank gaat uit aan de Seafarers
Center, het bestuur en beheer van
de Sailor’s Society, de verschillende oragnisaties en vrijwilligers, ds. Omvlee, die meteen
bereid was zijn medewerking aan
deze bijzondere dienst te verlenen, ds. Végh, ds. Leander en ds.
Boezewinkel. Verder gaat onze
hartelijke dank uit aan alle kerkgangers die samen met ons de
diaconiezondag hebben gevierd.
Masha danki! Thank you! God
bless you!

Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas recomenda pa dokternan den forma di capsula!

Voorgangers van de dienst, v.l.n.r. ds Hans Végh, ds Fred Omvlee, Rev.
Leander Warren

Deel van de tentoonstelling
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Orashon di un yu
Un orashon di un yu (teenager) pa su mama:
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Maak kennis met...
...Rianne Plaisier

S

eñor Dios danki pa a bendishona mi ku mi mama. Mi sa ku tin
biaha mi no ta un yu perfekto. Mi sa ku tin biaha mi ta pone mi mama
dilanti di situashonnan hopi difisil, pero mi sa tambe ku Bo a dunami mi
mama pa e stimami.
Mi ta resa Señor, pa Bo sigui bendishone ku pasenshi pami segun mi ta
krese y bira mas independiente. Mi ta pidibo Señor pa dune un sentido
di pas segun mi ta tuma mi desishonnan y duna nos chens pa papia riba
kosnan ku ta bini entre nos dos.
Tambe mi ta pidi Bo Señor pa bo kalme y dune alegria den e areanan di
su bida kaminda mas e mester di Bo. Mi ta resa pa Bo sigui bendishona
su relashon y pidi Bo pa dune alegria y pa lague logra kosnan ku e ke
hasi.
Señor Dios, mi ke pa Bo dunami sabiduria, amor y komprenshon pa mi
mama. Mi ta resa pa mi kurason sigui stima mi mama y mi ke pa mi
mente kompronde loke mi mama ke pami. No lagami lubida e tantisimo
sakrifisionan ku mi mama a hasi pami. Mi ke pa Bo bendishona mi ku
hopi pasenshi den e temporadanan ku mi no ta komprondé y pa mustre
ku mi stime abiertamente.
Danki Señor pa bendishona mi ku e mama aki. Mi ta pidi bo bendishon
riba mi famia y tur loke nos ta hasi pa otro.
Tur esaki mi ta pidi Bo den nomber di Kristu Jesus,
AMEN.
Ludmilla Sampson

In de serie “Maak kennis met de redactieleden” stellen wij deze
maand Rianne Plaisier aan u voor.
volledige naam:
Adriana Elisabeth Cathalina Plaisier. Mijn voornamen zijn per
toeval ook Curaçaosche
achternamen
geboren en getogen:
geboren op 18-07-1965 op Curaçao. Mijn vader werkte op Curaçao bij de politie.Hij heeft mijn
moeder leren kennen tijdens ver–
lof in Nederland. Het was liefde
op het eerste gezicht
leeft met:
Jorge Curiel en de katten Timon
en Pumba, dat zijn broertjes, en
met Lady, de hond. Lady is een
scharminkel uit de mundi en
ontzettend lief
wat betekent geloof voor jou:
dat ik me besef dat ik geen
heilige ben, dat je fouten maakt
en dat je heel weinig in te
brengen hebt. Je mag bidden, dat
doe ik heel graag en de hele dag
door, maar alles gebeurt op Zijn
wijze en niet op onze wijze.
Geloof is het anker in mijn leven
werk:
na mijn HBO-V opleiding heb ik
16 jaar in de verpleging gewerkt.
In 2000 ben ik rechten gaan studeren. Na een aantal jaren bij
FATUM werk ik sinds 2005 bij
RSA. Eerst als claims manager en
nu als operational manager
hobby’s:
beeldhouwen, mozaïeken, muziek
maken en luisteren en sport
beste eigenschap:
ik vind zelf een goede eigenschap
dat ik helemaal niet bang ben,
voor niets eigenlijk

Uw adres voor teakhouten meubelen
En accessoires voor uw huis

slechtste eigenschap:
ik kan een grote mond en
duidelijke mening hebben, die ik

graag weergeef. Daarna luister ik
pas naar wat een ander zegt. En
ik kan geen namen onthouden
favoriet bijbelboek/passage:
het deel dat gaat over de wandelgangen van Christus. Hoe Hij
zich opstelde in een wereld vol
haat, nijd en bedrog. Dat hij na
zijn opstanding het eerst een
vrouw aanspreekt, dat vind ik
zo’n statement! Vrouwen hadden
toen nog niet eens recht van
spreken
lekkerste eten:
ik ben een fijnproever. Ik hou niet
van veel maar van goed eten. Het
lekkerst vind ik yambo met witte
funchi en de lokale vis
muziek:
van gospel tot jazz, klassieke
muziek, maar ook modern
instrumentaal
boek:
historische romans. Mijn grote
favoriet is Marianne Frederiksson. Ze “triggert” mij om de bijbel erop na te slaan, omdat ik me
steeds afvraag “is dit wel waar?”
bang voor:
ik kan niet ergens bang voor zijn
moet blijven op Curaçao:
het lay back gebeuren en de variatie in cultuur en mensen. Maar
ook de rust, de harmonie en de
vrede van de kunuku
…en veranderen:
het besef dat we zo’n mooi eiland
en mooie zee hebben. We moeten
behouden wat de Heer geschapen
heeft
ultieme wens:
dat mensen van elkaar houden als
van zichzelf en van God boven
alles
Interview: Trijnie Meijer
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Zo Gezegd
De geest is gewillig maar het vlees is zwak

door Trijnie Meijer

Pinkster Quiz
Op 21 mei 2009 is het Hemelvaart en op 31 mei 2009 is het
Pinksteren. Doe de Pinkster Quiz en zet de letters van de juiste
antwoorden achter elkaar. Het gevonden woord is de oplossing.
Quiz:

D

eze uitdrukking komt uit de
bijbel. In Mattheüs 26: 40-41
staat: “En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende,
en zeide tot Petrus: Kunt gij
dan niet een uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij
niet in verzoeking komt; de

geest is wel gewillig, maar het
vlees is zwak.” In zijn laatste
nacht vraagt Jezus zijn volgelingen wakker te blijven, maar
zij kunnen de verleiding van
de slaap niet weerstaan. Betekenis: van goede wil zijn maar
verleidingen niet kunnen weerstaan.

Geloof in Kunst
David verslaat Goliath
door Trijnie Meijer

1. Gedurende hoeveel dagen na zijn dood verscheen Jezus aan zijn
leerlingen?
B. drie dagen
C. zeven dagen
D. veertig dagen
E. zeventig maal zeven dagen
2. Waar sprak Jezus toen met hen over?
H. over zijn familieleden
I. over het Koninkrijk Gods
J. over de opwarming van de aarde
K. over hoe ze het beste konden vissen op
zee
3. Wat had Jezus zijn leerlingen opgedragen?
S. om na zijn Hemelvaart in Jeruzalem te blijven
T. om na zijn Hemelvaart te vertrekken naar Griekenland
U. om na zijn Hemelvaart te vertrekken naar Rome
V. om na zijn Hemelvaart te vertrekken naar Efeze
4.Wat zei Jezus over hun doop?
A. dat de doop van Johannes niet geldig was
B. dat de doop van Johannes voor hen voldoende was
C. dat ze ook nog gedoopt zouden worden met de Heilige Geest
D. dat ze hun doopcertificaten altijd bij zich moesten dragen
5. Wat zouden de leerlingen met de kracht van de Heilige Geest
kunnen doen?
I. van Jezus getuigen overal ter wereld
J. alle vissen uit de zee vangen, zodat ze altijd te eten hadden
K. ze zouden zo sterk worden als Simson
L. in veertig dagen de ark van Noach nabouwen
6. Hoe vaarde Jezus ten Hemel?
M. met een duif
N. Hij werd gehaald door Mozes en Elia
O. dat zag niemand, want het werd even donker
P. Hij werd opgenomen door een wolk en omhooggeheven
7. Wat zeiden de twee mannen in de witte gewaden daarna tegen de
leerlingen?
D. dat ze naar huis moesten gaan
E. dat Jezus op dezelfde wijze zou terugkeren
F. dat ze aan het avondmaal verwacht werden
G. dat ze Jezus zouden kunnen vinden in het
hof van Getsemane
8. Waar heeft de Hemelvaart plaatsgevonden?
K. op de Schedelberg
L. op de Olijfberg
M. op de Christoffelberg
N. op de Mount Everest

David heeft Goliath zojuist geveld met een steen uit zijn slin-

ger, en staat nu op het punt de
reus definitief uit te schakelen.
Fraaie compositie van Rubens,
vooral door de suggestie van de
cirkelbeweging en door de plaatsing van de gezichten van de opponenten, diametraal ten opzichte
van elkaar.

9. Hoever was die plaats vanaf Jeruzalem?
C. 5 kilometer
D. 3 dagen lopen
E. een sabbatsreis, dat is 2.000 el oftewel 1.200 meter
F. 3 dagen varen
10. In het bovenvertrek in het huis in Jeruzalem aangekomen, gingen de
leerlingen bidden. Wie waren ook aanwezig bij dat gebed?
M. een aantal Farizeeërs
N. de moeder en de broers van Jezus
O. Sem, Cham en Jafet
P. Mozes en Elia

Oplossing: discipelen

Naam maker: Peter Paul Rubens 1577 – 1640
Naam schilderij: David verslaat
Goliath
Materiaal: olieverf op doek (123
× 99 cm) — ca. 1616
Bevindt zich in: Norton Simon
museum, Los Angeles
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Reli-Links
door Trijnie Meijer
Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites
met religieuze inhoud.
www.zbb-gfg.nl/zbb-gfg/
De stichting ZakBijbelBond - Gospel for Guests heeft tot doel iedereen
die betrokken is bij evangelisatie te bemoedigen, te ondersteunen en te
informeren over nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en gebedsonderwerpen. In hun magazijn hebben ze evangelisatie-materiaal in
meer dan 160 talen. Er zijn bijbels,
nieuw testamenten, evangeliën,
traktaten, brochures, christelijke lectuur e.d. die je via de site kunt
bestellen.
www.bijbelsenamen.nl
Op BijbelseNamen.nl vind je de betekenissen van meer dan 3200 bijbelse namen. Bij veel van die namen kun je bovendien direct het bijbelvers lezen waar de naam in voorkomt of wordt uitgelegd. Er wordt trouwens niet zomaar op namen gezocht. Omdat namen door de jaren heen
in verschillende spellingsvormen zijn gebruikt, zal het vaak niet effectief blijken om letterlijk op een naam te zoeken. Daarom maakt men
gebruik van enkele eenvoudige en meer
complexe zoekalgoritmes. Dit uit zich
op de website in de keuze uit verschillende nauwkeurigheden wanneer er op
naam gezocht wordt, dat in “match” varieert van 20 tot 100%.
www.bondtegenvloeken.nl
Uit diep respect voor de naam van God, wil de Bond een eerbiedig en
juist gebruik van Gods naam in de samenleving bevorderen. Ze stellen
echter niet alleen vloeken, maar
ook andere grove taal aan de
orde. De Bond zet zich in voor
respectvol taalgebruik in de
meest brede zin van het woord.
Vloeken gebeurt vaak
onnadenkend, dat symboliseert de
papegaai in het logo. Het Bondswerk is daarom vooral gericht op
bewustwording. Scholenwerkers gaan in gesprek met jongeren over
vragen als 'Wat zeg je?', 'Waarom gebruik je juist deze woorden?' en
'Wat kun je anderen daarmee aandoen?'. Een leuk opgezette site met
veel informatie en tips.
www.stichting-promise.nl
Stichting Promise is gevestigd in het stadje Oudewater. Het plaatsje is
beroemd geworden door de heksenwaag.
Als oude vrouwen te zwaar waren, konden
ze niet per bezem de lucht in en waren dus
geen heks. Ondertussen weten we dat er
meer is tussen hemel en aarde. Een schifting
maken simpel op grond van het aantal
kilo’s, is natuurlijk en gelukkig achterhaald. Maar er komen geweldig
veel spirituele zaken op de moderne mens af en lang niet alles is zo
heilzaam of onschuldig als ze zich aandienen. Een breed scala van
onderwerpen over fysieke en geestelijke gezondheid zijn op deze site te
vinden. Na een uiteenzetting van het betreffende onderwerp, houdt men
het telkens tegen het licht van de Bijbel.
www.ernstvandezaak.nl
Neem je tijd en geniet van deze Dutch Holy Hip Hop-site. Op de site
vind je ook een video met een rap nummer.
Een prima instrument om vooral de jeugd aan
te spreken.
Een aanrader om deze site te bezoeken en om
de video te bekijken.
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Amnesty
A

A HOUDE DE STRAF-

FELOOSHEID I
MALA

GUATE-

Anno 2009 is straffeloosheid
nog steeds één van de grootste
problemen waar Guatemala
mee kampt op gebied van de
mensenrechten.
Op 25 februari 1999 presenteerde
de Guatemalteekse Comisión para el Esclarecimiento Histórico de
Guatemala (CEH), ook wel
Waarheidscommissie genoemd,
een veelbetekenend rapport over
mensenrechtenschendingen die
zijn gepleegd tijdens de gewapende burgeroorlog die Guatemala
van 1960 tot 1996 heeft geteisterd.
Het rapport getiteld ‘Memoria del
Silencio’ bevatte cruciale bevindingen over de wijdverspreide en
systematische mensenrechtenschendingen en deed tevens een
serie aanbevelingen om te zorgen
voor gerechtigheid en genoegdoening voor (nabestaanden van)
de slachtoffers en te garanderen
dat zulke gruweldaden nooit meer
kunnen voorkomen.
Tien jaar na dato zijn sommige
van de meest belangrijke aanbevelingen nog steeds niet geïmplementeerd.
Stuur uw brief naar:
Lic. José Amílcar Velásquez
Zárate Fiscal General de la República Jefe del Ministerio Público 8ª Avenida 10-67, Zona 1,
Antiguo Edificio del Banco
de los Trabajadores,
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: +502 2411 9124 / +502
2411 9326
Aanhef: Estimado Sr. Fiscal General
En een kopie naar:
Lic. José Roberto Alejos Cámbara Presidente del Congreso de la
R e p úb l i c a de G uat e ma l a
Congreso de la República de
Guatemala 9ª Avenida 9-44 Zona
1Ciudad de Guatemala,
Guatemala Fax: +502 2220 4024
Aanhef: Estimado Sr. Presidente

On the tenth anniversary of the
Historical Clarification Commission (CEH) report ‘Memory of
Silence’, I call on you to commemorate this National Day for
the Victims of the Internal
Armed Conflict by making a renewed commitment to the implementation of the CEH report recommendations.
Firstly, I ask that you take concrete steps to tackle the impunity
which surrounds cases of widespread and systematic human
rights violations committed during the conflict. Those responsible for the gross human rights
violations documented by the
CEH must be brought to justice.
Statutes of limitation cannot apply to crimes against humanity
under international law, nor
should they apply under national
law (under the scope of Article
46 of the Guatemalan Constitution). Guatemala is obliged to
prosecute or extradite those accused of human rights violations
that constitute crimes against
humanity.
I also urge you to realise the
commitment you made one year
ago on 25 February 2008, to ensure that the military files believed to contain crucial information on human rights violations
committed during the internal
armed conflict are released.
Finally, I urge you to fulfil the
CEH report recommendations on
reparation. Please ensure that
sufficient resources are allocated
in 2009 to allow the exhumation
from clandestine cemeteries of
all those men, women and children whose remains have still not
been recovered and identified.
Yours sincerely,
(naam, adres)
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Hemelvaart
Jezus zegt tegen Zijn vrienden:
“Ik ga weg, maar denk aan Mij,
jullie, die Mij altijd dienden,
Mijn taak op aarde is voorbij.
Ik ga nu weer naar Mijn vader,
want Mijn taak hier is volbracht.
Kijk, dat wolkje komt steeds nader,
neemt Mij mee, heel stil en zacht.”

Pinksteren
De apostelen hebben aan Jezus beloofd dat ze in Jeruzalem
zouden blijven. “Jullie zijn gedoopt met water. Maar nu
worden jullie gedoopt met de Heilige Geest”, heeft Jezus
gezegd.
De apostelen zitten allemaal bij elkaar. Ze zitten wat te
praten. Plotseling komt er uit de lucht een geluid als een
geweldige windvlaag. De wind blaast dwars door het huis. De
apostelen voelen de lucht langs zich waaien. Ze zien nu ook
vuurstralen die langs hen heen strijken zonder hen te
verbranden.
De apostelen merken dat er iets bijzonders met hen gebeurt.
Ze voelen dat God heel dicht bij hen is. Dat is ook zo. God
heeft de apostelen nu kracht gegeven om overal op de wereld
aan alle mensen te vertellen. Over Jezus en over God, die de
mensen liefheeft.
God heeft de apostelen allemaal een andere taal gegeven,
zodat ze gemakkelijk met mensen uit andere landen kunnen
praten. Zodat ze iedereen kunnen vertellen wat alle mensen
moeten weten.
De apostelen mogen vertellen, dat God van alle grote mensen
en van alle kinderen in de wereld houdt.

MOPPEN:
Een jongen komt met klachten bij de oogarts.
Deze laat hem de letterkaart lezen. Waarop de
jongen zegt: "Kunt u het mij voorlezen, dokter?
Ik zie namelijk zo slecht."
"Welke mensen hebben het langst geleefd,
Peter?" vraagt de meester. "Cameramannen,
meester!" antwoordt Peter. "Peter, hoe kom je
op zo'n dom antwoord?" zegt de meester. "Ik
heb gisteren een film over dinosaurussen van 8
miljoen jaar geleden gezien, meester," zegt
Peter.
Op doorreis in Groningen ging een man een
dorpswinkel binnen waar op de deur de
waarschuwing hing: "Pas op voor de hond!"
Binnen lag naast de toonbank een stokoude
hond die in diepe slaap was. "Is dit de hond
waar de mensen voor moeten oppassen?" vraagt
de man aan de winkelier, "het beest ziet er niet
erg gevaarlijk uit. Waarom die waarschuwing?"
"Omdat de klanten telkens over hem
struikelden!" was het antwoord.
Waarom drinken muizen geen alcohol? Omdat
ze bang zijn voor de kater.
Waarom houden blondjes niet van Cup-a-soup?
Omdat ze een kop water nooit in dat kleine
pakje kunnen krijgen.
Een man bestelt een koffie. De ober brengt de
koffie. Dan zegt de man ineens: “er zit een
barst in mijn kopje.” Ober: “sterke koffie hè?”
Wat zegt een cool vogeltje? Chillp!
Pietje loopt naar de oude man die op een bank
in het park zit. “Opa, heb jij tanden?” “Nee,
mijn jongen, ik heb geen enkele tand meer.”
“Echt? Wil je dan mijn appel even vasthouden
terwijl ik mijn veter vastmaak?”
“Truus, je hebt dat woord met twee k's
geschreven. Dat is fout. Je moet er een van
doorstrepen”, zegt de onderwijzer. “Welke
dan, meester?” vraagt Truus.
Wat is oud en vliegt? Een bejaardelaar.

