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Op mijn bureau ligt al een 

tijdje een brochure met de titel 

“Kempen historisch. Altstad-

trundgang”. De brochure is uit-

gegeven door de stad Kempen in 

Rijnland, Duitsland, niet ver over 

de grens bij Venlo (Nederland). 

Enkele jaren geleden bezochten 

wij dit stadje. We hoopten er 

sporen te ontdekken van een 

beroemde zoon van die stad, 

Thomas à Kempis (ook Thomas 

van Kempen genoemd). Maar 

helaas, alleen het standbeeld op 

de Kirchplatz herinnert aan hem. 

Zijn geboortehuis was nergens te 

vinden.  

Thomas à Kempis heeft grote 

invloed gehad door zijn boek 

“De navolging van Chris-

tus” (“De imitatione Christi” in 

het Latijn).  Het boek is vele 

malen overgeschreven, herdrukt 

en vertaald. Thomas wordt ook 

wel beschouwd als een van de 

voorlopers van de Reformatie uit 

de 16e eeuw. Wie was Thomas 

eigenlijk? 

Hij wordt in 1379 of in 1380 ge-

boren in Kempen. Zijn ouders 

zijn Johann en Gertrude 

Haemerken. Thomas heeft nog 

een oudere broer: Johann. In 

1392 wordt hij door zijn ouders 

naar de school in Deventer ge-

stuurd. Hij is dan nog maar 13 

jaar oud. Zijn broer is hem dan al 

voorgegaan richting Deventer. 

Thomas hoopt hem daar dan ook 

te ontmoeten, maar als hij daar 

aankomt, blijkt zijn broer twee 

jaar eerder met vijf andere 

broeders vertrokken te zijn om 

een klooster in Windesheim te 

boeken en het onderwijs aan jon-

geren. Het geld, dat hiermee ver-

diend wordt, wordt in een 

gezamenlijke pot gestort, die ter 

beschikking van de abt wordt 

gesteld. 

Ook Thomas wordt een broeder 

van het gemene leven. In De-

venter kopieert hij manuscripten. 

Hij doet dat zeer nauwgezet. In 

1399 voltooit hij de humaniora 

(1) in Deventer. Hij verzoekt dan 

toegelaten te worden tot het 

klooster van de reguliere kanun-

niken (2) van Windesheim op de 

Agnietenberg bij Zwolle. Zij  

broer is daar dan prior. Dit 

klooster is een jaar eerder ge-

sticht. Er zijn nog geen klooster-

gebouwen, er is nog geen kerk en 

de tuin moet nog worden aange-

legd. Thomas neemt de bouw van 

de priorij en de kerk op zich. In 

1406 wordt hij noviet (3). In dat 

jaar wordt het klooster voltooid. 

Na zijn novitiaatstijd wordt hij in 

1413 tot priester gewijd. Hij 

houdt zich bezig met bidden, 

mediteren, lezen en schrijven. Tot 

enkele maanden vóór zijn dood in 

1471 is hij kroniekschrijver van 

de Agnietenberg. Twee maal 

wordt hij gekozen tot subprior en 

één maal tot procurator. In deze 

laatste functie verzorgt hij de fi-

nanciën van het klooster. Na ver-

loop van tijd vraagt hij ontslag uit 

deze functie aan om zich meer te 

kunnen wijden  aan schrijven en 

contemplatie (4). Zijn eerste 

ambtsperiode als subprior wordt 

onderbroken door de balling-

schap van de gemeenschap van 

de Agnietenberg, wegens binnen-

De navolging van Christus  

Meditation - The Power Of  

Unselfish Action by  

Rev. Leander Warren 

stichten, ongeveer 20 kilometer 

van Deventer. Ze behoren tot de 

Broeders van het gemene leven. 

Thomas reist naar Windesheim 

en wordt daar hartelijk door zijn 

broer ontvangen. Deze geeft hem 

een introductiebrief voor de abt 

van de Broeders van het gemene 

leven in Deventer, Florens 

Radewyns. Zeven jaar verblijft 

Thomas in zijn huis in Deventer 

onder de geestelijke zorg van de 

abt. Deventer is het centrum van 

de moderne devotie, een 

beweging in de Nederlanden in 

de 14e eeuw, die terugverlangt 

naar het enthousiasme van de 

eerste christenen in Jeruzalem en 

Antiochië. De broeders streven 

een leven na van liefde tot God 

en de naaste, in eenvoud, ne-

derigheid en devotie. Deze 

beweging is ontstaan door de 

vurige prediking van Geert Grote. 

Florens Radewyns is een van de 

grote organisatoren van deze 

beweging. De beweging heeft 

haar wortels in de Brabantse en 

Rijnlandse mystiek, de religieuze 

vrouwenbeweging en de strenge, 

maar innige spiritualiteit van de 

Kartuizers. De Broeders van het 

gemene leven leggen geen gelof-

ten af, maar leven een leven van 

armoede, kuisheid en gehoor-

zaamheid, althans voor zover dat 

binnen hun mogelijkheden ligt. 

Sommige van hen wonen in hun 

eigen huis, de geestelijken onder 

hen wonen in een gemeenschap. 

Zo mogen niet bedelen, maar 

moeten hun geld verdienen met 

het werk van hun handen. Voor 

geestelijken betekent dit voor-

namelijk het overschrijven  van 
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kerkelijke strubbelingen. Deze 

ballingschap duurt van 1429 tot 

1432. De gemeenschap verblijft 

dan in Friesland. Thomas brengt 

in die periode samen met zijn 

broer meer dan een jaar door in  

het klooster van Bethanië bij 

Arnhem. In 1448 wordt hij weer 

gekozen tot subprior. Als hij oud 

en ziekelijk wordt, legt hij deze 

functie neer. Een van de taken 

van de subprior is jonge re-

ligieuzen op te leiden. Thomas 

preekt ook vaak in de kerk van 

de priorij en trekt veel mensen. 

Uit die tijd stammen twee series 

preken onder de titel “Gebeden 

en meditaties over het leven van 

Christus” en “De vleeswording 

en het leven van onze Heer”. Ze 

handelen over Thomas’ favoriete 

onderwerpen: het mysterie van 

de verlossing en de liefde van 

Jezus Christus zoals Hij die heeft 

laten zien in zijn leven en in  het 

bijzonder in zijn lijden aan het 

eind van zijn leven. 

Thomas houdt zich niet bezig 

met de theologische strijd van 

zijn dagen. Ook lijkt de heront-

dekking van de klassieke an-

tieken door de humanisten aan 

hem voorbij te gaan. 

In 1418 wordt zijn “De navol-

ging van Christus” voor het eerst 

gepubliceerd. Het werk is dan 

nog anoniem. Later wordt Tho-

mas’ naam aan dit werk verbon-

den. Aan zijn auteurschap is wel 

eens getwijfeld, maar we mogen 

er toch van uitgaan, dat het van 

zijn hand is. Thomas is in dit 

werk niet origineel, maar reflec-

teert theologische gedachten uit 

zijn tijd. Hij bouwt daarbij op de 

Bijbel (in het bijzonder de evan-

geliën en de brieven van Paulus) 

en de kerkvaders ( in het bijzon-

der Augustinus) en iemand als 

Bernard van Clairvaux. “De 

navolging van Christus” bestaat 

uit vier boekjes. Ze zijn later, 

buiten hem om, gebundeld. Het 

eerste boekje heet “Heilzame 

vermaningen voor het geestelijk 

leven”.  Het dringt aan op ne-

derigheid en mediteert over het 

levenseinde en het goddelijk oor-

dee l .  He t  tweede  hee t 

“Vermaningen voor het innerlijk 

leven”. Hierin spreekt de Heer 

Zelf  met de mens over de navol-

ging, die vraagt om het opnemen 

van het kruis (Mt. 16:24). Het 

derde boekje is getiteld “De in-

nerlijke vertroosting” en weidt 

uit over het karakter van de 

zelfverloochening. Het vierde 

b o e k j e  t e n s l o t t e  h e e t 

“Godvruchtige aansporing tot de 

heilige communie” en wil dienen 

tot de voorbereiding van de com-

munie (avondmaal), opdat de 

mens Christus eerbiedig zal ont-

vangen. In ieder deel dringt Tho-

mas aan op een persoonlijke be-

slissing. De lezer wordt uitgeno-

digd ernaar te streven dat zijn 

leven een tweede leven van 

Christus wordt. We moeten Hem 

liefhebben en als vriend houden. 

Ons leven is niet altijd gemakke-

lijk. We moeten ons kruis leren 

dragen. Maar de ontmoeting met 

Christus verandert ons leven. Je-

zus leidt ons op de weg van de 

navolging. Dat geeft ons kracht. 

Thomas legt sterk de nadruk op 

het lijden van Christus. Een van 

de hoofdgedachten is, dat het lij-

den op aarde onvermijdelijk is. 

Als zelfs Gods Zoon niet de weg 

van lijden kan ontgaan, wat kan 

een zondig mens dan in dit leven 

verwachten? Maar wie in navol-

ging van Christus dit lijden 

bereidwillig op zich neemt, er-

vaart op deze weg een innerlijke 

loutering. 

Dit werk van Thomas kan 

getypeerd worden als introverte 

mystiek: het gaat puur om de ver-

houding tussen God en de indi-

viduele menselijke ziel. Dit past 

geheel in het tijdsbeeld van de 

late middeleeuwen. Er wordt dan 

meer nadruk gelegd op het indi-

vidu. Dit individu heeft behoefte 

aan een concrete geloofsinhoud 

als het mens zijn van Jezus of 

zijn tegenwoordigheid in de 

eucharistie. Hierbij wordt 

ontvluchting van de wereld 

aangeprezen. Dit aardse leven 

heeft niet zoveel waarde. Het 

komt aan op het komende leven 

en de eeuwige vreugde, niet op 

de vluchtige rijkdommen en  de 

lusten van het aardse bestaan. We 

moeten Jezus zoeken in de bin-

nenkamer van ons hart. 

In totaal heeft Thomas bijna veer-

tig geschriften geschreven. Hij 

mediteert daarbij over bijbelse 

onderwerpen en dicht ook enkele 

hymnen. 

Thomas is niet alleen bezig met 

zijn eigen zielenheil. Hij is ook 

begaan met het lot van de armen. 

Op 25 juli 1471 sterft hij op 91-

jarige leeftijd. Zo heeft hij niet 

alleen geschreven over de navol-

ging van Christus, maar dit zelf 

ook gepraktiseerd. Hij is en blijft 

hierbij een kind van zijn tijd. Zijn 

kijk op het lijden en de onder-

waardering van dit aardse bestaan 

geven dat aan. Maar zijn boek 

nodigt ons uit om bij ons zelf na 
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te gaan: hoe kan ik Christus 

navolgen in mijn leven? Niet 

voor niets is het de eeuwen door 

gelezen en herlezen. 

Ik wil tenslotte eindigen met een 

citaat uit “De navolging van 

Christus”, dat gaat over het li-

jden van Christus en een ant-

woord van ons vraagt (IV.8.2). 

Jezus zegt hier: 

“Zoals het voor jou niet genoeg 

zou zijn  alles te hebben als je 

Mij niet had, kan wat je ook 

geeft  Mij niet behagen als je 

jezelf niet geeft. 

Bied je jezelf aan Mij aan, en 

geef je zelf geheel aan God – je 

offer zal aanvaard worden. Zie, 

Ik offerde Mijzelf geheel aan de 

Vader voor jou, Ik gaf zelfs mijn 

hele lichaam en bloed voor voed-

sel, dat geheel van jou is, en jij 

bent voor altijd van Mij. 

Maar als je vertrouwt op jezelf 

en je vrije wil niet aan Mij aan-

biedt, zal je offer onvolledig zijn 

en de vereniging tussen ons on-

volmaakt. Dus als je genade en 

vrijheid van hart verlangt te ont-

vangen, laat het vrije aanbieden 

van jezelf in de handen van God 

voorafgaan aan elke handeling 

van je. Daarom zijn zo weinigen 

innerlijk vrij en verlicht – ze 

weten niet goed hoe ze geheel 

moeten afzien van zichzelf. 

Mijn woord is: “ Een ieder van u 

die niet afziet van alles wat hij 

bezit, kan mijn discipel niet 

zijn” (Lk. 14:53). 

Als je echter mijn discipel wil 

zijn, bied jezelf aan Mij aan met 

heel je hart”. 

 

Noten: 

(1) Humaniora zijn  eigenlijk de 

studiën die iemand tot mens vor-

men; in het bijzonder wordt met 

hen bedoeld de studie van de 

klassieke talen en letterkunde. 

 

(2) Een kanunnik kan zijn een 

koor-, dom- of kapittelheer, die 

deel uitmaakt van het kapittel 

(vergadering) van een kathedrale 

kerk. Reguliere kanunniken zijn 

kanunniken, die samenleven in  

kloosters. Seculiere kanunniken 

zijn wereldlijke geestelijken, die 

niet in een klooster wonen.  

 

(3) Een noviet is een aspirant-lid 

van een klooster. Vóór hij in het 

klooster wordt opgenomen, on-

dergaat hij het noviciaat, een 

proeftijd. 

 

(4) Contemplatie is de innerlijke, 

geestelijke beschouwing, de 

vrome overdenking van bv. Bij-

belteksten of teksten van 

geestelijke schrijvers. 

 
Thomas à Kempis 
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Meditation - The Power Of Unselfish Action 

In our world today where self-

ish action, self preservation, rug-

ged individualism and concern 

for only self interests and well-

being are the order of the day, 

acts of unselfishness and self 

sacrifice for the good and safety 

of others come as a breath of 

fresh air and remind us of the 

goodness, love and nobility that 

still reside in human beings. The 

story of the three heroic Chilean 

fishermen during the devastating 

earthquake that struck the coun-

try with such savage fury, claim-

ing hundreds of lives and leaving 

millions of dollars in damage 

and destruction only a few weeks 

ago, is a powerful contemporary 

reminder to us all of such good-

ness, love and nobility that we 

all still possess. 

 

Reports of the disaster informed 

us that as the tsunami triggered 

by the earthquake rushed to-

wards the shore destroying eve-

rything in its path, three fisher-

men began evacuating people 

from a low-lying coastal village 

to higher ground, paying little 

heed to the dangers that threat-

ened their own lives. As a third 

wave of the tsunami approached 

the fishermen decided to make 

one final trip to ferry some more 

people out of harm’s way. The 

reports continued that the wife of 

one of the fishermen pleaded 

with him not to make that trip. 

His response to her was that it 

would haunt his conscience for 

the rest of his life if he did not 

go. In a gallant but unfortunately 

tragic effort, the fishermen lost 

their lives as they endeavoured 

to save the lives of their fellow 

human beings. A truly tragic but 

at the same time wonderful story 

of heroism – a story of human 

beings willing to give up their 

lives in an effort to save the lives 

of other human beings. 

 

This story serves as a poignant 

reminder to those of us who em-

brace the Christians Faith, espe-

cially at this time of year, the 

most holy season of Lent, of the 

greatest expression ever of self 

sacrifice, self giving for others – 

that of our Saviour, Jesus Christ 

at Calvary for sinful humanity. 

This act of sacrificial self giving 

the gospel writer states as follows 

in Jn.15:13: “Greater love has no 

man than this, that a man lay 

down his life for his friends to 

which the apostle Paul adds in 

Rom. 5:8: “But God shows his 

love for us in that while we were 

still sinners Christ died for us.” I 

believe this demonstration of the 

divine giving of self so inspired 

one hymn writer that he penned 

the following line of one of the 

grea t  t rad i t iona l  hymns: 

“Amazing love! how can it be 

that Thou, my God, shouldst die 

for me?” 

 

The above story of this most re-

cent demonstration of human self 

sacrificial action only serves to 

strengthen my belief that within 

all human beings resides a spirit, 

planted by the Creator, which 

disposes us to acts of unselfish 

care and love. This disposition 

shows itself but rather all too in-

frequently mostly at times of dis-

aster and in life threatening situa-

tions. 

 

The apostle Paul in his letter to 

the Christians at Philippi enjoined 

that they should not only pay at-

tention to their own interests and 

needs but should also consider 

the interests and needs of others. 

To emphasize this point, Paul 

even makes the suggestion that 

the Christian believer should, 

motivated by the spirit of humil-

ity, place others above and there-

fore before self, (Phil.2:3-4). In 

similar vein Paul encouraged the 

Christians of Galatia to help carry 

the burdens of others (Gal.6:2), 

pointing out that in so doing they 

fulfill the law of Christ which is, 

love for God and human beings 

(Matt.22:37-39). The sacrificial 

self-giving love of God in Jesus 

Christ is the inspiration for the 

unselfish action of human beings 

for each other and such actions of 

self sacrifice for the good, safety 

and preservation of the lives of 

our fellow human beings ought to 

be embraced as a way of life and 

encouraged. For we are our 

brothers keepers, as I believe God 

decreed it, and should come to 

the sense of the great power that 

there is in the loving unselfish 

action of human beings for each 

other. I believe this is one of the 

powerful messages that are com-

municated in the miracle of the 

feeding of the five thousand ac-

cording to the narrative in the 

gospel of John (6:5-13). The un-

selfish action of one boy to share 

his meal, blessed with the divine 

anointing resulted in sufficiency 

for all present. This principle in 

my view still works even in our 

post modern, highly scientific 

and technological world. I there-

fore encourage you my friends to 

seek to emulate the example of 

our God in Christ Jesus and 

many of our fellow human be-

ings, like those brave, heroic 

fishermen of Chile, of unselfish, 

sacrificial giving for the good 

and wellbeing of our fellow hu-

man beings. May God’s Holy 

Spirit inspire and enable us all so 

to do. Amen  

By Rev. Leander Warren 

IN MEMORIAM  
CATHERINA SUMTER-
WILSON 
 

Op 25 februari j.l. is op 101-

jarige leeftijd overleden zr. 

Catherina Sumter-Wilson, de 

moeder van onze kosteres zr. 

Millie Morgenstond. Zr. Sum-

ter werd geboren op Saba. Op 

jonge leeftijd moest ze mee-

helpen met de opvoeding van 

vier zusters en een broer, om-

dat haar moeder al op jonge 

leeftijd overleden was. Toen 

ze zeventien jaar was, kwam 

ze naar Curaçao om hier te 

werken in de huishouding. 

Hier ook ontmoette ze haar 

man. Uit het huwelijk kwamen 

dertien kinderen voort.  

We hebben zr. Sumter leren 

kennen als een rustige, een-

voudige vrouw. Ze was be-

hulpzaam en haar huis stond 

altijd open. Niets was haar 

teveel. Ze was een goede moe-

der. Geen enkele verjaardag 

van haar kinderen vergat ze. 

Ze was ook attent. 

Omdat ze zo oud werd, vielen 

langzamerhand haar vrienden 

en kennissen weg. Ze bleef in 

die zin alleen achter. En dat 

vond ze moeilijk. 

De laatste jaren verbleef zr. 

Sumter in huize “Zorg en 

Hoop”. Deze jaren waren voor 

haar moeilijk. Ze werd de-

menterend, waardoor haar 

eenzaamheid nog toenam. 

Zr. Sumter was een gelovige 

vrouw. Toen het nog kon ging 

ze naar de kerk, meestal naar 

de Emmakerk. Daar beleefde 

ze haar geloof met de andere 

kerkleden. Daar zong ze de 

liederen, bad ze de gebeden en 

luisterde ze naar het Woord 

van God. Thuis las ze uit haar 

Bijbel. Heel vaak las ze Psalm 

23. 

Op 6 maart j.l. vond de begra-

fenis plaats op de protestantse 

b eg r aa fp l a a t s  a an  de 

Roodeweg na een korte 

rouwplechtigheid bij El Con-

solador. We stonden toen stil 

bij Ps. 23. We mogen, zegt de 

psalmist,  God ervaren als de 

goede herder, die zorgt voor 

zijn  schapen. Bij Hem zijn ze 

veilig; Hij zorgt voor hen. Ook 

al gaan we door een dal van 

diepe duisternis, God troost 

ons. In het Nieuwe Testament 

noemt Jezus Zich de goede 

herder. Hij gaat ons voor naar 

zijn Koninkrijk. Door zijn li-

jden en sterven heeft Hij de 

weg daartoe geopend. Dat 

mag ons moed en kracht 

geven, ook in rouw en ver-

driet. 

God trooste de familie. 

                                                                                         

Ds. Hans Végh. 

 

In Memoriam: Catherina Sumter-Wilson 
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U kunt ons ook horen op de radio! 

Radio Top FM 93.3 

Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur 

Wij willen u de gelegenheid bie-

den om uw VPG Nieuws direct, 

nadat de kopij naar de drukker is 

gegaan, via e-mail te ontvangen. 

 

De maandelijkse kosten van het 

kerkblad bedragen ca ANG 

2.000,- per maand. Een flink be-

drag op het budget. Toezending 

via e-mail kan dus een belangrij-

ke besparing opleveren op de 

portokosten. 

 

Bent u geïnteresseerd om de VPG 

Nieuws elektronisch te ontvangen 

meldt u dan aan middels het zen-

den van een e-mail met uw naam 

en huidig postadres naar de re-

dactie, via e-mail adres: 

vpgnews@gmail.com en u ont-

vangt uw VPG Nieuws in kleur. 

 

Krijnie Wout.  

For those of you who are inter-

ested we are offering the possibil-

ity 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.  

VPG Nieuws (News) via Email 

 

 

 

 

 

 

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 

29 maart 

30 maart 

31 maart 

1 april 

2 april 

3 april 

4 april 

5 april 

6 april 

7 april 

8 april 

9 april 

10 april 

11 april 

12 april 

13 april 

14 april 

15 april 

16 april 

17 april 

18 april 

19 april 

20 april 

21 april 

22 april 

23 april 

24 april 

25 april 

26 april 

27 april 

28 april 

29 april 

30 april 

1 meil 

2 mei 

3 mei 

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 

Lucas 24:36-53 

Jesaja 25:6-9 

Psalmen 114:1-8 

Psalmen 150:1-6 

Johannes 20:19-31 

Openbaringen 1:1-20 

Openbaringen 2:1-17 

Openbaringen 2:18-3:6 

Openbaringen 3:7-22 

Openbaringen 4:1-11 

Openbaringen 5:1-14 

Johannes 21:1-25 

Handelingen 9:1-19a 

Handelingen 9:19b-43 

Openbaringen 6:1-17 

Openbaringen 7:1-17 

Openbaringen 8:1-13 

Johannes 10:1-21  

Johannes 10:22-42 

Handelingen 15:22-41 

Psalmen 23;1-6 

Handelingen 10:1-23a 

Handelingen 10:23b-48 

Handelingen 11:1-18 

Openbaringen 21:1-18 

Johannes 14:1-14 

Johannes  13:21-35 

Openbaringen 21:22-22:5 
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Ebenezer Church  
Oranjestraat 111 
 
02/04  Rev. L. Warren, (Good Friday) 
04/04  Rev. L. Warren    
11/04  Sr. Y. Isidora 
18/04  Men’s Felloship 
25/04  Rev. l. Warren 
 
 
 
 
 
 
 
Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
03/04  Ds. B. Hengeveld 19.00 uur 
           Paasnachtdienst 
04/04  Ds. B. Hengeveld (H.A.) 
11/04  Br. L. v/d Wolde    
18/04  Ds. B. Hengeveld            
25/04  Ds. A. van den Bor     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Emmakerk 
Barentslaan 11 
01/04  Ds. H. Végh (H.A.) 
04/04  Ds. H. Végh (H.A.) 
11/04  Ds. A. van den Bor     
18/04  Zr. Y. Isidora     
25/04  Ds. H. Végh    
 

Kerkdiensten in April 2010  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 

April 2010 VPG NIEUWS 

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

De redactie van VPG Nieuws heeft onlangs de mogelijkheid weer geo-

pend om voor geïnteresseerden een advertentie in ons kerkblad te plaat-

sen. 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 adverte-

nite 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 

Adverteren 
Nieuwe tarieven 

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 



6 

 EBENEZER CHURCH Local Board Team   

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 

 

Sr. Shirley Gomez 

 

Sexton 
Martha End 

562 9777 

 

524 7036 

868 8206 res 

522 1667 

461 2950 res 

514 6968 

 

462 8470 res 

Wijk 1                 Phone: 465 3121 
Minister 
Rev. Leander Warren  465 7061 res 

Bramendiweg 100       679 1992 cel 

LeanderWarren@yahoo.com 

Local Preachers in VPG Service: 
Br. D. Lopes    465 3207 res 

Sr. Y. Isidora   767 3769 res 

                         462 4601 work 

News from Ebenezer Church 

Ebenezer NewsEbenezer NewsEbenezer NewsEbenezer News 
by Rev. L. Warrenby Rev. L. Warrenby Rev. L. Warrenby Rev. L. Warren 

April 2010 VPG NIEUWS 

Ebenezer: A Model Of Holistic 

Ministry 

 

True to its belief enshrined in its 

mission statement, that a Church 

should seek to be “of” and not 

just simply “in” its community, 

Ebenezer is now engaged in an 

initiative that gives concrete or 

practical expression to this belief. 

I refer here to the Miss Lee 

Foundation and the programme 

activities it offers to help pro-

mote human capacity enhance-

ment, which is the equipping of 

persons with various skills both 

traditional and contemporary. 

With such equipping, persons 

will be helped to take greater 

control of and responsibility for 

their lives and so be able to make 

greater inputs in the determina-

tion of their destiny and also 

make valuable contributions to 

the improvement of their com-

munities. 

 

Being so involved in the lives of 

the people of its community, the 

Church is enabled to truly empa-

thize and be in solidarity with its 

community, identifying with 

those it serves and as such emu-

lating the example of Christ Jesus 

who identified with fallen hu-

manity so as to become our Sav-

iour. This holistic approach to 

ministry, that is, addressing the 

needs of the whole person – spiri-

tual, emotional, physical, intellec-

tual and material, was given new 

energy and increased momentum 

in January last when several ac-

tivities of the foundation were set 

in motion. 

 

These activities include after 

school lessons, to assist school 

going children with their educa-

tional development. Such lessons 

are held thrice weekly on Mon-

day, Wednesday and Thursday 

from 3:00 p.m. to 4:30 p.m. At 

present there are twelve children 

and three teachers who partici-

pate in this activity. Then there 

are computer lessons that by far 

attract the most participants, both 

children and adults, numbering 

about thirty- six. This activity is 

convened twice weekly on Fri-

days and Saturdays with each 

session lasting two hours. Fri-

day’s session is from 4:00 p.m. to 

6:00 p.m. while Saturday’s is 

from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. In an 

effort to ensure that every partici-

pant gets adequate practical exer-

cise our quest is for a ratio of one 

computer to not more than 2-3 

persons. We are hopeful at 

achieving this objective and 

would be helped by any contribu-

tion toward this cause. So far 

there is only one instructor aided 

by two willing assistants for this 

activity. There are also handicraft 

classes (working with wood) in 

which approximately fifteen par-

ticipants are registered. Classes 

are on Wednesdays from 5:00 

p.m. to 7:00 p.m. One instructor 

and an assistant give service to 

this activity. The items produced 

so far will be show-cased at an 

exhibition in due course. Further-

more there are cookery classes in 

which about sixteen persons, all 

females, participate. These 

classes occur twice monthly on 

the first and third Tuesdays last-

ing from 4:00 p.m. to 5:00 p.m. 

The ladies take turns at sharing 

recipes and information regard-

ing food preparation, and also 

giving practical demonstrations 

on the preparation of a variety of 

dishes, thereby collectively en-

hancing their culinary skills. As a 

sampler of the dishes they pre-

pare, I can vouch for the fact that 

they are all delicious. 

April 1, 7:30 p.m.    – Holy Communion (Last Sup 

      per) Service at Emmakerk 

 

April 2, 9:30  a.m.    – Good Friday Service 

 

April 4, 9:30 a.m.    – Easter/Resurrection 

      Commemoration Service 

 

April 6, 7:00 p.m.    – Church Board Meeting 

 
April 7th & 21st ,    – Visitation of Shut-in and Sick 

      Members for Holy Communion. 

 

April 18, 9:30 a.m.    – Men’s Fellowship Praise and  

      Worship Service 

 

April 15th & 22    – Soup Kitchen. 

 

April 19 7:30 p.m.     – Lecture on heritance by 

         Notary Mr. M. Alexander 

ActivitiesActivitiesActivitiesActivities    
April 2010April 2010April 2010April 2010 
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Felis regreso di Maracaibo.  

Ora pa ora speransa a biba den 

tur hende su kurason, i mas tantu 

ora banda di atardi 5 or'i mei nan 

tabata mira un barku ta bini 

djaleu.Tabata Maracaibo. Un 

kantidat enorme di hende a reuní 

pa banda di 7 or na plasa Brion i 

áwasa di Punda, tur masha 

kontentu ku e regreso di e 

rehennan. Klep di red line tabata 

yen yen di hende.  

Na momentu ku Maracaibo a 

ankra i nan a mira su eksl. baha 

for di e barku Maracaibo, e 

hendenan a kuminsá grita biba, 

biba. Su eksl. tabata parse un 

poko wayabá di tur e kosnan ku 

e1 a pasa’den.  

No tabatin nada di keha di trato 

di parti di e venezolanonan. 

Solamente nan a kita di algun 

hende un parti di nan bistí, bachi, 

pèchi, oloshi.  

Despues ku su eksl. Fruytier a 

yega Kòrsou el a tuma su retiro 

komo gobernador i el a bai 

Hulanda bèk ku su famia. Na 

Hulanda nan a bisa su eksl. ku 

nan no ta satisfecho ku e manera 

ku el a atendé e insidente di e 

asalto. Pero ta sekuestrá nan a 

sekuestrá e hòmber. No ta un 

krus el a bai hasi ku e barku 

Maracaibo. Durante di su 

ousensia Sr. Herman Schotborg a 

goberná Kòrsou a.i. 1929. Na 

1930-1933 Hulanda a nombra Sr. 

B a r t h o l o m e u s  W o u t e r s 

Theodorus van Slobbe. Ministro 

di kolonia na Hulanda a deklará, 

ku su gobièrnu ta tumando 

medida pa e insidente aki no haña 

ripitishon.  

MEDIDA DI HULANDA PA 
MANTENE TRANKILIDAT 
NA KÒRSOU.  

Fuera di yudansa i asistensia ku 

tur hende tabata duna, a pidi 

inmediatamente asistensia di 

Hulanda.  

E torpedero "Kortenaer" a sali 

djaluna siman pasá. Djabièrnè ya 

tabatin notisia ku el a pasa 

islanan Azoras, i ku por a sper’é 

na Kòrsou awe òf mañan.  

Kortenaer lo bini ku 40 marinero 

fuera di su tripulashon di 

kustumber.   
Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas reco-

menda pa dokternan den forma di capsula! 

 

Historia di Otrobanda 

PARTI 7 Felis regreso di Maracaibo.  

Ademas lo bini tambe e krusero 

"Hertog Hendrik". Esaki a sali 

djaweps siman pasá i lo ta na 

Kòrsou den mas o ménos dos 

siman. Na bordo di e bapor 

"Amsterdam" ku tambe ta 

yegando lo bini 50 a 60 militar. 

Djasabra anochi a yega di 

Sürnam e bapor “Svartfond”, di 

aluminium line, na bordo nan 

tabatin Kaptan “Schlimmer” i 

luitenant van de Wall ku 40 

rnilitar, ku mes ora ku nan a yega, 

a okupá warda na fòrti.  

Nifikashon di filibustero = 

pirata.Un filibustero ta un ladron 

di laman den siglo 17 den e 

lamannan di e kolonianan Spañó. 

Nan tabata ataka e barkunan ku 

prenda, ku tabata sali di Sur 

Amérika rumbo pa Spaña. Na 

franses nan tabata yama nan 

boucan, loke ke men  

 roster di karni, pasobra e 

bukaneronan tabata originalmente 

yagdó riba bufalo. Na papiamentu 

nan nòmber ta bukanero, na 

hulandes, bukanier òf vrijbuiter.   

Korantnan konsultá: Boletin 

Comersial d.d. 19 i 24 yüni 1929, 

La Prensa d.d. 8 yüni 1999,  

Amigoe di Kòrsou i Extra d.d. 28 

yanüari 2002. Al momentu e dos 

korantnan menshoná último aki a 

publiká ku nan a revelá un busto 

di Sf. Carlos Nicolaas, [Shon 

Kai] 29 aña despues di su morto, 

dilanti di e palasio di gobernador 

na Punda. E V.K.C. 'ers nan 

tabata presente na unifòrm.  

 

V.K.C. a ser fundá pa shon Kai 

na 1929 pa yuda defendé Kòrsou.  

Sra. Lucina da Costa Gomez a 

tuma e inisiativa pa laga traha e 

busto aki. Hopi mandatario, 

famianan di shon Kai, i demas 

invitadonan tabata presente, na e 

seremonia impreshonante aki.  

Ta wordu continua 

In addition to all the foregoing, 

there are sessions for the elderly 

on Fridays from 9:00 a.m. to 

12:00 noon. These sessions offer 

the seniors opportunities to so-

cialize and so keep their mental 

faculties intact, allow them to 

engage in spiritual enrichment 

activities, use their mental and 

physical skills in craft making  

and also provide them with care. 

For all these activities those who 

give service do so voluntarily. 

These gestures of unselfish giv-

ing are commended by the 

Boards of the Miss Lee Founda-

tion and the Ebenezer Church 

and both herein register their pro-

found gratitude to these helpers 

for the time and effort given in 

support of this holistic approach 

to ministry. We are also grateful 

for the efforts that are currently 

in train to have child care and 

early child development, leader-

ship development and sports 

added to the list of activities. Our 

hope is that these will come on 

stream in the near future. 

 

For each of the programme ac-

tivities offered, a small recurring 

monthly registration fee is re-

quested expressly for the psycho-

logical reason that persons tend 

to attach greater value to things 

for which money, however small, 

is contributed. Should anyone be 

able to give assistance by way of 

expertise or equipment to any of 

the activities mentioned, we shall 

be grateful for such. 

 

In conclusion we provide you 

with the following information of 

our Church activities for the 

month of April. 
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 FORTKERK Kerkenraadsleden  Kosteres 

 

Br. P. Jukema (scriba) 

Zr. M. Bakhuis (kv) 

Br. J. Boodt (kv) 

 

747 3879 

461 5013 

747 3950 

 

Zr. Aurelia Palm 

 

462 6873 
Wijk 2  
 

ds. A. Boezewinkel 
Oudewater kv 35 

Tel.: 767 9344 (thuis) 

 FORTKERK Kerkenraadsleden   

Ouderlingen 
Zr. M. Bakhuis (kv) 

Br. P.J. Boodt (kv-scriba) 

Zr. Marijke van der Steen 

Br. Luuk van der Wolde 

(hulppredikant) 

 

461 5013 

747 3950 

747 7087 

888-9447 

Diakenen 
Zr. Joke Bos  

Br. Friedeman 

Hasselbaink 

 

Kosteres 
Zr. Aurelia Palm  

 

465 7552 

738 1725 

 

 

 

462 6873 

Wijk 2                  Tel. 461 1139 
 

Ds Ben Hengeveld 
p/a Kaya Jan Thiel 12 

tel:  7475660 

cell.: 6924907 

E-mail: benh2202@hotmail.com 

Nieuws uit de Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk 

Inmiddels is ds. Ben Hengeveld 

op het eiland aangekomen en is 

hij zijn werkzaamheden als con-

sulent begonnen. We heten hem 

van harte welkom en hopen op 

een goede samenwerking. Het is 

de bedoeling, dat ds. Hengeveld 

voor drie maanden dit werk gaat 

doen. Daarna zal ik weer optre-

den als consulent. 

In afwisseling met vnl. Luuk van 

der Wolde zal ds. Hengeveld de 

diensten in de Fortkerk gaan lei-

den. 

We wensen hem veel sterkte en 

Gods zegen. 

                                                                                         

Ds. Hans Végh 

 

Ds. Afke Boezewinkels 
intrededienst. 
 
Op  28 februari 2010 vond de 

intrededienst plaats van ds. Afke 

Boezewinkel. We waren er met 

z’n drieen uit Curacao, Jopi en 

Jan Boodt en ondergetekende. 

Vóór de dienst was er gelegen-

heid om elkaar te ontmoeten on-

der het genot van een kopje kof-

fie. Het was een mooie plechtige 

dienst  in een overvolle kerk. 

Afke werd geleid naar de doop-

vont  met de woorden: Hier zul je 

staan, Afke, jezult water nemen  

in je handen en mensen dopen, 

kinderen en volwassenen, in de 

naam van de Vader, de Zoon en 

de HeiligeGeest. Daarna werd ze 

geleid voor de tafel met de woor-

den: Hier mag jij Afke,  brood 

breken en wijn schenken, 

dankzeggen en delen. Je mag 

steeds weer ervaren dat de tafel 

van de Heer voor kleinen en gro-

ten, vrouwen en mannen, het 

middelpunt van de gemeente is. 

Bij de kansel waren de woorden: 

In deze gemeente mag jij Afke, 

het woord uitleggen, vertalen en 

vertolken. Jij bent dienaar van 

het woord. Je zoekt eigen woor-

den om te kunnen zeggen wat 

geschreven staat. Je staat in de 

lange rij van vrouwen en mannen 

die je zijn voorgegaan, van Mir-

jam tot Mozes, tot vandaag toe. 

En tenslotte,werd ze achter de 

tafel geleid met de woorden: Hier 

mag jij Afke,voorgaan in de litur-

gie; in groet en zegen, in kyrie en 

gloria, in gebeden en liederen 

help je gestalte te geven aan de 

eredienst. Je werk is veelzijdig: 

uitnodigend en bemoedigend, op 

zijn tijd aansporend, altijd gul 

met liefde, nooit zonder zorg 

voor de gemeente, de mensen die 

op je pad komen. Zo zul  je hier 

zijn in het midden van de ge-

meente. 

Vervolgens werd de gelofte afge-

legd de verbintenis aangegaan en 

de zegen uitgesproken. 

Tijdens de preek had Afke het 

over het beklimmen van de 

Christoffelberg. Ook heeft ze 

samen met  Johan Meijer, een 

vriend en collega, een lied gezon-

gen afgewisseld met de ge-

meente. Na de dienst was er een 

samenzijn met een hapje en een 

drankje.Er waren verschillende  

bekenden uit Curacao aanwezig 

Zoals; de heer en mevrouw van 

der Plank, Tommy Domhof en 

echtgenote, Jean Jacques Dom-

hof en verloofde, de heer en 

mevrouw van de Berg, Walter 

Bakhuis en echtgenote, Rudolf 

en Steven Beaujon, 

Melson en Els Zwerver, ds.Ben 

Hengeveld en echtgenote, ds. 

Douwe Boelens en Tünde Boe-

lens, David en Lilly Boelens. De 

familie Boelens stuurt de harteli-

jke groeten aan iedereen. 

 

Maritza Beaujon-Bakhuis. 

Dinsdag  9 maart is ds. Ben 

Hengeveld op Curaçao gear-

riveerd. Hij zal voorlopig 

gedurende drie maanden als 

predikantconsulent onze ge-

meente dienen. Ds. Hengeveld is 

een oude bekende van de VPG. 

In de periode voor het intreden  

van ds. Boezewinkel  heeft ds 

Hengeveld gedurende 13 maan-

den de Fortkerk ten dienste 

gestaan. In 1983-1986 was hij 

predikant in de Emmakerk. 

Daarna is ds. Hengeveld tot zijn 

pensionering legerpredikant ge-

weest. Nu is hij nog bezig voor 

Epafras, een stichting die in 

samenwerking met het ministerie 

van buitenlandse zaken Neder-

landse gevangenen in het 

buitenland bezoekt. 

Wij zijn heel dankbaar dat ds. 

Hengeveld ons wil helpen . 

 

De sollicitatieprocedure voor een 

nieuwe predikant loopt. Tot op 

heden is er echter nog geen 

nieuws te melden. Er is wel  veel  

informatie opgevraagd. De hoor-

commissie in Nederland is druk 

bezig en vanuit Curaçao onder-

steunen wij ze waar mogelijk. 

 

Peter Jukema heeft afscheid ge-

nomen van de kerkenraad. Zijn 

baan samen met de zorg voor 

goede schoolsuccessen voor zijn 

kinderen werd te zwaar. Peter 

Jukema heeft de Fortkerk 

gedurende vijf jaar zeer con-

sciëntieus als scriba gediend. 

Zijn afscheid valt ons zwaar om-

dat zijn bijdrage voor ons altijd 

zeer waardevol was. De kerken-

raad respecteert zijn wens om 

meer tijd aan zijn geliefde gezin 

te willen besteden en zegt hem 

heel hartelijk dank voor wat hij 

voor de Fortkerkgemeente heeft 

gedaan. 

 

Het scribaat zal als interim ver-

vuld worden door P.Jan Boodt. 

Intrededienst ds. Afke Boezewinkel 

Wijknieuws door P. J. Boodt 
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Toespraak gehouden op zondag 

21 februari 2010. 

 
Op de eerste plaats wil ik U na-

mens het bestuur van het Antil-

liaans Bijbelgenootschap har-

telijk danken voor de gelegen-

heid een kort woord te voeren op 

deze speciale dag.  

 

He t  An t i l l i a an s  Bi j b e l -

genootschap beter bekend als 

Kas di Beibel is een non-profit 

stichting die als doel heeft het 

goede gebruik van de Bijbel te 

stimuleren en is bovendien 

verantwoordelijk voor het gratis 

verstrekken van Bijbels aan de-

genen die er geen kunnen kopen. 

Wij zijn erg dankbaar dat wij bij 

de stichtingen horen die ieder 

jaar weer geldelijke steun krijgen 

van de Verenigde Protestante 

Gemeente. Wij ervaren dit als 

een erkenning voor ons werk en 

tegelijkertijd als een aan-

moediging om hiermee door te 

gaan. 

 

Vandaag zal ik het hebben over 

het werk van het Antilliaans Bij-

belgenootschap.  

Geregeld krijgen wij de opmer-

king:  “Jullie maken toch winst 

door de verkoop van Bijbelmate-

riaal, waarom zou men dan een 

donatie moeten geven?” Zulke 

opmerkingen vloeien voort  uit 

het feit dat men ons ziet als een 

Christelijke Boekhandel en dat 

men onvoldoende bekend is met 

onze doelstelling en activiteiten. 

 

Onze doelstelling is ‘Het Woord 

van God open voor iedereen in 

de eigen taal tegen een zo laag 

mogelijke prijs, zodat iedereen 

het kan betalen, en indien nodig 

zelfs gratis verstrekking in 

bepaalde gevallen’.  

 

Om deze doelstelling te kunnen 

realiseren werd er vanaf de jaren 

tachtig hard gewerkt aan de ver-

taling van een complete Bijbel in 

het hedendaags Papiamentu. Het 

is ons gelukt om in 1997 de com-

plete Bijbel in het Papiamentu te 

publiceren.  

 

Maar dit was geen doel op zich, 

het was een vereiste om zoveel 

mogelijk mensen hier op Curaçao 

en in de Nederlandse Antillen te 

bereiken met Gods Woord in hun 

eigen taal.  

 

Na de hele Bijbel vertaald en uit-

gegeven te hebben, hebben wij nu 

een database tot onze beschikking 

om Bijbelmateriaal voor zowel 

jong als oud te kunnen ontwik-

kelen. 

En dat ziet u terug in de ver-

scheidenheid aan publicaties die 

wij geproduceerd hebben. 

In ons streven om kinderen van 

jongs af aan bekend te maken met 

Gods Woord, geven wij veel kin-

derboeken uit. Als uitgeverij 

proberen wij onze boekjes zo at-

tractief mogelijk te maken, door 

ze onder andere in full colour te 

laten drukken, maar toch heel 

betaalbaar te houden, zodat ieder 

kind ons materiaal kan aanschaf-

fen. 

Straks kunt u een kijkje nemen 

bij onze boekentafel om een idee 

te krijgen van onze publicaties.  

 

Als Bijbelgenootschap hebben 

wij verschillende projecten om op 

een aantrekkelijke manier het 

gebruik van de Bijbel onder de 

jeugd te stimuleren. 

 

Een daarvan is het Bijbelbus / 

Filmbus project waarmee wij met 

de hulp van vrijwilligers de wi-

jken in gaan om bij scholen, 

buurtcentra, jeugdgroepen en 

kerken, christelijke films op een 

groot scherm te projecteren. In de 

bus zelf liggen dan boeken uit-

gestald en gedurende de pauze is 

er de mogelijkheid om boeken 

aan te schaffen. Met dezelfde bus 

doen wij ook aan gratis distribu-

tie als wij naar buurten gaan waar 

minderbedeelde kinderen aanwi-

jzig zijn. 

 

Een ander project van Kas di 

Beibel genaamd Mundu di Beibel 

is gericht op de basis-scholen op 

het eiland. Mundu di Beibel is 

een multifunctioneel en interac-

tief centrum bestaande uit vier 

stations op het terrein van het 

Antilliaans Bijbelgenootschap. 

De kinderen komen voor een ex-

cursie van een dagdeel en krij-

gen informatie omtrent de 

geschiedenis van de ontwikkeling 

van het alfabet in het Midden-

Oosten en het Middellandse Zee-

gebied en zij zien hoe dit proces 

heeft bijgedragen tot het schri-

jven, vertalen en drukken van de 

Bijbel. De excursie benadert de 

Bijbel als een bibliotheek van 

spirituele, culturele, historische 

en literaire waarde. Alle stations 

zijn voorzien van visuele, auditi-

eve en interactieve middelen, zo-

dat de kinderen kunnen horen, 

zien, voelen en doen. Ook bij dit 

project krijgen wij steun van vri-

jwilligers om de vier stations te 

bemannen.  

 

Vorig jaar zijn wij van start 

gegaan met een driejarig project 

om een Papiamentstalige Studie 

Bijbel te realiseren. Met een 

groep freelance medewerkers en 

de expertise van de United Bible 

Societies streven wij ernaar om in 

2012 een Studie Bijbel te pu-

bliceren, zodat mensen zich 

verder kunnen verdiepen in Gods 

Woord.  

 

Als laatste wil ik het hebben over 

de steun die wij aan veel stichtin-

gen geven in de vorm van gratis 

materiaal bijvoorbeeld aan inter-

naten, gratis Bijbels voor gevan-

genen of organisaties die bezig 

zijn met drugsverslaafden. 

 

Ik hoop dat het mij is gelukt U 

een indruk te geven van onze ver-

schillende activiteiten, want wij 

hebben hierbij de steun nodig van 

vooral kerkgangers. Want zoals 

wij zojuist in de preek hebben 

kunnen horen, zijn het de ge-

lovigen die weten dat Gods 

Woord een lamp is, een licht op 

ons pad. En omdat wij de waarde 

Antilliaans Bijbelgenootschap van Gods woord goed in ons 

dagelijks leven weten in te schat-

ten, is het nodig het Antilliaans 

Bij-belgenootschap - dat het 

juiste gebruik van de Bijbel 

stimuleert - te steunen.  

Steun die u ons kunt bieden door 

uw gebeden voor ons werk, door 

uw praktische hulp als vrijwil-

liger in één van de voornoemde 

projecten voor de jeugd en ook 

door uw financiële bijdrage. 

De winkel genereert ongeveer 

35% van de inkomsten die wij 

jaarlijks nodig hebben, daarnaast 

krijgen wij geldelijke steun van 

de United Bible Societies. Te-

vens is er de Klup Sembradó, dat 

is een club van ongeveer 125 

personen die ons maandelijks 

steunen met hun bijdragen. 

Dit alles is echter niet toereikend 

en daarom blijft de geldelijke 

steun van de Kerken noodzake-

lijk. Vandaar dat het Antilliaans 

Bijbelgenootschap heel dankbaar 

is voor de steun die wij ieder jaar 

opnieuw van Uw gemeente mo-

gen ontvangen. 

 

Wij zullen u blijven gedenken in 

onze gebeden en het is onze in-

nige wens dat de Heer U rijkelijk 

mag zegenen. 

 

Armin Papito Elisa  

 

 

De voorzitter van het Antilliaans Bijbelgenootschap, de heer Armin 

Elisa, tijdens zijn toespraak in Fortkerk 
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 EMMAKERK 
Wijk 3                       Tel. 737 3070                       

Kerkenraadsleden Gironummer  

“Wijkwerk Emmakerk” 580-101 

Ouderlingen: 
Zr.  H. Baank (voorz.) 

Zr. M. Stomp 

Zr. F. Da Costa Gomez 

      (jeugd) 

Br. O. Griffith (kv) 

 

767 6920 

737 9886 

461 8332 (w) 

526 1566 (c) 

737 7745 

Diakenen: 
Zr. C. Tevreden 

Br. Hanco de Lijster 

 
Kosteres: 
Zr. M. Morgenstond 

 

 

868 4247 

510-4753 

 

 

737 8985 

 

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 

Nieuws uit de Emmakerk 

Als ik dit schrijf, zijn we mid-

den in de lijdenstijd, de veertig 

dagen vóór Pasen. We volgen in 

de diensten het gemeenschappe-

lijk leesrooster en komen daarbij 

evangelieteksten tegen, waarin 

het lijden van Christus een rol 

speelt. In de Stille week, de week 

vóór Pasen, zal dat nog duide-

lijker worden. We hebben dien-

sten op Witte Donderdag (in de 

Emmakerk met avondmaalsvier-

ing), op Goede Vrijdag (in de 

Ebenezer church) en op de Stille 

Zaterdag (Paasnachtdienst in de 

Fortkerk). Deze diensten zijn 

voor de hele VPG. Op de Paas-

morgen houden we weer dien-

sten in de afzonderlijke kerken. 

Dan mogen we vieren, dat Jezus 

Christus is opgestaan uit de 

dood. Hij bleek sterker dan de 

dood. Dat mag ons hoop geven. 

We mogen er werkelijk op ver-

trouwen, dat Goede Vrijdag geen 

fictie was, maar werkelijkheid. 

Onze zonden zijn werkelijk ver-

geven. We mogen hoop hebben 

te midden van een wereld vol 

wanhoop, dood en verderf, pijn 

en verdriet. In de dienst op de 

Paasmorgen zal het koor “Forti 

Cantando” zingen. God geve ons 

goede diensten. 

 

Activiteiten 
In de Emmakerk is er veel te 

doen. De bazaarcommisie is druk 

doende met de voorbereiding van 

de bazaar op 5 juni a.s. Onder-

steuning, in welke vorm dan ook, 

is van harte welkom. Het gaat 

om het grote doel: het repareren 

van het dak van de Emmakerk en 

de verdere renovatie, zodat de 

kerk er weer een paar jaar tegen 

kan. Het kerkgebouw is belan-

grijk voor het gemeenteleven. 

Het heeft een eigen sfeer, waarin 

Wijknieuws Emmakerk  Ds. Hans Végh 

Te Emmastad. 
Gebedsgroep: 
Wekelijks op dinsdag van 19:00-

20.00 uur.  

 

In de consistorie. 
Belijdeniscatechisatie:  
Wekelijks op woensdag van 

19:30-20:30 uur in de consistorie 

 

Tijdens de schoolvakanties zijn 

er geen catechisaties. 

 

Onder de boom:  
Vrije onderwerpen. 

Donderdags op 15 en 29 april 

van 19:30-21:00 uur. 

 

Bijbelstudie: 
Prediker 

Donderdags op 8 en 22 april van 

19:30-21:00 uur. 

 
Zangavonden: 
Vinden weer doorgang in sep-

tember. 

ACTIVITEITEN  
Seizoen 2009/2010 

Website: 
Emmakerk.freeservers.com 
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komstvoorspelling. Als ik dit 

schrijf, staat er een bespreking op 

het programma hoe we de Bijbel 

moeten lezen, wat we letterlijk 

moeten nemen en wat niet, welke 

geboden uit het Oude Testament 

nog wel gelden en welke niet en 

waarom dan wel of niet. We ko-

men eenmaal in de 14 dagen op 

donderdag bijeen in de consisto-

rie van de Emmakerk van 19.30 

tot 21.00 uur. 

 

Instructie kindernevendienst 
Om de leiding van de kin-

dernevendienst zo goed mogelijk 

voor te bereiden op de kin-

dernevendienst komen de leiders 

van de kindernevendienst en de 

predikant één maal per maand 

bijeen om de Bijbelteksten te be-

spreken. Over deze Bijbelteksten 

wordt gepreekt in de kerk en 

verteld in de kindernevendienst. 

We komen bijeen op 6 april a.s. 

van 20.15 tot 21.15 uur. 

 

Onze zieken 
Zr. A.L. Fernandes de Freitas-

Martijn moest worden opge-

nomen in het Sehos. Dit wegens 

benauwdheid en het klonteren 

van het bloed. In het ziekenhuis 

kreeg ze zuurstof toegediend. We 

wensen al onze zieken, thuis of in 

het ziekenhuis, Gods zegen en 

nabijheid toe. 

 

Een hartelijke groet voor u allen, 

Ds. Hans Végh. 

 

de activiteiten plaatsvinden en 

waarin we ons thuis voelen. 

Daarom is de opknapbeurt alles-

zins de moeite waard. Doet u 

mee? 

 

Gebedsgroep 
Eens per week komen we bijeen 

in de gebedsgroep. Op verzoek 

van de groep wordt de tijd ver-

ruimd van een half uur tot een uur 

om zodoende meer ruimte te heb-

ben voor gesprek. En we komen 

voortaan bijeen bij br. en zr. 

Voigt, Alexanderlaan 6 in Em-

mastad. We beginnen telkens om 

19.00 uur. 

 
Catechisaties 
Er is belijdeniscatechisatie nu op 

elke woensdagavond van 19.30 

tot 20.30 uur in de consistorie van 

de Emmakerk. We bereiden ons 

voor op de belijdenis, die deze 

zomer gaat plaatsvinden. 

 

Bijbelstudie       . 
We zijn nog steeds bezig met de 

bespreking van het boek Prediker. 

We gaan wennen aan zijn stijl en 

de inhoud van het boek. Wat hij 

schrijft is voor ons vaak herken-

baar. We mogen dit boek ook 

lezen vanuit het licht van het 

Nieuwe Testament. We komen 

één maal in de 14 dagen bijeen in 

de consistorie van de Emmakerk, 

op donderdagavond van 19.30 tot 

21.00 uur. Zie voor de data het 

kader hiernaast. 

 

Gespreksgroep “onder de 
boom” 
Eenmaal in de 14 dagen hebben 

we ook de gespreksgroep “onder 

de boom”. We bespreken vrije 

onderwerpen, net wat de groep 

aandraagt. Zo hebben we een 

keer gesproken over waarzeggerij 

en profetie, intuïtie en toe-

Datum: zaterdag 5 juni 2010 
 

Tijd: 10.00 -20.00 uur 
 

Plaats: In en rondom de tuin van de Emmakerk, de Flamboyant 

en de Pastorie 
 

Doel: Restauratie kerkgebouw 
 

Toelichting: De verschillende kramen (‘stands’) op de bazaar 

GROOTSE BAZAAR EMMAKERK 
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Wijknieuws Jet 

met jullie 24 jarige mijlpaal. Dat 

was een surprise, hè, dat jullie 

naar voren geroepen werden. Ja, 

ja, zo gaat het bij ons in Emma. 

Toch wel leuk, die aandacht, niet-

waar?? 

14 maart ging zr. Yvonne Isidora 

voor. Haar accent lag op de Ver-

zoening. God stuurde Zijn Zoon 

speciaal daarvoor, Hij gaf ons het 

goede voorbeeld en wat doen wij 

met Dat mooie voorbeeld? 

Passen wij het wel toe op onze 

broeders en zusters in ons 

dagelijks leven? Het overdenken 

waard. 

 

JONGELUI. 

Het paasrapport zit eraan te ko-

men, over een  week alweer. En 

hoe ziet het eruit? Je kunt er nu 

niets meer aan veranderen, maar.. 

je hebt nog een kansje naar het 

eindrapport toe. In ieder geval 

eerst een fijne Paasvakantie en 

daarna flink je best doen voor de 

eindstreep. Wie wel een mooi 

paasrapport heeft, die heeft 

natuurlijk een superfijne vakan-

tie, maar ja, daar heb je ook voor 

gewerkt, nietwaar? 

 

BEJAARDEN/ZIEKEN. 

Wij wensen u heel veel moed en 

sterkte toe. De Here geve, dat het 

lijf en de pijn en moeite 

meevallen. 

Wij blijven u gedenken in onze 

gebeden. 

 

AFSCHEID . 

Maandag 15 maart namen wij in 

de CK afscheid van Margerie 

Mathew-Barry.  Meer dan vier 

jaar heeft zij trouw het scriba-

werk gedaan, een flinke klus in 

dienst van Onze Heer. Masha 

Danki Margerie, voor je toege-

wijde inzet .Het ga je goed, 

God’s rijkste zegen, Gezondheid 

en Geluk toegewenst  met allen 

die je lief zijn in de jaren, die 

voor je liggen. 

Ten slotte is Hij zelf gekomen. 

Dat maakte een geweldige in-

druk. Velen kwamen tot de er-

kenning, dat de wereld slechts 

van Hem redding kon ver-

wachten. Of zij toen begrepen 

hebben dat de Here daarvoor 

eerst moest sterven, weten we 

niet. Tegen de Samaritaanse 

vrouw had Hij gesproken over 

Zijn verlangen de wil van de Va-

der te volbrengen. Die wil hield 

in dat Hij Zijn leven zou geven. 

Het leek alsof het Hem ontnomen 

werd, maar de werkelijkheid was 

dat Hij het uit Zichzelf aflegde, 

gehoorzaam aan het gebod van 

Zijn Vader. Hij boog het hoofd, 

en gaf Zijn Geest over. Alleen 

door Zijn leven in de dood te 

geven , kon Hij de Redder van de 

wereld zijn. Het leek alsof Zijn 

missie mislukt was, maar Zijn 

uitroep “het is volbracht!” laat 

zien dat Hij juist door te sterven 

het werk volbracht had waarvoor 

Hij gekomen was. Hij was geko-

men om weer te gaan; Hij was 

geboren om te sterven, om Zijn 

leven te geven tot een losprijs 

voor velen. Wat is uw en mijn 

antwoord op dit sterven? 

 

HIJ LEEFT. 

Hij lééft- Waar is de prikkel van 

de dood? 

Hij lééft- Hij redt ons uit de angst 

en nood. 

Hij lééft-Hij kocht voor ons een 

nieuw bestaan. 

Hij lééft- Hij is ons enkel vóór-

gegaan. 

Hij lééft- De steen der schuld valt 

van ons af. 

Hij lééft- Wij zien door een 

geopend graf. 

Hij lééft- Wij zien een zonnig 

perspectief. 

Hij lééft- en heeft ons boven alles 

lief. 

Hij lééft- Hij is voor mij in het 

graf gegaan. 

Hij lééft-Hij is voor mij weer 

opgestaan. 

Hij lééft. 

 

Levens-steuntje: 

Toewijding is niet alleen een 

gevoel, het komt tot uiting in 

daden, in keuzes die je maakt, in 

de woorden, die je zegt en in de 

dingen die je doet. 

Laten we aan de slag gaan met 

onze toewijding naar elkaar toe, 

Laten we alles wat we doen, met 

blijdschap doen, 

Voor alle broeders en zusters, die 

ons blad lezen: 

Gezegende Paasdagen, Bon 

Pasku Resurekshon, 

Ook voor U is de Heer op-

gestaan, Ja!  voor al Zijn kin-

deren, 

Namens de kerkenraad, 

Jet Baank. 

Op weg naar Pasen , hier en in 

Nederland een mooie tijd. Als 

het met het weer een beetje 

meezit, laat het zonnetje zich 

daar  vaker zien, de bollen willen 

openspringen en geven kleur en 

geur. De bomen krijgen hun 

blaadjes terug, alles leeft weer, 

ook de mensen. Met Pasen 

vieren wij de opstanding –Jezus 

leeft!!- Een prachtig feest, een 

nieuwe Paaskaars wordt met 

Pasen de kerk  binnengedragen. 

De duisternis ging heen, dat is 

goed te merken, zelfs op dushi 

Kòrsou lengen onze dagen 

‘smiddags, het is toch zeker tot 

19.15 uur nog licht, je kunt nog 

lekker buiten bezig zijn, bijvoor-

beeld  in de tuin werken. 

We krijgen zin om nieuwe plant-

jes bij de portugees te gaan halen 

om de tuin wat op te fleuren, 

alles leeft, wij leven ook weer op 

in dit tweede kwartaal  van het 

kalenderjaar. Want wat gaat de 

tijd toch snel,  het is al april , 3 

maanden van het nieuwe jaar 

alweer  voorbij, hoor je om je 

heen. 

De maanden zijn inderdaad snel 

gegaan, moet er misschien wat 

ingehaald? Is er werk blijven 

liggen? Heeft u nog aan de kerk, 

aan de Hemelse Vader  gedacht?  

De Heer,  die er elke dag voor 

ons is met Zijn Liefde, Zijn 

Trouw,  Zijn goede zorgen. Ver-

geten?? Dan is Pasen de goede 

kans om de draad, de schakel 

met Uw Hemelse Vader weer op 

te pakken. 

 

TERUGBLIK. 

28 februari  ging ds. Beatrijs 

Jongkind voor bij ons. Zij is pas-

toraal medewerkster in de  

Gezondheidszorg. Zij was hier 

op vakantie en wilde graag voor 

gaan bij ons. Haar tekst was: De 

Heer is Mijn Herder. U kent die 

tekst wel en zeker goed, haar 

accent lag niet op  “Mij zal niets 

ontbreken”, maar op “Wij zullen 

niet ontbreken”. 

7 maart was de Marnixschool 

weer te gast bij ons in Emma. 

Net als verleden jaar, gezellig, 

aardig vol. 

Ze  hadden  weer  een   mooie  

dienst voorbereid,  fijn al die 

kinderen in de kerk. We hebben 

mooie liederen gezongen, de kin-

deren hebben meegeholpen met 

de schriftlezing, de gebeden, de 

collectes. 

Masha Danki leerlingen en juf-

fen van de Marnixschool. Het 

was weer fijn om jullie in de di-

enst te hebben. Juf Suzy en 

manlief, nogmaals masha pabien 

zijn o.a.: rommelmarkt, verkoop van huishoudelijke artikelen, 

boeken, planten, meubilair, kleding, keuken (bereiden en verkoop 

van maaltijden), cafetaria (verkoop van koffie, thee, gebak, paste-

chi), barbeque-stand, bar (verkoop van drinken en ice cream), di-

verse kinderspelen, poppenkast, schminken, rad van avontuur, 

muziek (bedienen van de muziekinstallatie), muzikale optredens 

(dans, zang) en nog veel meer. 

 

Vrijwilligers: Om van dit evenement een onvergetelijke dag en 

een groot succes te maken hebben we uw/jouw hulp nodig om in 

één van de verschillende kramen te werken. Iedere kraam heeft 

een trekker (coördinator) 

en een aantal medewerkers. Ook de hulp van uw/jouw familie en 

of vrienden is van harte welkom.  

 

Inschrijflijsten: Achter in de kerk staan lijsten waarop u/jij uw/

jouw naam en telefoonnummer(s) kunt noteren voor één van de 

vele kramen.  

 

Contactpersonen:  
- Hanco de Lijster , Tel. 510-4753 (cell) 

- Farida Da Costa Gomez,  

  Tel. 526-1566  (cell)  

 

Wij rekenen op u/je.  
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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 

verder mee kunnen gaan. 

Er is overigens wel enig licht 

in de duisternis. De Emma-

kerkpastorie is opgeknapt en 

zal binnenkort verhuurd 

worden aan de Caprileskliniek.  

De Caprileskliniek heeft ons  

gevraagd of zij de pastorie 

kunnen huren. De Ca-

prileskliniek wil graag een 

jeugdpsychiatrisch centrum 

oprichten met een dagbehan-

deling. Een dergelijk jeugdpsy-

chiatrisch centrum is heel hard 

nodig op ons eiland. Minister 

Leeflang heeft zich er voor 100 

% achter geschaard en ons in 

een brief  gevraagd om door de 

huur van de pastorie hieraan 

mee te willen werken. De loca-

tie en de pastorie met de Flam-

boyant zijn ideaal voor een 

dergelijk centrum. De onder-

handelingen over hoe dat te 

effectueren zijn in volle gang 

en zullen waarschijnlijk over 

enkele maanden zijn afgerond. 

De opzet is dat in de pastorie 

een polikliniek komt en een 

kinderpsychiatrische opvang in 

de Flamboyant. Dat wil zeggen 

dat de Flamboyant gedurende 

alle weekdagen in gebruik zal 

zijn voor de psychiatrie. Dat 

betekent wel dat voor de kin-

derdagopvang die nu gedu-

rende de middaguren van de 

Flamboyant gebruik maakt, 

een andere locatie zal moeten 

worden gezocht.  

De Flamboyant zal overigens 

in de weekenden gewoon 

beschikbaar blijven voor de 

Emmakerk. 

Op deze manier is het mogelijk 

wat geld te genereren, maar 

ook dat zal slechts een druppel 

zijn op een gloeiende plaat. 

 

Wij blijven herhalen dat uw 

kerkelijke bijdrage heel hard 

nodig blijft.  

Dus een vrijwillige bijdrage 

van Naf 600. 

door P. Jan Boodt 

Van de Kerkvoogdij 

Beste kerkleden, broeders 

en zusters, 

 

De kerkvoogdij heeft de af-

gelopen maand zich opnieuw 

gebogen over de zeer slechte 

financiële positie van de VPG. 

Een situatie die ons heel veel 

zorgen baart. Vorige keer heb-

ben we u uitgelegd dat een ver-

hoging van de kerkelijke bi-

jdrage noodzakelijk is. Maar er 

zal meer moeten gebeuren.  

Als het zo is dat men per ge-

meente liever aan de eigen ge-

meente geeft dan zal dat ook 

betekenen dat de gemeenten 

zelf financieel zelfstandiger 

moeten worden en dat niet 

alles  meer vanuit de kerk-

voogdij betaald zal moeten 

worden, wat niet betekent dat 

alles maar door elke gemeente 

kan worden betaald. Bijvoor-

beeld: de Fortkerk is zeer duur 

in onderhoud en dat is teveel 

voor de Fortkerkgemeente. 

Hetzelfde geldt voor de Em-

makerk waarvan de opknap-

beurt helemaal ver boven het 

budget zowel van de Emmage-

meente als van de Kerkvoogdij 

zal gaan.  

Een en ander betekent dat er 

door de Centrale Kerkenraad 

een commissie zal worden in-

gesteld die onafhankelijk van 

de besturende organen zal gaan 

analyseren wat er aan de hand 

is en waarvan vervolgens ver-

wacht wordt dat ze met een 

rapport komen  waarmee we 

niet alleen op financieel gebied 

maar ook op het gebied van de 

ontwikkeling van de kerk 

Foto’s Emmakerk 

En dat is echt niet  zoveel.  

Het  is Naf 50 per maand ; en 

dat kan toch niet te veel zijn 

voor de kerk? 

Kunt u meer geven, doe dat 

dan ook! 

 

De start van de jeugdinzamelingsactie voor Haïti 

Zr. Yvonne Isidora gaat voor in de Emmakerk 
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IN MEMORIAM  
HUMPHREY LOUIS  
CABENDA 
 

Op 14 maart j.l. overleed op 

84-jarige leeftijd br. Hum-

phrey Louis Cabenda. Zijn 

heengaan kwam toch nog on-

verwacht. Hij werd enkele 

dagen geleden in het zieken-

huis opgenomen en daar is hij 

overleden.  

We hebben br. Cabenda leren 

kennen als een stille en rustige 

man, zeker de laatste jaren. De 

laatste jaren trok hij zich een 

beetje terug. Hij was het liefst 

thuis en las dan een boek. 

Br. Cabenda werd in Parama-

ribo, Suriname, geboren. Na 

het behalen van de Mulo ging 

hij al op jonge leeftijd naar 

Aruba. Hij was toen nog maar 

zestien jaar. Hij verbleef daar 

bij zijn oom en tante en ging 

in de administratie werken bij 

de Lago-raffinaderij. Toen zijn 

afdeling dicht ging, vertrok hij 

naar Curaçao, waar hij even-

eens in de administratie ging 

werken bij  de Shell-

raffinaderij. 

Hij trouwde zijn vrouw met de 

handschoen. Pas toen het huis 

klaar was, kwam zij naar 

Curaçao. Uit het huwelijk 

werden drie kinderen geboren: 

Stephen, Monique en Natasja. 

Na vijfentwintig jaar bij Shell 

gewerkt te hebben ging br. 

Cabenda daar weg en ging hij 

werken in de verzekeringen. 

Daar heeft hij eveneens vijfen-

twintig jaar gewerkt, tot aan 

zijn pensioen. 

Br. Cabenda was een gelovig 

man. Elke zondag ging hij 

naar de kerk, meestal naar de 

Emmakerk. Zijn kinderen 

bracht hij steevast elke zondag 

naar de zondagsschool. Hij 

vond het belangrijk, dat ze 

bekend raakten met geloof en 

bijbel. De kinderen hebben 

hem ervaren als een zorgzame 

vader. Hij was niet streng. 

Op 17 maart j.l. namen we af-

scheid van hem op de begraaf-

plaats Bottelier na een korte 

rouwdienst in de kapel aldaar. 

In deze dienst stond Ps. 139:1-

14 centraal. David erkent in 

deze psalm, dat God hem kent 

en doorgrondt, dat Hij zijn 

gaan en staan ziet. Ons leven 

is in Gods hand en waar wij 

ook zijn, Hij is bij ons. God 

vormde ons in de moeder-

schoot. Het leven is een won-

der uit zijn hand. David prijst 

God daarvoor. Zo was God in 

het leven van br. Cabenda aan-

wezig. Hij is nu teruggekeerd 

naar zijn Schepper. De weg tot 

God is geopend door Jezus 

Christus, door zijn lijden en 

sterven aan het kruis. Wij mo-

gen die weg gaan, in leven en 

in sterven. 

God trooste zijn vrouw en kin-

deren Stephen, Monique en 

Natasja en de verdere familie. 

 

                                                                                                

Ds. Hans Végh. 

Periode: 21 februari t/m 4 april 2010 
 

Doel: FFH = Fundraising For Haïti 
 

Uitleg: De spaarpotten in de vorm van een ‘staf ’ worden door de 

kerkgangers meegenomen naar huis en op Paasmorgen, 4 april, 

gevuld teruggebracht naar de kerk.  
 

Georganiseerd door: de Kindernevendienst en de Jongerengroep 

 

In Memoriam: Humphrey Louis Cabenda SPAARACTIE 40-dagen-tijd  
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Zo Gezegd 

Geloof in Kunst 

Op twee gedachten hinken 

In de bijbel is de uitdrukking te 

vinden in 1 Koningen 18:21 in 

een uitspraak van de profeet Elia 

die aan de Israëlieten de vraag 

stelt: “Hoe lang blijft u nog op 

twee gedachten hinken?”, 

gevolgd door de keuze die zij 

moeten maken: “Als de HEER 

God is, volg hem dan; is Baäl 

het, volg dan hem.” 

 

Betekenis: niet kunnen kiezen uit 

twee mogelijkheden; twee 

tegengestelde meningen zijn 

toegedaan. 

Naam maker: Giovan Battista Tiepolo 1696 – 1770 

Naam schilderij: Kruisdraging 
Materiaal: olieverf op doek (79 × 88 cm) — ca. 1738 

Bevindt zich in: Gemäldegalerie der Staatlichen Museen, Berlijn 

 

Tiepolo schilderde twee vrijwel identieke composities van deze scène. 

Dit is de Berlijnse, de andere hangt in Sant'Alvise te Venetië. Het is 

mogelijk dat de Berlijnse kopie door een navolger van Tiepolo is ge-

maakt. 

 

Op de achtergrond Golgotha, hier getoond als een fors uitgevallen rots-

punt. De twee misdadigers die samen met Jezus gekruisigd zullen 

worden, lopen links het beeld in. Knielend, rechts, Veronica; in de Ven-

etiaanse versie wendt ze zich af van het leed. Naast haar loopt iemand 

met een bordje met de letters INRI: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, 

Jezus van Nazareth, koning der Joden. De figuren in het midden, achter 

de onder het kruis bezwijkende Jezus, zijn de discipelen, die ons recht 

aan lijken te kijken. 

 

Dit werk is gekoppeld aan Marcus 15:22 

 

door Trijnie Meijer 

  Quiz Abraham 

1. Hoeveel scheppingsverhalen staan er in de bijbel? 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

 
2. Waar kwam Abraham vandaan? 
a) Ur 

b) Teran 

c) Haran 

 
3. Hoe noem je geloof in God? 
a) monopolie 

b) monotheïsme 

c) monotonie 

 
4. Wat was Abraham van Lot? 
a) het was zijn broer 

b) het was zijn neef 

c) het was zijn oom 

 
5. Welke drie dingen beloofde God Abraham? 
a) afstammelingen/land/zegeningen 

b) een lang leven/geluk/trouw 

c) wijsheid/een eigen land/familie 

 
6. Hoe heette de eerste zoon van Abraham? 
a) Isaac 

b) Jacob 

c) Ismaël 

 

7. Hoe heette de moeder van Ismaël? 
a) Sarah 

b) Hagar 

c) Judit 

 
8. De naam Isaac betekent? 
a) hij lacht 

b) hij is gezegend 

c) hij dient 

 
9. Wat voor dier liet God Abraham offeren in plaats van zijn  
    zoon? 
a) een lam 

b) een ram 

c) een kalf 

 
10. Wanneer moeten jongetjes in de familie van Abraham besneden  
      worden? 
a) direct na hun geboorte 

b) wanneer ze 8 dagen oud zijn 

c) wanneer ze 10 dagen oud zijn 

 
11. Waar is Abraham begraven? 
a) bij een bron in Kanaän 

b) op een heuvel bij Hebron 

c) in een grot bij Mamre 

 

12. Hoe oud is Abraham geworden? 
a) 175 jaar 

b) 420 jaar 

c) 969 jaar 

Oplossingen: 

1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a, 9b, 10b, 11c en 12a 
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Reli-Links Reli-Links 

door Trijnie Meijer 
 

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

www.opsolder.nl 
Ons' Lieve Heer op Solder is een van de oudste en meest bijzondere 

musea van Amsterdam. Achter de karakteristieke gevel van het 

grachtenhuis gaan een grotendeels 17de-eeuws woonhuis en een 

complete kerk schuil. Deze schuilkerk 'op zolder' ontstond in de tijd na 

de Reformatie, toen katholieke gelovigen geen openbare kerkdiensten 

mochten houden. De unieke schuilkerk, compleet met galerijen heeft 

een groot altaar en zo'n 150 zitplaatsen. Maar ook de rest van het 

grachtenpand, met stijlkamers uit de 17de en 19de eeuw, is de moeite 

van het bekijken waard volgens de site. 

Verder beschikt het museum over een boei-

ende collectie schilderijen, beeldhouwwerk 

en zilver, die een indruk geven van het 

katholieke verleden van Amsterdam.  

www.visjeposters.nl 
De makers van visje willen christenen en niet-

christenen aan het denken zetten onder anderen 

door middel van teksten en spreuken. Visje wil 

christenen bemoedigen een levende relatie te hou-

den met Jezus Christus en evangeliserend zijn naar 

niet-christenen. Deze link is al eens eerder in de  

reli-links geweest, maar het is leuk om af en toe de 

nieuwe posters te bekijken of je aan te melden om 

wekelijks een nieuw visje per mail te ontvangen.  

revivaljoy.typepad.com/burcht/joy4you.html 
"Joy4You" is een initiatief van "Stichting De Burcht-Armenzorg". De 

medewerkers en vrijwilligers van deze stichting zijn bewogen met het 

lot van mensen en verlenen daarom sinds 1991 in Utrecht, op 

christelijke grondslag, hulp. Er wordt invulling gegeven aan dit werk in 

de vorm van rehabilitatie, straatwerk, gevangenis bezoeken, een 

kringloopwinkel en ambulante hulp. In oktober 2007 begon Joy4You 

een restaurant waar drie dagen per week dak- en thuislozen, eenzame 

mensen en mensen met een minimuminkomen een gezonde en gratis 

maaltijd kunnen krijgen.  

Gedurende de eerste zes maanden groeide het bezoekersaantal van 

gemiddeld dertig naar vijftig bezoekers per avond. In 2009 is dit aantal 

opgelopen tot gemiddeld 1100 gasten per maand.  

www.koningskindkadootjes.nl 
Bij Koningskind Kadootjes kun je cadeau artikelen voor baby´s & jonge 
kinderen bestellen. Het textiel wordt bedrukt met eigentijdse 
afbeeldingen en een bijbelse boodschap. Of producten worden geperso-
naliseerd door middel van borduren. Met de producten, die erg origineel 
zijn en er mooi uitzien, willen de makers de liefde van de Heere Jezus 
uitdragen en verkondigen. Ze ondersteunen met een deel van de 
opbrengsten projecten voor moeder & kind.  

www.nieuwlied.nl 
U vindt hier nieuwe Nederlandstalige liederen met de bijbehorende 

muziekbestanden en bladmuziek die vrij te gebruiken zijn. Het doel van 

deze website is eigentijdse en goed zingbare liederen te verspreiden die 

een heldere visie hebben en die gebaseerd zijn op Gods Woord. Deze 

liederen zijn vooral bedoeld om ze zelf te zingen en aan te leren in de 

gemeente zodat ze tot opbouw, troost en bemoediging mogen zijn. Het 

is een mooie site, met mooie liederen en gitaarspel. 

  Amnesty 

Zayar Thaw, een van de 
leiders van de studenten-
actiegroep ‘Generation Wave’ 
in Myanmar, heeft een 
gevangenisstraf van zes jaar 
opgelegd gekregen. Zayar werd 
op 20 november 2008 veroor-
deeld voor het vormen van een 
illegale organisatie en het 
illegale bezit van buitenlands 
geld.  
 
Bij zijn arrestatie had hij minder 

dan 20 Amerikaanse dollar bij 

zich. Generation Wave ontstond 

als reactie op de moorden en 

mas s a l e  a r r e s t a t i e s  van 

geweldloze demonstranten tijdens 

demonstraties voor democratie in 

Myanmar, najaar 2007.  

 

Generation Wave mobiliseert 

jonge mensen om geweldloos te 

protesteren tegen het militaire 

regime. Dit doet ze door middel 

van postercampagnes, anti-

regeringspamfletten en video-

spotjes. Amnesty beschouwt 

Zayar als een gewetens-

gevangene.  

 

Schrijft u alstublieft vóór 1 juni 

2010 een beleefde brief naar de 

Myanmarese autoriteiten waarin 

u oproept om Zayar Thaw 

onmiddellijk en onvoorwaardelijk 

vrij te laten.  

Stuur een brief naar:  

 

Minister for Home Affairs 

Major General Maung Oo 

Ministry for Home Affairs 

Office No. 10 

Naypyitaw  

Myanmar  

En een kopie naar:  

 

Ambassade van de Unie van 

Myanmar  

Z.E. de heer U Thaung Tun  

Boulevard Général Wahis 9  

B-10 30 Brussel  

België  

Fax: 0032 270 550 48 

E-mail: 

info@embassyofmyanmar.be 

 

Voorbeeldbrief: 

 

(Plaats, datum) 

 

Dear Major General, 

 

Please allow me to express my 

concern about Zayar Thaw, an 

activist of the young activist group 

Generat ion Wave.  On 20 

November 2008, he was convicted 

of forming an illegal organization 

and of illegal possession of foreign 

currency. He is now serving a six-

year prison sentence in the 

Kawthaung prison in the far south 

of Myanmar. 

 

I believe Zayar Thaw is a prisoner 

of conscience. I call on you to 

immediately and unconditionally 

release Zayar Thaw. 

 

I also call on you to guarantee all 

peaceful activists in Myanmar the 

right to freedom of opinion and 

expression. 

 

I am confident of your good will 

and sense of justice. 

 

Yours sincerely, 

 

(naam, adres) 

MYANMAR:  
STUDENTENACTIVIST ZES JAAR VAST 
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MOPPEN: 
 

Een oen wordt midden in de nacht opgebeld. Hij 

neemt op en na een tijdje schreeuwt hij: “Hoe 

moet ik dat nou weten? Dat is hier 100 

kilometer vandaan!” Nadat hij de hoorn weer 

heeft neergelegd, vraagt zijn vrouw: “Wie was 

dat?” “Oh, iemand die wilde weten of de kust 

veilig was!” 

 

Een man komt thuis met een knoop in zijn 

zakdoek. Zijn vrouw vraagt: “Waarom heb je 

een knoop in je zakdoek?” Man: “Ik moet niet 

vergeten de knoop uit mijn zakdoek te halen!” 

 

Jantje zit met zijn moeder in de kerk. En 

Jantje was misselijk geworden en moest 

overgeven. Zijn moeder zei: “Vlug naar buiten 

jij!” Dus Jantje naar buiten... Twee seconden 

later was Jantje al terug in de kerk. Moeder 

zei: “Ben je nu al terug?!” “Ja”, zei Jantje, 

“achteraan de kerk stond er een schaal waarop 

stond: Voor de zieken.” 

 

Jantje komt thuis en zegt tegen vader: “Pap 

later wil ik rijk worden. Dan wil ik een groot 

huis zonder badkamer en elf bedienden en veel 

eten natuurlijk.” “Geen badkamer?” vraagt 

vader. Jantje: “Nee, want ik wil stinkend rijk 

worden.”  

 

Aan de kassa van het theater. “Twee kaartjes 

alstublieft”. “Voor Romeo en Julia?” “Nee, voor 

mijn vrouw en voor mij!” 

 

De meester vraagt aan Jantje: “Jantje, hoe 

oud is je vader?” Jantje: “Net zo oud als ik.” 

Meester: “Maar dat kan toch niet, Jantje!” 

Jantje: “Jawel, want hij werd pas vader toen ik 

geboren werd.” 

 

Een man komt bij een stenenhandel en bestelt 

20.000 bakstenen. Zegt de verkoper: 

“Twintigduizend bakstenen, ga je een huis 

bouwen of zo?” Zegt de man: “Nee, een 

barbecue!” Waarop de verkoper zegt: “Je hebt 

toch geen twintigduizend stenen nodig voor een 

barbecue?” Zegt de man: “Nee, maar ik woon op 

12 hoog!” 

 

Wat is een gesprek van minder dan 100 gram? 

Een onderonsje. 

De discipelen zien Jezus 

 

Niet lang nadat Jezus aan Maria Magdalena was verschenen, 

verscheen Hij voor Zijn discipelen. Ze hadden zich ergens op 

een zolder verborgen en plotseling was Jezus in hun midden. Zo 

maar, vanuit het niets.  

“Vrede zij met jullie!” zei Jezus. De discipelen waren erg bang. 

Alle deuren waren op slot. Omdat niemand erin of eruit kon, 

dachten ze dat Jezus een geest was. “Waarom geloven jullie 

niet wat Maria Magdalena jullie verteld heeft?” 

Hij was teleurgesteld door hun ongeloof. Toen vroeg Hij: 

“Waarom zijn jullie zo bang? Waarom twijfelen jullie aan wat 

jullie voelen in jullie hart? Kijk naar Mijn handen en Mijn 

voeten. Raak me maar aan. Een geest heeft toch geen armen en 

benen, zoals ik?” Toen vroeg Jezus wat te eten. Hij wilde 

bewijzen dat Hij geen geest was. 

Hij vertelde dat alles gebeurde zoals dat al lang geleden 

voorspeld was. Het stond allemaal al geschreven in de boeken 

van de profeten, Mozes en koning David. 

“Jullie hebben het nu met eigen ogen kunnen zien. Zwerm uit 

over de wereld en vertel wat er is gebeurd. Dat wordt jullie 

taak. En die zal niet gemakkelijk zijn.” 

Jezus verdween weer. De discipelen keken elkaar verbaasd aan. 

Het was allemaal te mooi om waar te zijn! En toch was het waar. 

Jezus was opgestaan uit de dood! Hij was weer bij hen! 


