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F

or those who think they
don’t measure up…
[Bible verses used: Galatians
2:21, 3:19, Titus 3:5, Acts 4:12,
Ephesians 2: 8-9, John 1:12,
4:16]
I was ‘shopping’ on this wonderful book market on the ship of
Logos Hope. It was not difficult
to choose the books for a lot of
them were interesting. But within
a couple of minutes my basket
was full. Looking over the whole
market I realized that I had to do
this differently. So I decided not
to buy myself more books than
the ones which would fit into my
basket. Different times I stood
there making choices and putting
books back. I made myself a difficult game of making decisions
on the top 30 of my book list at
that market.
Grace, a book not too big, was
never the object of being taking
out of my basket. When I first
looked at the table of contents of
this book, my eye felt on the second chapter, named: “Mother
Teresa did not go to heaven”.
What? What is that about?” I was
thinking to myself. I have a deep
respect for the life Mother Teresa
had been living; so unselfish and
so loving and caring for others.
She is my symbol of pure kindness and selfless humanitarianism. What? What was this writer
telling me? She was not in
heaven?! This statement was
good marketing because the book

stayed in my basket with no
doubt.
Let me tell you of the content of
this chapter starting with this
strange statement. Indeed as the
writer writes, he had a lot of
heated reactions from this statement. As he wrote, mouths
dropped open in disgust (as I
did).
He continues that when we are
told of grace in our sinful life,
salvation from the angle of a loving father giving a gift to his son
who didn’t deserve it warms our
hearts. We quickly agree that
God unconditionally loves us and
is eagerly waiting to offer His
salvation as a free gift, despite
our miserable, sinful condition.
When we apply this truth to
heroes of our time, (like Mother
Teresa is for me), someone
whose lifestyle won and earned
the respect, not just of Christians
in and outside her own denomination, but also those from different world religions and nonChristians alike, it is a different
story to us. But, the writer continues, ìf we could earn our way into
Heaven because of good works,
and then we wouldn’t need Jesus.
If we could win a place in
Heaven, we could save ourselves;
Jesus would merely be an example, a role model for how we
should live. The most famous
reference of the Scripture would
read like this: For God so loved
the world that He gave His one

and only Son, that whoever
would follow His example and
try to be really good (as good as
Mother Teresa) shall not perish
but have eternal life.
If this were true why should Jesus
say on the cross: “Father forgive
them. They don’t know what
they’re doing!” He knew and
recognized that those crucifying
Him didn’t understand. He saw
how they tried and struggled to
make it Heaven on their own.
Those around the cross were convinced that the only way to get to
Heaven was to follow the Ten
Commandments so they crucified
the One who opposed their
beliefs and theology.
On the cross Jesus longed to forgive those putting Him to death.
‘Forgiveness’, a gift which can
not be earned or merited, only
freely received because He rose
from the death 3 days later.
What did we know of the
criminal to whom Christ said; “I
tell you the truth. Today you will
be with Me in paradise” (Luke
23:43). It seems obvious that his
life merited death. In contrast
Jesus promised him paradise
(…). It was mercy and grace that
opened Heaven to the thief.
The most profound thing Jesus
said on the cross was: “It is finished”. This declares that no
more needs to be done to please
God. The law has been accomplished; the price has been paid
…already.
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In Kidzzz Cornerr deze maand:
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Jesus was not only an example;
the Bible states it clearer. For
God so loved the world that He
gave His one and only Son, that
whoever believes in Him, shall
not perish but have eternal life
(John 3:16).
Doing deeds only for recognition
won’t gain Gods approval. He
holds no hopes to jump through.
There is no quota of good deeds
that needs to be filled and there is
no amount of human effort that
will earn Heaven. Without Christ
we are all dead in our sin, we
would spent eternity separated
from God…even Mother Teresa.
Jesus is the way, the truth and the
life. No one, including Mother
Teresa, you or me, comes to the
Father except through Him.

God would have sent us an
educator, If our greatest need had
been technology, God would
have sent us a scientist, If our
greatest need had been money,
God would have sent us and
economist,
If our greatest need had been
pleasure,
God would have sent us an
entertainer.
But our greatest need was forgiveness, so God sent us a Savior.
A summary of the second chapter
of the book called “Grace” from
Bob Lenz, bought at the Logos
Hope at the beginning of this year
(ISBN 13: 9780-768402701-1).
-Ω-

If our greatest need had been information,

Van de Kerkvoogdij
door P. Jan Boodt

B

este kerkleden, broeders en
zusters

Vorige keer hebben wij u uitgebreid op de hoogte gebracht over
de financiële positie van de VPG.
Om u dat nog even in herinnering
te brengen: Er is een negatief
saldo d.w.z. dat we meer geld
uitgeven dan we aan geld ontvangen. En dat komt omdat we te
veel kosten hebben ondanks verregaande bezuinigingen. Verder
gaan we steeds meer in kapitaal
achteruit omdat we de kerkgebouwen niet kunnen onderhouden.
In de begrotingstabel, die we
weer even tonen, is duidelijk te

zien dat we veel meer geld nodig
hebben dan we nu krijgen.
In het vorige bericht hebben we
ook al vermeld dat de kerkelijke
bijdrage van 400 gulden veel en
veel te weinig is en dat het minstens naar 600 gulden moet worden opgetrokken.
In dit stukje willen we laten zien
hoe de verschillende bedragen
binnenkomen dan wel verdeeld
zijn over de verschillende kerken.
Het zogenaamde betaalgedrag.
Daarvoor ziet u de tabel “aantal
betalende leden en hoogte kerkelijke bijdrage”.
In de eerste plaats valt op dat er
ten opzichte van de vorige regi-

stratie van 2002 een opmerkelijke
daling is gekomen van het aantal
betalende leden. Naar de oorzaak
daarvan valt slechts te gissen.
Zijn er minder leden? Dat zou
natuurlijk kunnen; maar zoveel?
Heeft men steeds minder over
voor de kerk? Dat lijkt ook wel
logisch.
Hoe het ook zij: de daling is dramatisch en heeft voor ons verstrekkende gevolgen. We zullen
steeds minder diensten dan wel
voorzieningen kunnen leveren.
En om over het onderhoud van de
kerken maar te zwijgen. Bij alle
drie de kerken moet heel veel
gebeuren, maar daarvoor is geen
geld. En het vervelende is dat als
er geen onderhoud wordt gepleegd het herstel op een latere
tijd alleen maar meer geld gaat
kosten.
In dezelfde tabel is aangegeven
hoe de hoogte van de kerkelijke
bijdrage is verdeeld. Het beeld is
zowel voor de kerkelijke bijdrage
als voor de collecte een beetje
hetzelfde: het grootste gedeelte

komt van de Fortkerk. Niet helemaal verwonderlijk omdat de
Fortkerk als toeristengemeente
daardoor ook wat meer inkomsten genereert. Maar als waar is
wat door sommigen wordt gezegd, namelijk dat men liever het
geld geeft aan de wijkgemeente
zelf, betekent dat wel dat de
wijkkerken zelf meer voor de
door haar gemaakte kosten zullen
moeten gaan opdraaien.
Maar wat we in het vorige artikel
ook al schreven: het is 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 dat willen we
toch niet??
U kunt daarom binnenkort een
nota verwachten voor de vrijwillige bijdrage van 600 gulden.
En is dat nu zoveel?
Het is 50 gulden per maand; en
dat kan toch niet te veel zijn voor
de kerk?
Kunt u meer geven, doe dat dan
ook!

P. Jan Boodt, voorzitter
Maritza Bakhuis, namens de Fortkerk
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
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Meditatie
door ds. Hans Végh

IK KEN HEM NIET
Enkele gedachten over Mt.
26:69-75

C

arnaval is weer voorbij; de
lijdenstijd is aangebroken. In deze veertig dagen vóór Pasen
staan we in het bijzonder stil bij
het lijden en sterven van Jezus
Christus. In vele hoofdstukken
tekenen de evangelisten dat lijden en sterven. Het lijden en sterven van Christus voor de mensheid is voor hen cruciaal. Het
lijden van Jezus was zwaar.
Films als “The Passion of Christ”
laten dat duidelijk zien. Jezus
Zelf was ook bang voor dat lijden. Toen Hij in de tuin van Gethsémane was bad Hij tot zijn
Vader of deze drinkbeker aan
Hem kon voorbijgaan.
Maar ook voor zijn discipelen
was zijn lijden zwaar en onbegrijpelijk. Ze hadden hier nooit
op gerekend. Ze waren Jezus gevolgd vanwege zijn charisma en
vanwege hun verwachting, dat
Hij de Messias was, die het land
zou bevrijden van de Romeinen.
Maar het gebeurde maar niet.
Integendeel: Jezus begon steeds
meer te spreken over zijn lijden
en sterven. Dat hoorde helemaal
niet bij een Messias, vonden ze.
Maar toch konden ze, behalve
Judas, hun Heer niet loslaten.
Van een afstand volgden ze Hem
in zijn lijden, in zijn arrestatie,
verhoor en geseling. Zo volgde
Petrus Hem ook op weg naar het
huis van de hogepriester, waar
Jezus verhoord werd. Maar hij zit
er niet rustig. Tot drie maal toe
wordt hij herkend door mensen
als zijnde een volgeling van Jezus. Het is niet aantrekkelijk een
volgeling te zijn van iemand, die
gearresteerd is en verhoord
wordt; van iemand die dreigt terechtgesteld te worden; van iemand, die dreigt de complete
mislukking van zijn leven tegemoet te gaan. Je wilt niet met
zo’n persoon geïdentificeerd
worden. Daarom ontkent Petrus
tot drie maal toe, dat hij bij Jezus
hoort en iets met Hem van doen
heeft. Maar bij de derde verloochening flitst het door hem heen:
“Wat heb ik gedaan?” En hij herinnert zich de woorden van Je-

zus, die deze gesproken had, nadat Petrus stellig beweerd had,
dat hij Hem nooit zou verloochenen. “Eer de haan drie keer gekraaid heeft, zul je mij drie maal
verloochenen”.
Petrus had zichzelf overschat. Hij
had nooit gedacht in een situatie
terecht te komen, dat hij zijn
Meester zou verloochenen. Maar
toen het gevaar dreigde, had hij
het toch gedaan. Hij wilde op dat
moment zijn leven niet riskeren
voor zijn Heer. Hoe menselijk
was zijn reactie, maar hoe verdrietig moet het voor Jezus zijn
geweest om zo verloochend en in
de steek gelaten te worden. Van
je vrienden moet je het hebben,
heeft Hij misschien gedacht.
Dit alles heeft ook ons wat te
zeggen. Hoe zullen wij reageren
als wij in een situatie als van Petrus terechtkomen? Gelukkig
kennen we op ons eiland godsdienstvrijheid. Niemand wordt
vervolgd vanwege zijn geloof. De
religies leven vreedzaam naast
elkaar. De overheid betaalt zelfs
de traktementen van veel geestelijken. In andere landen is de situatie totaal anders. Ik denk even
aan Noord-Korea, waar je een
gevangenisstraf wacht als je uitkomt voor je geloof. En in de
landen van Oost-Europa werd je
in de decennia na de tweede wereldoorlog vervolgd of gediscrimineerd vanwege je geloof. Ik
heb destijds veel van die verhalen
gehoord in Hongarije. Je kinderen mochten niet studeren als je
naar de kerk ging. Je kon geen
directeur van een bedrijf worden
als je geen partijlid was en je kon
geen partijlid worden als je je
christelijk geloof praktiseerde.
Als gelovige kon je geen hoogleraar worden aan een universiteit.
Je moest maar straatveger of
krantenverkoper worden. Ik heb
ook meegemaakt, dat velen, ondanks deze repressieve maatregelen, trouw bleven aan hun geloof.
Maar elk mens kent zijn momenten van zwakte. Bij Petrus zien
we dat. En we moeten onszelf
niet op de borst slaan en zeggen:
“Dat overkomt mij niet”. Je kunt
slechts bidden, dat je op cruciale
momenten staande blijft in het
geloof en het niet verloochent.
“En hij ging naar buiten en huilde bitter”. Zo eindigt Mattheüs

De verloochening door Petrus—Rembrandt van Rijn
deze perikoop. Petrus had een
oprecht berouw over zijn zonde,
zijn verloochening. Hij begreep
zelf niet, hoe hij zover had kunnen komen. Later had Jezus een
gesprek met hem hierover. Hij
begreep Petrus en vergaf hem. En
Hij gaf Pretrus een nieuwe opdracht: “Weid mijn lammeren”.
Zo gebruikt Jezus ons toch in zijn
dienst, al zijn we zondaren en
hebben we onze zwakke momenten. We mogen altijd weer naar
Hem toegaan en om vergeving

vragen. We mogen het altijd opnieuw proberen en het beter proberen te doen. Zo gaan we met
vallen en opstaan door dit leven,
tot we bij onze dood Hem ontmoeten, die ons tot in de dood
heeft liefgehad: Jezus, zittend
aan de rechterhand van God de
Vader. We zien Hem dan oog in
oog en kennen Hem, zoals we
zelf gekend zijn.
-Ω-

Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas recomenda pa dokternan den forma di capsula!
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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.
Administratie:
Adreswijzigingen of vertrek
kunnen worden doorgegeven
aan het Kerkelijk Bureau in
Fort Amsterdam.
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, Rev. Leander

Warren, Farida Da Costa
Gomez, Trijnie Meijer, Krijnie
Wout, Rianne Plaisier, Klaas
Dekker, Desta Nisbeth, Hanco
de Lijster.
Druk: Drukkerij “De Stad” NV
Distributie: F.J. Rhuggenaath
Kopij kunt u het liefst met
passende illustraties per e-mail
naar vpgnews@gmail.com
verturen.
De redactie houdt zich het
recht voor om ingekomen kopij
in te korten of niet te plaatsen.
Kopij voor de eerstvolgende
editie kan worden ingeleverd
tot uiterlijk woensdagmorgen
17 maart 2010.

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

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

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

Exodus 3:1-15
Jesaja 55:1-13
Psalmen 63:1-8
Psalmen 103:1-14
1 Korintiers 10:1-17
1 Korintiers 10:18-11:1
Lucas 13:1-9
Jozua 5:9-15
Psalmen 32:1-11
Psalmen 34:1-22
Psalmen 107:1-22
Daniel 12:1-13
1 Samuel 15:10-23
Lucas 15:11-32
Jesaja 43:14-28
Psalmen 126:1-6
Psalmen 146:1-10
Hebreeuwen 4:1-13
Lucas 2:41-52
Deuteronomium 15:1-11
Johannes 12:1-11
Johannes 12:12-26
Zacharias 9:9-17
Hebreeuwen 10:1-18
Lucas 1:26-38
Filipensen 2:1-18
Psalmen 118:19-29
Lucas 19:28-48
Lucas 22:1-23
Lucas 22:24-53
Lucas 22:54-71
Lucas 23:1-25
Lucas 23:26-56
Efeziërs 4:1-16
Lucas 24:1-12
Lucas 24:13-35

Maart 2010 VPG NIEUWS

Adverteren

Kerkdiensten in maart 2010

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
07/03
14/03
21/03
28/03
02/04
04/04

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

Fortkerk
Fort Amsterdam
07/03
14/03
21/03
28/03
03/04
04/04

Heilige Avondmaal/Holy Communion
Als u een zieke kent, hetzij in het ziekenhuis of thuis, of iemand die
graag het Avondmaal aan huis zou willen ontvangen, kunt u daarover
contact opnemen met de kerkenraadsleden of met de predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to
receive Communion at home, please contact one of our local boardmembers or the pastor.
Doopdata
Ebenezer Church
To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk
Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend;
ten minste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.
Rouwdiensten
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.
Extra collectes
Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd
voor de uitdeling van voedselpakketten.

Rev. L. Warren (H.C.)
Br. D’Arcy Lopes
Youth Service
Rev. L. Warren (P.S.)
Rev. L. Warren Good Friday
Rev. L. Warren Easter Sunday
H.C.

Ds. B. Hengeveld
Br. L. v/d Wolde
Ds. B. Hengeveld
Ds. B. Hengeveld
Ds. B. Hengeveld Paaswake
Ds. B. Hengeveld Paaszondag
H.A.

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
07/03
14/03
21/03
28/03
01/04
04/04

Br. D’Arcy Lopes
Sr. Y. Isidora
Ds. H. Végh
Ds. H. Végh
Ds. H. Végh Witte donderdag
Ds. H. Végh Paaszondag
H.A.
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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

The Season of Lent
By Ludmilla Sampson

T

he penitential season of
Lent is the period of forty
week-days beginning on Ash
Wednesday. It is a season of
the Church year that commemorates the forty days
Jesus fasted and prayed in
the wilderness before He began His public ministry of
preaching for repentance. Six
Sundays are within the season; the last, Passion Sunday,
marks the beginning of Holy
Week. Holy Thursday begins
the Triduum (three days) before Easter day, which includes Good Friday and Holy
Saturday.
The season of Lent calls Christians to imitate the forty days of
prayer and fasting of Jesus. There

are many ways for a congregation
to mark the journey of Lent. Of
course, beginning with a service
of worship for Ash Wednesday is
always appropriate.
Ash Wednesday, the seventh
Wednesday before Easter Sunday, is the first day of the Season
of Lent. Its name comes from the
ancient practice of placing ashes
on worshippers’ heads or foreheads as a sign of humility before
God, a symbol of mourning and
sorrow at the death that sin brings
into the world. It not only gives
us a glimpse of the mourning at
the death of Jesus, but also places
the worshipper in a position to
realize the consequences of sin.
Ash Wednesday is a somber day
of reflection on what needs to
change in our
lives if we are to
be fully Christian.
In
the
early
church,
ashes
were not offered
to everyone but
were only used to
mark the forehead
of
worshippers
who had made
public confession
of sin and sought
to be restored to
the fellowship of
the community at
the Easter celebration.
However,
over the years others began to show
their humility and
identification with
the penitents by
asking that they,
too, be marked as
sinners. Finally,
the imposition of

ashes was extended to the whole
congregation in services similar
to those that are now observed in
many Christian churches on Ash
Wednesday. Ashes became symbolic of that attitude of penitence
reflected in the Lord’s prayer:
“Forgive us our sins, for we forgive everyone who does us
wrong.” (Luke 11:4).
Lent has traditionally been
marked by penitential prayer,
fasting, and giving from the
heart. Some churches today still
observe a rigid schedule of fasting on certain days during Lent,
especially the giving up of meat,
alcohol, sweets, and other types
of food. Other traditions do not
place as great an emphasis on
fasting, but focus on charitable
deeds, especially helping those in
physical need with food and
clothing, or simply the giving of
money to charities. It used to be
that fasting was the giving up of
food, but today many Christian
teens give up other items such as
television or the Internet. Most
Christian that observe Lent focus
on it as a time of prayer, especially penance, repenting for failures and sin as a way to focus on
the need for God’s grace. It is
really a preparation to celebrate
God’s marvelous redemption at
Easter, and the resurrected life
that we live, and hope for, as
Christians.
The three traditional practices to
be taken up with renewed vigour
during Lent are prayer (justice
towards God), fasting (justice
towards oneself), and giving
(justice towards neighbour). Today, some people give up something that belongs to them, they
do something that will bring them

Special activities
March 2010
Week of Prayer – from March
1st – 5th 2010
Theme “Let everything that
has breath praise the Lord”
Service on Thursday March 4th
at the Ebenezer Church - 7
pm
Holy Week Services:
March 29 - 7 pm
March 30 - 7 pm
March 31 - 7 pm

Miss Lee Foundation
The MLF has started rolling with
computer courses on Fridays and
Saturdays. After- school classes
on Mondays, Wednesdays and
Thursdays. Cooking and Crochetting classes on Tuesdays and
Craft making lessons on
Wednesdays. The neighbourhood is responding very well.
We do need more help. If you
are interested please contact us.
closer to God, and often give the
time or money spent doing that
to charitable purposes or organizations.
Lent is a season of soulsearching and repentance. It is a
season for reflection and taking
inventory of your life.
The purpose is to set aside time
for reflection on JESUS
CHRIST- his suffering and his
sacrifice, his life, death, burial
and resurrection. It is really a
preparation to celebrate God’s
marvelous redemption at Easter,
and the resurrected life that we
live, and hope for, as Christians.
-Ω-
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Historia di Otrobanda
PARTI 6 - E Secuestro

E

revolushonarionan a drenta
palasio di gobernador. Nan a
hañ’é sintá den su sala tumando
te. Su eksl. tabata sinta den un
poltrona [un poltrona ta un stul
grandi ku brasa masha k6modo i
kada banda un lomba haltu i
kómodo].
Nan a kana bai riba su eksl. i
mar’é bon mará riba su poltrona,
despues nan a his’é ku stul ku tur
bai ku n’e.
Gobernador Fruytier mirando e
hendenan bini riba dje a pensa mi
Dios ta kiko e skorimorinan aki
ta bai hasi ku rni?
Djadumingu mainta Gobernador
Fruytier i kapitan Borren a sali
komo rehen di Urbina for di su
palasio. Padilanti a kana un trupa
di venezolano, despues a sigui su
eksl. gobernador Fruytier kargá
entre e revolushonarionan sintá
den su poltrona, kaba a sigui
kapitan Borren, 28 polis militar
huntu ku koronèl Machado,
despues a sigui otro
venezolanonan armá.
Machado a bisa ku ta pa nan ta
sigur ku nan no ta tira riba e
barku na salida di puerto nan ta
hiba su eksl. kapitan Borren i 28
polis militar komo rehen.
Ora nan a yega den klep, Koronel
Machado a manda su eksl. i
sobrá rehennan subi bordo di
Maracaibo. E rehennan a subi
bordo menasá ku revòlver.
Su eksl. a opservá ku esaki ta
kontra di palabra ku Machado a
dun’é. E revolushonarionan a
pasa man kohe su eksl. Fruytier
sintá den su stul i karg’é pone
riba dèk di Maracaibo, kaminda
nan a ankra e stul bon duru riba e
dèk pa e stul no move bai bini
ora e barku kuminsá nabegá.
Machado a laga sa ku ora e barku
ta pafó di puerto su eksl. por
baha bai bèk ku boto di lots, loke
no a sosodé. Asina nan yega nan
destino i ku nan a kaba di
desembarká trupa i munishonnan,
nan lo manda tur e rehennan bèk
Kòrsou. Kapitan Morris ku tabata
kapitan di e barku Maracaibo a
ser obligá pa e revolushonarionan
ku revòlver kontra di su kabes pa
nabegá e barku bai kosta di
Venezuela, loke e no tabatin
muchu gana di hasi. Sigun
Maracaibo tabata nabegá sali for
di Kòrsou, su eksl sintá den su

poltrona tabata mira nos isla ta
desaparesé pokopoko su dilanti.
Ora nan tabata mas o ménos 3
miya nóutiko di kosta di
Venezuela e revolushonarionan a
kuminsá baha e botonan di
salbabida di Maracaibo na awa.
Nan a yena e botonan ku arma i
munishon i demas kos, despues
tur e revolushonarionan a drenta
e botonan, kaba nan a rema bai
kosta di Koro. Den e último boto
Urbina a bai ku un kantidat di
dinamit. Asina kapitan Morris
tabata
liber
di
e
revolushonarionan el a kuminsá
nabegá bai Kòrsou bèk. Kaptein
Morris a logra di manda gobièrnu
di presidente Gomez un telegram
poniendo nan na altura ku e
revolushonarionan ta yegando
Koro. Presidente Gomez mesora
a manda un trupa bai topa e
revolushonarionan na nan
yegada. Ora e dos trupanan aki a
topa otro a resultá un lucha
formal. E suidadanonan di Koro
tambe a bin yuda den e lucha aki,
defendiendo nan pais, kontra di e
revolushonarionan. Masha militar
a fayesé i sobrá hendenan a bai
skonde den e serunan di estado
Falcón, ku ta situá djis ei banda.
Despues di e kombate Presidente
Gomez a pone kapitan Morris
telegratikámente na altura ku nan
a vense i derotá e
revolushonarionan. Despues ku
kapitan Morris a kontrolá ku tur e
rehennan ta kompletamente bon
na bordo di su barku el a manda
un wireless Kòrsou bisando nan
ku tur e rehennan ta bon na bordo
di su barku i ku e ta regresando
Kòrsou djadumingu atardi 7 or.
Entre tantu un trupa di
revolushonario ku a yega lat pa
nan barka ku Maracaibo a disidí
di marcha bai Rio Canario bèk.
Nan tabata bon armá ku e
armanan ku nan a kohe den
Waterfort.
Ora Hulanda a ser poné na altura,
riba loke ta pasando na Kòrsou,
nan a rabia masha pisá. Nan a
manda kita e komandante di
Garnisión i komisario di polis for
di nan puesto.E persona aki
tabata Kapitan Alexis Frederik
Borren. E korte militar haltu di
Den Haag a kondená sr. Borren
na un dia di prison, pa motibu ku
ademas di no a defendé e fòrti

kontra e revolushonarionan den e
anochi di 8 di yüni, el a neglishá
di pone Waterfort adelantá na
estado di por resistí kualke atake
ku ta bini djafó. Sigun mi opinion
i notisianan ku a sali den
korantnan di e tempu ei, nos fòrti
a ser debidamente defendé
durante e asalto di Urbina.
Militarnan a bringa pèrdiendo
nan bida den e lucha aki.
Na Hulanda nan a konsiderá e
asalto riba Waterfort, un
bèrgwensa grandi pa nan
gobernashon.
Djadumingu mainta tabatin hopi
mufmentu den kaya Grandi di
Otrobanda. Polisnan a tira na
laria pa kita e multitut di hende
for di kaminda. Un ansiana bibá
den kaya Grandi a bai lur dor
yalusí di su bentana pa e tuma
nota ta kiko ta pasando den kaya.
Pa su desgrasia un bala di e
revòlver di e polis a bin dal dor di
e yalusí den su wowo, ku
resultado ku el a bin pèrdè su
bista ..
Na Rio Canario revolushonarionan a ataka warda,
bombardiá i plama e polisnan tur
kaminda. For di mei anochi te
banda di 3 or di mardugá tabatin
un tiroteo teribel aya. No ta
konosí kuantu morto i hendenan
heridá tabatin den e lucha aki.
Un militar na mando a manda
pidi yudansa di Shell, pero e
yudansa tabata asina poko ku e
no a haña prudente pa akseptá.
Ademas ta kiko por hasi kontra
un mayoria asina grandi, i Shell
no por laga su tereno, fábrika, i
famianan sin defensa, pa motibu
ku Shell ta keda serka di e
kampamentu di e venezolanonan,
ku manera m'a menshoná kaba
nan tabata bringando hopi fuerte.
Durante tur e bringamentunan aki
Kòrsou a risibí un wireless di
kapitan Morris ku e ta yega
Kòrsou bek e atardi ei mes,
djadumingu atardi entre 5 pa 7 or,
i ku tur e rehennan ta bon na
bordo. Na Kòrsou nan tabatin
miedu ku e revolushonarionan
por regresá Kòrsou despues di
nan derota na Koro. Mesora hom.
Sr. Boomgaart, vise presidente di
konseho di gobièrnu, den kende
su man su eksl. ántes di sali, a
laga mando di gobièrnu, a
konvoká su konseho pa mira i
disidí kiko por hasi. Nan a reuní
tur e militarnan ku a resta i e
militarnan organisá un defensa di
balor. No solamente e
revolushonarionan a laga atras tur
skopèt ku tabata wardá na piso
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haltu di un dormitorio, sino
tambe un gran parti di
munishonnan, ku tabata wardá
den un depósito apartá di esun ku
nan a kibra. A pone un metrayùr
riba di entrada di fòrti, miéntras
tambe a manda algun polis
militar ku arma i metrayùr na
Rio Canario, pa okupá warda aya
i trata di mantené seguridat
públiko. Kuerpo di milisia,
weerbaarheidskorps, resp. bou di
mando di Sr. A.D. Capriles i sr.
C.N. Winkel a bolbe organisá
nan, miéntras un kantidat grandi
di suidadano Kurasoleño,
makamba, Surinameño, te hasta
ingles i árabenan mes ora a bin
ofresé
nan
servisio
spontaniamente. E luitenant
responsabel a akseptá e servisio
aki gustosamente. Tur e
hendenan aki a presta servisionan
di masha balor, durante e dianan
aki. Nos mester apresiá e ayudo
aki. Di dia i mas tantu anochi nan
a patruyá, okupá entradanan di
nos suidat, yuda polis buska
revolushonarionan ku a keda
atras. Tur a komportá nan masha
balente.
Tabata un alivio basta grandi pa
tur hende ora a risibí e wireless
di kapitan Morris, ku tur e
rehennan ta bon di salú na bordo
i ku e ta regresá Kòrsou bèk
djadurningu entre 6 i 7 or di
atardi. Tur hende tabata masha
kontentu ku e rehennan ta bini
bèk. Djadumingu mainta tabata
reina un konsternashon total den
suidat, partikularmente pasobra
revolushonarionan a hiba su eksl.
Fruytier presu. Un persona ku
tabata altamente respetá pa tur
hende den Kòrsou. Tabatin
hòmbernan ku awa na wowo, di
tantu ku nan tabata sinti e ofensa,
di e sekuestro di nan gobernador
stimá.

Gobernador Fruytier
Ta wordu continua
“Felis regreso di Maracaibo. “
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Nieuws uit de Fortkerk
FORTKERK
Wijk 2

Kerkenraadsleden
Tel. 461 1139

ds.
Predikant:
A. Boezewinkel
vacant
Oudewater kv 35
Tel.: 767 9344 (thuis)

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

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

462 6873

Wijknieuws Fortkerk

O

p 31 januari j.l. namen we
afscheid van ds. Afke Boezewinkel in een mooie dienst. Er waren
aan het eind enkele toespraken,
waarin ze hartelijk bedankt werd
voor haar werkzaamheden in de
Fortkerk en voor de VPG in het
algemeen. Daarna was er een
receptie op het Fortplein, waar
velen van ons van het gezin Spetter-Boezewinkel afscheid konden
nemen.
Afke, het ga je goed in Nederland. We wensen je Gods zegen
op je nieuwe plek.
Dit alles betekent, dat ik consulent van de Fortkerk ben geworden. Consulent zijn betekent: de
wijkkerkenraad met raad en daad
bijstaan, eventueel begraven,
trouwen en dopen, het bezoeken
van ernstig zieken, enz. Dit alles,
tot er weer een nieuwe predikant
is. Vanaf 8 maart is ds. Ben Hengeveld beschikbaar als consulent.
Hij komt voor drie maanden naar
Curaçao.
Intussen is de beroepingscommissie hard bezig een nieuwe
predikant te zoeken. Hopelijk
lukt dat op afzienbare termijn.
U kunt mij bereiken onder de
volgende telefoonnummers: 7373070, 661-6339 of per e-mail:
hans@vegh.tk.
Een hartelijke groet voor u allen,
Uw consulent,
ds. Hans Végh.
-Ω-

Afscheid
ds. Afke Boezewinkel
door P. Jan Boodt

O

nder zeer grote belangstelling vond op 31 januari ’s avonds
om 19.00 de afscheidsdienst

plaats van ds Afke Boezewinkel.
Na een verblijf van ruim 5 ½ jaar
werd hiermee door ds Boezewinkel afscheid genomen van de
Fortkerkgemeente van de VPG.
In de tijd dat ds Boezewinkel hier
op Curaçao heeft gewerkt heeft
ze zich zeer geliefd gemaakt, niet
alleen bij haar eigen gemeente
maar ook bij iedereen met wie ze
in contact kwam.
De Fortkerkgemeente had bij
haar intreden een woelige periode
achter de rug. Een periode van
onrust die gelukkig al enigszins
bedaard was door de tijdelijke
aanwezigheid van Ds Ben Hengeveld. Ds Ben Hengeveld die gedurende een jaar de gemeente van
de Fortkerk als interim predikant
heeft gediend.
Met de komst van ds Boezewinkel deed de eerste vrouwelijke
predikant bij de VPG haar intrede. Mochten er in het begin mensen zijn geweest die daar onwennig tegenoverstonden, door het
open en spontane karakter, de
gedrevenheid van haar werken,
de zeer spirituele en dikwijls op
de actualiteit gerichte preken was
de onwennigheid snel over en
kunnen we nu ons nog nauwelijks
een gemeente zonder ds Boezewinkel indenken. Het zal bijzonder moeilijk wennen worden.
De afscheidsdienst werd behalve
door velen uit de VPG-gemeente
ook door veel niet-leden bijgewoond. Allemaal mensen met
wie ds Boezewinkel tijdens haar
verblijf in aanraking was gekomen. Ook de officiële gezagsdragers in de personen van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen, mr F. Goedgedrag; de premier van de Landsregering, mevr
Emily de Jongh – Elhage, en de
gedeputeerde van cultuur, mevr

Alcala-Wallé gaven acte de presence.
Tijdens de dienst werden door het
Fortkerkkoor, Forti Kantando,
onder leiding van Sylvia Nesbith
en het projectkoor Viva la Musica onder leiding van Maril Boersema enkele liederen ten gehore
gebracht.
In de preek Over Filippenzen 4:
1,4-9: “daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik
verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de
Heer…………………………. Doe
het en de God van de vrede zal
met u zijn”, ging ds Boezewinkel
uitgebreid in over het plezier dat
zij heeft gehad in het wonen op
Curaçao en bedankte zij iedereen
voor de liefde en toewijding die
zij had ondervonden. In haar
preek sprak zij ook de wens uit
voor een geluk, vrede en voorspoed voor Curaçao en allen die
daar wonen.
Vervolgens werd door ds Vègh
de akte van losmaking – het officiële formulier van afscheid volgens het dienstboek van de PKN
kerk in Nederland - verricht.
Door de voorzitter van de Centrale Kerkenraad van de VPG, mevr
Maritza Beaujon-Bakhuis, werd
namens de drie kerken een cadeau overhandigd.
Na de zegen volgde op het Fortplein een zeer geanimeerde receptie met muzikale begeleiding
en was er de gelegenheid om,
behalve persoonlijk afscheid te
nemen van ds Boezewinkel, ook
met elkaar, onder het genot van
een hapje en een drankje en de
mogelijkheid om te dansen, gezellig samen te zijn.
Op dinsdag 9 februari is het gezin
Spetter- Boezewinkel definitief
vertrokken vanaf Hato. De allerlaatste handeling van ds Boeze-

winkel was op 8 februari de
doop van Darren, het zoontje van
Cicely Radermacher, de administratrice van de VPG, en Darcy
Sulbaran in een klein intieme
doop ceremonie in de Fortkerk.
Hoe nu verder?
Door de CK is inmiddels een
beroepingscie ingesteld. Er is al
een advertentie geplaatst in Nederland waarop een aantal reacties zijn binnengekomen. De
VPG heeft een groot aantal in
Nederland wonende oudCuraçaoënaars, zowel dominees
als kerkenraadsleden aangezocht,
om de kandidaten te gaan horen
en een voordracht op te stellen
waaruit we kunnen gaan kiezen.
Te zijner tijd zult u daar uitvoerig
over worden ingelicht.
Vanaf begin maart zal ds Ben
Hengeveld gedurende een aantal
maanden de Fortkerkgemeente
komen helpen. Hij is een goede
bekende van onze gemeente en
vroeger van de Emmakerk. We
verheugen ons op zijn komst.
Alle diensten in de Fortkerk gaan
gewoon door. We verkeren in de
gelukkige omstandigheid dat er
meerdere personen zijn die kunnen voorgaan in de kerkdienst.
Bij bijzonderheden zal voorlopig,
tot de komst van ds Hengeveld,
ds Hans Vègh van de Emmakerk
als consulent optreden.
Geluidsinstallatie
Op zondag 14 februari hebben
we voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe geluidsinstallatie. Weliswaar moet nog
wel de definitieve afwerking
plaats vinden en zijn nog niet alle
speakers aangesloten maar de
nieuwe installatie is een zeer grote verbetering ten opzichte van
de oude installatie die uit de 90-
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er jaren dateerde. Met deze nieuwe installatie is overal in de kerk
de dominee goed te verstaan. Met
de oude installatie was vooral
onder de galerijen de verstaan-

baarheid een groot probleem.
Maar dat is nu geheel verholpen.
-Ω-

Ter herinnering
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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

D

e maand maart staat alweer
voor de deur. Wat gaat de tijd
toch hard! Deze maand is een
bijzondere maand. We zijn in de
weken vóór Pasen. Het is de lijdenstijd of de veertigdagentijd.
De diensten hebben altijd een
bijzonder karakter. De kleur van
het kerkelijk jaar is paars als teken in inkeer en boete. We beseffen, dat Jezus voor ons geleden heeft en gestorven is.
Bij de diensten
Op 7 maart a.s. is er weer een
Gezin-School-Kerk-dienst. Deze
keer vindt deze dienst weer
plaats in samenwerking met kinderen en leerkrachten van de
Marnix basisschool. Het zal een
dienst zijn met en voor kinderen.
De kinderen van de Marnix basisschool worden met hun ouders
hartelijk uitgenodigd deze dienst
te bezoeken. Maar ook kinderen
en ouders van andere scholen
zijn van harte welkom! Het thema van de dienst is “Liefde” naar
aanleiding van 1 Johannes 4.721. Nu is liefde een breed begrip,
maar u zult zien, hoe het in deze
dienst uitgewerkt wordt.
Op 28 maart is het Palmpasen.
Dan staan we stil bij Jezus’ intocht in Jeruzalem. De kinderen
komen weer met palmtakken in
hun handen de kerk binnen, een
feestelijke optocht en daarmee
een feestelijk gezicht. We zingen
“Nanga palm” en andere bekende liederen, die bij Palmpasen
horen. Palmpasen is een glimp
van hoop in deze donkere lijdenstijd.
Op 1 april is het Witte Donderdag. Dan hopen we het avondmaal te vieren, samen met onze
broeders en zusters van de Fortkerk en de Ebenezer church. In

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

deze Stille week bezoeken we
elkaars diensten.
Activiteiten
De Emmakerk ontplooit veel activiteiten, voor jong en oud. Voor
de ouderen zijn er de gespreksgroepen, voor de jongeren de kindernevendienst. De leiding van de
kindernevendienst gaat met een
hernieuwd elan aan de slag om de
nevendiensten zo aantrekkelijk
mogelijk te maken voor onze kinderen. Voortaan vindt er weer
elke maand een instructie plaats
voor de leiding. Die wordt door
mij gegeven. We bespreken dan
de Bijbelgedeelten, die aan de
orde komen in de kindernevendienst, en ook in de kerkdienst,
want kerkdienst en nevendienst
lopen parallel.
Gebedsgroep
Elke dinsdagavond komt de gebedsgroep bijeen, van 19.00 tot
19.30 uur in de consistorie van de
Emmakerk. We bidden voor de
nood van de wereld, voor onze
gemeente en voor anderen. Hartelijk welkom!
Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen komen we
bijeen voor de Bijbelstudie. Nu is
het boek Prediker aan de orde.
Wat is de betekenis van dit raadselachtige boek? Wat betekenen
Predikers cynische opmerkingen?
Aan alles merk je, dat hij het leven heeft geobserveerd. Hij is een
ware denker.
Gespreksgroep “onder de
boom”
Eveneens eens in de 14 dagen
komt de gespreksgroep “onder de
boom” bijeen in de consistorie.
We bespreken onderwerpen, die
uit het leven gegrepen zijn. Het

kan variëren van carrière tot roeping en van vrijheid tot naastenliefde. Ook hier bent u van harte
welkom.
In het kader hiernaast ziet u de
data van de gespreksgroepen.

ACTIVITEITEN
Seizoen 2009/2010

Catechisatie
Op 3 februari is de belijdeniscatechisatie weer opgestart. We komen één maal in de week een uur
bijeen in de consistorie van de
Emmakerk, meestal op dinsdagof woensdagavond. Voor meer
informatie kun je mij bellen. Catechisanten van 12 tot 18 jaar
kunnen zich bij mij opgeven.

Catechisatie 12 t/m 18 jaar :
De catechisanten kunnen zich bij
de predikant opgeven.

Zangdienst
Op 26 maart a.s. is er weer een
zangdienst. We beginnen om
19.30 uur in onze Emmakerk. We
willen in deze diensten Gods
naam groot maken en prijzen. We
zingen vooral bekende liederen.
Ook leden van de andere wijkkerken zijn van harte welkom.

Onder de boom:
Vrije onderwerpen.
Donderdag 11 en 25 maart van
19.30-21.00 uur.

Jubileum
Er is weer een jubileum in aantocht. Op 12 mei a.s. bestaat ons
kerkgebouw 70 jaar. Een mijlpaal
en we willen dat vieren. Heeft u
ideeën of suggesties? Ze zijn van
harte welkom!

Instructie kindernevendienst:
Voor alle leiders van de kindernevendienst.
Woensdag 10 maart om 20.00
uur in de consistorie.

Voorzingkoor
Het voorzingkoor is opgestart.
Het is de bedoeling, dat het koor
zelf onbekende liederen instudeert en die later de gemeente
voorzingt in de dienst. Heeft u
interesse om mee te doen? Dan
kunt u contact opnemen met br.
Richenel Rhuggenaath.

Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh
-Ω-

Gebedsgroep:
Wekelijks op dinsdag van 19.0019.30 uur.

Belijdeniscatechisatie:
Dinsdag 2 en 9 maart om 19.30
in de consistorie. Andere data
worden nog afgesproken.
Tijdens de schoolvakanties zijn
er geen catechisaties.

Bijbelstudie:
Prediker
Donderdags 4 en 18 maart en 1
april van 19.30-21.00 uur.

Zangdienst:
Vrijdag 26 maart om 19.30 in de
Emmakerk.

Wijknieuws Jet

Carnaval voorbij! Aswoensdag vandaag! Rust en Stilte!! Wij
zijn geen roomskatholieke gemeente, maar we kunnen wel wat
van elkaar leren. Voorbij is die
Carnavals-feestdrukte, ze gaan
het askruisje halen, de gedachte
daarbij is, uit stof zijn wij geboren en tot stof zullen wij wederkeren. Deze periode heet ook de
Vastentijd, een goede tijd voor
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ons allemaal. Ook onze lichamen
moeten op rust, niet te veel eten,
niet te veel snoepen, daarna
waardeer je het des te meer.
Ik hoorde eens iemand zeggen,
als je na de Vastentijd twee
amandeltjes krijgt, smaken ze
zoo lekker, het is genieten. Daarvóór heb je aan twee echt niet
genoeg, je eet gewoon de hele
schaal achter elkaar leeg. Echt
waar, lieve mensen, probeer het
eens uit!!
Laten we aan onze broeders en
zusters in Haïti denken, die met
zo weinig moeten doen nu, nou,
dan eten wij toch te veel en hebben we toch ook te veel. We kunnen makkelijk delen van onze
overvloed. Daarnaast is het ook
Bezinningstijd, Lijdenstijd,.. op
weg naar Pasen. Bezinningstijd,
Zelfevaluatietijd…. heeft u wel
tijd voor uw naaste vrijgemaakt?
Had u wel wat over voor uw
naaste?? U weet het toch, alles
wat u aan en voor uw naaste
doet, doet u voor Onze Heer.
Hoelang bent u niet naar de eredienst geweest? Heeft u daar wel
tijd voor vrij gemaakt? Misschien
kunt u wel komen helpen in één
van de commissies. Op het moment zoeken we handen om te
helpen voor de Bazaar op 5 juni
a.s.…. Sommige leden willen
niet steeds gebonden zijn. Nou,
dit is een commissie van 3 maanden. Is dit misschien wat voor
u??
DIENSTEN.
31 jan. j.l. ging ds. Roelof Steenstra weer voor bij ons. De kerk
zat vol met zijn klasgenoten,
vrienden, zeg maar zijn fanclub.
In die dienst vierden wij de doop
van Julius Melle Eduard, zoon

van Patrick en Arianne Logher.
Het was een feestelijke dienst.
Op dezelfde zondag om 19 u ‘s
avonds vierden wij de afscheiddienst van ds. Afke Boezewinkel
in de Fortkerk. Een mooie dienst,
een volle kerk. Na de dienst een
hapje en drankje, én…een dansje
op het plein én… lang in de rij
staan om afscheid te nemen van
ds. Afke. 7 febr. hadden we een
gezamenlijke dienst met de Fortkerk. Ds. Afke was bij ons te
gast. Na de dienst zingen wij onze jarigen toe. Die zondag hadden
we er twee, ds. Afke stond in hun
midden en wij zongen ze het slotlied toe. Fijn dat u bij ons in de
dienst was, ds. Afke. Het afscheid
nemen ging na de dienst weer
door. Een mooie kans, dus waarom niet…..
Op 14 febr. Carnavals-, Valentijnszondag ging ds. Mingoen van
de Evangelische Broedergemeente van Mundo Nobo voor bij ons.
Het ging natuurlijk over de Liefde. Dit wil ik u meegeven. Een
man zei tegen zijn Valentijn:"
Voor jou ga ik door dik en dun,
ik ga voor jou a.h.w. door de donder en de bliksem". En toen hadden ze een afspraak en het motregende, hij belde af met de woorden: "Mijn liefste, ik kan niet komen, want het motregent", zij
was helemaal verdrietig en zei:
"Je zei toch, dat je voor mij door
de bliksem en de donder zou
gaan?" Hij antwoordde: "Ja, dat
heb ik wel gezegd, maar van de
motregen word ik ziek". Beste
mensen, zo gaat God niet met ons
om, Hij houdt zijn woord, Hij is
trouw aan ons en hoe zijn wij???
ds. Mingoen masha danki dat u
bij ons voorging. br. Paul Karsters, bedankt voor uw medewer-

king op uw mondharmonika.
Broeders en zusters van de EBG,
het was weer fijn om u in ons
midden te hebben. Volgend jaar
bent u weer van harte welkom op
de Carnavalszondag.
VERTREK.
Op 9 febr. vertrok ds. Afke Boezewinkel met haar gezin en twee
grote honden, ieder in een kennel,
wat is ze sterk die ds. Afke. De
honden wisten niet wat ze overkwam. Eerst zo’n grote tuin en
ineens in zo’n kennel, uren met
de KLM mee. Maar goed, ze zijn
er ondertussen uit. Natuurlijk kregen ze een nieuwe schrik,.. die
kou, die ze daar opwachtte. Die
curaçaose hondenzielen moesten
ineens die kou in, zal ook wel
wennen, hopen we maar voor ze.
CONCERT.
Wel oud nieuws, maar ik ben het
u schuldig. U weet, dat wij op 29
nov. 2009 een fundraisings concert hadden van de leerlingen van
zr. Jeanette Kroes. Het doel was
voor het dak van de Emmakerk
en de opbrengst was Naf. 3200,-Prachtig, vindt u niet?
En daar hebt u aan meegewerkt,
masha masha danki voor uw bijdrage.
Wilt u nog een d.v.d. van die
mooie middag, dan kunt u die
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bestellen voor Naf. 10,- bij zr.
Jeanette Kroes of bij mij.
JONGELUI.
Na deze vrije week is het paasrapport heel dichtbij. In de
maand maart kan je nog wat aan
je cijfers doen, doe het dan ook,
de proefwerken komen er nu aan.
Zet ‘m op….
ZIEKEN/BEJAARDEN.
Houd de moed erin, lieve mensen. De dagen gaan ‘s middags
gelukkig weer lengen, al dat
vroege donker is maar niks. ‘s
Morgens is het nog lang donker,
dat is waar, blijf maar een uurtje
langer erin, lekker toch?? Wij
blijven u gedenken in onze gebeden.
Op weg naar Pasen: Leer ons aan
u overgeven, onze wensen, onze
nood. Wat zich voordoet in ons
leven, niets is Here, voor u te
groot. Leer ons alles wat er op
ons pad komt, te dragen met een
blijmoedig hart.
Goede Lijdens- Vastentijd,
Alvast Bon Pasku Resurekshon,
Gezegende Paasdagen, Warme
groeten namens de Kerkenraad,
Jet Baank.
-Ω-
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Grootse bazaar Emmakerk

In Memoriam

door Farida Da Costa Gomez

MARGARETHE HEDWIG MACARÉ-POTRYKUS

Z

oals wij U/jij in onze vorige editie hadden beloofd, blijven wij jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De Bazaarcommissie is
inmiddels gegroeid en bestaat nu uit 10 enthousiaste personen, die alles
op alles zetten om de bazaar tot een groot succes te maken. We zijn intussen al een paar keer bij elkaar gekomen en hebben onlangs een heel
belangrijke beslissing genomen die u/jij in uw/jullie agenda moet noteren. Na uitvoerig overleg hebben we de datum gewijzigd in 5 juni
2010. Een belangrijke reden hiervoor is dat we van mening zijn dat veel
organisaties eind van de maand kiezen om hun activiteiten te houden.
Van uit deze gedachtengang hebben we besloten de bazaar op de eerste
zaterdag van de nieuwe maand te houden, dus 5 juni 2010. Wij denken
dat onze winst hierdoor groter zal zijn, omdat niet veel organisaties een
activiteit aan het begin van de maand hebben.
Een tweede punt is dat wij een oproep doen aan u/jij om zich op te geven als Trekker (coördinator) of medewerker van één van de vele commissies. Een greep hieruit is o.a. Rommelmarkt, Huishoudartikelen,
Boekenstand, Kledingstand, Plantenstand, Keuken, Bar, Kinderspelen,
Rad van Avontuur, Schminken van kindergezichten, Poppenkast, Bedienen van de muziekinstallatie, Bewaking, Financiële commissie enz.
Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met de Bazaarcommissie van de Emmakerk.
Hanco de Lijster
Tel. 510-4753

Farida Da Costa Gomez
Tel. 526-1566 / 432-6331
-Ω-

Kindernevendienst & Jongeren v/d Emmakerk
door Jeugdouderling Farida Da Costa Gomez
CAR WASH
De jeugd van de Emmakerk organiseert op zaterdag 27 maart
2010 van 9 uur tot 12 uur
‘s middags een CAR WASH
voor een zacht prijsje van 5 gulden per auto.
De opbrengst van deze fundraising is voor o.a. uitstapjes en andere activiteiten die ze willen
organiseren.
FFH – FUNDRAISING For
HAÏTI
Net zoals overal ter wereld heeft
de ramp die Haïti getroffen heeft,
ook de jeugd van de Emmakerk
in haar ban. Groot en klein volgen iedere dag het nieuws in de
kranten en op de TV. Ze willen
niets liever dan de mensen van
Haïti helpen om hun pijn te verlichten en hen helpen hun land
weer op te bouwen. Een korte
maand geleden hebben ze in de
kindernevendienst/zondagsschool
over hun bezorgdheid verteld en
de wens geuit om voor de Haïtiaanse bevolking iets te willen
doen. Dylan heeft deze actie
spontaan FFH genoemd. Toen ik
vroeg wat die afkorting betekende, antwoordde hij: “Fundraising
For Haïti.” Iedereen was het met

hem eens. Samen zijn we toen op
het idee gekomen om in de 40dagen-tijd vóór Pasen, ook wel de
lijdenstijd, de vastentijd of de tijd
van bezinning genoemd, een
spaaractie te organiseren. Op 28
februari a.s., de tweede zondag
van de 40-dagen-tijd kunnen de
kerkgangers bij de Emmakerk
een spaarpot in de vorm van een
staf mee naar huis nemen. Deze
staf wordt op Paasmorgen gevuld
teruggebracht naar de Emmakerk.
Een staf is meer dan een stok alleen. Een staf is o.a. het symbool
van het goede werken, eensgezindheid en naastenliefde. Een
staf staat ook voor houvast – voor
ondersteuning, dat je je balans
niet verliest tijdens het lopen.
Voor Mozes is de staf een symbool van Gods aanwezigheid, dat
God bij hem is. Zo mogen wij
ook geloven dat God met de bevolking van Haïti is, dat God ook
naar hen omziet in hun dodelijke
angst, dat er voor hen ook een
uitweg is en dat God hen bevrijdt
uit het land van angst en brengt
naar een land van hoop en toekomst.
-Ω-

O

p 18 januari j.l. is op 79jarige leeftijd overleden zr. Margar et he Hed wi g M acar éPotrykus. Vijftien jaar was ze
ziek, geen geringe tijd. Moedig
droeg ze haar ziekbed. Daarbij
verslapte haar aandacht voor de
buitenwereld niet.
Zr. Macaré was een gastvrije en
open vrouw. Altijd kon er wel
iemand meeëten. Ze was een bezorgde moeder. Ze was streng,
maar rechtvaardig. Ze was sociaal bewogen en kon niet tegen
onrecht. Ze heeft een afwisselend
leven gehad. Zr Macaré werd op
27 september 1930 geboren Soerabaja in het toenmalige Nederlands-Indië. Ze maakte daar de
oorlog mee en de tijd van de Japanse bezetting. Na de oorlog
maakte ze de onrustige tijd mee
in Indië. In 1950 vertrok ze naar
Nederland, waar ze ging werken
bij een telecommunicatiebedrijf.
Toen ze twee jaar getrouwd was
vertrok ze samen met haar man
Paul naar Curaçao. Daar zouden
ze twee jaar blijven. Na die twee
jaar gingen ze terug naar Nederland om zich na twee jaar daar
voorgoed te vestigen op Curaçao.
Ze hield zich bezig met verschil-

lende dingen, zoals de dierenbescherming. Ook was ze actief in
oudercommissies van scholen. Ze
hield van bloemen en planten,
dansen en antiek. Ze hield ook
van de happy hours, waar ze haar
gezin en vrienden ontmoette.
Een zwarte bladzijde in het leven
van het gezin Macaré was de verdwijning van Marcel. Daar had ze
tot op het laatste heel veel moeite
mee.
Op 23 januari j.l. namen we afscheid van haar in het rouwcentrum van El Tributo. We dachten
na over Ps. 84. De dichter verlangt hierin naar God en hoopt
Hem te ontmoeten in de tempel in
Jeruzalem. Zo mogen ook wij
God ontmoeten. We mogen geloven, dat Jezus Christus de weg
heeft geopend naar het hemelse
Vaderhuis door zijn lijden en sterven. Zijn weg mogen we gaan. Na
de korte rouwplechtigheid werd
zr. Macaré begraven op de begraafplaats aan de Roodeweg.
God trooste haar man Paul en
haar zoon Ricky en de verdere
familie.
Ds. Hans Végh
-Ω-

ETNA CELINA HOLLANDER-HOOGENBERGEN

O

p 8 februari j.l. is na een
lang ziekbed ons gemeentelid zr.
Etna Hollander-Hoogenbergen
overleden. Ze was 93 jaar. De
laatste jaren waren voor haar niet
gemakkelijk. Na het overlijden
van haar man ging ze naar Home
en toen ze daar niet meer verzorgd kon worden, ging ze naar
Betèsda. De ziekte van Alzheimer had zich inmiddels geopenbaard en ging steeds verder. Ik
heb haar enkele malen in Betèsda
bezocht, maar kreeg geen contact
met haar.
We hebben zr. Hollander gekend
als een nederige, onbaatzuchtige
en liefdevolle vrouw. Het gezin
en de opvoeding van de kinderen
stonden voor haar centraal, zelfs
zo, dat ze zichzelf wegcijferde.
Bij dit alles was ze nooit op de
voorgrond aanwezig, maar juist
op de achtergrond. Ze sprak niet
veel, maar deed veel. En ze werd
niet gauw kwaad. Ze wilde graag,

dat het leven van haar en haar
gezin in harmonie verliep.
Ook voor de buren betekende ze
veel. Ze kookte wel eens extra
voor hen.
Zr. Hollander was ook betrokken
bij de kerk. Van haar man, die
zelf rooms-katholiek was, kreeg
ze volop de vrijheid om betrokken
te zijn bij de Protestantse Gemeente. Elke zondag ging ze naar
de Fortkerk en later naar de Emmakerk. Het geloof was voor haar
belangrijk en ze probeerde daaruit
te leven.
Ook was ze betrokken bij het
jeugdhuis Oleander. Zo gaf ze
daar naailessen en deed mee aan
fundraisings. Ze bakte taarten
voor het goede doel.
Op 12 februari j.l. moesten we
afscheid van haar nemen. We deden dat in een korte rouwplechtigheid in de kapel op de begraafplaats Bottelier. Daar stonden we
stil bij Mt. 5:1-12, de zaligsprekingen. Jezus prijst de nederigen,
de barmhartigen, de zachtmoedi-
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gen en de vredestichters gelukkig. Zij hebben iets begrepen van
Gods bedoelingen en hebben die
met vallen en opstaan proberen te
realiseren. Zr. Hollander was een
van hen. Ook prijst Jezus de treurenden gelukkig, want ze zullen
troost ontvangen. Niet, dat Jezus
wil, dat we rouw en verdriet hebben, maar als ons dit overkomt,
omdat een geliefde van ons is
heengegaan, wil Hij ons troosten.
Zo wil Hij ook de kinderen Roy,

Jimmy, Carlyn en Randy, de
klein- en achterkleinkinderen
troosten en ons allen nabij zijn in
dit verlies.
Na de rouwdienst werd zr. Hollander begraven op de begraafplaats Bottelier.
God trooste de familie.
Ds. Hans Végh.
-Ω-

Een Nederlandse Kerk in Guyana
door ds. Hans Végh

T

oen ik november vorig jaar
de Canacom-conferentie in Trinidad bezocht, ontmoette ik veel
predikanten uit Guyana. Ze behoorden tot de twee presbyteriaanse kerken of de congregationalistische kerk. Een van hen gaf
mij een document over het ontstaan van haar kerk en sprak over
de Nederlandse oorsprong van
veel kerken in Guyana. Wie zich
verdiept in de geschiedenis van
dat land, ontdekt, dat de Nederlanders al vroeg aanwezig waren
en daar nederzettingen stichtten.
Veel Nederlandse plaatsnamen
getuigen daar nog van, zoals
Vreed en Hoop, Uitvlugt en
Soestdyke.
In 1498 zag Columbus de kust
van Guyana. Spanje maakte dientengevolge aanspraak op het gebied tussen de delta’s van de Orinoco en de Amazone, maar deed
verder niets of weinig met deze
aanspraken. Rond 1580 vestigden
Nederlanders handelsposten
stroomopwaarts. In het midden
van de 17e eeuw begonnen ze
slaven uit West-Afrika in te voeren voor de verbouw van suikerriet. In de 18e eeuw verplaatsten
zij, maar ook andere Europeanen,
die intussen gekomen waren, hun
plantages stroomafwaarts naar de
vruchtbare grond van de delta’s
en de kustvlakten. Laurens Storm
van ’s Gravesande, die van 1742
tot 1772 gouverneur van Essequibo was, coördineerde dit alles.
Tijdens de oorlogen van 1780 tot
1815 (die meestal gevoerd werden door de Engelsen en de Fransen) wisselde Guyana veelvuldig
van bezitter. Tijdens de korte
Franse bezetting werd Longchamps gesticht aan de monding
van de Demerara. Volgens andere bronnen stichtten de Nederlanders op deze plaats een stad, die

ze Stabroek noemden, naar een
van de bewindvoerders van de
West-Indische Compagnie. Volgens Blom was dat in 1780. In
1812 werd Demarara definitief
Engels en kreeg Stabroek de
naam Georgetown, genoemd naar
de Engelse koning. Georgetown
is nog steeds de hoofdstad van
Guyana.
In 1796 namen de Engelsen de
kolonie over en bleven daar, behoudens enkele korte perioden,
heer en meester. In 1831 voegden
ze Demerara, Berbice en Essequibo samen tot de kolonie BritsGuyana. De rol van de Nederlanders was uitgespeeld en hun sporen vervaagden. De Hollanders,
maar ook de Zeeuwen, hebben in
deze twee eeuwen een belangrijke rol gespeeld in Guyana. Zoals
gezegd, ze stichtten er handelsposten en plantages. Men stimuleerde de immigratie van mensen
uit het vaderland naar deze gebieden. Met hen kwamen ook ambtenaren en predikanten mee. De
taak van de predikanten was het
stichten en onderhouden van gemeenten, de prediking en de
geestelijke verzorging van de
gemeenteleden. Ook werden er
talrijke kerken gebouwd. Velen
van hen konden niet tegen het
moordende klimaat en stierven
spoedig na aankomst, veelal op
jonge leeftijd. Velen van hen ook
waren naar deze koloniën gekomen, omdat er in Nederland toentertijd een overschot aan predikanten was en ze daarom geen
gemeente konden krijgen.
Zo was aan het begin van de 19e
eeuw ds. Conradus Schwiers
werkzaam in Berbice. Hij had
wel een gemeente, maar geen
kerkgebouw. In juli 1818 ging hij
naar gouverneur Bentinck en de
Raad van het Gouvernement om
de bouw van een kerk te vragen.
Zijn voorstel was een “koloniale

kerk” te bouwen, waarin de Nederlandse en Engelse gemeenten
afwisselend diensten hielden. De
gouverneur en de Raad stemden
toe. Er werd een intekenlijst geopend. Een ieder, die wilde bijdragen aan de bouw van de kerk,
kon daarop intekenen. In oktober
was er 25.000 gulden bijeengebracht door privépersonen. De
kolonie voegde er een zelfde bedrag aan toe. Nu kon er met de
bouw begonnen worden. Twee
leden van de Raad vormden een
comité om op de bouw toe te
zien. Er werden offertes opgevraagd. Besloten werd een stuk
land tussen het Gouvernementshuis en het gerechtsgebouw ter
beschikking te stellen. Gouverneur Bentinck stond een deel van
zijn tuin af voor dit nobele doel.
Op 8 april was de kerk klaar en
kon de sleutel overhandigd worden. De volgende maand werd de
“koloniale kerk” geopend voor
Nederlandse en Engelse diensten.
In november van dat jaar overleed gouverneur Bentinck. Hij
werd begraven onder de kansel.
Enkele jaren werden er regelmatig diensten gehouden. De Engelse gemeente floreerde. De Nederlanders en de Schotten (ook de
Schotse Kerk was actief op het
zendingsterrein) waren echter
niet zo gelukkig. Ds. Schwiers
ging wegens emeritaat terug naar
Nederland. Hij werd niet vervangen. De Nederlandse diensten
werden geleid door een ouderling. Met lange tussenpozen werd
de dienst geleid door een bezoekend predikant van de Presbyteriaanse kerk in Demerara. De gemeente miste een eigen predikant. In 1833 boden de gemeenteleden van de Nederlands Hervormde en Schotse gemeenten in
Berbice een petitie aan aan de
gouverneur, waarin ze een traktement (salaris) vroegen voor een
eigen predikant, dat even hoog
was als dat van de predikant van
de Kerk van Engeland in Nieuw
Amsterdam. Het document, dat ik
boven noemde, vertelt niet of dit
verzoek werd ingewilligd, maar
er kwam wel een predikant aan
uit Schotland. In februari 1835
kwam ds. John Anderson aan in
Nieuw Amsterdam. Nu verzochten de presbyterianen aan de Engelse Kerk afwisselend gebruik te
mogen maken van de “koloniale
kerk”. Er ontstond over dit verzoek een heftige discussie, want
de Engelsen gingen er niet mee
akkoord. Volgens hen bestond de
Nederlandse kerk niet meer. De
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predikant was nooit vervangen en
het avondmaalsstel was zelfs in
bewaring gegeven aan de predikant van de Engelse Kerk. Bovendien was de Schotse Kerk slechts
een recente verschijning in het
land en kon nooit aanspraak maken op de “koloniale kerk”. De
presbyterianen bestreden deze argumenten echter. De oude Nederlandse kerkenraad had Schotten
als lid gehad. Het huidige bestuur
van de Schotse Kerk telde ook
Nederlanders onder zijn leden.
Ooit werden beide gemeenten gediend door dezelfde Nederlandse
predikant. Nu hadden ze beide een
predikant uit Schotland. De huidige gemeente was een fusie van de
Nederlandse en Schotse gemeenten. De twist liep hoog op en men
vroeg het oordeel van de regering
in Londen. Die oordeelde ten gunste van de Nederlanders en de
Schotten, maar bond beide partijen
wel op het hart de vrede te bewaren en in christelijke broederliefde
met elkaar te leven. Deze woorden hadden echter weinig effect.
De Engelsen besloten tenslotte een
eigen kerk te bouwen. Ze brachten
daartoe fondsen bijeen. Dit werd
hun toegestaan, maar ze moesten
wel hun aanspraak op de
“koloniale kerk” laten varen ten
gunste van de Kerk van Schotland.
Op 30 juni 1839 werd deze kerk
ingewijd.
Een tijd lang was ds. Anderson de
enige Schotse predikant in Berbice. Hij woonde in Nieuw Amsterdam, maar bezocht vaak de plantages aan de benedenloop van de
Berbice en de Canjekreek, evenals
die aan de Oostkust en de oever
van de Corantijne. In juli 1840
overleed hij. Hij was toen slechts
32 jaar oud.
Enige literatuur:
Berbice. New Amsterdam and Left
Canje Creek (All Saints’ Parish),
p. 53-57
J. van Hulzen, Onze Westindische
geschiedenis, ’s-Gravenhage 1946
Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite 2004 DVD, s.v.
Guyana
P. Blom, “Een predicant isser hoochnodich”. Bronnen in het Zeeuws
Archief voor de kerkelijke geschiedenis van West-Indië, in:
Transparant 17 (april 2006)2, p. 14
-18
J. Vree, Overschot in predikantenland: een voedingsbodem voor de
Groninger theologie (1829-1872)
[Amsterdam 2007].
-Ω-
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Zo Gezegd
Niet van gisteren zijn

W

aarschijnlijk is deze uitdrukking ontleend aan Job 8:9,
waarin Bildad Job aanmaant te
rade te gaan bij zijn voorgeslacht
om Gods handelwijze te begrijpen: “Wij toch zijn van gisteren
en weten niets; / want als een
schaduw zijn onze dagen op aarde.” De vorm van gisteren zijn
“dom, onwetend zijn” komt maar
sporadisch voor. De uitdrukking
is nu alleen in de ontkennende
vorm bekend. De achterliggende
gedachte dat er wijsheid te putten
valt uit het verleden is daarbij
verloren gegaan.
Betekenis: goed op de hoogte
zijn, uitgeslapen zijn.

Geloof in Kunst
Naam maker: Pieter Lastman ca. 1583 – 1633
Naam schilderij: David overhandigt Uria de brief
Materiaal: olieverf op doek (42 × 63 cm) — 1619
Bevindt zich in: Mauritshuis, Den Haag
Koning David had zijn oog laten vallen op Bathseba, de vrouw van een
van zijn voornaamste strijders, Uria. Om Uria uit de weg te ruimen gaf
David opdracht aan zijn legeraanvoerder Joab om Uria in het voorste
gelid op te stellen, in de verwachting dat hij daar zou sneuvelen. De
brief met de opdracht aan Joab liet David door Uria bezorgen.
Uria kwam inderdaad om het leven, zodat David met Bathseba kon
trouwen. Uit het huwelijk werd zoon Salomo geboren, de latere opvolger van David.
Dit werk is gekoppeld aan 2 Samuël 11:14.

Quiz over Paulus
door Trijnie Meijer
1. Wat was de oorspronkelijke naam van Paulus?
a) Stefanus van Damascus
b) Saulus van Tarsus
c) Gabor van Tabor
d) Sacharias van Tiberias
2. Wat was Paulus van beroep?
a) timmerman
b) pizzakoerier
c) belastingontvanger
d) tentenmaker
3. Paulus vervolgde in eerste instantie Christenen. Aan wiens dood
gaf hij zijn goedkeuring?
a) Petrus
b) Timoteus
c) Stefanus
d) Jezus
4. Hij bekeerde zich op weg naar Damascus om Jezus’ volgelingen
te bestrijden. Wat gebeurde er met hem?
a) Hij kreeg een visioen waarin Jezus hem opriep om zich te bekeren en
werd blind
b) De ezel waarop hij reed begon opeens te praten en deelde hem mee
dat hij niet goed bezig was
c) Er verscheen een engel aan hem, die hem het een en ander uit de
doeken deed
d) In zijn slaap kreeg hij een droom, waarna hij wist dat hij juist het
evangelie moest verkondigen in plaats van Jezus’ volgelingen te
vermoorden
5. In welk boek in de bijbel treffen we zijn levensloop aan?
a) Exodus
b) Handelingen
c) Openbaring
d) Hooglied
6. Hoeveel brieven van Paulus treffen we in het Nieuwe Testament
aan?
a) 7
b) 9
c) 11
d) 13
7. Waar leed Paulus schipbreuk?
a) bij Malta
b) bij Cyprus
c) bij Madagaskar
d) bij Corsica
8. Waar zat Paulus op het laatst van
zijn leven gevangen?
a) in Jeruzalem
b) op Malta
c) in Rome
d) in Athene
9. Hoe kwam Paulus aan zijn einde?
a) hij stierf van eenzaamheid
b) hij stierf omdat hij ziek was
c) hij stierf vanwege een doorn in zijn vlees
d) hij werd onthoofd

Oplossingen:
1b, 2d, 3c, 4a, 5b, 6d, 7a, 8c en 9d
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Reli-Links

Amnesty

door Trijnie Meijer

MAROKKO:
GEWETENSGEVANGENE VEROORDEELD TOT DRIE JAAR

Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites
met religieuze inhoud.
www.gemeentedebijbel.nl
Gemeente de Bijbel is gevestigd in Almere en heeft een website in de
Nederlandse taal en in het Papiaments. Elke laatste zondag van de
maand heeft deze gemeente ook
een dienst in het Papiaments om op
die manier de Antillianen en
Arubanen in Almere de kans te
geven om een dienst te beleven in
hun moedertaal.
www.npbwassenaar.nl
Ds. Marthe de Vries, echtgenote van ds. Jan van Aller, marinepredikant,
is alweer geruime tijd verbonden aan de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Wassenaar. Marthe ging regelmatig voor in de Fortkerk.
De Vrijzinnige Geloofgemeenschap NPB is een vereniging van mensen
die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Dat
geloof is geworteld in het vrijzinnig christendom en
het religieus humanisme en wordt gekenmerkt door
een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en
verdraagzaamheid.
www.epafras.nl
Ds. Ben Hengeveld, velen welbekend, zal een aantal maanden komen
invallen in de Fortkerk, waar na het vertrek van ds. Afke Boezewinkel
nog geen nieuwe predikant is. Ben Hengeveld is ook betrokken bij de
stichting Epafras. Deze stichting ondersteunt Nederlandse gevangenen
in het buitenland. Ruim 2550 Nederlanders zitten vast in buitenlandse
gevangenissen. Verspreid over meer dan 90 landen in de wereld.
Negenendertig ervaren geestelijke verzorgers (Protestants, RoomsKatholiek, Islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen
geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich gedreven door woorden van
Jezus Christus, om met een hart vol ontferming en een luisterend oor
beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen doet. Zij voeren de titel
van Pastorale Gezanten. Samen vormen zij een professioneel team van
vrijwilligers die geestelijke begeleiding bieden aan iedere gevangene die
een beroep doet op Epafras, ongeacht zijn of haar geestelijke achtergrond, en ten allen tijde met
respect voor ieders eigenheid. Zij
staan ook open voor contacten met
familieleden van gevangenen en
hun relaties.
www.westerkerk.nl
De Westerkerk is door Hendrick de Keyser ontworpen en in opdracht
van het Amsterdamse stadsbestuur tussen 1620 en 1631 gebouwd.
De Westerkerk was niet de eerste kerk in Amsterdam, maar wel de
grootste, die als protestantse kerk
werd gebouwd. Op deze site vindt u
informatie over de kerk, haar orgels,
de Westertoren, het Brandend
Braambos en nog veel meer.

www.bijbelgenootschap.nl/over-de-bijbel/bijbelsoftware/
Op zoek naar de Bijbel als e-book? Naar verwachting worden komend
voorjaar de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel (excl. DC
boeken) en de NBV verkrijgbaar in EPUB-formaat, dat geschikt is voor
diverse merken e-readers.
Er zijn enkele e-readers
die overweg kunnen met
het reeds verkrijgbare
Mobipocket-formaat.

M

ensenrechtenverdediger

Chekib El-Khiari zit een gevangenisstraf van drie jaar uit vanwege het ondermijnen of beledigen van openbare instellingen, voor het openen van een
bankrekening in het buitenland
en het overmaken van geld zonder de juiste vergunning.
El-Khiari is de oprichter van een
mensenrechtenorganisatie, die
onder andere campagne voert
tegen de drugshandel in het noorden van Marokko. Op 17 februari
2009 moest hij zich op het politiebureau melden, volgens het
staatspersbureau vanwege zijn
uitspraken over betrokkenheid
van hoge ambtenaren bij drugshandel en corruptie. De volgende
dag werd zijn huis doorzocht en
werden zijn computer en documenten in beslag genomen.
Amnesty International beschouwt
hem als gewetensgevangene die
vastzit vanwege kritiek op de
Marokkaanse autoriteiten.
Schrijft u alstublieft een beleefde
brief naar de autoriteiten van Marokko waarin u hen oproept Chekib El-Khiari onmiddellijk en
onvoorwaardelijk vrij te laten. 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.
Stuur een brief aan:
His Majesty King Mohammed VI
Bureau de Sa Majesté le Roi
Palais Royal
Rabat
Morocco
Fax: +212 53 776 8515
En een kopie naar:
Ambassade van het Koninkrijk
Marokko
Z.E. de heer Jaouad El Himdi
Oranjestraat 9
2514 JB Den Haag
Fax: 070 361 45 03

E-mail: info@marokkaanseambassade.nl /
sifamalahaye@hotmail.fr
VOORBEELDBRIEF
(Plaats, datum)
Your Majesty,
Please allow me to express my
concern about the case of human
rights defender Chekib El-Khiari,
who is serving a three-year sentence and whose appeal is pending. El-Khiari is the founder of
the Association of Human Rights
in the Rif, which campaigns
against the drug trade in the Rif
region in Northern Morocco,
among other things. He was
charged with undermining or
insulting public institutions, and
opening a bank account abroad
and transferring money without
proper authorization. Amnesty
International considers him to be
a prisoner of conscience, detained solely for his outspoken
criticism.
On 17 February 2009, El-Khiari
was summoned to report to the
police in Casablanca, allegedly
because of public statements he
made alleging that high-ranking
state officials in Rif were involved in drug trafficking and
corruption. On 24 June 2009, he
was sentenced to three years’
imprisonment and a heavy fine.
I kindly urge you to release
Chekib El-Khiari immediately
and unconditionally as he is a m
confident of your good will and
sense of justice.
Yours sincerely,
(naam, adres)

16

Maart 2010 VPG NIEUWS

De intocht in Jeruzalem

MOPPEN:

Vrolijk en helder scheen de ochtendzon. Jezus zei tegen zijn
discipelen: “Vandaag zullen we aan komen in Jeruzalem.” Ze
gingen op weg en hoe dichter ze bij de stad aankwamen, hoe
meer volk er op de been was! Honderden, nee, duizenden
mensen stond Hem op te wachten. Ze schreeuwden en riepen,
en noemden Hem de Zoon van David. Het was een welkom voor
een koning!
Net buiten Jeruzalem was een heuvel, die de Olijfberg
genoemd werd. Toen Jezus daar aankwam, vroeg Hij een paar
discipelen een ezel te gaan halen. Die was gauw gevonden. En zo
reed Jezus Jeruzalem binnen op de rug van een ezel.
Veel mensen trokken palmtakken van de bomen en wuifden
daarmee naar Jezus. Ze zagen in Jezus de koning, die hen
misschien wel zou bevrijden van de Romeinen.
Maar zo’n soort koning was Jezus niet.
Daarom reed Hij Jeruzalem binnen op de rug van een ezel in
plaats van een glanzende hengst, zoals een generaal zou doen.
Hij probeerde de mensen te laten zien dat Zijn boodschap er
een van vrede was. Hij is een Koning, die rijdt op een lastdier.
De mensen in Jezus’ Koninkrijk zijn de mensen die de last van
deze wereld dragen. Zij zijn degenen die voor Hem hebben
gekozen en die naar Hem toe zijn gekomen om hulp te vragen.

Twee kikkers zitten in de
achtbaan. Zegt de een tegen de ander: “Ben je
misselijk?” “Nee, hoezo?” “Nou, je ziet nogal
groen!”
Een man en een vrouw lopen in een museum.
“Jan, moet je kijken was een afgrijselijk
schilderij!” Zegt de man: “Miep, zet je bril op
en kom voor die spiegel vandaan!”
Er was een vrouw bij de dokter. Ze zei:
“Dokter, ik heb al 7 weken last van mijn been.”
Dokter: “Ja, dat komt door de ouderdom.”
Vrouw: “Maar dat kan niet, want mijn andere
been doet geen pijn en dat is even oud!”
Mientje is bij oma op bezoek en vraagt: “Oma,
mag ik op de piano spelen?” “Zeker, meisje.”
Vijf minuten later gaat Mientje huilend naar
huis. “Wat is er?” vraagt haar moeder. “Ik
mocht van oma op de piano spelen, maar ik ben
eraf gevallen!”
Jantje spuugt op het raam van de
burgemeester. Komt de burgemeester naar
buiten en zegt tegen Jantje: “Hoe zou je
moeder het vinden als ik tegen haar raam aan
zou spugen?” Zegt Jantje: “Dat zou ik heel
knap vinden meneer, want wij wonen namelijk op
de 13e verdieping.”
Heb je het laatste nieuws al gehoord? Er is een
Belg gestorven tijdens het drinken van melk!
De koe ging zitten…
Een blondje zit en de auto en slingert nogal.
Daarom wordt ze aangehouden door een politie
agente, die is ook blond. Ze vraagt de blonde in
de auto: “Heeft u uw rijbewijs bij u?”
“Rijbewijs? Wat is dat?” luidt het antwoord.
“Dat is zo’n roze dingetje met je foto erop.” De
blonde begint driftig in haar tasje te graven.
Na een tijdje vind ze een roze SPIEGEL, kijkt
erin en zegt: “Ja, dit is roze met mijn foto
erop.” Ze geeft het aan de agente. De blonde
agente kijkt in de spiegel en zegt: “O, ik wist
niet dat u een collega was, rijd maar door!”
Welke salade helpt het beste tegen jeuk?
Krabsalade.

