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By Rev. L. Warren  

The thousands-of-years held be-
lief, conviction and understan-
ding of marriage as a sacred co-
venant between a man and a wo-
man for the procreation and nur-
turing of children has come un-
der serious challenge in the wes-
tern world as people who are en-
gaged in same-sex unions have 
been agitating for such unions to 
become legally recognized as 
marriage. Especially over the 
past decade, powerful lobbying 
groups in favour of and working 
for the recognition of same-sex 
unions have given the cause great 
traction as is clearly evident in 
recent developments. In the Uni-
ted States of America and some 
western European countries the 
legal stamp of approval has been 
given to same-sex union thereby 
conferring upon it the status of 
marriage. Already in the course 
of this year so far, four states of 
America have granted legal ru-
ling (one will take effect in Sep-
tember) for same-sex union to 
become marriage. Of interest are 
some of the arguments advanced 
in support of this legal re-
positioning. In one state the prin-
cipal argument appears to be the 
correcting of a law which: 
“violates the constitutional rights 
of equal protection”. That law 
had limited marriage to a man 
and a woman. Recorders in that 
state were informed by state 
agencies that they risked removal 
from their positions if they flou-
ted the new law of same-sex mar-
riage by refusing to issue marria-
ge licences to such couples. This 
makes one wonder then, if by 

recognizes the worth and dignity 
of every man and every woman 
among us.” The high-ranking 
legal official used as support reli-
gious reference in saying: “the 
‘law’ will not affect my relati-
onship with my God.” The Past-
or’s endorsement was in saying 
that: “Jesus led a life of doing 
justice. We are called to do the 

same.” Some others even justi-
fied the elevating of same-sex 
union to marriage by equating it 
to the civil rights struggles of 
African Americans. Are we to 
understand then that by legally 
conferring the status of marriage 

Legalizing SameLegalizing SameLegalizing SameLegalizing Same----Sex Union Does Not Make It MarriageSex Union Does Not Make It MarriageSex Union Does Not Make It MarriageSex Union Does Not Make It Marriage 
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Maak kennis met………  
Trijnie Meijer 

Continued on page 3. 

correcting a legal injustice 
against proponents of same-sex 
marriage which formerly denied 
them constitutional right to equal 
protection, another legal injustice 
is not being committed against 
“recorders” who may choose not 
to adhere to the new legal ruling 
for reasons of belief and consci-
ence.  

In another state, the compelling 
arguments for same-sex marriage 
appear to be those articulated by 
the sponsor of the same-sex mar-
riage bill, a high-ranking legal 
official and a pastor, all in favour 
of the bill. The sponsor of the bill 
dubbed it as being fair since: “it 

4 
De kerkvoogdij met een artikel 
over: het beheer van de begraaf-
plaatsen op de Roodeweg en de 
Oranjestraat. 
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music and… music 
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6 juni 
13 juni 
20 juni 
27 juni 
 

 
Ds. Hans Végh 
Br. D’Arcy Lopes 
Ds. Afke Boezewinkel 
Rev. Leander Warren 
 

U kunt ons ook horen op de radio! 
Radio Top FM 93.3 

Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur 

Maandag  1 juni    Lucas 1:39-56 
Dinsdag  2 juni    Psalmen 113:1-9             
Woensdag  3 juni    Jesaja 6:1-13                  
Donderdag  4 juni    Deuterin 4:29-40 
Vrijdag  5 juni     Romeinen 8:1-17 
Zaterdag  6 juni    Psalmen  33:1-22 
Zondag  7 juni    Matteüs 28:16-20  
Maandag  8 juni    Psalmen  20:1-9 
Dinsdag  9 juni    Psalmen  112:1-10 
Woensdag  10 juni   Handelingen 11:19-30 
Donderdag  11 juni   Handelingen 13:1-12 
Vrijdag  12 juni   Psalmen 92:1-15               
Zaterdag  13 juni   Marcus 4:1-20                       
Zondag  14 juni   Marcus 4:21-34                  
Maandag  15 juni   Marcus 4:35-5:20                      
Dinsdag  16 juni   1 Samuel 15:34-16:23  
Woensdag  17 juni    1 Samuel 17:1-25  
Donderdag  18 juni   1 Samuel 17:26-54 
Vrijdag  19 juni   Psalmen 107:1-22               
Zaterdag  20 juni   Psalmen 107:23-43              
Zondag  21 juni   Spreuken 4:1-13 
Maandag  22 juni   1 Samuel 17:55-18:16 
Dinsdag  23 juni   1 Samuel 18:17-19:7 
Woensdag  24 juni   Lucas 1:57-80              
Donderdag  25 juni   2 Samuel 1:1-27  
Vrijdag  26 juni   Psalmen 130:1-8            
Zaterdag  27 juni    Marcus 5:21-43            
Zondag  28 juni   2 Korintiërs 8:1-21 
Maandag  29 juni   Johannes 21:1-26 
Dinsdag  30 juni   2 Korintiërs 8:22-9:15 
Woensdag  1 juli    2 Samuel 2:1-11  
Donderdag  2 juli    2 Samuel 5:1-12   
Vrijdag  3 juli    Habakuk 1:1-24 
Zaterdag  4 juli    2 Korintiërs 11:16-12:10 
Zondag  5 juli    Marcus 6:1-13                      
Maandag  6 juli    2 Samuel 6:1-23                       
Dinsdag  7 juli    Psalmen  24:1-10 
Woensdag  8 juli     Amos 6:1-14 
Donderdag  9 juli    Amos 7:1-17 
Vrijdag  10 juli   Amos 8:1-14 
Zaterdag  11 juli   Amos 9:1-15 
Zondag  12 juli   Psalmen  85:1-13                  
Maandag  13 juli   Psalmen  89:1-18                 
Dinsdag  14 juli   Psalmen  89:19-37                  
Woensdag  15 juli    Psalmen  89:38-52                  
Donderdag  16 juli   2 Samuel 7:1-17 
Vrijdag  17 juli   2 Samuel 7:18-29 
Zaterdag  18 juli   Jeremias 23:1-15              
Zondag  19 juli   Marcus 6:30-56                      
Maandag  20 juli   2 Koningen 4:38-44 
Dinsdag  21 juli   Johannes 6:1-21 
Woensdag  22 juli   Johannes 20:1-18 
Donderdag  23 juli   2 Samuel 11:1-21  
Vrijdag  24 juli   Psalmen 14:1-7            
Zaterdag  25 juli    Marcus 10:35-45            
Zondag  26 juli   Psalmen 145:1-21            
Maandag  27 juli   2 Samuel 11:22-12:15a  
Dinsdag  28 juli   2 Samuel 12:15b-25  
Woensdag  29 juli   Exodus 16:1-16              
Donderdag  30 juli   Exodus 16:17-36             
Vrijdag  31 juli   Psalmen 78:1-20            
Zaterdag  1 augustus    Psalmen 78:21-39            
Zondag  2 augustus   Johannes 6:22-40 
Maandag  3 augustus   Psalmen 78:40-55            

Wij willen u de gelegenheid bie-
den 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 be-
drag op het budget. Toezending 
via e-mail kan dus een belangrij-
ke besparing opleveren op de 
portokosten. 
 
Bent u geïnteresseerd om de VPG 
Nieuws elektronisch te ontvangen 
meldt u dan aan middels het zen-
den van een e-mail naar de redac-
tie, e-mail adres: 
vpgnews@gmail.com en u ont-
vangt uw VPG Nieuws in kleur. 
 

Krijnie Wout.  

For those of you who are intere-
sted we are offering the possibili-
ty to have the VPG News sent to 
you by email, as soon as the pri-
nter’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.  

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.  

VPG Nieuws (News) via Email 
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al ethic of the Bible, marriage is 
presented as union of two people 
of the opposite sexes, a man and 
a woman. This Biblical teaching 
is expressed in the statement, 
“Therefore a  man leaves his fa-
ther and his mother and cleaves 
to his wife, and they become one 
flesh” (Gen.2:24; Matt.19:5; 
Eph.5:31). “One flesh” implies 
kinship or fellowship, therefore 
setting forth ‘marriage as the dee-
pest corporeal and spiritual unity 
of a man and a woman’.” When 
at creation God observed that it 
was not good that man should be 
alone (Gen.2:18), it was expressi-
on of the incompleteness of man 
or woman apart from one another 
and therefore set forth marriage 
as the means for them to achieve 
completeness. Marriage was in-
stituted by God so that men and 
women might complete one ano-
ther and share in God’s creative 
work through the procreation of 
children, thus the continuation of 
the human race and the founding 
of homes in which children can 
be raised in the nurture and fear 
of God, who is understood as ho-
ly and righteous and morally pure 
and untainted. It is also to be no-
ted that the physical union in 
marriage between a man and a 
woman has a spiritual significan-
ce in that it points beyond itself to 
the total unity of husband and 
wife, which is essentially a spiri-

to same-sex union we recognize 
the worth and dignity of every 
man and every woman, and by so 
doing we also do justice as Jesus 
did? And is it also true that what 
is clearly an unnatural union will 
have no consequence in one’s 
relationship with God? To give a 
sense of balance to this unfolding 
situation, one state of America 
declared that: “religious organi-
sations and associations are not 
required to provide services, 
goods or facilities for same-sex 
wedding ceremonies.” In similar 
vein it was also said that no 
Church would be required to per-
form a marriage ceremony 
against its beliefs. How wi-
despread or normal this pheno-
menon of same-sex marriage will 
become in the future is anyone’s 
conjecture. 
 

For the Church and Christians 

(although there is serious debate 
about this development of same-
sex marriage within church cir-
cles), as well as others informed 
by and raised to believe and ac-
cept that marriage is a sacred 
union between a man and a wo-
man for the very important re-
ason of procreation, the elevation 
of same-sex union to the status of 
marriage is a deeply disturbing 
matter. For according to the soci-

 

Ebenezer Church  
Oranjestraat 111 
07/06     Rev. L. Warren  
     The Lord’s Supper 
14/06     Br. D’Árcy Lopes  
21/06     Youth service  
28/06     Rev. L. Warren  
05/07     Rev. L. Warren  
12/07      Sr. Isidora    
19/07     Men’s Fellowship  
      
 
 
 
 
Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
07/06     Ds. A. Boezewinkel H.A. 
14/06      Dr. F. Omvlee 
21/06     Ds. A. Boezewinkel      
28/06     Ds. A. Boezewinkel      
05/07     Ds. A. Boezewinkel  
12/07     In de Emmakerk  
19/07     Dr. F. Omvlee 
 
 
 
 
 
 
 
Emmakerk 
Barentslaan 11 
07/06     Ds. H. Végh  H.A. 
14/06     Ds. H. Végh   
21/06     Br. D’Árcy Lopes  
28/06     Ds. H. Végh   
05/07     In de Fortkerk 
12/07     Ds. A. Boezewinkel  
19/07     In de Fortkerk 
 
 

Kerkdiensten in Juni 2009  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 
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Continued from page 1. 

Kerkelijk Bureau 
Fort Amsterdam, Fortkerk 
Op werkdagen geopend van 8.00 uur  tot 14.00 uur.    
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher 
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com 
Website: www.vpg-curacao.com 
 
 
Heilige Avondmaal/Holy Communion 
Als u een zieke kent, hetzij in het ziekenhuis of thuis, of iemand die 
graag het Avondmaal aan huis zou willen ontvangen, kunt u daarover 
contact opnemen met de kerkenraadsleden of met de predikant. 
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to 
receive Communion at home, please contact one of our local board-
members or the pastor. 
 
 
Doopdata 
Ebenezer Church   To be arranged with pastor  
Fortkerk en Emmakerk  Na overleg vast te stellen  
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; 
ten minste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk. 
 
Rouwdiensten 
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten. 
 
Extra collectes 
Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd 
voor de uitdeling van voedselpakketten. 

Continued on page 4. 
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Toch is er wel iets bijzonders aan 
de begraafplaatsen. Omdat alle 
graven bovengronds zijn ge-
plaatst, zijn er vaak hele bijzon-
dere grafmonumenten. Het is best 
interessant om daarvoor  op de 
begraafplaats rond te lopen.  
Afgelopen week was er zoiets  
bijzonders. Samen met een 

vertegenwoordiger van  het kabi-
net van de gouverneur van de 
Nederlandse Antillen hebben we 
het graf van vice-admiraal Kik-
kert bezocht.  
 
Albert Kikkert was behalve vice- 

admiraal ook Gouverneur-
generaal van Curaçao vanaf  1816  
tot zijn overlijden op 16 Decem-
ber 1819. Van 1795 tot 1800 
woonde hij al op Curaçao. Hij 
was eigenaar van de plantage St. 
Jan en woonde in een woonhuis 
dat nu Hotel Avila is. Behalve 
eigenaar van St. Jan bezat hij ook 
de plantage Jan Sofat, vroeger 
Jan Zoutvat geheten. Tijdens zijn 
regeerperiode heeft Gouverneur 
Kikkert per decreet verordon-
neerd dat de huizen op Curaçao 
pastelkleurig moeten worden. 
Dus nu weet u waarom veel 
huizen nog zulke uitbundige 
kleuren hebben. 
 
Een ander bijzonder iets op de 
begraafplaatsen zijn de Boka’s 

Beste kerkleden, broeders en 

zusters 
 
Een van de taken van de kerk-
voogdij is het beheer van de be-
graafplaatsen op de Roodeweg en 
de Oranjestraat. In het vorige 
kerkblad heeft daarover de navol-

gende tekst gestaan 
Belangrijk voor velen van u om 

te weten, is het volgende. Op de 

b e g r a a f p l a a t s e n ,  z o w e l 

Roodeweg als Oranjestraat, heb-

ben we weinig ruimte meer voor 

nieuwe boka’s. En er blijven aan-

vragen komen voor nieuwe 

graven. Dus hoe dat op te 

lossen? 

Dat willen we doen we door het 

volgende voorstel:  

Er zijn heel veel graven waar-

voor niet meer betaald wordt, al 

jaren niet meer. En die  graven 

die ouder zijn dan 10 jaar en 

waarvoor al tijden niet meer be-

taald 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 wordt op-

geruimd, ga naar het kerkelijk 

bureau en ga betalen. 

 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. 
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door P. Jan Boodt 

Van de Kerkvoogdij 

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 

tual union. The Apostle Paul’s 
use of the conjugal union to sym-
bolize the unity of Christ with his 
church (Eph.5:22-23) clearly illu-
strates this point. None of this 
will ever be possible in same-sex 
marriage. It is worth noting too 
that all extra biblical references 
present marriage as the union of 
a man and a woman for the pro-
creation of children among other 
things. Nature also bears out the 
fact of opposite-sex unions. 
 
 I believe in the right of people to 
choose whatever lifestyle they 
wish to live, or whatever sexual 
preference or orientation they 
wish to pursue. I believe too that 
ultimately everyone will have to 
account for their lifestyle of choi-
ce before Almighty God, the Cre-
ator and Life Giver, the final and 
only worthy Judge. Furthermore, 
I believe that there should be sa-
feguards, be they legal or other-
wise, to protect the free choice of 

an individual in making decisi-
ons critical to his/her life and 
survival. However, I am not 
convinced by the arguments 
advanced for same-sex marria-
ge. These arguments do not 
hold up against the traditional 
religious and non-religious, the 
evidence from nature and the 
contemporary scientific eviden-
ce.  
It is my belief and conviction 
biblically and theologically in-
formed and solidly supported 
by evidence from natural and 
physical science that marriage 
as has been understood and ac-
cepted for thousands of years 
now, should be between a man 
and a woman, opposite and 
complementing sexes of human 
beings. This as has been menti-
oned before is absolutely neces-
sary for the continuation of the 
human race. By contrast same-
sex marriage is an impossible 
situation for children hence the 
continuation of the human race. 
My conclusion therefore is that 

Continued from page 3. 

van de begrafenissociëteiten 
“Eensgezindheid en Welgezind-
heid”. Kennelijk hebben vroeger 
meerdere mensen samen een 
soort vereniging opgericht  om 
een gezamenlijk graf te kunnen 
betalen. Daarvan zijn er 
meerdere op de twee begraaf-
plaatsen. Op een enkele boka 
valt nog te lezen wie er begraven 
is. Maar bijvoorbeeld op de 
grootste boka op de Oranjestraat 
is niet meer na te gaan wie er 
begraven zijn.  
 

Binnen in de boka zijn de kisten 
met hun inhoud ook geheel ver-
gaan; dus het moet al lang gele-
den zijn geweest dat ze in ge-
bruik werden genomen. 
Mocht u weten door wie of hoe 
de begrafenissociëteiten zijn of 
werden opgericht, laat het ons 
dan via het kerkelijk bureau 
weten. Dan kunnen we ook be-
palen wat we er mee moeten. 
Mevrouw Cicely Radermacher – 
tel 4611139 - zal het graag van u 
vernemen 
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Traditional Opposite Sex Marriage Picture 

and defined since time immemo-
rial.   

en zelf kaarten te kopen. Voor 
informatie over kaarten kunt u 
terecht bij uw wijkkerkenraad.De 
trekker van dit groots opgezette 
fondswerving is broeder Friede-
man Hasselbaink.  
 

Onderhoud kerkgebouwen. 

Onze kerken moeten regelmatig 
onderhouden worden, maar de 
middelen zijn niet altijd aan-
wezig. Op de vergadering wordt 
verslag gedaan van de stand van 
zaken. De individuele kerken 
zorgen voor klein onderhoud. 
 

Pastorieën 

In de artikelen van de Kerkvoog-
dij hebt u kunnen lezen dat twee 
pastorieën  zijn verkocht. De op-
brengsten moeten aangewend 
worden om  t.z.t andere pasto-
rieën te kopen. Er wordt nog hard 
gewerkt aan de renovatie van de 
pastorie van de Emmakerk. 
 

Begraafplaats commissie. 
De VPG. heeft 2 begraafplaatsen 
namelijk één aan de Roodeweg 
en de andere aan de Oranjestraat. 
Er wordt veel werk verricht met 
het in kaart brengen van de 
graven e.d. 
De begraafplaatsen moeten regel-
matig schoongemaakt worden. 

Aan de Oranjestraat wordt mo-
menteel gewerkt aan het schoon-
maken van de paden en het be-
handelen van het  onkruid met  
”gas oil” om verdere groei te 
voorkomen. Naast onkruid heeft 
vooral de begraafplaats aan de 
Roodeweg last van zwerf vuil van 
een nabij gelegen fastfood restau-
rant. Ook  hier ontbreken de no-
dige middelen daar  veel mensen 
niet betalen voor hun kelders en 
stapelgraven (“bokas”). Er zijn 
veel oude verwaarloosde graven 
en kelders uit de jaren 30 waar-
van niet bekend is wie daarvoor 
verantwoordelijk zijn. Deze 
moeten eigenlijk afgebroken 
worden en plaats maken voor 
nieuwe graven. 
Families die kelders hebben 
moeten zelf voor onderhoud zorg 
dragen. Er zijn families die 
keurig hiervoor zorgen. Degenen 
die dit niet doen, kunnen via het 
kerkelijkbureau (461 1139) aan 
offertes komen voor het laten 
opknappen en verven van deze 
kelders. 
 
Op elke vergadering krijgen de 
leden de gelegenheid om med-
edelingen te doen van hun onder-
deel. Dus iedereen komt aan zijn 
trekken. 

merely granting legal status of 
marriage to same-sex union does 
not and cannot make it marriage 
as marriage has been understood 

door Margerie Mathew 

    

Centrale KerkeraadCentrale KerkeraadCentrale KerkeraadCentrale Kerkeraad    
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Zoals u de vorige keer reeds 

hebt kunnen lezen,wordt de Cen-
trale Kerkenraad gevormd door 
afgevaardigden van de drie 
wijkkerkenraden en de voorzit-
ters van  respectievelijk de Di-
aconie, de Kerkvoogdij en het 
Ministerie en heeft verder een 
voorzitter en een scriba. 
In de Centrale Kerkenraadsver-
gadering worden zaken behan-
deld die de VPG aangaan. 
Naast de reguliere agenda punten 
komen bij iedere vergadering de 

volgende punten aan de orde. 
 

Fondswerving VPG. 

De VPG heeft geld nodig om aan 
al haar verplichtingen te kunnen 
voldoen. 
U heeft in artikelen van de Kerk-
voogdij kunnen lezen hoe wij 
ervoor staan. 
Enige tijd geleden is een concert 
georganiseerd. Dit jaar wordt een 
bbq .georganiseerd. 
De kaarten zijn al een paar weken 
in omloop. U  kunt bijdragen 
door kaarten te helpen verkopen 

Foto’s Moederdag in de Emmakerk 

GEZOCHT:GEZOCHT:GEZOCHT:GEZOCHT:    

*** OPPASHUIS *** 
Van 29 juni tot 17 juli 
Bel naar Rianne: 5220030 
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 EBE�EZER CHURCH Local Board Team   

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 
 
Sr. Shirley Gomez 
 
Sexton 
Martha End 

 
524 7036 
868 8206 res 
522 1667 
461 2950 res 
514 6968 
 
462 8470 res 

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 
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Ebenezer Activities  Ebenezer Activities  Ebenezer Activities  Ebenezer Activities  by Dennis Martinaby Dennis Martinaby Dennis Martinaby Dennis Martina 
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EBE EZER ACTIVITIES 

 

The year 2009 is once again a 

very active year at the Ebenezer. 
On April 29, 2009 we had our 
Cocktail Variety Gospel Concert 
at the Because Entertainment 
Center. This was a fund-raising 
activity with the purpose of get-
ting funds to acquire a vehicle 
especially for the elderly of the 
Church. 
The event coordinators Perry and 
Sylvian together with the entire 
staff of the fundraising commit-
tee organized a spectacular show 
with the following gospel artists 
who contributed towards this 

cause: Guido & Divinia Lopez, 
Two by Two, Mrs. Emerita Hey-
liger, Moment of Praise, MC 
Koen, Youthful Spirit and our 
own  Valdemir Valerius  and 
Yollenie Warren. The children of 
our Watermelon Group opened 
the show with a wonderful dance. 

This was a very successful event 
and the Board would like to 
thank everyone for their support. 
 
On May 1, 2009 the Ebenezer 
New Generation Youth Group 
organized an excellent fund-
raising brunch. The proceeds are 
for their activities during the 
summer vacation. 
 
On May 10 the Watermelon 
Group organized their usual 
Mother’s Day High Tea. This 
event too was succesful and was 
very well organized. Mothers, 
children and also the fathers pre-
sent enjoyed their tea, the various 
snacks and the entertainment pro-

vided. 
Next month on June 21st the Wa-
termelon group will organize the 
Father’s Day High Tea! You are 
cordially invited. 
 
May 6th, 2009 Br. O.C. Schmidt, 
better known by everyone as 
brother “Jacky” celebrated his 

79th birthday. During the Church 
service on May 10 our dear 
brother Jacky was honored by 
The Victoria Club, the Women’s 
Group, the Local Board and all 
Church members.  For those who 
don’t know, Jacky is our organist 
and a very dedicated man. Every 
Sunday morning he is one of the 
first people in Church. 

May the Lord keep on blessing 
Br. O.C. Schmidt with good 
health and many more years! 
 
The New Generation Youth 
group is doing a good work in 
organising the Church service 
every 3rd Sunday of the month. 
Each month you see an improve-
ment with lots of singing, danc-
ing and worshipping the Lord in 
their special way. Let us keep 
encouraging and supporting them 
to remain active in all Church 
activities. 
 
Update membership list: 
We are working on an update of 

our Church members. During the 
coming weeks you will be ap-
proached by Sr. Bernita Lester 
and Shirley Gomez to complete 
the membership form.  We would 
appreciate your cooperation. 
 
Ebenezer Church Auxiliaries 
The Ebenezer Church is blessed 
with various groups or Church 

auxiliaries, the most traditional 
groups are the Women’s Group 
and The Victoria Club, which 
were always amongst the most 
active groups of our Church. The 
New Generation Youth Group, 
the Sunday School, the Ebenezer 
Church Choir, the Watermelon 
Group and the Men’s Fellowship 
have been added over the course 
of time. In this issue I want to 
focus on the last 2 groups: 
The Watermelon Group: This 
group is for children age 4 to 12 
years. Each Saturday afternoon 
the leaders, Sr. Raphaela Hughes, 
Carla Fernandes and Yollennie 
Warren meet with the children 

The /ew Generation Youth group 

Jackie’s Birthday 
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This year the Ebenezer 

Women’s Group (EWG) will be 
celebrating its 45 th. anniversary. 

At the moment the group has 15 
members. The group meets every 
Tuesday from 18.00 to 20.00 
hours. Besides working on fund-
raisingprojects for the church, the 
group has bible quiz, story tell-
ing, devotion, prayers and songs, 
lectures, visiting the sick and 
homebounds and cookery. The 
last meeting we had our first 
cookery for the year. This was 
held in the renewed Obed An-
thony Hall where good use was 
made of the kitchen. 

Sister Warren gave the recipes 
for floats, a variation of johnny-
cake, and saltfish Guyanese style. 
Then step by step a demonstra-
tion was given. 

The result was simply delicious! 
Our president sister End thanked 
sister Warren for a job well done. 
On the pictures you can see some 
of the preparation in progress and 
the end result. 
 
The EWG welcomes members 
who are interested in joining the 
group. For more information you 
can contact our president sister 
Martha End. 

    

Ebenezer Women’s Group     

By Margerie Mathew 

and teach them bible lesson, sing-
ing, dancing, sports. The group is 
very active and consists of more 
than 15 children and is still grow-
ing. They recently performed a 
special dance at our fund-raising 
activity at the Because entertain-
ment center. 

The Men’s Fellowship: 
This group became active last 
year. Br. Franklin James is chair-
man of the group. The purpose of 
the group is to encourage men in 
spiritual and social activities. 
They meet every 2nd and 4th Mon-
days of the month at 7.00 p.m. 
Some activities of the group are: 
Minor repairs and maintenance on 
Church premises, Carwash, Soup 
Sale, Bible Talk, Fish Fry and 
visitation. Also once a month the 
Men’s Group joins the Ebenezer 
Choir in singing. 
 
Margar i tha El isah  Hodge 
Foundation / Miss Lee foundation 
Fundashon Miss Lee, nombra na 
honor di e gran Miss Lee, 
edukador spiritual, musiko, pintor 

i artista  ku tabata biba den bario 
di Oranjestraat, a wòrdu lanta pa 
traha riba tereno di hubentut di 
bario nan Oranjestraat, Penstraat, 
Cher Asile, Monte verde, Bont, 
Steenrijk,  Maripampun i 
bisindario. 
Meta di e fundashon ta pa 

p r o m o v é  d e s a r o y o n a n 
edukashonal, kultural, sosial, 
deportivo i spiritual. 
E programa ku e fundashon lo 
konsentrá riba dje ta: krèsh pa 
mucha te ku 4 aña, naschoolse 
opvang, lès di arte, lès di músika, 
lès di kushina, deporte, lès di 
kòmpiuter, desaroyo soshal, 
moral i spiritual, i liderato.  
Nos lo hasi uso di e edifisio 
konosí komo Obed Anthony Hall 
pa e programa nan. 
Den luna di yüni nos lo partisipá 
e aktividatnan ku lo bai tuma 
lugá i nos ke invitá tur hende pa 
laga nan yunan partisipá na e 
aktividatnan.  

The Watermelon Group 

The Ebenezer Women’s Group 

Making the preparations 

The Final Result 
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 FORTKERK Kerkenraadsleden  Kosteres 

 
Br. P. Jukema (scriba) 
Zr. M. Bakhuis (kv) 
Br. J. Boodt (kv) 

 
747 3879 
461 5013 
747 3950 

 
Zr. Aurelia Palm 

 
462 6873 

Wijk 2  
 
ds. A. Boezewinkel 
Oudewater kv 35 
Tel.: 767 9344 (thuis) 

 FORTKERK Kerkenraadsleden   

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

 
747 3879 
461 5013 
747 3950 
747 7087 

Diakenen 
Zr. Joke Bos  
Br. Friedeman 
Hasselbaink 
 
Kosteres 
Zr. Aurelia Palm  

 
465 7552 
738 1725 
 
 
 
462 6873 

Wijk 2                  Tel. 461 1139 
 
ds. A. Boezewinkel 
Oudewater kv 35 
Tel.: 767 9344 (thuis) 
E-mail: 
afkeboezewinkel@hotmail.com 

Nieuws uit de Fortkerk 
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Wijknieuws Fortkerk 

De maand mei startte natuur-

lijk bijzonder vreemd met de 
beelden van koninginnedag in het 
hoofd. Niet te geloven dat op een 
feest van vredigheid en gezel-
ligheid, zoals we het ook hier op 
het eiland vieren, een mens zo uit 
het lood geslagen kan zijn, dat hij 
onschuld ige  medemensen 
meesleurt in zijn wanhoop. En 
daarmee een einde maakt aan 
zijn eigen leven dat hij blijkbaar 
waardeloos vond, maar ook een 
einde maakt aan het leven van 
mensen die nog volop in het 
leven stonden, van het leven hiel-
den. Zoals meneer Plantijn, die 
veel voor zijn gezin en  voor 
mensen om hem heen heeft be-
tekend. 
 
Ook was de meimaand de maand 
van het vieren van Moederdag. 
Op zondag 10 mei eerden we de 

vrouwen van de wereld. Het is 
niet iedereen gegeven om moeder 
te zijn. Vrouwen kunnen en mo-
gen er in deze tijd ook voor 
kiezen om geen moeder te 
worden.  Maar iedereen HEEFT 
wel een moeder. In de dienst be-
nadrukten we de vrouwen van de 
bijbel: de moeders van het eerste 
levensteken in die mooie tuin van 
het Paradijs (Eva) en in die tuin 
waarin het graf van Jezus was 
(Maria van Magdala), we lazen 
over de pijn van moeders: het 
verdriet van Rispa de bijvrouw 
van Saul om haar zonen en het 

wenen van Rachel om haar kin-
deren, bij de kindermoord van 
Bethlehem. En we lazen over de 
gelijkwaardigheid van vrouwen, 
als hulpe tegenover hun man. In 
Spreuken 31 en in Epheziers 5. 
Omdat het moederdag was, or-
ganiseerden de dames van de 
koffieochtend van de Tamarijn 
een bijeenkomst in het Avila Ho-
tel. We smulden daar van de 
heerlijke chocolademelk met 
slagroom en de appeltaart en nog 
veel andere lekkere dingen. 
 
Op 17 en 24 mei was de heer 
Wim Kleijne te gast in de Fort-

kerk. Hij sprak o.a. over Mozes' 
roeping. Mooie beelden kwamen 
aan het licht: De brandende 
braamstruik in de dorheid van 
Mozes' leven, is de oproep van 
de Heer om ZIJN weg te volgen. 
Wie is onze brandende braam-
struik? De naaste die om onze 
hulp en onze ontferming vraagt? 
De andere weg die wij mogen en 
kunnen inslaan? Die brandende 
braamstruik, dat is heilige grond 
in ons bestaan. In een ontmoe-
ting, in een beroep dat op ons 
gedaan wordt is het ineens: 
heilige grond! 
Je zou kunnen zeggen: hebt u 
deze week al een brandende 

braamstruik gezien? Iemand die 
om uw aandacht vraagt in de 
tredmolen van opstaan en weer 
slapen gaan? 
 
We gaan met het pinksterfeest 
afscheid nemen van een aantal 
mensen. Hermien Lok gaat met 
haar man John naar Kiev. De 
familie Koelewijn vertrekt naar 
Nijkerk en Janny Korshuize gaat 
de kindernevendienst en het 
eiland ook verlaten, terug naar 
Zeeland. Jarenlang verzorgde 
echtgenoot Jaap de windmolens 
op Tera Kora met heel zijn hart, 
terwijl Janny de kinders van de 
Schroederschool en de kinderen 
van de Fortkerk onder haar hoede 
had. 
Het ga jullie allemaal goed, Gods 
zegen met jullie op jullie soms 
nieuwe, soms oude bestemming! 
 
Op 20 juni a.s. zal er een fund-

raisings bijeenkomst zijn in de 
Tamarijn. Er zal heerlijk te eten 
zijn en kaartjes voor de fund-
raising zijn verkrijgbaar bij de 
kerkenraadsleden van de Fort-
kerk. U ziet hun namen hier-
boven. De opbrengst is bestemd 
voor de viering van het Grote 
Kerstfeest op het Fortplein op 24 
december a.s. Dat kerstfeest is en 
blijft een eiland-attractie, be-

stemd voor alle mensen op Cura-
cao, dus ook de gasten van het 
eiland. We willen er, als altijd, 
een fijn feest van maken. Daar-
mee zijn kosten gemoeid. De 
fundraising tracht de kosten te 
kunnen dekken met haar op-
brengst. Laten we een gastvrije 
kerkgemeenschap zijn, door mee 
te vieren met de fundrasings-
actie!  Zaterdag 20 juni. Kaarten 
kosten ANG 13,50 en geven 
recht op een HEERLIJKE 
maaltijd. 
Tijd: Zaterdag 20 juni van 12.00 
uur tot 16.00 uur in de Tamarijn 
(tegenover de Johan van Wal-
beeck school). 
 
Ziekenhuis: Mw. Alice Gambier 
verblijft sinds enige tijd in het 
Sehos. 
 Dhr. Lohuizen kon na een 
geslaagde operatie in het Sehos 
gelukkig weer snel naar huis. We 
bidden beiden goed herstel toe! 
 
Creche: Kleine kinderen in de 
kerk houden kan en mag. Kin-
deren zijn de glimlach van God, 
dat is een feit. Maar het is vooral 
voor de kleintjes wel eens 
moeilijk om stil te zitten in de 
kerk. Daarom willen we graag de 
creche nieuw leven inblazen. 
Wie heeft er zin om op de regul-
iere zondagen op de kleintjes te 
passen in onze (air-conditioned) 
creche ruimte? Leeftijd creche 
leiding: vanaf 16 jaar. We staan 
ook open voor suggesties om de 
creche ruimte zo gezellig 
mogelijk te laten zijn. Laat het 
weten als je geinteresseerd bent! 
Je kunt bellen met Luuk van der 
Wolde en met mij, Afke Boeze-
winkel. Ook ben ik via email 
bereikbaar! 
 
Afke Boezewinkel 
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 ropese Unie. Enkele Slavische 
landen op de Balkan sloten 
zich aaneen tot Joegoslavië. In 
de kerken ontstond de ge-
dachte aan oecumene en 
samenwerking. In 1948 werd 
daartoe de Wereldraad van 
Kerken opgericht. In 1954 
werden ook de Nederlandse 
Antillen opgericht. Men ver-
wachtte veel van de samen-
werking tussen de eilanden en 
van de maatschappij die zich 
hier zou ontwikkelen.  
 

De geschiedenis is echter 

anders gelopen. Wij leven nu 
in een tijd van individualisme. 
In het ene deel van de wereld 
leeft dit sterker dan in het an-
dere. Nu is het meer: een ieder 
moet maar voor zichzelf 
zorgen. We zien nu ook, dat 
grotere verbanden uit elkaar 
vallen. In 1991 viel de Sowjet-
Unie uiteen. In de jaren ’90 
van de vorige eeuw gebeurde 

Deze zomer is het 50 jaar 

geleden, dat de Verenigde Pro-
testantse Gemeente van Cura-
çao en de Protestantse Ge-
meente van Emmastad een 
fusie aangingen. De VPG was 
in 1825 ontstaan uit een 
samenvloeiing van de Her-
vormde en Lutherse gemeen-
ten op Curaçao. De Protes-
tantse Gemeente van Em-
mastad was op 30 november 
1929 geïnstitueerd en func-
tioneerde feitelijk sinds 1930. 
Dat men destijds koos voor 
een zelfstandige gemeente in 
Emmastad had o.a. te maken 
met het feit, dat er toen nog 
geen berijdbare weg was om 
het Schottegat. Tijdens de oor-
log bleek het echter niet prak-
tisch, dat er twee protestantse 
gemeenten naast elkaar be-
stonden. De contacten tussen 
de VPG en de Protestantse Ge-
meente van Emmastad dateer-
den echter al van vóór de oor-
log. Tijdens de oorlog was er 
een soort status quo. De be-
hoefte om deze status quo te 
veranderen ontstond na de oor-
log, toen er ook in de kerk een 
herbezinning op gang kwam 
over hoe men in de wereld 
stond en wat zijn positie was 
tegenover andere kerken. Het 
was de tijd, dat ds. H.W. 
Eldermans en ds. J. Mietes in 
de Fortkerk stonden en ds. C. 
Th. Steenstra in de Emmakerk. 
Meteen na de oorlog nam ds. 
Eldermans het initiatief tot 
samenspreking om te komen 
over een fusie van beide ge-
meenten. Dit leidde echter 
vooralsnog niet tot resultaat. In 
1947 ging ds. Eldermans met 
emeritaat. 
 

In 1958 werd ds. G.H. ter 

Schegget predikant van de 
Emmakerk. Wat hij aantrof 
waren twee protestantse ge-
meenten, die niet van elkaar 
verschilden. Deze situatie 
spoorde hem aan om te ijveren 

besluit. Men liet er geen gras 
over groeien en al op zondag 
29 juli werd ter gelegenheid 
van de fusie een officiële 
dankdienst gehouden, waarin 
ds. J. Mietes van de Fortkerk 
en ds. G.H. ter Schegget van 
de Emmakerk voorgingen. De 
dienst werd bijgewoond door 
emeritus-predikant H.W. 
Eldermans en twee rabbijnen. 
De Emmakerk werd wijk D 
van de VPG. 
 

De verklaringen van beide 

kerkenraden van 18 juni 1959 
weerspiegelen de geest van de 
tijd. Na de oorlog ontstond de 
wens om alles anders te doen 
en de handen uit de mouwen te 
steken om te bouwen aan een 
betere toekomst. Op de puin-
hopen van de oorlog ontstond 
de gedachte om meer samen te 
werken. Zo werden in 1945 de 
Verenigde Naties opgericht. In 
Europa ontstond de Europese 
Gemeenschap van Kolen en 
Staal, de voorloper van de Eu-

voor een vereniging van de 
twee gemeenten. Deze keer 
was de tijd er meer rijp voor. 
Er speelden nu twee pogingen 
om tot vereniging te komen 
door elkaar: de poging om de 
VPG en de Emmakerk te 
verenigen en de poging om te 
komen tot een unie of federatie 
van de Protestantse gemeenten 
op de Benedenwindse eilan-
den. De gedachte was, dat 
eerst de beide Protestantse ge-
meenten van Curaçao zouden 
fuseren en dat deze Curaçaose 
Protestantse gemeente als een 
volwaardige partner zou deel-
nemen aan de kerkenunie op 
de Benedenwindse eilanden. 
Ds. Steenstra stelde een ont-
werp voor voor deze laatste 
vereniging. Kort daarop 
keerde hij terug naar Neder-
land. Ds. Ter Schegget werkte 
de ontwerpartikelen van ds. 
Steenstra verder uit. Al een 
goed half jaar na zijn intrede 
legden de kerkenraden van 
beide gemeenten een verkla-
ring af, waarin het besluit tot 
een vereniging werd bekend 
gemaakt. De tekst van de ver-
klaring luidt: “De kerkeraden 
van de Verenigde Protestantse 
Gemeente van Curaçao en de 
Protestantse Gemeente van 
Emmastad, in vergadering bij-
een op 18 juni 1959 te Wil-
lemstad, hebben besloten tot 
samenvloeiing van beide ge-
meenten onder de naam van de 
Verenigde Protestantse Ge-
meente van Curaçao. Zij zijn 
ervan overtuigd hiermede te 
gehoorzamen aan de opdracht 
van Jezus Christus en hun taak 
in de zich ontwikkelende 
maatschappij van dit eiland 
beter te kunnen vervullen”. 
 

Op 27 juli kregen beide ge-

meenten gelegenheid om zich 
over dit besluit uit te spreken. 
Elke gemeente hield daartoe 
haar eigen gemeentevergade-
ring. Beide gemeenten stem-
den in met het voorgenomen 

FUSIE VPGFUSIE VPGFUSIE VPGFUSIE VPG----EMMAKERK 50 JAAREMMAKERK 50 JAAREMMAKERK 50 JAAREMMAKERK 50 JAAR    

Vervolg op pagina 12 

Door: Ds. Hans Végh 
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 EMMAKERK 
Wijk 3                       Tel. 737 3070                       

Kerkenraadsleden Gironummer  
“Wijkwerk Emmakerk” 580-101 

Ouderlingen: 
Zr.  H. Baank (voorz.) 
Zr. M. Stomp 
Zr. F. Da Costa Gomez 
 
Br. O. Griffith 

 
767 6920 
737 9886 
461 8332 (w) 
526 1566 (c) 
737 7745 

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

 
868 4247 
 
737 8985 
 

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

Nieuws uit de Emmakerk 

Pinksteren 
Op 31 mei a.s. is het Pinksteren. 
Dan hopen we een feestelijke dienst 
te hebben in de Emmakerk. Er is 
immers alle reden tot feest. Na zijn 
hemelvaart heeft Jezus zijn kerk niet 
alleen gelaten. Hij is zijn belofte 
nagekomen en heeft een plaatsver-
vanger gestuurd: de Heilige Geest. 
Namens Hem werkt de Geest in de 
harten van mensen en in de wereld. 
We mogen er oog voor hebben, dat 
Hij in de wereld aan het werk is. 
Overal waar mensen tot geloof ko-
men en belijdenis doen, is Hij aan 
het werk. Overal waar een kind ge-
doopt wordt, is Hij aan het werk. 
Overa l  waar  de  gemeente 
samenkomt om God te dienen, is Hij 
aanwezig. In elke kerkdienst bidden 
we om zijn aanwezigheid, dat Hij de 
Schriften opent en ons de betekenis 
van de woorden duidelijk maakt. In 
de bijbel wordt ook gesproken over 
de gaven van de Geest en de vruch-
ten van de Geest. In 1 Kor. 13 stelt 
Paulus, dat de grootste gave de 
liefde is, want wat zijn de gaven 
waard zonder de liefde? In Gal. 
5:22v. rept hij over de vruchten van 
de Geest. Wij mogen in Jezus zijn 
en vrucht dragen. Laatst stond Joh. 
15 op het rooster. In dat gedeelte 
zegt Jezus: “Ik ben de ware wijnstok 
en jullie zijn  de ranken. Alleen door 
Mij kunnen jullie vrucht dragen”. 
De Heilige Geest bewerkstelligt dat 
laatste. Voor Hem mogen we open 
staan. Zo mag Gods Geest de kerk 
doorwaaien en ons tot enthousiasme 
brengen voor God en zijn zaak. We 
mogen ons inzetten voor de kerk en 
Gods zaak, uit liefde voor Jezus 
onze Verlosser. We mogen de kerk 
mee helpen dragen. God geve u en 
jou een gezegend Pinksterfeest! 
Intrede en uittrede 
Op 23 mei j.l. nam ds. Hans-Beat 
Motel afscheid van de Evangelische 
Broedergemeente. Enkele jaren heb-
ben hij en zijn vrouw in haar mid-
den gewerkt. We danken hen voor 
de contacten, die we mochten heb-
ben en we wensen hun Gods zegen 
toe op hun verdere leven in Duits-
land.  Diezelfde avond deed ds. 

Wijknieuws Emmakerk  Ds. Hans Végh 

Gebedsgroep: 
Wekelijks op dinsdag in de Con-
sistorie, 19:00-19:30 uur.  
 
Catechisatie 12 t/m 18 jaar : 
Vindt na de grote vakantie weer 
doorgang. 
 
Belijdeniscatechisatie:  
Vindt na de grote vakantie weer 
doorgang. 
 
Onder de boom:  
Vindt na de grote vakantie weer 
doorgang. 
 
Bijbelstudie: 
Vindt na de grote vakantie weer 
doorgang. 

ACTIVITEITE�  
Seizoen 2008/2009 

Website: 
Emmakerk.freeservers.com 
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10 mei- Moederdag- hadden wij 
een mooie dienst voor onze 
moeders en daarmee bedoel ik alle 
moeders, alle zusters in de kerk. 
Wij, zusters zorgen allemaal, voor 
een buurvrouw, een oudje 
verderop, voor plantjes, voor de 
poes van de buren enz, enz…altijd 
maar bezig met zorgen.        . 
Onze kinderen zijn enthousiast 
vanaf Kerst en komen trouw naar 
de diensten, ze trekken hun ouders 
mee. Twee zaterdagen voor 
moederdag werd er geknutseld in 
de Flamboyant . Ze maakten 
samen met de kinderen van Fort 
een mooi schilderij van 
propjeswerk voor hun  moeder, 
nog een hele klus al die propjes. 
En als laatste kwam hun foto er-
bij, heel special. Na de dienst wer-
den de schilderijtjes aangeboden, 
zo lief. Alle zusters kregen een 
gele anjer, uitgedeeld door de kin-
deren.      .  
Muzikale medewerking verleende 
de groep Mangusa. Het klonk 
mooi, ze mogen best terugkomen 

Wijknieuws Jet 

opgekomen kiezers voor “ja”en 48  
“nee”. Het geeft een diepe verdeeld-
heid onder de bevolking aan waar 
het gaat om de toekomst van ons 
eiland. Mogen de verschillende par-
tijen elkaar vinden. Moge er ver-
zoening komen, zodat we samen de 
toekomst tegemoet gaan om samen 
te bouwen aan de toekomst van ons 
eiland. “Verzoening” en “vrede” 
zijn in de Bijbel centrale begrippen. 
Jezus ging ons voor in het in de 
praktijk brengen daarvan. Hem mo-
gen we ook hierin navolgen. 
30 mei 1969 
Op 30 mei a.s. is het veertig jaar 
geleden, dat er op ons eiland ern-
stige onlusten uitbraken, met als 
gevolg, dat grote delen van de stad 
in de as werden gelegd. Toen dit 
gebeurde, was ik een middelbare 
scholier. Maar ik herinner me nog 
goed de berichten uit Willemstad. Ik 
vroeg me af: “Hoe is dit mogelijk in 
het Koninkrijk der Nederlanden?” 
Later begreep ik, dat de onlusten 
waren voortgekomen uit grote so-
ciale spanningen. En dat ze in die 
zin te begrijpen waren. Hopelijk 
komt het nooit meer zover, maar 
hebben mensen en partijen begrip 
voor elkaar en gaan ze om de tafel 
zitten om zaken uit te praten. Hope-
lijk overheersen steeds zaken als 
(mede)menselijkheid, gerechtigheid 
en vrede. De profeten in het Oude 
Testament hebben over deze laatste 
zaken indringend gesproken. Zo 
mogen we met elkaar omgaan zoals 
God het vraagt. De naastenliefde 
mag hierin de boventoon voeren. 
Vakanties 
Langzamerhand breken de vakanties 
weer aan. Sommigen gaan een tijdje 
weg, anderen blijven thuis. Ook in 
het kerkelijk leven zal dit zijn weer-
slag vinden. De gespreksgroepen 
zullen eind mei ophouden. De ge-
bedsgroep gaat nog door tot eind 
juni. In de vakantietijd zullen er ook 
kerkdiensten gecombineerd worden 
met de Fortkerk. Zie daarvoor het 
preekrooster. Na de startzondag zal, 
ku Dios ke, alles weer op gang ko-
men. 
Ik wens u een goede zomertijd toe! 

Marten Mingoen zijn intrede. We 
wensen hem heel veel sterkte in zijn 
werk en Gods zegen. We hopen op 
goede contacten.         . 
Bevestiging ambtsdrager 
D.V. op 14 juni a.s. wordt br. Hanco 
de Lijster bevestigd als diaken in 
onze Emmakerk. We vinden het fijn, 
dat hij toegezegd heeft. Br. De Li-
jster is inmiddels geen onbekende 
meer onder ons. We hebben dan nog 
een vacature voor een diaken. We 
werken aan de vervulling ervan. Zo 
kan het diaconale werk dan door-
gang vinden.         . 
Kinderdienst 
Op 28 juni a.s. vindt er een kinderdi-
enst plaats in de Emmakerk. Alle 
kinderen worden van harte uitgeno-
digd! We hopen er een fijne dienst 
van te maken. Het thema is op het 
moment van schrijven nog onbe-
kend. In deze dienst zal ook Stijn 
gedoopt worden, zoontje van Valen-
tijn en Tamara Braam, zoon en 
schoondochter van de ons welbe-
kende Bert en Thea Braam. 
Wandeltocht 
Op 14 juni a.s. houden we een wan-
deltocht langs de Caracasbaai. Deze 
activiteit wordt georganiseerd door 
de activiteitencommissie van onze 
wijkgemeente. We krijgen uitleg van 
een deskundige. Iedereen is van 
harte welkom! We beginnen om 17 
uur en eindigen ca. 19 uur. Nadere 
informatie volgt nog.         . 
Barbecue 
Vergeet u niet de barbecue in de 
Tamarijn? Deze wordt op 20 juni 
a.s. gehouden ten bate van de VPG. 
Het geheel duurt van 12 tot 16 uur. 
Onze zieken 
Br. W. Solingen lag enkele dagen in 
het St. Elisabeth Hospitaal wegens 
uitdrogingsverschijnselen. We wen-
sen hem en al de andere zieken Gods 
n a b i j h e i d .         . 
Referendum 
Op 15 mei j.l. werd er een referen-
dum gehouden over de toekomstige 
staatkundige structuur van ons 
eiland, beter gezegd: over het met 
Nederland uitonderhandelde pakket. 
Het werd een nek-aan-nek-race. 
Uiteindelijk zei 52 procent van de 
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en dat willen ze ook. Ze vonden 
Emma zo mooi.         .               
De kinderen hadden na de zegen 
nog gedichtjes. Eentje klonk zo: 
De allerliefste moeder. Mama 

hier, mama daar, altijd sta je 

voor me klaar! Daarom zeg ik 

vandaag blij,”De allerliefste dat 

ben jij!”.         . 
Br. Hanco las dit stukje voor : 
Zegen voor moeders. Moeders, 
jullie zijn gezegend omdat jullie 
voorbeelden zijn van Goddelijke 
Liefde en Zorg. Met liefde en 
dankbaarheid bied ik vandaag 
alle moeders mijn zegen aan. 
Gezegend zijn jullie , om de 
warmte, die jullie verspreiden : in 
knuffels , verzorging, jullie lach 
en begrip, en voor de versgebak-
ken koekjes, die sfeer brachten 
als we samen troost en vreugde 
deelden.        . 
Gezegend zijn jullie voor het to-
nen van respect: door onze eigen 
tradities hoog te houden en 
mensen in al hun verscheidenheid 
in hun waarde te laten, door een 
voorbeeld te zijn in gul geven en 
in dankbaarheid ontvangen, niet 
alleen tolerant te zijn, maar be-
grijpend dat we allemaal verschil-
lend zijn.        . 
gezegend zijn jullie voor jullie 
nooit aflatende invloed. Of we nu 
op dit moment samen zijn, of we 
zijn verbonden door onuitwisbare 
herinneringen, ik ben jullie dank-
baar voor jullie volhardende 
liefde. Of je mijn biologische 
moeder bent of door levensom-
standigheden met deze rol bent 
vereerd, we zijn gezegend omdat 
we familie zijn. De mens noemde 
zijn vrouw Eva: zij is de moeder 
van alle levenden geworden. 
Genesis 3:20.        . 
E�GELE�.   . 
Weet u dat er engelen bestaan? 
Echt waar, ze lopen rond bij 
Emma. De aankoop van de ge-
luidsinstallatie was toen prima, 
maar……de microfoon op de 
kansel was te kort. Een weke-
lijkse ergernis voor mij en ik was 
steeds van plan om een nieuwe, 
langere, bij die meneer van de 
muziekwinkel  te halen. Ik had al 
aan ds.Végh gezegd, dat hij er 
niet aan mocht komen én op een 
zondag in mei kom ik de kerk 
binnen en de microfoon is langer. 
Wens vervuld dus!!! Dank je wel 
lieve engel.     . 
Ik hoef niet meer met kromme 
tenen te zitten als de domi de 
kansel op gaat, van :” Is hij wel 
goed te verstaan?, Staat hij er wel 
goed voor?” Ajo probleem…….!! 

 

JEUGDRUBRIEK EMMAKERK 

 
GEZOCHT LEIDSTERS/LEIDERS VOOR DE KI�DER- 
�EVE�DIE�ST/CRECHE 
 
Hou jij van kinderen? Ben je enthousiast? Zit je boordevol ener-
gie? Dan ben jij degene die we zoeken en ben je van harte wel-
kom in de teamleiding van de kindernevendienst en crèche. 
We zijn namelijk op zoek naar personen die ongeveer één zon-
dagochtend in de maand hun talenten willen gebruiken om het 
vuur van de geloofsopvoeding bij onze kinderen warm te hou-
den 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 

De Engel van de KinderenDe Engel van de KinderenDe Engel van de KinderenDe Engel van de Kinderen(moederdag gedicht) 
 

Een oude legende vertelt over een ongeboren kind, 
Dat zei op een dag tegen God: 
Ik hoorde dat U mij morgen naar de aarde zult sturen, 
Maar hoe kan ik daar leven als ik zo klein en zwak ben? 
Ik heb iemand gekozen om voor je te zorgen. 
 
Hier in de hemel hoef ik alleen maar te zingen en te lachen 
om gelukkig te zijn, 
Vertelt U mij alstublieft, zal dat op aarde ook zo zijn? 
Ik zal je een engel sturen die elke dag voor je zal zingen en 
lachen, En daardoor zul je je heel gelukkig voelen. 
 
Hoe kan ik begrijpen wat iemand tegen mij zegt als ik de 
taal van de mensen niet begrijp? 
Een engel zal tegen je praten met de liefste en tederste 
woorden die mensen kunnen begrijpen. 
De engel zal ze je leren. 
 
Wat moet ik doen als ik met U wil praten? 
Een engel zal je handjes nemen en je leren bidden . 
 
Ik heb gehoord dat er slechte mensen zijn op aarde. 
Wie zal mij beschermen? 
Een engel zal je beschermen, ook al zou dat haar leven kos-
ten. 
 
Toch zal ik altijd ongelukkig zijn Heer, omdat ik U nooit 
meer zal zien. 
Wanneer ik U niet meer kan zien zal ik mij zo eenzaam  
voelen. 
God antwoordde: 
Een  engel zal je altijd over mij vertellen en je laten zien 
hoe je weer bij mij kunt terugkomen. 
 
Op dat moment daalde er een grote rust in de hemel, 
Geen  aards  rumoer werd meer gehoord. 
 
Het kind herhaalde zacht: 
Zeg mij de naam Heer. 
Zeg mij de naam………. 

 

En de Heer antwoordde……Moeder. 

Ander probleem: In de dienst van 
3 mei zegt het orgel ineens tegen 
zr.Jeannette:”Zoek het maar uit, 
ik stop ermee”. Gelukkig zat br. 
Jan Koolhaas in de dienst, de 
orgeldokter, zeg maar Orge-
lEngel. Hij stapte er gelijk op af, 
sleutelde eraan, de dienst ging 
verder met zr.Jeannette aan de 
piano. De klus was geklaard en 
zr.Jeannette mocht weer terug 
naar het orgel. 
Jammer, toch niet, ze zei:”Er is 
geen stroom”, dus verder met 
pianomuziek.      . 
In de loop van de week is br. 
Koolhaas het orgel gaan repare-
ren met een andere engel br. 
Johan van   
Eennenaam, alweer danki Enge-
len. Zr.Jeannette zit alweer aan 
het orgel, alles okee! 
Engelen bestaan, engelen hebben 
we nodig. 
HUWELIJK. 
Op 1 mei traden Andy Devid en 
Jennifer Keerdijk in het huwelijk. 
De inzegening vond plaats op het 
strand van Lions Dive in de 
Hemmingway Chapel. Stel u 

voor onder een versierde tent 
dichtbij het water. Het was een 
mooi feest. God’s Rijkste Zegen 
wensen wij van de VPG, speciaal 
Emma  jullie toe. 
TELEFOO��UMMER VA� 
GOD. 
Ik hoor steeds dat het tel.nr van 
God psalm 150 is, totdat ik in de 
krant dit nr tegenk-
wam:0644244901, 06 vooraan?? 
Zit Hij in Nederland dan en niet 
hier bij ons? Grote pech als dat 
waar zou zijn. Ook dit kwam ik 
tegen: 
Waar Onze Heer en Vader ook 
zit, De Heer luistert. 
“De Heer luistert als ik tot Hem 
roep” (Psalm 4:4). Deze woorden 
zijn voor ons een aansporing om 
altijd vrijmoedig in ons gebed tot 
God te gaan. De telefoon is een 
nuttig instrument, toch heeft hij 
nadelen. Als wij iemand willen 
bellen, kan het gebeuren dat de 
lijn bezet is, of dat er aan de an-
dere kant niemand aanwezig is 
om onze boodschap aan te ne-
men. Maar de lijn naar boven is 

Vervolg op pagina 13 
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Het kerstfeest werd gevierd. 

Er kwam vrede op aarde. Pasen 
werd gevierd en de zonden waren 
vergeven; er kwam volop nieuw 
en ook eeuwig leven. Het 
pinksterfeest wordt gevierd en 
dan zijn we allemaal blij: de 
Geest is onder ons en we spreken 
allemaal de taal van het hart. En 
het hart van die taal is de taal der 
liefde. 
 
Men zou willen dat het ook zo 
werkt. En toch wil ik ervoor ple-
iten dat we kerst en Pasen en 
Pinksteren in ons blijven dragen. 
Die gloed daarvan.... 
Ooit was er een lied voor de ra-
dio. Dat ging over intimiteit. 
Twee mensen die veel van elkaar 
hielden, raken gaandeweg 
verroest in de tredmolen van alle 
dag en ook hun grote liefde ver-
sleurd- en het hart verscheurt. 
“Die intimiteit, we raken hem 
kwijt.....” 
Als we lezen van de herders, de 
wijzen, van de discipelen, de eer-
ste Christenen, dan lezen we van 
gepassioneerde betrokkenheid. 
En verderop de geschiedenis in: 
Luther, Franciscus van Assisi, 
Diettrich Boehoeffer. Pater Bren-
nekes, Vader Damien. 
Waar het mij om gaat is dat 
mensen met volle overtuiging en 
volle inzet voor datgene willen 
gaan en staan waarin ze geloven: 
Jezus Christus. Vanuit de intim-
iteit van hun liefde voor de Heer 
en hun gepassioneerde aanhanke-
lijkheid ten opzichte van hun 
Heiland. 
Het is niet iedereen gegeven om 
met die vurige liefde God te die-
nen, iedere dag. 
Het overkomt je soms, die ge-
dachte: “Die intimiteit, we raken 
hem kwijt...” 
De vanzelfsprekendheid van God 
in ons bestaan, het is er niet 
altijd. 
We horen van mensen uit de 
pinkstergroepen die  veel 
blijdschap uitstralen en uit-
dragen. Dat is zeker één van de 
manieren waarop de Heilige 
Geest kan worden ervaren. In de 
uitbundige blijdschap die je kan 
ervaren bij een lied, bij het lof-
prijzen van de Heer. 
Maar de Heilige Geest komt 
soms ook bij verrassing, juist als 
jij niet aan het lofprijzen denkt, 

Meditatie 

Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas reco-

menda pa dokternan den forma di capsula! 

juist als je niet met je gedachten 
met God bezig bent. Het is een 
lichtflits, een warmte die je 
doorstroomt, als op een moment 
plotseling de vrede zichtbaar 
wordt en jij aangeraakt wordt 
door het kleine grote wonder van 
een nieuwe dag. Die schatten in 
zich bergt. 
Een van die momenten daar wil 
ik van vertellen. Het was in Am-
sterdam, een paar jaren geleden. 
Ik liep te piekeren over de grach-
ten; zaterdag voor Pinksteren. 
Leo liep ergens met onze toen 
nog kleine Ruth in het wandel-
wagentje. De zon scheen, maar ik 
dacht: wat moet ik nou in he-
melsnaam weer over pinksteren 
aan de mensen vertellen in de 
kerk. Ik was gespannen en  sja-
grijnig. Ik kon niet genieten van 
wat eigenlijk mooi was: in het 
zonnetje, met mijn lieve echt-
genoot en onze prachtige dochter 
er eventjes tussenuit in Amster-
dam. 
Over de grachten kwam een 
onooglijk klein bootje aangetuft 
en geprutteld. In dat bootje zat 
een man met blonde krullen. Hij 
paste nog maar net in het noten-
dopje, zo heette dat scheepke 
ook. Er was ook een klein pijpor-
geltje op het bootje gebouwd. Ik 
was wel nieuwsgierig wat dat 
nou was, dus ik wachtte op de 
brug om over de railing te kijken 
naar het gemodder in het vaar-
tuigje. Plotseling pakte de 
krullenman een grote schelp en 
zette die aan zijn mond. Gelijk 
als op de ramshoorn blies de man 
de mensen bij elkaar, als voor het 
goede nieuws. Gaandeweg ver-
zamelden zich veel mensen van 
allerlei rang en stand en ras en 
taal en kleur langs de gracht. 
Toen begon hij aan zijn orgeltje 
te draaien en glashelder klonk 
toen over het water de melodie 
van: “Aan de Amsterdamse 
grachten....!” Het was zo verras-
send en wij stonden daar als 
mensen zo allemaal maar op zo'n 
gewone zaterdagmiddag rondom 
dat hele kleine bootje, met die 
grappige man daarin op het wa-
ter. De zon scheen en ineens be-
gonnen we daar allemaal, Marok-
kanen, en Hollanders en Turken 
en Amerikanen en Antillianen, 
Parthen en Meden en Grieken en 
weet ik veel wie nog meer, te 
zingen, uit volle borst: “Aan de 
Amsterdamse grachten.....!!!” Er 

  Het deed me denken aan dat lied 
van Huub Oosterhuis: “Dan zal ik 
zwaaien naar vreemden, zij 
zullen mij groeten. Wie was mijn 
vijand? Ik zal hem in vrede ont-
moeten. Dan zal ik gaan, waar 
nog geen wegen bestaan- vrede 
de weg voor mijn voeten”.  
 

Afke Boezewinkel 

kriebelde en sidderde iets warms 
door me heen, het zweet brak me 
samen met de tranen uit. Daar op 
die gracht, dat was Klein-
Pinksteren. Nooit zo verwacht en 
toch gekregen. En daarna 
moesten we allemaal samen la-
chen en klappen. En het scheepke 
ging weer heen. Maar ik ben het 
nooit vergeten, dat Pinksterfeest. 

datzelfde met Joegoslavië. De 
Protestantse Kerk van de Ne-
derlandse Antillen heeft 
slechts kort bestaan.  
 
In onze dagen is men bezig 
met de ontmanteling van de 
Nederlandse Antillen. Dit 
alles neemt m.i. niet weg, dat 
we in de kerken moeten blij-
ven streven naar eenheid, al of 
niet geïnstitutionaliseerd. 
“Gemeenschap” is een van de 
centrale begrippen in de Bij-
bel. In Joh. 17 lezen we ook, 
dat Christus ons oproept tot 
eenheid. Daarom is het goed, 
dat, waar het kan, kerken 
samenvloeien en samen-
werken. 

Vervolg van pagina 9 
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Maak kennis met... 

Uw adres voor teakhouten meubelen 

En accessoires voor uw huis 

volledige naam: 
Trijntje Meijer-Meijer. Ook 
getrouwd met een Meijer dus en 
je schrijft het nog hetzelfde ook. 
Mijn broer is met het zusje van 
mijn man getrouwd. Mijn moeder 
heet van haar meisjesnaam 
Neddermeijer. Het is dus een heel 
“gemeijer” bij ons in de familie 
 

geboren en getogen: 
geboren op 23-07-1966 in 
Veendam en daar ook getogen. 
Sinds 1997  woon ik op Curaçao 
 

leeft met: 
mijn man Freddie en onze honden 
Jelle en Mucha 
 

wat betekent geloof voor jou: 
alles. Het hoort voor mij bij de 
eerste levensbehoeften 
 

werk: 
ik ben General Manager bij Atlas 
Insurance 
 

hobby’s: 
lezen, “computeren”, 
“internetten”, VPG Nieuws en 
eigenlijk moet ik ook m’n werk 
hieronder noemen 
 

beste eigenschap: 
ik kan goed luisteren 
 

slechtste eigenschap: 
ik heb heel veel geduld, maar als 
het eenmaal op is, dan is het ook 
echt op!  
 

favoriet bijbelboek/lied: 
Psalm 91:4 “Hij dekt je toe met 
zijn vleugels, onder zijn veren 
mag je schuilen, als een schild 
staat zijn trouw om je heen.” Een 
mooie beeldspraak waar ik veel 
aan heb (gehad) in moeilijke 

tijden. Mijn favoriet lied is 
gezang 293—Wat de toekomst 
brengen moge. Een lied naar mijn 
hart 
 

lekkerste eten:  
ik kan echt genieten van eten en 
heb meerdere favorieten, maar als 
ik er nu eentje moet kiezen dan 
hou ik het op sushi of een broodje 
gerookte zalm met roomkruiden-
kaas van Deli France. En als ik in 
Nederland ben Babi Pangang met 
rijst 
 

muziek: 
alles waar ik vrolijk van wordt 
 

boek: 
er zijn zoveel mooie boeken, te 
veel om op te noemen. Er is één 
boek waar ik om moest huilen, 
Odd Thomas van Dean Koontz. 
Echt heel goed geschreven 
 

bang voor: 
kakkerlakken 
 

moet blijven op Curaçao: 
hier kan ik veel uiteenlopende 
dingen noemen, zoals het geluid 
van de vogels als ik wakker 
wordt, de tjilpende krekels die je 
‘s avonds hoort, de hoffelijkheid 
in het verkeer, heel veel lieve 
mensen en Albert Heijn... 
 

…en veranderen: 
dat kinderen met honger naar 
school gaan 
 

ultieme wens: 
een wereld zonder zucht naar 
macht en geld. Daar vloeit 
namelijk heel veel kwaad en 
narigheid uit voort 
 

door Rianne Plaisier 

...Trijnie Meijer 

In de serie “Maak kennis met de redactieleden” maakt u deze 
maand kennis met Trijnie, die zich onder anderen bezig houdt met 
een aantal vaste rubrieken en de Kid’z corner. 
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altijd vrij en wij mogen altijd 
vrijmoedig  God naderen in ons 
gebed. Duizenden stemmen kun-
nen zich op hetzelfde ogenblik 
tot Hem richten, zonder dat Hij 
in de war raakt. Hij hoort ieder 
persoonlijk.  We mogen weten 
dat de Heer in al onze gebeden 
bij ons is en dat Hij ons hoort. 
Dit is heel waardevol en geeft 
ons troost. Het kan gebeuren dat 
Hij ons niet direct antwoord 
geeft, maar dit wil niet zeggen 
dat Hij ons gebed afwijst. Miss-
chien wil Hij ons geloof bepro-
even. Soms doet hij in zijn wi-
jsheid iets anders dan wij graag 
willen. Toch mogen wij weten, 
dat Hij almachtig en wijs is. Hij 
is altijd bereid ons te geven wat 
goed en nuttig voor ons is. 
JO�GELUI. 
Zet ‘m op voor het overgangs-
rapport! Wie met een examen 
bezig is, doe je best, lees de op-
dracht goed,  
wel 2x, heel veel succes!! Ga 
voor je diploma…. 
ZIEKE�/BEJAARDE�. 
Hoe gaat het met onze broeders 
en zusters in hun 2e jeugd? Wij 

gedenken u in onze gebeden. 
O.Fons, wat fijn dat we je weer 
konden begroeten in de dienst en 
je bent nog steeds even vrolijk al 
valt het niet mee. In Suriname 
zeggen wij:”Ala pier tievie a no 
lafoe” vertaald “Niet elke tanden 
show is lachen”, maar O.Fons , 
asjeblieft, blijf lachen hoor!...We 
zien je graag in de dienst, net als 
br.Rusch, 
zr. Heleen, goed hoor! 
In de meditatie van br.D’Arcy 
Lopes hoorden wij dit:”Wat bent 
u volgeling of discipel?” 
Een professor zei  jaren later van 
zijn student:”O dié, die volgde 
college, maar hij deed er verder 
niets mee. Niet zo leuk als dit 
van je gezegd wordt. 
Laten wij dus geen volgeling 
zijn, maar een discipel, laten wij 
wat doen met God’s woord, laten 
wij het  
doorgeven, laten horen, discipe-
len erbij “maken”, dat is onze 
taak hier in Zijn Koninkrijk. 
Gaan we ervoor?  Hoe?? 
Moeilijk?? Hij zal ons zeker de 
weg wijzen en ons de kracht 
geven. 
Christelijke groeten vanuit de 
Kerkenraad, Jet Baank. 
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Zo Gezegd 

Geloof in Kunst 

De lier aan de wilgen hangen   

Deze uitdrukking komt uit de 

bijbel. In Psalm 137:2 staat “Wij 
hebben onze harpen gehangen 

aan de wilgen, die daarin 

zijn..” Het verbannen volk is 

gestopt met dichten. De psalm 

zegt dus “harp”, een instru-

ment dat je niet gemakkelijk 

in een wilg hangt. Vermoede-

lijk is de verwarring te wijten 

aan de dubbele betekenis van 

het Hebreeuwse woord kinnor, 

dat zowel lier als harp kan be-

tekenen. 

Een tweede reden dat lier een 

beter woord zou zijn geweest, 

is de symbolische betekenis 

van het instrument als at-

tribuut van een dichter. Denk 

aan lyrisch. 

 

 

 

Naam maker: Paul Gauguin 1848 – 1903 

Naam schilderij: Visioen na de preek 
Materiaal: olieverf op doek (73 × 92 cm) — 1888 
Bevindt zich in: National Gallery of Scotland, Edinburgh 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

De worsteling van Jakob met de engel wordt vaak geïnterpreteerd 

als de worsteling met het geloof die sommige gelovigen ondergaan. Ja-
kob worstelde de hele nacht met de engel. Tegen zonsopgang klopte de 
engel eindelijk af en zegende hij Jakob. 
Gauguin toont de worsteling hier tegen een vuurrode achtergrond. Op 
de voorgrond schilderde hij een groep Bretonse vrouwen, die gelet op 
de titel net uit de kerk komen. De figuren op de voorgrond zijn te groot 
en belemmeren bijna het zicht op de worstelaars, die volgens de gang-
bare compositieregels centraal zouden moeten staan. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de kerk van Pont-Aven het werk weigerde toen Gau-
guin het aanbood... 

door Trijnie Meijer 

 Schepping Quiz  

Quiz: 
 

1. Welke scheiding bracht God op de eerste dag van de schepping aan?  
J. tussen links en rechts 
K. tussen mens en dier 
L. tussen donker en licht 
M. tussen arm en rijk 
 

2. Op de derde dag schiep God? 
E. planten en bomen 
F. mens en dier 
G. alle aapsoorten 
H. de olifant 
 

3. Op de vierde dag maakte God? 
T. elektriciteit 
U. een dansje 
V. zon, maan en sterren 
W. de noord-oosten wind 
 

4. Op de vijfde dag werd geschapen? 
E. vissen en vogels 
F. Paradijsvogels 
G. de dinosaurus 
H. Eva 
 

5. Op de zesde dag schiep God? 
N. vee, kruipende en wilde dieren èn mensen 
O. alleen de mensen 
P. alleen het vee, kruipende en wilde dieren 
Q. niets 
 

6. Welke taak gaf God aan Adam? 
Q. om namen te verzinnen voor bomen en planten 
R. om namen te verzinnen voor alle landen 
S. om namen te bedenken voor alle vogels en wilde dieren 
T. om namen te bedenken voor alle rivieren en zeeën 
 

7. Wie was het sluwst van de dieren? 
Z. de leeuw 
A. de zebra 
B. de slang 
C. de krokodil 
 

8. Wat zijn de namen van de kinderen van Adam en Eva? 
N. Isaak & Ismaël 
O. Kaïn & Abel 
P. Jakob & Esau 
Q. Jozef & Maria 
 

9. Welke vruchten hingen aan de verboden boom in het midden van de 
    tuin? 
L. appels 
M. sinasappels 
N. citroenen 
O. dat wordt niet in de bijbel genoemd 
 

10. Hoe oud werd Adam? 
J. 87 jaar 
K. 103 jaar 
L. 512 jaar 
M. 930 jaar 

Doe de Quiz over de schepping en zet de letters van de juiste 
antwoorden achter elkaar. Het gevonden woord is de oplossing. 

Oplossing: levensboom 
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Reli-Links 

I�DO�ESIË: MARTELI�G 
VA� GEWETE�SGEVA�-
GE�E�  
 

Johan Teterissa werd samen 

met 22 andere activisten op 19 
juni 2007 gearresteerd op de 
Molukken. Teterissa organi-
seerde een vreedzaam protest 
tijdens een overheidsceremonie 
voor de Indonesische president 
Susilo Bambang Yudhoyono.  
 
De activisten hielden een tradi-
tionele oorlogsdans en toonden 
een vlag die symbool staat voor 
de onafhankelijkheidsbeweging 
van de Republiek van de Zuid-
Molukken (RMS). Tijdens hun 
arrestatie en detentie werden de 
activisten veelvuldig gemarteld 
en mishandeld door de politie. 
Sommigen werden gedwongen te 
verklaren dat zij geen advocaat 
nodig hadden. De gewetensge-
vangenen werden veroordeeld tot 
gevangenisstraffen van tussen de 
vier en twintig jaar.  
 
Stuur uw brief naar: 
 
President of the Republic of In-
donesia  
Susilo Bambang Yudhoyono  
Istana Merdeka  
Jakarta 10110  
Indonesië  
E-mail: presiden@ri.go.id   
 
En een kopie naar:  
 
Ambassade van de Republiek 
Indonesië  
Z.E. de heer Junus Effendi 
Habibie  
Tobias Asserlaan 8  
2517 KC Den Haag  
Fax: 070 - 3643331  
E-mail: bidpen@indonesia.nl 
 
 
 
 

Your Excellency, 
 
Please allow me to draw your 
attention to the case of Johan 
Teterissa, who led 22 other activ-
ists in a peaceful protest in front 
of President Susilo Bambang 
Yudhoyono of Indonesia. On 19 
June 2007, he and the other ac-
tivists were arrested for perform-
ing a traditional war dance and 
unfurling a flag symbolic for The 
Republic of South Maluku inde-
pendent movement. During the 
arrest and their detention, the 
activists were repeatedly tortured 
and ill-treated by the police. 
 
Teterissa was first sentenced to a 
life sentence which has now been 
reduced to fifteen years on ap-
peal. Others are serving prison 
sentences between four and 
twenty years. Some detainees 
were forced to sign statements 
saying they did not need lawyers. 
Amnesty considers them to be 
prisoners of conscience. 
 
I call for Johan Teterissa and the 
other activist to be immediately 
and unconditionally released. I 
also call for an impartial and 
thorough investigation into the 
torture and other ill-treatment 
suffered by the detainees. 
 
I am confident of your good will 
and sense of justice. 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
(naam, adres) 

door Trijnie Meijer 
 

Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites 
met religieuze inhoud. 

www.thebricktestament.com 
Deze website bestaat sinds 
2001 en hierop treft u 
3.600 illustraties aan met 
lego, die 300 verhalen uit 
de bijbel vertellen. Rev. 
Brendan Powell Smith 
heeft sinds 2001 alleen aan 
de website gewerkt en 
sinds 2003 geeft hij ook 
boeken uit met de verhalen zoals u ze aantreft op de website. Lego is 
trouwens geen sponsor van de site. Deze site is uniek en ik zeker een 
bezoekje waard. 

www.trolleybus.nl 
Deze site heeft een dubbele bodem. Je leest 
hier een klein beetje over trolleybussen en 
je kunt een beetje leren over het leven met 
God. Over het contact met “boven”. Dit 
onderdeel vind je steeds via de knop 
“Anders bekeken”. De vergelijking tussen 
de trolleybus en de mens die allebei 

verbinding nodig hebben met de bovenleiding is leuk gemaakt. 

www.christenhistorici.nl 
Het doel van de Vereniging Christen Historici (VHC) is het bevorderen 
van de gedachtevorming over de geschiedenis vanuit christelijk 
perspectief. Men geeft een kwartaalblad uit, dat “Transparant” heet. Op 
dit moment is men druk doende om veel artikelen uit het blad te 
digitaliseren en op de site te plaatsen. Een interessante site als u 
geïnteresseerd bent in geschiedenis vanuit een christelijk perspectief.  

www.500jaarcalvijn.nl 
Deze website is een initiatief van het Instituut voor 
Reformatie-onderzoek (Theologische Universiteit 
Apeldoorn), in samenwerking met de werkgroep 
Herdenking Calvijn 2009 en de werkgroep 
Jongeren Educatie 500 jaar Calvijn. Op deze site 
vindt u heel veel informatie over Calvijn. Wie was 
hij, wat is Calvinisme? Welke invloed heeft het 
Calvinisme gehad, of heeft het nog steeds,  op het 
leven van mensen? U treft hier ook veel links naar andere Calvijn sites 
en downloads. 

www.bijbellessen.nl 
Deze site is gemaakt in de vorm van een boekrol, alleen 
zal uw scherm er niet van gaan krullen. Je moet het 
scherm heen en weer bewegen om het te kunnen lezen. 
Het is een mini-bijbelcursus waar je meer te weten kunt 
komen over het onderwerp: Feesten in de Bijbel. Je 
kunt op deze site acht lessen volgen.  Als je alle lessen 
maakt, kost dat je ongeveer 20 minuten.  
Door het goede antwoord aan te klikken, ga je verder 
naar de volgende les. Als je een les goed hebt gemaakt, 
verschijnt er een vaantje onder aan de boekrol. Je kunt 
dus acht vaantjes verzamelen. Leuk en leerzaam. 
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MOPPEN: 

 

Jantje komt bij een doe

-het-zelf-zaak en vraagt om spijkers. De man 

achter de balie zegt: "Hoe lang moet je ze 

hebben?" Antwoordt Jantje: "Hoe lang kan je 

ze missen?"  

 

Vader tegen Jantje: "Nou, wat heb jij een 

blauw oog, hoe heb je dat zo gekregen?" 

Jantje: "Dat heb ik niet gekregen! Daar heb ik 

hard voor moeten vechten!"  

 

Hoe heet de hond van een brandweer? Fikkie. 

 

Een houtworm heeft een uitstapje gedaan naar 

de haven. Als hij thuiskomt, zegt hij tegen zijn 

vrouwtje: “Er is een houtlading uit China 

aangekomen. Zullen we vanavond Chinees gaan 

eten?” 

 

Moeder heeft zeven appels en zes kinderen. Ze 

wil elk kind evenveel geven. Wat moet ze doen? 

Appelmoes maken. 

 

Er gaat een man naar de dokter en zegt: 

"Dokter ik ben gebeten door een krokodil!" 

Zegt de dokter: "Ja, dat doen ze!" 

 

Truus is bij Joke op bezoek en Joke biedt 

Truus koffie aan. Zegt Truus: “Nee, dank je 

wel, maar als ik ‘s avonds koffie drink kan ik 

niet meer slapen.”  Waarop Joke zegt: “Goh, 

dat is ook sterk, ik heb het net andersom. Als 

ik slaap kan ik geen koffie drinken.” 

 

Paul mag blijven slapen bij Peter. Peter laat 

hem zijn kamer zien en zegt: "Je mag hier 

slapen, maar je moet wel opletten, want dat 

bed is niet erg stevig." "Dat geeft niet", zegt 

Paul, "ik slaap heel licht." 

 

Wat is de moderne benaming van een postduif? 

Een e-meeuw. 
 

Er zit een Belg op een bank een banaan te eten. 

Komt er een Nederlander voorbij en vraagt: 

"Pel jij je banaan nooit voordat je hem op eet?" 

"Nee", zegt die Belg, "want ik weet toch al wat 

er in zit." 
 

Het is groen en je kunt ermee door het hele 

huis praten. Een inter-komkommer. 

Het koninklijke bruiloftsmaal 
 

“Er was eens een koning die een groot bruiloftsmaal klaar liet 

maken. Er werden lange tafels gedekt, kaarsen aangestoken en 

het heerlijkste eten werd op die tafels uitgestald. De koning 

stuurde zijn knechten weg om al zijn vrienden uit te nodigen 

voor dit grote feest. Maar ze waren niet eens blij met de 

uitnodiging. De vrienden van de koning hadden helemaal geen zin 

om te komen. “Het spijt ons”, zeiden ze tegen de knechten, 

“maar we hebben echt geen tijd.” Want de één had net een 

akker gekocht, die hij wilde gaan bekijken en een ander stond 

klaar om een zakenreis te gaan maken. Een derde was net 

getrouwd en wilde liever thuis blijven. Zo hadden ze allemaal 

wat. De knechten gingen naar het paleis terug en vertelden dat 

niemand wilde komen. De koning werd ontzettend boos. “Alles 

staat klaar voor het feest”, riep hij, “en mijn vrienden zeggen 

dat ze geen tijd hebben? Dan zijn ze het ook niet waard om bij 

mij te gast te zijn. Het spijt me dat ik ze heb uitgenodigd. Ik 

heb me vergist! Dit feest is ook niet alleen voor mijn vrienden 

hier uit de stad, maar het is voor iedereen! Alle tafels staan 

gedekt. Het feest zal doorgaan!” 

Weer stuurde de koning zijn knechten erop uit. “Ga naar de 

straten en pleinen en nodig iedereen uit die je daar maar 

tegenkomt. Ga tot in de verste uithoeken, haal de armen en de 

blinden, de bedelaars en de kinderen, en breng ze naar de 

feestzaal. Het is feest voor iedereen!” 

De knechten gingen naar de sloppen en stegen en haalden de 

mensen naar het feest. De grote zaal liep vol, de ereplaatsen 

waren voor de armen en geringen. Het werd één groot feest. 

“Zo zal het ook zijn op het grote bruiloftsfeest van mijn 

Vader”, zei Jezus. “Het wordt geen feest voor speciale 

vrienden, maar een feest voor iedereen!”. 


