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I had just commenced writing
on the biblical insight into
“Giving” for the growth and
maintenance of the Church and
the advancement of the Mission
of Christ, when I was interrupted
by news of the earthquake in
Haiti. As I followed the news, it
soon became apparent what a
colossal catastrophe this earthquake, measuring some 7.2 on
the Richter Scale was. For it had
carved a swath of death to tens of
thousands of persons and injuries, ranging from life threatening to minor, to tens of thousands
of others and left an entire nation
horror struck, with many severely traumatized. The devastation as well as destruction to
property is so severe as to be unimaginable, and raises serious
questions about the prospect of
the rebuilding of the shattered
city of Port-au-Prince and other
towns now in rubble and ruins.
The death toll from this horrific
catastrophe is being estimated at
some 100,000 people and could
very well exceed this already
staggering figure, when the final
tally shall have been made. It is
also quite obvious to anyone that
the cost of rebuilding would be
equally astronomical, surely
amounting to hundreds of millions of dollars. This natural disaster, for the colossal magnitude
of its toll on human life and virtual total destruction of property,
ranks amongst the worst in human history.
For this earthquake which occurred suddenly and without any
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warning whatever, with such savage ferocity that everything in its
path was flattened and crushed
within a matter of seconds, serves
as a poignant reminder to us human beings of the brittle, fragile
and precarious nature of our exis-

tence as well as that of our societies. One moment we are full of
life, bubbling with energy, vigour
and vitality with hope, dreams,
aspirations and plans for the future of our lives: the next moment
Vervolg op pagina 2

In Kidzzz Cornerr deze maand:
Een verhaal over Abraham.
En zoals altijd natuurlijk de
moppen

2

Februari 2010 VPG NIEUWS
Vervolg van pagina 1

lifeless - broken, crushed, flattened into rubble with the pall of
death all around amidst terrorized
cries
and screams of agony.
There has been, however, a most
remarkable phenomenon which
is that in the midst of this horrifying and terrifying tragedy, the
human spirit of indomitability
within Haiti as well as without is
amazing to behold. For from
within the throes of this incomprehensible scenario of destruction, brokenness, pain, suffering,
fear, despair and death emerged
stories of belief, faith and hope in
God, as well as stories of God’s
miraculous saving acts. Amongst
these is the very touching story
of the man pulled from the rubble
who said he never lost faith in
God’s ability to save him if that
was God’s will for his life. Then
there is the story of the woman
rescued uninjured from her entombment who said she never
gave up hope but instead prayed
that God might rescue her if he
so chose to do. There are as well
the stories of several other people
including infants, trapped
amongst the dead, rescued alive
and well from what should for all
intents and purposes have been
their graves, several days after
the earthquake struck. Furthermore there is the continuing
demonstration of the fortitude
and tenacity of the tens of thousands of the Haitian people,
many bearing injuries, now organized into “tent communities”
who have become virtual refugees in their own country. Then
from the human family from
around the world has flowed an
outpouring of brotherly concern,
generous sharing, humanitarian
care, Christian charity, selfless
actions and other acts of human
compassion, courage, chivalry
and nobility. These by far have
overshadowed the darker side of
humanity seeking to rear its ugly
head in acts of bullyism, exploitation, criminality and sexual and
other forms of violence.

Faced with calamities of such
horrific proportions, some persons question the very existence
of God while others raise questions such as: ‘Where is God in
all this?’ ‘Why has God allowed
this?’ and ‘Why has God abandoned us in this our time of dire
need?’ Having to struggle with
such questions sometimes causes
people to lose belief, faith and
hope in God. However, difficult
though it is when beset by situations such as that in Haiti, to understand the purpose and will of
God, my belief is that God wants
only the best for us human beings, his children, and so works
always to ensure our good and
well being. Therefore, to think,
believe, suggest or articulate divine responsibility for destructive
and death-dealing acts such as
has occurred in Haiti is in my
view the greatest contradiction of
who God is. Rather, I see the saving and healing hand of God at
work in situations of human catastrophes and disasters. It is
there in the stories of belief, faith
and hope, and made clearly visible in the miraculous rescue acts
in Haiti. It is there in the stories
of human care, compassion, courage, selfless actions, brotherly
concern and generous giving and
sharing. Yes, all these speak of
God’s presence in the midst of
human tragedy, pain and suffering granting comfort, calm and
peace and instilling assurance of
the day of joy and gladness that
will dawn after the night of weeping and sadness is over.

door P. Jan Boodt

zusters

negatief saldo over 2009 nog
slechter uit zal vallen. In 2007
was het saldo positief omdat we
toen de pastorie aan de Cas
Coraweg verhuurden aan de
VPCO waar het negatieve resultaat van 2006 werd weggewerkt.
Bovendien zijn we toen gestart
met rigoureus bezuinigen.
De opbrengst uit de kerkelijke
bijdrage is iets gestegen, maar
dat is maar 6% ten opzichte van
2007 terwijl de uitgaven met ongeveer 9 % zijn gestegen. En die
stijging van de uitgaven zal zich
voortzetten.
Een van de gestegen kostenposten zijn de kosten van de begraafplaatsen. Op de begraafplaatsen was er een grote achterstand in onderhoud. We kregen

De tabel inkomsten en lasten is
een overzicht van de inkomsten
en de lasten over de jaren 2006
tot en met 2008. Wat opvalt, is
dat per saldo zowel 2006 als
2008 negatief waren en de verwachting is helaas, zoals de
prognose er nu uitziet, dat het

daar veel opmerkingen over. Er
moest daar dan ook iets gebeuren. We zijn vervolgens de
begraafplaatsen beter gaan
schoonmaken. Ook zijn we bezig
om alle graven opnieuw in kaart
te brengen en te registreren, wat
ook een groot aantal jaren was

Where our God is, there also
should we his believers throughout the world and particularly we
of the United Protestant Church
of Curacao be. There partnering
our Lord in the service of the labour of love so as to affirm, save
and sustain the lives of the
bruised, battered, terrorized and
traumatized such as the people of
the beleagured and nigh broken
nation of Haiti. May our prayers
be that God in his infinite love,
grace and mercy uphold and keep
them in this time of their gravest
and most dire need.

Van de Kerkvoogdij
Beste kerkleden, broeders en

breide afkondigingen waren er
helaas maar enkele kerkleden
aanwezig. Ongeveer 25 leden
van de 1400 mensen die ingeschreven staan. En de meesten
waren er qualitate qua aanwezig,
zoals kerkenraadsleden, dominees en KV-leden. Kennelijk
leeft bij veel mensen de kerk niet
meer. Zoals een kerklid opmerkte naar aanleiding van een
andere bijeenkomst met een
slechte opkomst: “men heeft het
te goed en dan heeft men geen
belangstelling en tijd meer voor
God”.
Maar met diegenen die wel aanwezig waren hebben we een
goede open discussie gehad waar
we nu in VPG-nieuws verslag
van zullen doen.

Op 25 november 2009 heeft in de
Flamboyant de gemeenteavond
plaatsgevonden. Ondanks uitge-
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nagelaten.
Een tweede kostenpost zijn de
onkosten van de predikanten. Dat
komt voornamelijk door de huur
die we moeten betalen voor de
pastorieën. Het zijn deze twee
posten, de begraafplaatsen en de
huur van de pastorieën, die voor
een negatief saldo zorgen. En dan
zijn we nog gelukkig dat de
salarissen van de dominees voor
een groot gedeelte door de overheid worden betaald. Anders was
het negatieve saldo nog hoger
uitgevallen. We moeten wel pastorieën huren omdat ook bij de
twee vorige pastorieën, zowel de
Cas Coraweg als bij de Oranjestraat, de kosten van het onderhoud zeer hoog dreigden op te
lopen door jaren van achterstallig
onderhoud. Gelukkig hebben we
de twee huizen inmiddels kunnen
verkopen, waarover later nog iets
zal worden verteld.
Duidelijk is in de tabel te zien dat
aan de lastenkant de andere posten bevroren zijn. De laatste tijd
hebben we enorm bezuinigd op
allerlei bijkomende kosten, maar
het blijkt niet mogelijk te zijn dit
verder te doen dalen. VPG
nieuws bijvoorbeeld blijft een
hoge onkostenpost. Het verspreiden van het kerkelijk nieuws is
van cruciaal belang, maar het
blijft zinvol om te zoeken naar
een manier waarop we de hoge
onkosten van drukwerk en verspreiding kunnen bestrijden
Het beeld is uit de tabel inkomsten-lasten, zoals we die hier
w e e r ge ve n , n o g r e d e l i j k
rooskleurig te noemen.
Kijkt u echter naar de tabel begroting, dan komt er een veel

veranderen, hetgeen natuurlijk
niet helemaal waar is, omdat de
kosten zullen stijgen, hetgeen ik
boven al heb vermeld, Maar er
staan nu wel een aantal posten op
die we vanwege een goed
overzicht op het eerdere overzicht
van inkomsten-lasten hebben
weggelaten. Namelijk de onderhoudskosten van de kerkgebouwen. Bij alle drie de kerken is er
sprake van een grote onderhoudsachterstand. Daar moet dringend
iets aan gedaan worden. Maar
voor het wegwerken van die
achterstand is geen geld beschikbaar. Bovendien staat er ook nog
een schuld aan de diaconie. We
zijn overigens de diaconie dankbaar dat we die nog niet direct
hoeven af te lossen.
Maar er zal toch iets moeten gebeuren, want zo kan het niet
verder gaan. We hebben in feite
minimaal ANG 2½ miljoen nodig, tenzij we de Emmakerk niet
gaan opknappen, maar zelfs dan
is er nog ruim ANG 400.000 aan
inkomsten nodig per jaar.
De reden van dit alles is, dat we
op te grote voet leven met drie
kerken wat de uitgaven betreft en
dat de inkomsten – de kerkelijke
bijdrage en de inkomsten uit de
kerkcollecte – volstrekt niet voldoende zijn om de kosten te dekken.
In de discussie, waarvan we maar
een klein gedeelte kunnen weergeven, waren er een paar belangrijke vragen.
De eerste vraag was: de pastorieën zijn nu verkocht en kan met
de opbrengst daarvan niet het
onderhoud van de kerken worden
verzorgd? Ons antwoord daarop

richt. Want het zou betekenen
dat, als we daartoe over zouden
gaan, binnen de kortste tijd al het
geld opgebruikt zou zijn. We
zouden dan geen geld hebben
voor eventueel nieuw aan te kopen pastorieën, noch geld hebben
voor verder onderhoud. Veel beter is het daarom om het geld dat
de pastorieën hebben opgebracht
te gebruiken voor een fonds dat
wordt uitgezet en met de rente cq
opbrengst daarvan in de komende
jaren te gaan werken. Zouden we
dat geld nu aanbreken dan leert
de ervaring dat er in zeer korte
tijd geen geld meer aanwezig is.
De kerkvoogdij heeft hiervoor
meerdere financieel deskundigen
geraadpleegd die allen onderschreven dat het belangrijk is om
een fonds cq stichting te creëren
dat ervoor zorgt dat het geld
creatief i.e met winst, wordt beheerd.
Een tweede opmerking kwam
van vrijwel alle aanwezige Emmakerkleden naar aanleiding van
wat er dan anders gedaan moet
worden. Verhoging van de kerkelijke bijdrage? Ja zeker, maar
daar redden we het alleen niet
mee.
Nee, de grootste kostenpost zal
de miljoenenverslindende restauratie van de Emmakerk worden
en de vraag van een van de Emmakerkleden was of we dat wel
moeten doen. Er moet zeker iets
aan het opknappen van de Emmakerk worden gedaan. Maar dat
zal in ieder geval veel geld gaan
kosten ook als we subsidie
zouden krijgen. Voor een eventuele restauratie moeten we als
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gemeente zelf nog minstens een
miljoen gulden bijdragen.
Vanuit de zaal kwam toen spontaan de opmerking van de Emmakerkleden om dan de Emmakerk maar te verkopen. Dat
scheelt in de kosten, er zal een
dominee minder nodig zijn en
met de opbrengst kunnen we vervolgens een heleboel zaken,
waar nu geen geld voor is, realiseren. De kerkvoogdij staat hier
niet negatief tegenover maar beseft dat er dan nog wel een lange
weg te gaan is. Maar het is wel
de enige oplossing om de financiële huishouding van de VPG te
saneren.
Voor dit moment laten we het
hierbij met het verslag. Uit de
discussie is wel duidelijk geworden dat de kerkelijke bijdrage van ANG 400 bij lange na
niet voldoende is.
Niet iedereen betaalt ANG 400 ,.
Er zijn velen voor wie de ANG
400 al veel is. Maar er zijn er
zeker ook die onderbetalen. Hoe
het ook zij, de ANG 400 zou de
minimale bijdrage voor iedereen
moeten zijn. Maar uitgaande van
de volledige begroting zou een
bedrag van ANG 600 als minimumbijdrage nog beter zijn.
In een volgend stuk zullen we
verder ingaan op het betaalgedrag. Want dat is slecht te noemen en daar ligt een groot
probleem. Een probleem dat ons
allen aangaat want op den duur
staat of valt daarmee de VPG.
Want als er geen geld meer is
kunnen we maar beter de VPG
opdoeken. En willen we dat ??

P. Jan Boodt, voorzitter
Maritza Bakhuis, lid belast met toezicht op het personeel
Franklin James en Jan Teeuwen namens de Ebenezerkerk
Orlando Griffith, namens de Emmakerk
Rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage:
RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911
GROOTSE BAZAAR OP 29 MEI 2010 IN DE EMMAKERKTUIN

slechter beeld tevoorschijn. Voor
de duidelijkheid zijn we in deze
tabel ervan uitgegaan dat zowel
de inkomstenkant als de kostenkant niet of nauwelijks zullen

was dat inderdaad met die opbrengst het onderhoud zou kunnen worden geregeld. Maar dat
onderhoud zou alleen maar voor
korte tijd kunnen worden ver-

Op 12 mei a.s. herdenken we dat het gebouw van de Emmakerk 70 jaar
bestaat. Daarom organiseren we op 29 mei 2010 een grootse bazaar,
waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor de restauratie van het Emmakerkgebouw. Noteert u de datum alvast? Uiteraard hebben wij uw
hulp nodig. Vrijwilligers van onze drie kerken nodigen wij uit om in
één van commissies mee te werken.
Heeft u thuis nog bruikbare artikelen, die u niet meer gebruikt, maar die
wel op de bazaar verkocht kunnen worden? Doneer ze a.u.b.
We houden u op de hoogte en zullen in de maart-editie van VPG-News
meer details bekend maken. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de Bazaarcommissie van de Emmakerk:
Hanco de Lijster
Farida Da Costa Gomez
Tel. 510-4753
Tel. 526-1566 / 432-6331
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VPG Nieuws (News) via Email
Wij willen u de gelegenheid bieden om uw VPG Nieuws direct,
nadat de kopij naar de drukker is
gegaan, via e-mail te ontvangen.
De maandelijkse kosten van het
kerkblad bedragen ca ANG
2.000,- per maand. Een flink bedrag op het budget. Toezending
via e-mail kan dus een belangrijke besparing opleveren op de
portokosten.
Bent u geïnteresseerd om de VPG
Nieuws elektronisch te ontvangen
meldt u dan aan middels het zenden van een e-mail met uw naam
en huidig postadres naar de redactie, via e-mail adres:
vpgnews@gmail.com en u ontvangt uw VPG Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have the VPG News sent to
you by email, as soon as the
printer’s copy is available.
This way we can save on our
costs of about ANG. 2,000.00 per
month.
If you are interested in receiving
the VPG News by email, please
subscribe by sending an email to
the editorial staff, email address:
vpgnews@gmail.com and you
will receive your next VPG News
in colour. Please, also include
your name and street address.
Krijnie Wout.

Krijnie Wout.

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

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

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

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

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

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

De redactie houdt het recht om
ingekomen kopij in te korten of
niet te plaatsen.
Kopij voor de eerstvolgende
editie kan worden ingeleverd
tot uiterlijk woensdagmorgen
17 februari 2010.

U kunt ons ook horen op de radio!
Radio Top FM 93.3
Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur
6 februari
13 februari
20 februari
27 februari

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

Bijbelleesrooster voor Februari 2010
© Antilliaans Bijbelgenootschap
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari
1 maart
2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart

Hebreeën 2:5-18
Lucas 2:22-40
Jesaja 6:1-13
1 Korinthiërs 15:1-19
1 Korinthiërs 15:20-34
Lukas 4:31-44
Lukas 5:1-11
1 Korinthiërs 15:35-58
1 Korinthiërs 16:1-24
2 Korinthiërs 3:12-46
Lukas 9:28-43a
1 Korinthiërs 9:16-27
Hebreeën 12:1-15
1 Johannes 2:7-17
Psalmen 19:1-14
Fillipensen 3:1-21
2 Korinthiërs 5.14-6.13
Deuteronomium 26:1-11
Psalmen 91:1-16
Romeinen 10:5-21
Lucas 4:1-13
Fillipensen 4:1-23
Genesis 15:1-18
Psalmen 27:1-14
Lucas 13:22-35
2 Timotheus 2:1-13
2 Timotheus 4:1-8
Psalmen 21:1-13
Exodus 3:1-15
Jesaja 55:1-13
Psalmen 63:1-8
Psalmen 103:1-14
1 Korinthiërs 10:1-17
1 Korinthiërs 10:18-11:1
Lucas 13:1-9
Jozua 5:9-15
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Adverteren

Kerkdiensten in November 2009

Nieuwe tarieven

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld
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De redactie van VPG Nieuws heeft onlangs de mogelijkheid weer geopend om voor geïnteresseerden een advertentie in ons kerkblad te plaatsen. Dit om ook op die manier te proberen de druk- en porti kosten te
compenseren.
Teneinde te bereiken dat de prijs geen belemmering hoeft te zijn voor
adverteren is met ingang van heden de prijs aangepast. Met ingang van
editie November 2009 zal de prijs per advertentie ANG 60 per advertenite bedragen. Neemt u een abonnement voor de periode van 1 jaar (10
edities) dan bedraagt de prijs ANG 500,- per jaar.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.
Email: vpgnews@gmail.com

Distributie
De redactie van VPG is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van
de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere
maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem
dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs.
Email: vpgnews@gmail.com
Ebenezer Church
Oranjestraat 111
07/02
14/02
17/02
21/02
28/02

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

Rev. L. Warren(H.C.)
Sr. Y. Isidora
Rev. L. Warren(Ash. Wed.)
Diaconie Sunday in Fortkerk
Rev. L. Warren

Fortkerk
Fort Amsterdam
07/02
14/02
21/02
28/02

Nog niet bekend
Ds. A. van den Bor
Diaconie zondag
Br. L. v/d Wolde

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.

Emmakerk
Barentslaan 11
07/02
14/02
21/02
28/02

Ds. H. Végh(H.A.)
Br. T. Prade
Diaconie zondag in Fortkerk
Ds. H. Végh
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News from Ebenezer Church
EBENEZER 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
Br. D. Nisbeth

527 9173
736 9244 work
733 1628
563 0557
747 0385 res
512 2483
767 9068 res
691 2660

Br. J. Teeuwen
Deacons:
Br. A. Fernandes
Sr. Bernita Lester

562 9777

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

Ebenezer News
by Rev. L. Warren
Ebenezer At The Start Of Its
81st Year Of Christian Ministry
And Mission

Ebenezer has commenced this
new year 2010, the 81st year of
its ministry and mission services
to its community of Nieuw Nederland, Steenrijk, Cher Asile,
Monte Verde and Marie Pampoen, with its now customary
Epiphany, Covenant Renewal
and Holy Communion Service,
which was a deeply moving and
memorable experience. The
members all joined together in
pledging anew their continued
service and commitment to
Christ, his Church and his Mission.

All

Church auxiliaries have
been quite busy with preparations
of their programmes and budgets
for the year. The Church Board
too is busily engaged in putting
things in place for its first retreat
at which the Church Programme
and Budget for the year would be
finalized, endorsed and adopted
for implementation. At this Retreat too, there will be review of
the vision and mission statements
of the Church to ensure that they
still reflect the prevailing realities
that are significant to our mission
focus and thrust ensuring that
they maintain their relevance.
The Board Retreat will also discuss the list of duties and responsibilities of elders and deacons,
always matters for periodic review, reminders and if thought
necessary, amendments.

Ebenezer has just commenced
operations of the Miss Lee Foundation, its vehicle for effecting its
holistic mission thrust. Registration is continuing for persons
wishing to access the various
courses that are being offered.
These include After School Lessons for children, Computer Lessons for especially children and
teenagers and also for anyone
else who is interested, Handicraft
Classes for children and teenagers, Cooking and Crocheting
Classes for adults, Care and Socializing Sessions for the elderly
and Sports Sessions for especially
children and youth, amongst others that will be phased in during
the course of the year.

The schedule of the programme
activities now being offered is as
follows:
Monday
After School Lesson
3:00 – 4:30 p.m.

Friday
Elderly Care and Socialization
9:00 – 12:00 noon
Friday,
Computer Lesson
4:00 – 6:00 p.m.

up for tours to Bonaire and St.
Maarten respectively during the
course of the year. These are significant activities that will give
significant boost to their experience enlargement acquisition.

T

he Church Board along with
the Board of the Miss Lee Foundation will soon engage in a social activity for entertainment,
relaxation and the forging of a
closer working relationship.

Saturday
Computer Lesson
2:00 – 4:00 p.m.
Saturday
Sports
4:00 – 6:00 p.m.

The Men’s Fellowship at Ebenezer is fashioning a plan to
reach out to other men’s groups
as well as men of its sister
Churches and other Churches for
the purpose of building a networking capability to enable collaboration on initiatives that
would enhance the life of people,
Church and community.

The children and youth of Ebe-

E

benezer is very hopeful that
this will be a year of continued
success of its mission thrust for
the benefit and good of the
Church and also that of the immediate Church community.

I

conclude news from Ebenezer
for this issue of VPG News by
presenting the following schedule of the immediate upcoming
activities:

nezer have already begun to gear
Tuesday
Cooking and Crocheting
4:00 – 6:00 p.m.
Wednesday
After School Lesson
3:00 – 4:30 p.m.
Wednesday
Handicraft
5:00 – 6:30 p.m.
Thursday
After School Lesson
3:00 – 4:30 p.m.

Activities
January/February 2010
January 30, 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

- Church Board Retreat

January 31, 6:00 p.m.

- First Church Family Service

February 1,

- Soup Sale
- Men’s Fellowship

February 14, 4:00 p.m.

- Valentine’s Day Low Tea
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Kindernevendienst in Hofi Barbolina

Historia di Otrobanda
PARTI 5

Militarnan a defendé e tereno
un pia, un pia. Pero kiko e poko
hendenan por hasi kontra di un
forsa may6 ku di un momentu pa
otro tabata bira mas grandi.
Miéntras e tres promé trùknan a
bini di banda di Pietermaai, un
ratu despues a yega otro trùk ku
trupa, ku sigun mi ta informá a
forma banda di Rust, i di Rio
Canario tambe a bini trùknan ku
hende armá di moda ku den un
mínimo di tempu e kantidat di
hende a oumentá di 5 te 600 hende. Ta sigur ku banda di e revolushonarionan tabatin vários hende heridá, i morto, probablemente nan a bai ku nan, komo
despues ku nan a retirá no a haña
ningun. Di parti di militar tabatin
seis heridá i 5 a fayesé. E militarnan Narain i Nelstein a fayesé.
Tambe a fayesé e militar Jansen
den e tiroteo aki, i e militar van
Zuylen, ku a haña bala den pechu
i lomba i ku a fayesé despues.
Gobernador Fruytier sintá den su
palasio tabata tende e tiroteo den
Waterfort, [ku tabata situá kaminda e hotèl di van der Valk ta
awor aki].
Un empleado di dje a bin partisipá, ku tin un tiroteo masha teribel
den Waterfort i ku Urbina tabata
poderando di mando den e fòrti.
E revolushonarionan tabata grita
bisa ku ta presidente Gomez di
Venezuela ta doño di Kòrsou.
Tendiendo tur e kosnan aki, su
ekselensia a pensa, ku di un ora
pa otro Urbina ku su trupa por
ataká su palasio.
EI a disidí di hiba su famia na
kas di luitenant Berger, ku ta biba den fòrt Amsterdam serka di
su palasio. El a sali di su palasio i
e la hiba su famia serka luitenant
Berger i el a laga nan na su en-

kargo. Ei nan ta seif el a pensa.
Luitenant Berger ta un militar di
su gobièrnu.
Un ora despues di e tiroteo Urbina a forma un komishon i el a
presentá ku e komishon seka su
eksl. pa nan bai disidí kiko ta bai
sosodé. Den e komishon tabatin
Urbina i kapitan Borren.
Sr. Suterland, un empleado haltu
di gobièrnu, a bai huntu komo
intérprete. Urbina a hiba 6 revolushonario huntu ku nan.
Kapitan Borren a anunsiá ku Urbina tin Waterfort den su poder i
e mes ta prisionero di Urbina i su
revolushonarionan. I no tabatin
moda pa organisá un kontra atake, i el a konsehá su eksl. Fruytier pa laga Urbina sali mas lihé
posibel for di Kòrsou ku su revolushonarionan. E asalto tabata
asina di gòlpi ku den ménos ku
un kuartu di ora Urbina tabatatin
henter Waterfort den su poder.
Gobernador Fruytier a negoshá
ku Urbina ku e mester sali for di
Kòrsou mas lihé posibel ku su
revolushonarionan.
Pa fasilitá su salida e ta pone e
barku Hulandes ku a kaba di
drenta haf na su disposishon. Urbina a eksigí ku ta e barku merikano Maracaibo nan ke i ningun
otro.
E ora ei su eksl. a ofresé e barku
Aleman ku ta pará pa sali. Urbina
a para ariba ku ta e barku Maracaibo nan ke, despues Urbina a
partisipá ku e tin entendí ku su
eksl. a manda buska ayudo di un
bapor di guera. Pa evitá tiramentu
durante nan trayekto di palasio di
gobernador pa klep, kaminda Maracaibo ta ankrá, e ta bai ku su
eksl., kapitan Borren i algun di e
rnilitarnan den su trupa, komo
rehen.

Menasa di Urbina.
Urbina a bisa tambe ku e ta pone
su eksl. kompletamente responsabel pa tur loke pasa nan durante
nan trayekto di su palasio pa klep.
“Pasobra”, el a sigui, “mi tin Kòrsou pa un gran parti miná ku dinamit, si pasa nos algu mi ta laga
bula un gran parti di Kòrsou,
despues nos ta sakia i kima henter
Otrobanda i Punda, i lo mi laga
bula e refineria di Shell”, e tempu
ei C.P.I.M. Gobernador Fruytier a
disidí di entregá su persona den
man di Urbina ku su revolushonarionan, baha su kabes i kompañá
nan bai bordo di e barku Maracaibo rumbo pa Venezuela. Hasiendo esaki el a skapa Kòrsou di un
desaster di marka mayó, kimamentu, sakiamentu, matamentu i
bulamentu ku dinamit. Su eksl. a
entregá su persona den man di
Urbina i su revolushonarionan sin
sa ki medida nan ta bai tuma
kontra di dje.
Kòrsou mester keda semper agradesido na gobernador Fruytier, ku
tabata sabi ki disishon tuma den
un tempu hopi difísil. Su eksl. a
baha bai huntu ku Urbina i kapitan Borren na ofisina di e direktor
di puerto pa regla algun kos ku e
direktor. Miéntras su eksl. tabata
na e ofisina, Urbina a bisa Kapitan Borren: “Nos ta doño di Kòrsou, nos por eksigí tur loke nos
ke, nos no ta hasi esaki, pasobra
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nos no a bini pa hòrta”.
Kiko su eksl. por hasi, e no por
hasi nada ménos sino entregá
kompletamente tur kos den man
di Urbina, entretantu e revolushonarionan a okupá e stashon di
radio di kabel, pa stroba pidi ousilio.
Promé nan tabata ke pa e barku
bin mara banda di Punda, pa barka hendenan i munishon ku mas
fasilidat. Pero tabatatin tantu difikultat ku nan a disidí di pasa
brùg.
Nan a kuminsá barka hendenan i
munishon, na e trabou aki e polisnan rnilitar a haña nan obligá pa
yuda, dos trùk grandi a trese un
kargamentu enorme di arma i
munishon i tambe un variedat
grandi di komestibel pa barka ku
e barku Maracaibo. Na bordo tabatatin komo 20 pasahero. En
total tabatatin 275 venezolano.
Nan a bai ku 197 skopèt, 14 metrayùr, 18 pistol, 75 klewangs
[sabel] i un suma di fl.3.500 for
di kaha di heru di inmigrashon.
Asina tur tabata na bordo nan a
manda avisá Urbina, Koronèl
Machado a manda su eksl. gobernador i Kapitan Borren kompañá
nan te na Klip di Red Line, ei lo
e laga nan bai liber. Urbina a kuminsá regla su trupa pa nan sali
bai klep.
Ta wordu continua

Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas recomenda pa dokternan den forma di capsula!
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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
Br. Luuk van der Wolde
(hulppredikant)

Kosteres
747 3879
461 5013
747 3950
747 7087
888-9447

Wijknieuws Fortkerk Ds. Afke Boezewinkel
De VPG-dienst van 10 januari 2010 in hofje Barbolina in beeld

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

462 6873
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KERK EN SAMENLEVING
IN TRINIDAD EN TOBAGO
Tijdens de Canacomconferentie van november vorig jaar in
Trinidad en Tobago kwamen
we in aanraking met de kerk
en de samenleving op deze
eilanden. Er waren vertegenwoordigers van de Presbyteriaanse en Schotse kerken
aanwezig, die ons informeerden over de situatie in hun
kerken en in de samenleving.
Maar eerst een stukje
geschiedenis om hun rapportages in een context te kunnen
plaatsen.
In 1592 namen de Spanjaarden officieel bezit van Trinidad. Onder hun bewind was
de rooms-katholieke kerk de
officiële kerk en het roomskatholicisme de officiële
godsdienst. Het roomskatholicisme werd nog versterkt door de immigratie van
Fransen tijdens de Franse en
Haïtiaanse revoluties.
In 1797 veroverde Engeland
het eiland op de Spanjaarden.
Vijf jaar later werd het ook
officieel afgestaan aan dit
land. Tobago werd in 1814
Engels. Met de komst van de
Engelsen kreeg ook het protestantisme voet aan de grond
op de eilanden. Zo ontstonden
er Anglicaanse, methodistische, moravische en baptistische kerken.
Van 1845 tot 1917 kwamen
147.000 Indiërs als contractarbeider naar Trinidad. Zij
brachten het Hindoeïsme en
de Islam naar het eiland. Wat
de Islam betreft zijn zowel de
sjiietische als de soennietische
stroming aanwezig. Toen later
Syriërs en Libanezen op het
eiland aankwamen, versterkten zij de moslimgemeenschap. Een deel van de moslimgemeenschap radicaliseerde. In juli 1990 pleegde
een kleine, radicale moslimgroep een staatsgreep, waarbij
verschillende ministers, onder
wie de minister-president, zes
dagen in gijzeling werden gehouden. Uiteindelijk mislukte
de staatsgreep.
Op Trinidad zijn er ook

geloofsgemeenschappen, die
beïnvloed zijn door hun Afrikaanse achtergrond, zoals de
Shango- en Shoutergemeenschappen. Ongeveer de helft
van de bevolking van Trinidad
en Tobago is van Afrikaanse
afkomst. De andere helft is
van Indische afkomst.
De Presbyteriaanse kerk van
Trinidad en Tobago, waarbij
wij te gast waren, bestaat
voornamelijk uit Indiërs. De
kerk is gesticht door SchotsCanadese zendelingen eind
19e eeuw. Mensen als dr. John
Morton en ds. Kenneth Grant
richtten hun aandacht op de
Indiërs. Velen van hen gingen
over naar het christelijk
geloof. Zo ontstond de presbyteriaanse kerk. Zij heeft op
het ogenblik zo’n 20.000 actieve leden. Plm. 10.000 zijn
niet-actief. De kerk heeft een
eigen theologische opleiding.
Op het theologisch seminarie
St. Andrew’s in San Fernando
studeren ca. zestig theologiestudenten. De kerk kent
ook een bloeiend jeugdwerk.
We ontmoetten tijdens de conferentie de jeugdgroep van de
Aramalyakerk in Tunapuna,
enthousiaste jongeren, die
graag iets willen betekenen
voor hun kerk. Ze hebben eigen bijeenkomsten en houden
elke maand een jeugddienst.
De presbyteriaanse kerk heeft
ook veel basis- en middelbare
scholen onder haar hoede.
Ook in het onderwijs mag
God gediend worden. Kerk en
geloof mogen ook een functie
hebben in het onderwijs aan
jonge mensen. Het presbyteriaanse middelbare onderwijs
begon in 1890 met de stichting van het Naparima College
en staat hoog aangeschreven.
De kerk geeft ook een kerkblad uit, waarin ze haar leden
informeert. Dit komt maandelijks uit en wordt in binnenen buitenland goed gelezen.
Ook voor de ouderen is er
veel te doen. Het ouderenwerk
floreert.
Ondanks dit alles kent de kerk

een verlies aan leden. Dit
heeft verschillende oorzaken:
men verliest leden aan de
evangelische en pinksterkerken; dit is een verschijnsel,
waarmee alle gevestigde
kerken, waar ook ter wereld,
mee te maken hebben. Verder
zijn er minder geboorten, zodat de kerk vergrijst. Ook
emigratie zorgt voor afname
van het ledenaantal..
Zoals ik al schreef in mijn artikel over de Canacomconferentie in het vorige VPGnieuws, werd tijdens deze
conferentie ook de Kerk van
Schotland in Trinidad en Tobago lid van Canacom. Deze
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Er zijn diverse bevolkingsgroepen. Op Tobago wonen
voornamelijk mensen van Afrikaanse komaf, maar de bevolking op Trinidad is divers. 40
procent heeft een Afrikaanse
achtergrond (het zijn afstammelingen van Afrikaanse
slaven) en eveneens 40 procent
bestaat uit Indiërs. 16 procent
bestaat uit mulatten. Kleine
minderheden zijn Europeanen,
Chinezen en Libanezen. Meer
dan de helft van de bevolking
is christelijk. Daarnaast zijn er
hindoe’s (24 procent) en moslims, zoals gezegd. Dit alles
levert spanningen op. Er zijn
raciale tegenstellingen. Het

Straatbeeld in Port-of-Spain

kerk is gesticht door de
Schotse zending en ademt de
sfeer van John Knox, de
Schotse kerkhervormer uit de
16e eeuw. Ze heeft nu minder
dan 500 leden. Er is een
groeiende samenwerking met
de presbyteriaanse kerk, die
ook historische banden heeft
met Schotland, zoals we al
zagen. De kerk vergrijst en
krimpt in. Onlangs moest er
een kerk in Port of Spain, de
hoofdstad van Trinidad,
gesloten worden. Het dak was
slecht en te duur om te herstellen. Men is naarstig op
zoek naar nieuwe leden. Wat
de prediking betreft is deze
kerk christocentrisch: men
stelt Jezus Christus in het
middelpunt.
De samenleving van Trinidad
en Tobago is kosmopolitisch.

land heeft een stabiele economie. Dit is te danken aan de
vele natuurlijke bronnen, die
het land heeft. Zo wordt er olie
gewonnen voor de kust. Overal
ziet men olieboortorens. Bij
San Fernando is een raffinaderij. Het land oogt welvarend, maar toch is er nog veel
armoede. Er is een grote kloof
tussen arm en rijk. Er zijn
mensen, die heel rijk zijn en
mensen, die heel arm zijn.
Een van de problemen van het
eiland is de stijgende misdaad.
Aan het begin van de conferentie kwam een politieofficier ons
waarschuwen tegen criminaliteit. De laatste vijf jaar is
de misdaad enorm gestegen. Er
zijn veel ontvoeringen. De
criminelen willen snel geld verVervolg op pagina 13
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Nieuws uit de Emmakerk
EMMAKERK
Wijk 3

Predikant
Ds. Hans Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: hans@vegh.tk
Website: www.vegh.tk

Wijknieuws Emmakerk

Dit is het eerste wijkbericht
in het nieuwe jaar. Ik wens u
nogmaals een gezegend 2010
toe. Moge God ons ook in dit
nieuwe jaar nabij zijn en onze
gemeente begeleiden op haar
weg. Ook in het nieuwe jaar
hopen we weer veel
activiteiten te ontplooien. Voor
de VPG zal dit jaar anders zijn
dan voorgaande jaren. Eind
januari is ds. Afke Boezewinkel vertrokken. We
danken haar nogmaals voor
haar enthousiaste inzet voor
de VPG en we wensen haar en
haar gezin Gods zegen toe in
Zaltbommel. Intussen is de
beroepingscommissie naarstig
op zoek naar een nieuwe
predikant voor de Fortkerk.
We wensen haar daarin veel
wijsheid toe. Hopelijk zal de
nieuwe predikant dit jaar nog
aantreden in de Fortkerk. In
de maand februari zal ik
beschikbaar zijn als consulent.
Daarna komt ds. Ben
Hengeveld voor enkele maanden vervangen.
Gebedsgroep
Elke dinsdagavond is er een
gebedsgroep van 19.00-19.30
uur in de consistorie van de
Emmakerk. We bidden dan
voor kerk en wereld, voor wat
ons maar bezighoudt. Zo mogen we lief en leed voor Gods
aangezicht brengen.
Bijbelstudie
Op donderdagavond om de

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)
(jeugd)
526 1566 (c)
Br. O. Griffith (kv) 737 7745
Website:
Emmakerk.freeservers.com

Diakenen:
Zr. C. Tevreden
Br. Hanco de Lijster

868 4247
510-4753

Kosteres:
Zr. M. Morgenstond

737 8985

Tel. 737 3070

Ds. Hans Végh

twee weken is er Bijbelstudie.
We komen van 19.30-21.00
uur bijeen in de consistorie
van de Emmakerk. We zijn nu
bezig met de bespreking van
het boek Prediker. De prediker
lijkt cynisch en sceptisch over
het geloof, het Godsbestuur en
de zin van het bestaan. Maar
wat is zijn werkelijke boodschap? Dat intrigeert ons en
daarnaar zijn wij op zoek. In
het kader hiernaast vindt u de
data.
Gespreksgroep “onder de
boom”
Eveneens op donderdagavond
om de twee weken is er een
gespreksgroep “onder de
boom”. We bespreken vrije
onderwerpen. Bent u
nieuwsgierig geworden? Kom
dan langs. U bent van harte
welkom.
Catechisaties
De catechisanten van 12 tot 18
jaar kunnen zich opgeven bij
mij. Vanaf 3 februari a.s. is er
weer belijdeniscatechisatie en
wel bij mij thuis. We beginnen
om 19.30 uur. Wie nog wil
meedoen, kan zich opgeven bij
mij.
Kerkdiensten
Op 7 februari hopen we weer
met elkaar het avondmaal te
vieren.
In het weekend van 14 februari
a.s. is het carnaval. De route
loopt langs de Maranathakerk

van de Evangelische Broedergemeente. Op zondag 14 februari a.s. is er een gezamenlijke dienst met de EBG. We
verwelkomen hen in onze Emmakerk. Br. Theo Prade hoopt
dan voor te gaan.
Op 21 februari a.s. begint de
lijdenstijd of de veertigdagentijd. De kleur van het kerkelijk
jaar is dan paars, als symbool
van boete en inkeer. We staan
in deze periode in het bijzonder stil bij het lijden van Christus.
Op 28 februari a.s. is er een
gezamenlijke diaconiezondag
in de Fortkerk. Speciale aandacht wordt besteed aan het
werk van het Antilliaans Bijbelgenootschap.

ACTIVITEITEN
Seizoen 2009/2010

Zangdienst
Op 26 februari a.s. is er weer
een zangdienst in onze Emmakerk. We beginnen om
19.30 uur. U bent van harte
welkom!

Bijbelstudie:
Prediker
‘s Donderdags op 11 en 25 februari van 19:30-21:00 uur.

Overleden
Op 11 november j.l. is br. Fernandes de Freitas overleden,
echtgenoot van zr. A.L. Fernandes de Freitas-Martijn. Hij
was 66 jaar. Br. Fernandes de
Freitas was geruime tijd ziek.
God zij onze zuster en haar
familie nabij.
Op 18 januari j.l. is zr. Macaré
overleden. Ze was jarenlang
ziek. God zij haar man en zoon
nabij. In het volgend nummer
van VPG-nieuws treft u een In
memoriam aan.

In de consistorie.
Gebedsgroep:
Wekelijks op dinsdag van 19:0019:30 uur.
Catechisatie 12 t/m 18 jaar :
De catechisanten kunnen zich bij
de predikant opgeven.
Belijdeniscatechisatie:
Wekelijks op woensdag vanaf 3
februari van 19:30-20:30 uur aan
de Kaya Rankil 71
Tijdens de schoolvakanties zijn
er geen catechisaties.
Onder de boom:
Vrije onderwerpen.
‘s Donderdags op 4 en 18 februari van 19:30-21:00 uur.

Zangavonden:
Maandelijks op vrijdag van 19:30
-21:00 uur in de Emmakerk
26 februari.

Huwelijksjubilea
Op 30 november j.l. waren br.
en zr. W. van Hoop 60 jaar
getrouwd. In diezelfde maand
waren br. en zr. Bert en Thea
Braam 35 jaar getrouwd. We
feliciteren beide echtparen met
dit jubileum en wensen hun
Gods zegen toe voor de toekomst.
Haïti
Op 12 januari j.l. werd Haïti
getroffen door een zware aard-
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beving. Langzamerhand drong
de zwaarte van deze natuurramp tot de buitenwereld door.
Er is onnoemelijk veel leed:
veel doden en gewonden, veel
materiële schade. Sommige
mensen zijn alles kwijt en
hebben geen dak meer boven
het hoofd. Langzamerhand
kwam de internationale hulp
op gang. Ook vanuit Curaçao
werd en wordt hulp geboden.

Moge God de bevolking van
Haïti steunen. Haïti heeft ook
in het verleden vaak te lijden
gehad van natuurrampen. En
mogen wij onze opdracht verstaan de naaste te helpen.

Fijne vakantie gehad? Voorbij is
ie. Ga weer stevig aan je huiswerk, want in maart komt er alweer een rapport aan en…na dat
rapport komt het overgangsrapport of het examen voor sommigen.

Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh

Zet ‘m op, houd je huiswerk goed
bij, dan valt alles mee.

Wijknieuws Jet

ENGELEN.
Misschien gelooft u niet in engelen, maar ik zie ze wel schuiven
bij Emma, vooral tijdens de
feestdagen.
Engel, masha danki voor de
mooie kerstboom, het was zo
jammer om ‘m weg te doen,
want oh wat rook ie nog lekker.

De tweede maand, februari dus,
van het jaar 2010 lacht ons reeds
toe. De kerstboom is alweer afgetuigd, wat gaat het allemaal
toch vlug. De tijd gaat snel, gebruikt hem wel, is het oeroude
gezegde.

Bejaarden/Zieken.
Vielen de feestdagen vol herinneringen een klein beetje mee?
Ze zijn weer voorbij, aan het eind
van het jaar weer. Wij blijven u
gedenken in onze gebeden. Wilt u
naar de kerk en rijdt u niet meer,
belt u dan even naar mij, we kunnen vast wat regelen hoor.
ALS VREUGDE WEER VERDWIJNT.

10 januari hadden we onze
gezamenlijke hòfidienst in hòfi
Barbolina. Een geslaagde dienst,
er waren stoelen te kort, dat is
een heel goed teken. De dienst
was mooi, versterkend, daarna
was er koffie, thee, fris en gebak
in overvloed en in verschillende
smaken. Het zelfde kunnen we
zeggen van de soep en de broodjes.
Er waren toeristen onder ons, die
zo’n hòfidienst voor het eerst
meemaakten, ze hadden het goed
naar hun zin. Ze vonden het
gezellig zo met elkaar na de
dienst, ze bedankten veelvuldig
voor alle gastvrijheid. Niets doet
zo goed, als een tevreden mens
ontmoeten.
17 januari ging ds. Cees van
Harten voor. Masha danki domi
Cees, dat u bij ons was. Hij
kwam met 4 beloftes voor ons
nieuw
jaar
2010.
Belofte van redding: Joh.3: 16.
Want God heeft zoveel liefde
voor
de
wereld….
Belofte van uitkomst: 1 Korinthiërs 10:13 U hebt geen
beproevingen te doorstaan….
Belofte van vergeving: 1 Joh:79. Het bloed van Jezus Zijn Zoon
reinigt ons van alle zonden…
Belofte van God’s nabijheid.
Hebreeuwen 13: 5-6 God heeft
gezegd: Ik zal altijd voor u
zorgen….

Er liep steeds een engel met een
fles water om de kerstboom te
drinken te geven. Er waren engelen bereid om de kerstboom op te
tuigen, schitterend zag de boom
eruit.
Er was een engelencommissie,
die gezorgd heeft voor nieuwe
ballen, slingers en verlichting, de
sluier verhoogde de sfeer, heel
mooi engelen.
En heeft u de tuin ook gezien,
hoe netjes die er steeds bij staat?
Ook werk van engelen hoor!
Masha masha danki alle engelen
voor het vele werk bij Emma.
Afscheid ds. Afke Boezewinkel.
Domi Afke, u gaat weg en we
zullen u missen. Wij van Emma,
kennen u best goed. U ging vaak
voor in Emma toen ds. Boelens
weg was, dat hebben we zeer
gewaardeerd. Ds. Afke met uw
vriendelijke lach, altijd vrolijk,
altijd aandacht voor iedereen,
familie van de duizendpoot , leek
het soms wel, tur tur kos bon.
Geve de Here, dat het u en uw
gezin wonderlijk goed mag gaan.
God’s rijkste zegen toegewenst
door de hele Emmagemeente.
Via de digitale lijntjes blijven
wij u volgen. Een hele vruchtbare tijd in Zaltbommel.
Jongelui.

Half januari. In de winkelstraten
wordt de feestverlichting weer
weggehaald. Lisa van vijf, die
met haar moeder winkelt, vindt
dat helemaal niet leuk. Een paar
dagen geleden had ze s’avonds
met haar moeder de lichtbogen
over de straat bewonderd en de
kerstbomen met elektrische lichtjes. De ontelbare gloeilampjes
hadden met hun heldere glans de
trieste winkelstraten in een
warme gloed veranderd, die je de
donkerheid deed vergeten.
Duizenden stralende kaarslampjes maakten deprachtige
etalages van de grote zaken nog
aanlokkelijker. De feestelijk versierde straten wekten de indruk
dat alles in Punda in de beste
conditie was en er nergens sprake
was van armoede, ellende, haat
en geweld. Maar nu, na de feestdagen, zien we de nuchtere
werkelijkheid. De volgepropte
afvalcontainers worden weggehaald. Op het trottoir zitten hier
en daar chollers. Ze staren naar
de mannen die de feestverlichting
weghalen. Met grote ogen neemt
Lisa de indrukken om zich heen
op. Dan zegt ze zuchtend tegen
haar moeder:”Alle fijne dingen
worden weer weggehaald!”.
Wordt de vreugde weggehaald?
Was dat dan de ‘vreugde’ die zes

11

weken lang zo overdadig in onze
straten straalde? Verdwijnt met
de demontage van de lichtbogen
en het leeghalen van de etalages
ook de gespannen verwachting
van grote vreugde? Is onze
vreugde te manipuleren door
geschikt gemaakte sfeer en
droomwensen?
Oriënteert onze vreugde zich op
gevoelsmomenten, gelukkige
omstandigheden en ons
wélbevinden? Is onze vreugde zo
kort van duur en zo gemakkelijk
weer weg te halen?
De Bijbel spreekt van een heel
andere onvergankelijke, volkomen en blijvende vreugde. Een
vreugde die in nauwe verbinding
staat met liefde tot God en vrede
van de ziel, een vreugde die niemand ons kan afnemen. Deze
vreugde is niet gebaseerd op allerlei pretjes of wisselende levensomstandigheden, maar ze is
verankerd in een levensverbinding met Jezus Christus. Ze is
een vrucht van de Geest uit God.
De oorzaak van die vreugde is
niet in aardse vergankelijkheid te
zoeken, maar ze vindt haar oorsprong in de eeuwigheid. Deze
vreugde kan elke donkere dag
troostende verlichten. De
vreugde in de Here, die is uw
toevlucht’ (Neh. 8:11).
Laten we in 2010 onze Here
steeds aanroepen, dichtbij Hem
blijven, dan zitten we goed. Laten we Hem dienen, geef u op
voor een van de commissies, er is
vast een plekje te vinden voor u,
als u mee wilt helpen.
Sluit u aan bij de Kerkenraad,
koffie-bloemen-nevendienst.
Of geef u op voor de commissie
voor de herdenkingsdienst van
Emma in mei. Of helpt u een
handje mee met het organiseren
van de Bazaar? Ook mooi
werk!!! Enfin, we wachten op u
en op uw handen en uw tijd,
Emma heeft handen nodig…
Onthoudt: De Heer staat altijd
voor ons klaar en U????
Hartelijke groeten,
namens de
Jet Baank.

Kerkenraad,
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80 JAAR GEMEENTELEVEN
Door : Ds. Hans Végh
Op verzoek publiceer ik hier
de tekst van de preek, die ik
op 29 november j.l. gehouden
heb in de Emmakerk ter gelegenheid van het 80-jarig
bestaan van onze gemeente.
De Schriftlezingen waren Ex.
24:1-11 en Hand. 2:41-47. De
tekst van de preek was Hand.
2:42. In deze tekst lezen we:
“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,
vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood
en wijdden zich aan het gebed”.
Gemeente van onze Here Jezus Christus!
We zijn hier bijeen om te
vieren, dat onze gemeente
tachtig jaar bestaat. Tachtig
jaar geleden werd besloten om
een protestantse gemeente in
Emmastad op te richten. De
oprichting van de Curaçaose
Petroleum
Industrie
Maatschappij, de voorloper
van Shell, bracht grote veranderingen op ons eiland. Er
werd veel werkgelegenheid
geschapen, waarvoor mensen
uit Nederland en later uit Suriname werden aangetrokken.
Velen van hen waren protestant en woonden in Emmastad
of omgeving. Zo ontstond de
behoefte aan een eigen protestantse gemeente. Eerst kwam
de gemeente bijeen in de kantine van de tennisbaan op Negropont. Later werd de Emmakerk gebouwd. Al tachtig
jaar viert onze Emmakerkgemeente haar diensten. Al
tachtig jaar wordt in ons midden het avondmaal gevierd en
de doop bediend. Al tachtig
jaar gaat de Bijbel open in
catechese en gespreksgroepen.
Al tachtig jaar wordt er in ons
midden gebeden tot de God,
die leeft. Al tachtig jaar
proberen we leerlingen te zijn
van Jezus en al tachtig jaar
proberen we gemeente te zijn,
zoals we dat vinden in het
evangelie. Met vallen en op-

staan proberen we dat, want
we zijn ook maar mensen. Er
zijn hoogtepunten en dieptepunten geweest. Maar toch
proberen we het geloof in de
Geest van God vast te houden,
dat Hij ons inspireert en leidt,
dat Hij ons creatief doet zijn
en nieuwe wegen laat zien,
waarlangs we kunnen gaan. In
onze tijd is het hard nodig, dat
we die nieuwe wegen vinden.
Als Emmakerk zijn we nu al
meer dan vijftig jaar onderdeel
van de Verenigde Protestantse
Gemeente. Aan de ene kant
staan we in de protestantse traditie en willen we staan in die
traditie. Aan de andere kant
staan we voor de uitdagingen
van onze tijd. Hoe moeten we
kerk zijn in deze tijd? Hoe
kunnen we mensen bereiken?
Wat kunnen we betekenen
voor onze omgeving? U hoort
het, het zijn veel vragen. We
proberen die vragen te beantwoorden vanuit Gods Woord,
de basis voor ons gemeenteleven. We lazen vanavond
een gedeelte uit Handelingen
2. Het gaat hier over het leven
van de eerste gemeente. Het is
interessant en inspirerend om
te lezen hoe de eerste christenen gemeente probeerden te
zijn. We lezen hier, dat na de
inspirerende preek van Petrus
op het Pinksterfeest er
drieduizend mensen tot bekering komen en zich laten
dopen. Zo ontstaat de eerste
gemeente. Ja, Gods Heilige
Geest kan harten van mensen
openbreken en hen zetten op
het spoor van Jezus en zijn
Koninkrijk. En dat kan Hij ook
nu nog, ook op Curaçao. Daar
ben ik van overtuigd. Wat dat
betreft hoeven we niet te wanhopen. God is en blijft met ons
door zijn Geest, ook met ons
als Emmakerkgemeente. In
onze tekst van vanavond lezen
we, hoe die eerste gemeente er
uitziet. We lezen, dat ze trouw
blijven aan het onderricht van
de apostelen. Trouw is een
kernwoord in de Bijbel. God is

trouw en vraagt van ons trouw
– trouw aan het geloof, trouw
aan de gemeente, trouw aan
elkaar. Jezus is de Heer van
de Kerk en Hij roept ons op
om onze verantwoordelijkheid
te dragen in en voor de gemeente. Daar heeft die gemeente baat bij. Zo roept Hij
ook u en jou op.
De leden van de eerste gemeente waren ook trouw aan
het onderricht van de apostelen in die zin, dat ze telkens
naar de samenkomsten kwamen. Ze hielden met elkaar
diensten, maar er was ook onderwijs en Bijbelstudie. Men
voelde zich daarbij betrokken.
En ze waren trouw aan het
onderricht van de apostelen,
doordat ze zich bewogen in de
richting, die de apostelen

blijdschap. We mogen elkaar
een kaartje sturen of opzoeken. Maar we mogen ook
meeleven met mensen van
buiten onze gemeente. We
moeten ervoor oppassen, dat
we geen gesloten gemeente
zijn, die het goed heeft met
zichzelf. Nee, we mogen
openstaan voor anderen, voor
mensen uit onze wijk, voor de
noden om ons heen. We mogen meeleven met mensen,
die het moeilijk hebben en
voor hen bidden. En waar het
kan, moeten we hen helpen, al
zijn onze middelen beperkt.
De eerste gemeente brak het
brood, schrijft Lukas. Regelmatig hadden ze gemeenschappelijke maaltijden aan
huis. Samen eten schept een
band. Die gemeenschappelijke
maaltijden liepen dan uit op

aangegeven hadden. Ze weken
niet af van de verkondiging
van de apostelen. Zo mogen
ook wij trouw zijn en meedoen aan de activiteiten van
onze gemeente. Dan zijn we
een levendige gemeente – een
gemeente, die bestaat uit
levende stenen en die stenen
zijn u, jij en ik. De eerste gemeente was een hechte gemeenschap. Ze leefden met
elkaar mee in blijdschap en
verdriet, in voorspoed en
tegenspoed. Er werd voor elkaar gebeden en aan elkaar
gedacht; als het moest,
hielpen ze elkaar. Zo mogen
ook wij met elkaar meeleven,
in verdriet en rouw, in ziekte
en zorgen, maar ook in

de viering van het avondmaal.
Het brood wees heen naar het
lichaam van Christus, gegeven
voor onze zonden. De wijn
wees heen naar het bloed van
Christus, vergoten voor onze
fouten. Zo waren ze één in het
geloof rond brood en wijn. Al
tachtig jaar wordt in de Emmakerk het avondmaal gevierd. Ik zei het al. Al tachtig
jaar wordt het brood gebroken
en de wijn vergoten. Het zijn
symbolische handelingen, die
heen wijzen naar een hogere
werkelijkheid. God heeft ons
lief. Juist in deze adventstijd
staan we er bij stil, dat Hij zijn
Zoon Jezus naar de aarde
zond om zijn moeilijke op-
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dracht te vervullen. Hij moest
zijn leven geven voor velen
om God en mens te verzoenen. Zo wil God, dat we in
vrede leven met Hem en met
elkaar. Rond brood en wijn
mogen we gemeente zijn. De
eerste gemeente besteedde ook
veel aandacht aan het gebed.
Het gebed is een van de basiselementen van de christelijke gemeente. Waar zouden
wij blijven zonder het gebed?
Waar zouden we zijn zonder
de dagelijkse communicatie
met de Heer van de Kerk? Zo
mag het gebed een belangrijke
plaats innemen in het gemeenteleven: in de kerkdiensten,
maar ook in de gebedsgroep.
Als het gebed in onze gemeente zou verstommen,
zouden we het geen tachtig
jaar meer uithouden. Ik ben
ervan overtuigd, dat het gebed
van vitaal belang is voor onze
gemeente. Ik heb jarenlang
studies gemaakt van het gebed
en gezien hoe het gebed
mensen kan dragen en inspireren, nader kan brengen tot
God, naar Wie we zo verlangen. God is voor ons gevoel
soms ver weg, maar in het gebed kunnen we heel dicht bij
Hem komen. Wat gebeurt er in
de eerste gemeente? De eerste
gemeente blijkt aantrekkelijk
te zijn. Er gaat iets van uit.
Mensen voelen: hier gebeurt
iets, dat ik al lang zoek. Hier
wordt mijn bestaan naar een
hoger plan getild. Mijn leven
krijgt zin en in houd, omdat
het in verband wordt gebracht
met de levende God. Deze
God heeft mij persoonlijk op
het oog. Ik ben voor Hem niet
anoniem, te midden van miljarden mensen. Deze God

heeft voor mij een boodschap
van liefde. En deze God geeft
mij zijn wet, een houvast in
mijn dagelijks bestaan.
Zulke gedachten moeten de
mensen hebben gehad, die de
eerste gemeente aan het werk
zagen. En velen voegden zich
bij de gemeente. Wat mooi als
mensen de weg naar God vinden, naar Jezus de Verlosser,
naar zijn Geest, die ons inspireert. Wat mooi als mensen
begrijpen, dat God met hen
een verbond wil sluiten, een
levensverbintenis wil aangaan.
We lazen in Exodus 24 hoe
God een verbond sloot met
zijn volk Israël. Mozes gaat
met vertegenwoordigers van
het volk de berg op om God te
ontmoeten. Gods woorden en
wetten weerklinken; er worden
offers gebracht. De band tussen God en het volk wordt
gesmeed. God wil met het
volk mee gaan op zijn weg
naar de toekomst. Dat belooft
Hij. En het volk belooft zich te
houden aan Gods wetten. Zo
gaan zij de toekomst tegemoet.
We weten, dat zij dat gedaan
hebben met vallen en opstaan.
Als mensen vergeten we Gods
wetten wel eens. Maar steeds
roept God ons op om zijn weg
te gaan. Dat geldt ook voor
ons als Emmakerkgemeente.
We mogen even terugkijken,
naar tachtig jaar gemeenteleven. We zijn God dankbaar
voor wat Hij ons gegeven
heeft op deze plek. Maar we
mogen ook vooruit kijken: hoe
zijn we gemeente in de toekomst? Hoe gaan we Gods
weg? Amen.
Ds. Hans Végh

Vervolg van pagina 9

dienen. Veel jongeren gaan de
misdaad in. De overheid heeft
problemen met het handhaven
van de wet. Ook corruptie is
een probleem. De samenleving
lijkt uiteen te vallen. Mensen
zijn achterdochtig tegenover
elkaar geworden. Een ander
probleem is het huiselijk geweld. In de steden woeden er
oorlogen tussen benden. Andere problemen zijn: drugshandel en – gebruik, wapenverkoop en – gebruik, alcoholisme, werkeloosheid en
ziekten als HIV/Aids.
De regering besteedt veel geld
aan het onderwijs. Basisonderwijs is gratis. Zo probeert ze
de samenleving naar een hoger
plan te tillen. Ook de kerk
probeert haar steentje hieraan
bij te dragen. Zij heeft een
boodschap voor de samenleving. “Geldzucht is de wortel
van alle kwaad”, schreef Paulus al. De kerk moet de boodschap van de naastenliefde in
de samenleving uitdragen.
Ook de Spreuk “De vreze des
Heren is het begin van alle
wijsheid” kan hierbij een
leidraad zijn. Spiritualiteit is
de sleutel tot succes, zei een
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vertegenwoordiger van de presbyteriaanse kerk. Samen met
moslims en hindoe’s mogen
christenen werken aan en
getuigen van een betere
samenleving, waarin het individu tot zijn recht komt. Ze
werken samen in de Interreligieuze Organisatie (IRO).
Ik denk, dat veel problemen,
die Trinidad en Tobago hebben,
ons bekend voorkomen. In heel
het Caraïbische gebied komen
ze voor, zo werd mij duidelijk
op deze conferentie. En ik denk
niet alleen in onze regio, maar
wereldwijd
Bronnen:
Trinindad und Tobago, in: R. Radler
e.a., Goldmann Lexikon, Bd. 22,
Gütersloh 1998, p. 9900v.
Trinidad and Tobago, in: Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference
Suite 2004 DVD
B. Samaroo, Contextualizing Presbyterian Successes. 141st Anniversary
of the Presbyterian Church in Trinidad and Tobago, in: The Trinidad
Presbyterian. The official Publication
of the Presbyterian Church in Trinidad and Tobago 105 (oktober 2009) 9,
p. 10v.
Rapportages van de Presbyteriaanse
Kerk van Trinidad en Tobago en de
Schotse Kerk van Trinidad op de Canacomconferentie in Trinidad, november 2009.
Ds. Hans Végh.
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Quiz

Zo Gezegd
Ben ik mijn broeders hoeder?

door Trijnie Meijer

Een van de meest indrukwek-

Welk beroep hebben de onderstaande personen gehad?

kende gebeurtenissen in de bijbel
is de broedermoord van Kaïn op
Abel.
Genesis 4 vertelt het verhaal en
vers 9 luidt: “Toen zeide de Here
tot Kaïn: Waar is uw broeder
Abel? En hij zeide: Ik weet het
niet, ben ik mijn broeders hoeder?”
Deze uitdrukking is frequent en
wordt gebruikt door mensen die
zich aan de verantwoordelijkheid
van hun medemens onttrekken,
of om dergelijke personen te
karakteriseren.

1. Kaïn
2. Esau
3. David
4. Zacheüs
5. Lucas

6. Elia
7. Abraham
8. Mozes
9. Petrus
10. Esther

Kies uit de volgende beroepen:
leider, visser, koning, jager, herder, dokter, koningin, profeet,
landbouwer, belastingambtenaar

Getallen
1. Hoeveel wijzen kwamen uit het oosten om het kindje Jezus te
begroeten?
2. Hoeveel discipelen had Jezus?
3. Hoeveel jaar heeft Jezus gepredikt?
4. Hoeveel jaar zwierven de Israëlieten door de woestijn?

Geloof in Kunst

5. Hoeveel zonen had Jacob?
6. Hoeveel kinderen kreeg Sara?
7. Hoe vaak probeerde de duivel Jezus te verzoeken?

Naam maker: Peter Paul Rubens 1577 – 1640
Naam schilderij: De ontmoeting van Abraham en Melchizedek

8. Hoeveel kamelen had Elieëzer bij zich?

Materiaal: olieverf op paneel (66 × 82 cm) — ca. 1625

9. Hoeveel geboden heeft God gegeven?

Bevindt zich in: National Gallery of Art

10. Hoeveel doden heeft Jezus opgewekt?

Melchizedek was zowel koning van Salem (= wellicht Jeruzalem) als
hogepriester van het plaatselijke heiligdom. Hij ontving Abram
(=Abraham) met brood en wijn, zegende hem en gaf hem tevens het
recht om te bepalen hoe de 'tienden' werden besteed. Dat was een soort
belasting bedoeld voor het heiligdom. Het recht ging vervolgens over
van de ene koning of priester op de andere, en kwam ook aan David en
zijn nakomelingen, toen David Jeruzalem veroverde.

Kies uit deze antwoorden: drie, drie, drie, drie, tien, tien, één, twaalf,
veertig, twaalf

Welke plaats?

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 14:18

1. In welke stad was er erg veel zonde?
2. In welke plaats is Jezus geboren?
3. In welke plaats gooiden ze Jezus bijna van de rots?
4. Uit welke plaats kwam Abraham?
5. In welke stad werd Daniël in de leeuwenkuil gegooid?
6. In welke plaats zat Bartimeüs bij de poort te bedelen?
7. In welke plaats stond de tempel?
8. In welke plaats veranderde Jezus water in wijn?

Kies uit deze antwoorden: Jeruzalem, Babylon, Nazareth, Bethlehem,
Ur, Jericho, Sodom, Kana
Oplossingen:
Beroepen:
landbouwer, jager, koning, belastingambtenaar, dokter, profeet, herder,
leider, visser, koningin
Getallen:
drie, twaalf, drie, veertig, twaalf, één, drie, tien, tien, drie
Plaatsen:
Sodom, Bethlehem, Nazareth, Ur, Babylon, Jericho, Jeruzalem, Kana

Abraham was op dat moment verwikkeld in diverse conflicten met diverse lieden, en kon de steun van Melchizedek daarom goed gebruiken.
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Reli-Links

Amnesty

door Trijnie Meijer

MOZAMBIQUE:

Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites
met religieuze inhoud.
www.reliwiki.nl
Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen is in 2008,
het Jaar van het Religieus Erfgoed, gelanceerd om grotere bekendheid
aan het rijke bezit aan kerken, kloosters, moskeeën, synagogen en
tempels te geven. Basis van Reliwiki was de Inventarisatie Kerkelijke
Gebouwen in Nederland, opgezet door Jan Sonneveld en bijgehouden
met medewerking van informanten ('Kerkenverzamelaars') die nu
meehelpen om Reliwiki te laten groeien.
Medio 2009 is Reliwiki overgedragen aan het Nationaal
Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Daardoor is de continuïteit van de site veilig
gesteld.
www.holyhome.nl/frysk.html
Na de Groningse “Biebel” deze keer aandacht aan de
Friese “Bibel”.
U kunt op deze site de complete vertaling van de bijbel in
de Friese taal lezen.
www.friezenkerk.nl
In Rome staat een Nederlandse kerk die Kerk der Friezen heet.
Deze kerk is in 1141 gebouwd tegen een van de Romeinse heuvels, de
Janiculus, die grenst aan het Sint-Pietersplein. Dankzij haar ligging is zij
bewaard gebleven toen in de 16e eeuw alle gebouwen die onder aan de
heuvel stonden werden gesloopt voor de bouw van de Sint-Pieter. De
kerk behoort tot de extra-territoriale bezittingen van het Vaticaan op de
Janiculum, die in 1990 door de UNESCO zijn toegevoegd aan de
Werelderfgoedlijst. Het is een romaans bouwwerk, met oude zuilen, en
een fraaie klokkentoren. De klokkentoren is nog steeds te bewonderen,
maar de kerk ziet er nu heel wat anders uit dan toen hij gebouwd werd.
In de achttiende en negentiende eeuw werd het interieur zo ingrijpend
gewijzigd, dat alleen kleine details die ouderdom nog verraden. Er zijn
twee fragmenten van een grafplaat voor een zekere Hebus, een Friese
ridder die in 1004 in Rome op negentigjarige leeftijd overleed. Ondanks
dat de naam Friezenkerk anders doet vermoeden, heeft deze geen
specifieke betrekking op de huidige bewoners van Friesland of de
sprekers van het Fries. In de vroege middeleeuwen stond het gebied van
de (Germaanse) Lage Landen bekend als 'Frisia'. Voor de volksverhui–
zingen woonden hier
namelijk de stam van de
Fresones/Frisii aan wie
de Romeinen de naam
voor
de
regio
ontleenden.
www.christnotes.org/dbv.php
Misschien heeft u zich voorgenomen om dit jaar elke dag iets uit
de bijbel te lezen, maar lukt het toch niet elke dag. Of misschien
heeft u zich dat niet voorgenomen, maar zou u het toch prettig
vinden om elke dag iets uit de bijbel te lezen. Op deze website
kunt u dagelijks een bijbelvers lezen of, nog gemakkelijker, u
aanmelden om dagelijks per e-mail een bijbelvers te ontvangen.

www.pkn-hetanker.nl
Dit is de website van de nieuwe gemeente van ds. Afke Boezewinkel.
Wie een beetje op de hoogte wil blijven
van haar werk in de nieuwe gemeente
kan hier terecht. Maar uiteraard kunt u er
ook van alles lezen over de gemeente
zelf. Grappig aan de site is het
s mo e l e n b o e k. Za l A f ke a l l e
gemeenteleden al uit haar hoofd hebben
geleerd aan de hand van de foto’s?
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ZAKENMAN
DOODGESCHOTEN

O

p 8 november 2007 werd de
Mozambikaanse zakenman
Julião Naftal Macule in zijn
hotel doodgeschoten door politieagenten, nadat een medewerker van het hotel hem aanzag
voor een gezochte topcrimineel.
Macule overleed later aan zijn
verwondingen. Niemand werd
veroordeeld voor de moord op
Macule.
De politie hield in eerste instantie
vol de topcrimineel vermoord te
hebben. Pas toen journalisten
vragen begonnen te stellen, liet
de politie weten dat het slachtoffer niet de gezochte crimineel
was. De volgende dag werd de
familie van Macule ingelicht dat
er een vergissing was gemaakt. In
mei 2009 meldde de openbare
aanklager Amnesty dat zeven
politieagenten waren aangeklaagd
voor de moord. De familie heeft
echter nooit verdere informatie
ontvangen.
Schrijft u alstublieft vóór 1 maart
2010 een beleefde brief aan de
autoriteiten van Mozambique
waarin u oproept om een onafhankelijk onderzoek te starten
naar de dood van Julião Naftal
Macule en degenen die verantwoordelijk zijn te veroordelen

Stuur een brief aan:
Exmo. Sr. Dr. Augusto Paulino
Procurador Geral da República
Procuradoria Geral da República
Maputo
Mozambique
Fax: +258 21 492 758/80

En een kopie naar:

VOORBEELDBRIEF
(Plaats, datum)
Your Excellency,
On 8 November 2007 police officers shot businessman Julião
Naftal Macule while he slept in a
hotel in Massinga. He died later
of his wounds. No one has been
brought to justice for his killing.
When Julião Naftal Macule
booked into the hotel the evening
before, a member of staff mistook him for a wanted criminal
and called the police. Police officers surrounded the building and
burst into Julião Naftal Macule’s
room and shot him.
It was only after journalists asked
to see the body that the police
said they had not actually caught
the wanted criminal. The following day, police told Julião Naftal
Macule’s family that they had
mistaken him for Agostinho
Chauque.
I urge you to investigate the case
of Julião Naftal Macule’s death,
and to bring those who are responsible to justice.
I am confident of your good will
and sense of justice.
Yours sincerely,
(naam, adres)

Ambassade van de Republiek
Mozambique
Hare Excellentie mevrouw Maria
Manuela dos Santos Lucas
Boulevard Saint Michel 97
B-10 40 Brussel, België
Fax: + 322 7356207
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Abraham vertrouwt op God

MOPPEN:

Abraham en Sarah hadden geen kinderen. Zij waren al oud en
Abraham vroeg zich af hoe hij de vader van een nieuw volk kon
worden zonder dat hij een kind had.
“Ik zal voor je zorgen,” beloofde God. “Ik zal je alles geven wat
je nodig hebt.”
“Maar Heer,” zei Abraham, “ik wil zo graag een zoon,”
“Ik beloof je dat je een zoon zult krijgen,” zei God. “Kijk eens
naar de hemel Abraham.”
Abraham keek omhoog. De hemel was vol sterren die
schitterden in het donker.
“Kun je de sterren tellen?” vroeg God. Abraham schudde zijn
hoofd.
“Op een dag zal jouw familie uit net zoveel mensen bestaan als
er sterren aan de hemel zijn!” zei God.
Abraham vertrouwde erop dat God zich aan zijn belofte zou
houden.
Een tijd later ontdekte Sarah dat zij een baby verwachtte. Zij
kreeg een prachtig zoontje. Door hem zou God Abraham
kleinkinderen en achterkleinkinderen geven. En zo zou een
nieuw volk ontstaan.

Als de dierenopzichter
's ochtends bij de dierentuin komt, spreekt
zijn baas hem woedend toe: "Je bent gisteren
vergeten de deur van de leeuwenkooi dicht te
doen!" Zegt de opzichter: "Dat maakt toch niet
uit? Wie steelt er nou een wilde leeuw?"
Jantjes vader is bijna jarig. "Mam," zegt hij,
"ik heb zo veel cadeautjes voor papa gekocht
dat hij ze niet eens allemaal tegelijk kan
dragen." Moeder: "Oh, wat heb je dan
gekocht?" Jantje: "Drie stropdassen."
Jantje tegen Keesje: "Weet jij het verschil
tussen een koe en een brievenbus?" Keesje:
"Nee?" Jantje: "Dan kun je beter geen
postbode worden!"
Marlies en Klaartje praten over hun toekomst.
"Mijn grote droom is een miljoen per maand te
verdienen. Net als mijn vader," vertelt Marlies.
"Wat?" roept Klaartje uit. "Verdient jouw
vader een miljoen per maand?" "Nee, maar hij
droomt er wel van!"
De juf vraagt aan Jantje: “Jantje, als ik 2
eieren op tafel leg, en jij legt er 3 bij, hoeveel
eieren hebben we dan samen?” Waarop Jantje
antwoordt: “Maar juf, ik kan helemaal geen
eieren leggen!”
Het is traag en het heeft een bult op zijn rug.
Een slomedaris.
Het staat in de wei en het morst.
Een knoei!
Een pier belt aan bij een kennis en een klein
piertje doet open. “Is je vader ook thuis’’,
vraagt de grote pier. “Nee”, zegt de kleine
pier. “Die is vissen.”
Het is rood en ligt voor de deur. Antwoord: een
tomatje.
Adam en Eva liggen op een stralende dag in het
paradijs. Eva vraagt: "Adam, hou je echt van
mij?" Zegt Adam: "Natuurlijk, van wie anders?"
Waarom kan een ei niet bevriezen? Antwoord:
omdat er een dooier in zit.

