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Christendom en Islam; wat 

hebben ze met elkaar?                                                      
Je zou bijna geneigd zijn om van-
uit de tegenstelling te  beginnen: 
Wat hebben ze tegen elkaar of 
hebben ze niet met elkaar. Als je 
alles zou moeten geloven wat er 
tussen beide godsdiensten over 
elkaar en tegen elkaar soms 
wordt gezegd dan is het heel erg. 
Luister je naar Ayan Hershi Ali 
die de film maakte over de on-
derdrukking door de Islam, naar 
aanleiding waarvan Theo van 
Gogh in Nederland werd ver-
moord, of naar politicus Wilders 
van de PVV in Nederland, dan 
lijkt de Islam de meest verderfe-
lijke godsdienst die er is. Alhoe-
wel Wilders zegt niet tegen de 
Islam of tegen moslims te zijn. 
Hij is tegen de Koran welke hij 
omschrijft als een ‘fascistisch 
boek:  De politicus wil op die 
manier een signaal afgeven aan 

Dieu en Gott de Franse en Duitse 
woorden voor God zijn, is Allah 
het Arabische equivalent. De be-
tekenis kan gedeeltelijk uit gere-
lateerde woorden herleid worden: 
in het Hebreeuws is het woord 
voor God Elohim, gerelateerd aan 
Allah. In het Aramees, de taal 
gesproken door Jezus, is het 
woord voor God Allaha. En toen 
hem in 2006 gevraagd werd of 
moslims dezelfde Almachtige 
aanbidden als joden en christe-
nen, gaf President Bush als zoda-
nig een correct antwoord: "Ik ge-
loof dat we dezelfde God aanbid-
den." Met andere woorden, de 
islamitische god, bekend als Al-
lah, is dezelfde Allerhoogste als 
die tot wie joden en christenen 
bidden. Paus Benedictus beves-
tigde dit zelfde punt opnieuw, 
ditmaal zelfs nog krachtiger. Tij-
dens een verklaring aan moslim 
afgevaardigden, citeerde hij de 
Nostra Aetate, uitgebracht door 
het Tweede Vaticaans Concilie: “ 
De (rooms katholieke) Kerk be-
schouwt met hoogachting de 
moslims, die de éne, levende en 
uit zichzelf bestaande, barmharti-
ge en almachtige God aanbidden, 
de Schepper van hemel en aarde, 
die gesproken heeft tot de men-
sen. Ook trachten zij zich met 
heel hun hart aan Zijn verborgen 
raadsbesluiten te onderwerpen, 
zoals Abraham, op wie het isla-
mitisch geloof zich zo graag be-
roept, zich aan God onderwierp”. 
De paus onderschreef dit docu-
ment uit 1965 door het de " Mag-
na Carta der Islamistisch-
Christelijke dialoog' te noemen"                                                     
Maar in de islamitische geloofs-
leer is dat blijkbaar anders:  Na-

Christenen en Islam: andersdenkenden? 

Het Emmakerkgebouw 70 jaar 
oud. 
Door ds. Hans Végh 

radicale moslims die de Koran 
zouden gebruiken om geweld te 
legitimeren. Maar in zijn hande-
lingen, onder andere het willen 
afschaffen van de hoofddoekjes, 
gaat hij wel op een extreme ma-
nier tegen de godsdienstige idee-
ën van de moslims in. 
Terwijl het van de andere kant er 
op lijkt dat de christenen die 
“verdomde christenhonden “ zijn. 
Dat overigens de moslim/islam 
allochtonen als bedreigend gezien 
wordt lijkt allerminst vreemd. De 
normen en waarden van de mos-
lim/islam staan ver af van de 
westerse. Je  wordt  niet uitge-
maakt voor Christenhond, onge-
lovige hond, aap, varken, kaffir 
door Boedhisten, Hindoes, Ba-
hai´s, atheisten, etc. maar wel met 
name op moslim fora op het in-
ternet. Volg maar eens de discus-
sie op Marokko.nl , een moslim 
forum.                                                                                                                      
Maar taalkundig lijken we dezelf-
de God te aanbidden:  Net als dat 

8 
Even voorstellen: ds. Ben 
Hengeveld. Zie ook “Maak ken-
nis met…” op pagina 13 
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De Fortkerk in de steigers 

Door P. Jan Boodt en ds. Ben Hengeveld 
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tuurlijk, chronologisch komt  de 
islam na het joden- en christen-
dom, maar de Koran stelt dat is-
lam in feite de andere joodse en 
christelijke godsdiensten voor-
ging. Zo is in de islamitische 
doctrine (Sura 3:67) Abraham de 
eerste moslim en maakten  Mo-
zes en Jezus vergissingen toen ze 
het woord van God brachten; 
alleen Mohammed vertelde het 
perfect. Een buitenstaander moet 
blijkbaar verteld worden dat jo-
den- en christendom foutieve 
versies zijn – in de hoofdzaken 
correct maar fout wat betreft be-
langrijke details. Zo mogen van 
sommige moslims de christenen 
het woord Allah voor God niet 
gebruiken en worden ze met de 
dood bedreigd als ze het wel 
doen.  
Maar vlak de rol van de christe-
nen ook niet uit; getuige de ge-
welddadige kruistochten welke in 
de naam van het kruis dood en 
verdoemenis zaaiden onder de 
Arabieren. En wat te denken van 
de rol van het christendom hier in 
Zuid- Amerika, waar beslist niet 
zachtzinnig het christelijk geloof 
werd verspreid en massa’s men-
sen ook weer in de naam van het 
kruis de dood zijn ingejaagd. Het 
lijkt er op dat in de naam van de 
godsdiensten men elkaar de 
meest  verschrikkelijke dingen 
aandoet, niet alleen de islam, 
maar ook de christenen onderling 
hebben onder elkaar in de naam 
van het kruis en met de bijbel in 
de hand elkaar trachten uit te 
moorden.  De geschiedenis kent 
daar legio voorbeelden van.                                                                                                       
Allerlei godsdienstoorlogen woe-
den nog steeds. Een spiraal van 
geweld bestaat  tussen moslims 
en hindoes in India. De vervol-
ging van de christenen in China. 
Het geweld en de genocide in 
Kosovo waar ook duidelijk reli-
gieuze verschillen aan ten grond-
slag lagen. En zo kunnen we nog 
wel even doorgaan.  
En zelfs binnen de VPG ontko-
men we blijkbaar niet aan de 
vloek om elkaar met de Bijbel in 
de hand de maat denken te moe-
ten nemen. De discussies rond 
abortus, het homohuwelijk, nog 
niet zo lang geleden in dit blad 
gevoerd zijn daar sprekende 
voorbeelden van.  
Wat is dat toch? Denken we wer-
kelijk dat we daar mee iets mee 
opschieten in respect voor elkaar. 
Of gebruiken we misschien God, 
om iets waar wij niet klaar mee 
zijn, als rechtvaardiging voor 
onszelf?                     

In het CW, het vroegere Centraal 
Weekblad, nu Christelijk Week-
blad, is op 5 maart 2010 een zeer 
opmerkelijk stuk verschenen dat 
een wel heel apart licht werpt op 
de godsdienstoorlogen. Het stuk 
geschreven door dr. Evert 
Hoogerwerf draagt als titel 
“Mohammed als beschermheer 
van de christenen”. In het stuk 
verwijst Evert Hoogerwerf naar 
een artikel verschenen in de Wa-
shington Post van december 2009 
waarin de schrijver (wie?) be-
schrijft over hoe Mohammed in 
628 een vergaande belofte gaf 
aan alle christenen voor alle eeu-
wen. De belofte werd gedaan 
toen in 628 een delegatie van de 
monniken uit het bekende St. Ca-
tharina klooster in de Sinaïwoes-
tijn Mohammed bezocht. De 
monniken kwamen zijn bescher-
ming vragen. Mohammed gaf hen 
een uitgebreid charter van rech-
ten. Het is tot op de dag van van-
daag bewaard gebleven in de bi-
bliotheek van het klooster. De 
tekst van de oorkonde luidt:  
Dit is een boodschap van Mo-

hammed ibn Abdullah, als een 

verbond met hen die het christen-

dom hebben aangenomen, die 

dichtbij zijn en waar wij ook mee 

samenleven. Waarlijk, ik, de die-

naren, de helpers en mijn volge-

lingen verdedigen hen omdat 

christenen mijn medeburgers 

zijn; en, bij God, ik ga volhar-

dend in tegen alles wat hen mis-

haagt. Er mag geen druk op hen 

worden uitgeoefend. Ook mogen 

hun rechters niet uit hun ambt 

gezet worden noch hun monniken 

uit hun kloosters verjaagd wor-

den. Niemand mag hun godshui-

zen verwoesten, ze beschadigen 

of iets daaruit naar huizen van 

moslims overbrengen. Als iemand 

iets van hen afneemt dan schendt 

hij Gods verbond en is hij onge-

hoorzaam aan zijn profeet. Waar-

lijk zij zijn mijn bondgenoten en 

hebben mijn vaste belofte tegen-

over allen die hen haten. 

Niemand mag hen dwingen om te 

reizen of te vechten. Moslims 

moeten juist voor hen vechten. 

Als een christenvrouw aan een 

moslim uitgehuwelijkt wordt, mag 

dit niet gebeuren zonder haar 

instemming. Het mag haar niet 

verboden worden naar haar kerk 

te gaan om te bidden. Hun kerken 

moeten ook ontzien worden. Zij 

mogen ook niet verhinderd wor-

den die te repareren en de heilig-

heid van hun verbonden moeten 

gerespecteerd worden. Geen en-

kele moslimnatie mag ongehoor-
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zaam zijn aan dit verbond, tot op 

de laatste dag, het einde van de 

wereldgeschiedenis.                                                                                               
 
Door de schrijver die directeur is 
van de afdeling voor studie van 
de Islam, wordt gesteld dat de 
wereld veel vreedzamer zou wor-
den als moslims en christenen, 
samen vijftig procent van de 
mensheid, dit stuk ter harte zou-
den nemen. Een slechte behande-
ling van Christenen stelt Moham-
med gelijk aan het schenden van 
Gods verbond. Mohammed zou 
helemaal niet blij zijn met mos-
lims die christenen het leven zuur 
maken. 
Samen met de schrijver van het 
stuk in de Washington Post wordt 
door Marina Mahatir, de dochter 
van de vroegere premier van Ma-
leisië een oproep gedaan om de 
tekst van de oorkonde aan alle 
christenen en moslims bekend te 
doen zijn. Mahatir geeft ook een 
aantal stellingen waaronder:  

· Een vrome moslim raakt 
niet in verwarring door 
het gebruik van Gods 
naam. God spreekt tot 
alle mensen in de Koran 
en zegt nergens dat alleen 
moslims Hem mogen 
aanspreken met de naam 
Allah; 

· Een vrome moslim zal 
nooit verwarren dat wat 
bij zijn/haar religie hoort 
en wat bij de religie van 
andere mensen hoort; 

· Een vrome moslim zal 
niet als hij een kerk bin-
nenloopt en een liturgie 
hoort in het Maleis of 
Arabisch, waarin het 
woord ”Allah” wordt 

gebruikt denken dat hij 
of zij zich in een moskee 
bevindt; 

· Een vrome moslim ge-
looft slechts in de Ene 
God. Daarom kan hij 
begrijpen dat andere 
mensen God bij dezelfde 
naam noemen. Er is im-
mers maar één God. 

Het is te hopen dat deze oproep 
gehoor krijgt en de tekst van de 
oorkonde wijd en zijd verspreid 
wordt. Het zou tevens de christe-
nen sieren door zich te herinne-
ren dat Jezus ook meerdere ma-
len het geweld heeft veroordeeld. 
Staat er niet geschreven: “wie het 
zwaard opneemt zal door het 
zwaard omkomen”. 
En: “gelukkig zijn de zachtmoe-
digen want zij zullen het land 
bezitten” en “heb uw vijanden 
lief en bid voor wie jullie vervol-
gen”.  
Laten we dus bij onszelf begin-
nen en meer respect voor elkaar 
en elkaars denkbeelden tonen. 
We hoeven het er niet altijd mee 
eens te zijn maar dat betekent 
niet dat we het moeten verkette-
ren. Zoals de oorkonde van Mo-
hammed aangeeft waarin het 
recht op eigendom, godsdienst-
vrijheid, vrijheid van arbeid en 
persoonlijke veiligheid wordt 
beschermd. Een beroep doen op 
bronnen als deze beloften van 
Mohammed aan christenen 
bouwt bruggen. Dat is toch veel 
vruchtbaarder dan steeds op ver-
schillen en conflicten wijzen?  
 
Gebruik gemaakt werd van:  
Evert Hoogerwerf:” Mohammed 
als beschermheer van christe-
nen”; Christelijk Weekblad,58e 
jaargang nr 10; 5 maart 2010  
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Meditatie - Hij zegende hen 

Door ds. Hans Végh 

We leven op het ogenblik in 

de tijd tussen Pasen en Pinkste-
ren. Kort na elkaar hebben we in 
de kerk drie hoge feesten: Pasen 
en Pinksteren  en daartussen He-
melvaart.  
Met Pasen vierden we de opstan-
ding van Jezus. Hij bleek sterker 
dan de dood. Na Pasen verscheen 

Hij veertig dagen lang aan zijn 
discipelen. Een van die verschij-
ningen wordt beschreven in Lk. 
24:36-53. Jezus bemoedigt zijn 
discipelen hier. Eens zal Hij van 
hen heengaan, maar ze zullen 
uiteindelijk niet verweesd achter-
blijven. Ze zullen de wereld moe-
ten intrekken en het evangelie 
verkondigen. Ze zullen de volken 
moeten oproepen tot inkeer te 

Enkele gedachten over Lk. 24:48-53 



3 Mei 2010 VPG NIEUWS 

komen, te gaan geloven in  de 
God van Israël en zijn wegen 
bewandelen. En ze mogen de 
volken aanzeggen, dat hun zon-
den vergeven zijn, als zij zich 
wenden tot de Messias, die ver-
schenen is in Jezus van Nazareth. 
De discipelen mogen getuigenis 
afleggen van de hoop, die in hen 
is. Hiermee mogen ze beginnen 
in Jeruzalem, het centrum van 
het Jodendom. In Jeruzalem 
stond immers de tempel. Daar 
werd God op een bijzondere ma-
nier vereerd. Daarheen maakten 
de joden hun pelgrimsreizen. 
Jezus herinnert zijn discipelen 
aan de belofte van God de Va-
der: de Heilige Geest zal over 
hen komen als een milde regen. 
Hij zal hun kracht geven om de 
wijde wereld in te gaan en Jezus 
Christus bekend te maken. Hij 
zal hun geloof geven in het hart, 
moed en troost. Ze moeten in 
Jeruzalem blijven wachten tot 
God die belofte inlost. 
Dan neemt Jezus hen mee tot 
even buiten de stad. Daar is de 
Olijfberg. En als ze daar zijn, 

zegent Hij hen. Ze zullen niet 
alleen blijven, de kracht van de 
allerhoogste God gaat met hen 
mee. Hij zal hun te binnen bren-
gen wat ze moeten zeggen. Hij 
zal hun moed geven. Zo mogen 
ook wij Gods zegen ervaren.  
En dan gebeurt het. We weten 
niet of de discipelen erop bedacht 
waren. Wel heeft Jezus hun ge-
zegd, dat het eens zou gebeuren. 
Terwijl Hij hen zegent, gaat Hij 
van hen heen. Lukas beschrijft 
het sober, het is niet te bevatten 
wat hier gebeurt. Jezus wordt op-
genomen in de hemel. Als we dit 
lezen moeten we even denken aan 
Henoch. Hij wandelde met God 
en werd in de hemel opgenomen. 
En met de profeet Elia gebeurde 
hetzelfde. Het zijn bijzondere 
gebeurtenissen. God neemt zijn 
geliefden tot Zich. Ze mogen 
voor altijd met Hem en bij Hem 
leven.  
Zijn de discipelen verbaasd of 
verdrietig, nu hun Meester er niet 
meer is? Dat lezen we niet. Wel 
lezen we, dat ze Hem hulde bren-
gen en dat ze in grote blijdschap 

terugkeren naar Jeruzalem. Je 
vraagt je af: “Hoe kan dat?” Hun 
Heer en Meester, met Wie ze al 
die jaren zijn opgetrokken, met 
Wie ze lief en leed hebben ge-
deeld, gaat van hen weg en ze 
zijn blij. Misschien hebben ze 
toch iets van de grootsheid van 
dit moment ervaren. Jezus gaat 
niet zomaar van hen weg, maar 
om zijn taak naast God de Vader 
voort te zetten. Elders lezen we, 
dat Hij daar voor ons opkomt en 
dat Hij met God heerst over de 
wereld. 
In Jeruzalem gaan de discipelen 
naar de tempel. Daar zijn ze 
voortdurend en daar loven ze 
God. Er is nog geen kloof tussen 
jodendom en christendom. Die is 
later pas ontstaan. In Lk. 24 gaan 
de discipelen de tempel nog in en 
uit. Waarom loven ze God voort-
durend? We kunnen ervan uit-
gaan, dat ze dat doen, omdat ze 
onder de indruk zijn van Jezus’ 
opstanding, van zijn woorden en 
zegeningen. Ze voelen zich rijk 
gezegend, ondanks dat hun Heer 
nu niet meer lichamelijk onder 

hen is. En die zegen zullen ze 
extra voelen op het Pinksterfeest. 
In Hand. 2 lezen we, dat ze bij-
een zijn en dat er plotseling een 
windvlaag komt, die het huis ver-
vult. Ze zien tongen als van vuur. 
Allemaal tekenen van de uitstor-
ting van de Heilige Geest. God 
lost zijn belofte in. Wind en 
Geest zijn in het Hebreeuws en 
ook in het Grieks hetzelfde 
woord. Vuur is het symbool van 
Gods aanwezigheid. Zo is Jezus 
door zijn Geest aanwezig onder 
zijn discipelen. De Heilige Geest 
is zijn plaatsvervanger hier op 
aarde. Daarom mogen we bidden 
om die Geest, of die ons vervult 
en enthousiast maakt voor God 
en zijn zaak. We mogen bidden 
of Gods Geest ons leven door-
gloeit; of het evangelie als een 
lopend vuurtje de wereld door-
gaat en mensen aanraakt. Voor 
die Geest mogen we openstaan. 
Zo zijn Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren zegeningen van God. 
We mogen Hem daarvoor dan-
ken. 
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den en sterven. Zijn liefde en 
trouw mocht zr. Fernandes ook 
ervaren. 
Na de rouwdienst vond de begra-
fenis plaats op de protestantse 
begraafplaats aan de Roodeweg. 

God geve de kinderen Juancito, 
Ludwin en Ivan en de verdere 
familie kracht en troost. 

                                                                                           
Ds. Hans Végh 
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In Memoriam:  
Anna Luisa Fernandes de Freitas-Martijn 

Op 25 maart j.l. is toch nog 

onverwachts overleden zr. Anna 
Luisa Fernandes de Freitas-
Martijn. Ze was 74 jaar. Ze was 
in  het ziekenhuis, was even weer 
thuis, maar moest weer worden 
opgenomen. Bij aankomst is ze 
overleden. Dat was één dag vóór 
haar verjaardag. We hebben in 
het ziekenhuis nog met de fami-
lie Psalm 23 gelezen en gebeden.  
Zr. Fernandes was een eenvoudi-
ge gelovige. Ze probeerde ook 
haar kinderen te overtuigen van 
het geloof in God. Zo gingen ze 
elke zondag naar de zondags-
school. En soms nam ze hen mee 
naar de “kerk onder de tent”. De 
laatste tijd kwam ze wegens haar 
gezondheid niet meer naar de 
kerk. Maar ze bleef wel bezig 
met haar geloof. Ze las trouw 
haar Bijbel. 
Zr. Fernandes was ook een rusti-
ge vrouw en ook behulpzaam en 
liefdadig. Ze hield ervan haar 
kinderen te verrassen. Zo verras-
te ze hen met het maken van een 
ijsje of het bakken van pannen-
koeken. Ze maakte ook graag iets 
voor hen. En ze speelde graag 

met hen. Ook anderen hielp ze 
graag. Helpen gaf haar voldoe-
ning. Ze was blij als andere men-
sen blij waren. Als ze een bede-
laar tegenkwam, gaf ze hem geld. 
Ze hield van muziek van goede 
musici en ze was dol op vogels. 
Ze heeft ook een tijd op Bonaire 
gewoond, waar haar vader voor-
ganger was van een adventisten-
gemeente. 
In november vorig jaar overleed 
haar man. Dat was een hele slag 
voor haar, haar kinderen en klein-
kinderen.  
Nu moesten wij zelf afscheid van 
haar nemen. Dat deden we op 30 
maart in de aula van El Señorial. 
We dachten daar na over Psalm 
23, een van de geliefde Bijbelge-
deelten van zr. Fernandes. Deze 
psalm is van David. Hij ervaart 
Gods trouw en goedheid. God is 
zijn goede Herder, die hem leidt 
door het leven heen. Hij verzorgt 
hem als een herder zijn schapen. 
In het Nieuwe Testament lezen 
we, dat Jezus Zich de Goede Her-
der noemt. Hij leidt zijn schapen 
via veilige paden naar de 
schaapskooi. Hij opende de weg 
naar het Vaderhuis door zijn lij-
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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 
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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 
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Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

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

Johannes 14:1-14 
Johannes  13:21-35 
Openbaringen 21:22-22:5 
Psalmen 67:1-7 
Psalmen 92:1-15 
1 Johannes 1:1-10 
Johannes 5:1-18 
Spreuken 23:17-25 
Handelingen 16:1-15 
Handelingen 16:16-34 
Efeziers 1:1-23 
Psalmen 110:1-7 
Handelingen 1:1-11 
Handelingen 1:12-26 
Openbaringen 22:6-21 
Johannes 17:1-26 
Genesis 11:1-9 
Psalmen 104:1-18 
Psalmen 104:19-35 
Romeinen 8:1-17 
Romeinen 8:18-39 
Handelingen 2:1-21 
Johannes 14:15-31 
Spreuken 8:1-19 
Spreuken 8:20-36 
Psalmen 8:1-9 
Romeinen 5:1-11 
Romeinen 5:12-21 
Lucas 1:1-25 
Johannes 16:1-15 
Lucas 1:39-56 
1 Koningen 17:1-24 
1 Koningen 18:1-19 
1 Koningen 18:20-45 
Galaten 1:1-24 
Psalmen 30:1-12 
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Ebenezer Church  
Oranjestraat 111 
 
02/05  Rev. L. Warren (H.C.) 
09/05  Br. ’d ArcyLopes  
13/05  Rev. L. Warren (Ascencion Day) 
16/05  Youth & Children 
23/05  Rev. L. Warren (Pentecost) 
30/05  Joint VPG Service in the  
  Fort Church 
 
 
 
 
 
Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
02/05  Ds. A. van den Bor     
09/05  Ds. B. Hengeveld      
13/05  Hemelvaartsdienst in de  
  Emmakerk 
16/05  Drs. W. Kleijne          
23/05  Ds. B. Hengeveld (Pinksteren) 
30/05  Gezamenlijke VPG dienst met  
           Emma en Ebenezer  
  
 
 
 
 
 
Emmakerk 
Schottegatweg Oost 67 
 
02/05  Ds. H. Végh  
09/05  Ds. H. Végh  
13/05  Hemelvaartsdienst met de  
  Fortkerk (in de Emmakerk) 
16/05  Ds. H. Végh om 9.30 uur 
16/05  Ds. H. Végh om 19.00 uur 
  70 jarig bestaan Emmakerk- 
  gebouw 
23/05  Ds. H. Végh (Pinksteren) 
30/05  Gezamenlijke VPG dienst in    
           de Fortkerk 

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

Mei 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 
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 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 Dennis MartinaBy Dennis MartinaBy Dennis MartinaBy Dennis Martina 

Mei 2010 VPG NIEUWS 

Every Saturday the Ebenezer 

watermelon group meets at the 
Obed Anthony hall. 
The leaders of the Watermelon 
children’s group are Sis Raphaela 
Hughes, Yollennie Warren, Carla 
Fernandes and Astrid Arrindell. 
The children are between the 
ages of 4 to 12. Most of the chil-
dren are from the neighborhood 
and are not members of the prot-
estant church. The activities are 
bible lessons, bible quiz, bible 
games, drama, singing, dancing, 
and sport.  
Today we focus on one of the 
leaders Sis. Carla Fernandes. 
Carla is a member of the Ebene-
zer Church and one of our Sun-
day school teachers. 
She also coordinates the Miss 
Lee Foundation and is a very 
active member of our Fundrais-
ing committee. 
Carla is active for the Miss Lee 
Foundation 5 days a week. 
We did an interview with Carla 
this Saturday afternoon. 
 
How would you describe your-

self? 

I am a person that likes to help 
people especially children. 
I have 2 adult children; both are 
boys and are living in Holland. 
  
How did you get involved with 

this work? 

Tante Raphaela Hughes ap-
proached me 2 years ago to help 
with the watermelon group. 
As of then I am here every Satur-
day and won’t miss one week 
because I love what I am doing 
and I would miss the children. 
 
 

 
Did you notice an improvement 

since you started 2 years ago? 

Yes, there are more children now, 
the children are learning more 
from the Bible and getting special 
tasks to do at home which they 
like a lot. Also they are learning 
new dances and drama. They like 
to do Bible quiz. They also per-
formed a special dance in the Be-
cause entertainment center during 
our fundraising gospel concert 
and are performing regularly in 
our events. 
For this vacation period in July 
we are planning a vacation plan 
and also a trip to Bonaire with the 
children, parents and leaders one 
weekend. During this trip we will 
visit the Protestant Church in 
Bonaire. 
 
You are busy almost every day of 

the week coordinating the activi-

ties of the Miss Lee foundation. 

Are you satisfied with the activi-

ties? 

Yes very satisfied. We have 35 
persons adults and children) for 
the computer courses on Friday 
and Saturday. The instructor and 
assistants Fabiola, Yollennie, 
Dariola and Naki are doing their 
best.  
As there is still much interest for 
the computer course we need 
more instructors to help us. Are 
there any volunteers? 
The after school lessons are also 
going good and growing each 
month under the supervision of 
the leaders and assistants Ai-
Ling, Emmy, Yollennie, Clau-
dette and myself. 
The children are very enthusiastic 
at these lessons. 

The handcraft lesson under the 
leadership of Rickey assisted by 
Franklin is also going well. 
The children are making some 
nice articles and at some time we 
will organize an exposition of 
these works of art!  
Finally the adults come every 2nd 
Tuesday for the cooking class. 
The group is very excited and 
already prepared some delicious 
mouthwatering snacks! 
 
Do you notice results of the after 

school lessons and computer 

course? 

Recently the children received 
their report card at school and all 
showed improvements with their 
grades. Regarding the computer 
course people are so enthusiastic 
that some are talking to buy a 

computer for their personal use. 
We are now trying to get internet 
connection for the internet 
course. 
 
What would you like to im-

prove? 

We need more leaders, serious 

people from the age of 16 and 

up to help us at the Miss Lee 

Foundation. Voluntary work is 

very rewarding. You can help 

to improve people’s lives and 

make a difference. Also you 

will enjoy doing the work. 

The phone no. of the Miss Lee 

foundation at the Obed An-

thony hall, Oranjestraat 111 is  

461-5036. You can also contact 

the secretary, advisor or chair-

man at tel. nos. 527-9173, 679-

1992, 563-0557. 

 
- Ω - 

May 01, 2010    International Food sale – New  
      Generation Youth group 
      Eat-in dishes from Surinam,  
      Guyana, St. Domingo and Cura 
      çao.  
 
May 09, 2010    Mother’s day High Tea evening 
      – Watermelon group. 
 
May 13, 2010    Ascension day Service & Church 
      family bonding at the beach. 
 
May 23, 2010    Pentecost Day Praise & Worship 
      Service. 
 
May 30, 2010    Family Service – The Victoria  
      Club 

ActivitiesActivitiesActivitiesActivities    
May 2010May 2010May 2010May 2010 
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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.  
Gobièrnu a honra Shon Kai du-
nando un kaya su nòmber dilanti 
di e kazèrne militar na Suffisant.  
Yudansa di e suidadanonan di 
Kòrsou durante i despues di e 
asalto di Urbina.  
E dos rumannan médiko df. Wili 
i Gungu Maal a bai Waterfort 
mesora bai atendé e hendenan 
heridá.  
Algun dia despues ku tur kos a 
kalma un poko, Sr. Carlos Nico-

laas Winkel [papa Kai] a lucha, 
traha, gasta kantidat di florin, pa 
lanta dia 23 di yüni 1929 un 
kuerpo boluntario semi militar di 
Kòrsou, ku tabatin komo meta, pa 
defendé Kòrsou.  
Un yu di Kòrsou ku amor pa su 
isla natal. Esaki ta sigur un dia pa 
reflekshoná i rekordá Sf. Jose 
M.L.Hellburg [palu Jo] ta un 
miembro kofundador di V.K.C. 
Shon Kai a hasi sakrifisionan 
grandi pa Kòrsou tin su úniko i 
bon kuerpo semi militar bolun-
tario. El a bai ofresé gobièrnu 
ayudo di V.K.C.  
E siguiente suidadanonan di Kòr-
sou a uni forsa i nan a ofresé go-
bièrnu nan ayudo, entre otro, yu 
di Kòrsounan,Surinameñonan, 
Inglesnan, Hulandesnan i Ára-
benan. Anochi mas parti di dia 
nan tabata patruyá den e kayanan 
di Kòrsou. Nan tabata protehá tur 
e entradanan di Kòrsou i nan ta-
bata yuda e polisnan buska e 
revolushonarionan ku a keda 
atras. E hendenan aki a presta un 
ayudo fantástiko. Kòrsou mester 
keda semper agradesido pa nan 
ayudo den e tempunan di e asalto.  
E kuerpo di milisia [weerbaarheid 
korps] bou di mando di sr. A.D. 
Capriles i sr. C.N. Winkel a bolbe 

 

Historia di Otrobanda 

PARTI 8 Fin  

Op 21 februari 2010 hebben 

we in een gezamenlijke dienst 
van de  kerken van de VPG de 
jaarlijkse Diaconie zondag ge-
vierd in de Fortkerk. Speciale 
aandacht werd tijdens de dienst 
gegeven aan Kas di Beibel. De 
toespraak van de heer Armin 
Elisa, voorzitter van Kas di 
Beibel werd reeds in de april 
2010 editie van het VPG nieuws 
in extenso afgedrukt. Na de  
dienst kon men tijdens een gezel-
lig samenzijn genieten van soep 
en was er gelegenheid om infor-
matie in te winnen bij de stand 
van Kas di Beibel en andere door 
de diaconie van de VPG onder-
steunde instanties. 
Helaas waren vele van deze in-
stanties niet aanwezig. Wij heb-
ben hier binnen de diaconie over 
beraadslaagd en zijn van plan om 
volgend jaar meer nadruk te leg-
gen op de aanwezigheid van de 
verschillende instanties. Volgend 
jaar wordt tijdens de Diaconie 
zondag special aandacht aan “The 
Soup Kitchen” van de Ebenezer 
Church gegeven. Reken u erop 
dat er op die zondag geen gebrek 
zal zijn aan lekkere en voedzame 
soep. 
Op 22 februari 2010 is tijdens de 
op die dag gehouden diaconiever-
gadering mevrouw Bernita Lester 
op haar verzoek afgetreden als 
voorzitter van de Diaconie. Wij 
zijn Bernita zeer dankbaar dat wij 
zo vele jaren onder haar ener-
gieke leiding hebben mogen 
werken binnen de Diaconie van 
de VPG en wij zijn erg blij dat 
Bernita zich als diaken zal blijven 

inzetten. Bernita, masha Danki. 
Tijdens dezelfde vergadering 
werd ondergetekende, de enige 
kandidaat, als voorzitter gekozen. 
Het is mij een eer gekozen te zijn 
als voorzitter van de Diaconie. 
Met een gevoel van vertrouwen 
heb ik de voorzittershamer van 
Bernita overgenomen. Voorzitter 
te mogen zijn van een team van 
capabele en enthousiaste vrijwil-
ligers die met volle overgave 
werken voor de Heer geeft een 
gevoel van vertrouwen. 
 
Behalve de inzet van onze dia-
kenen kan onze Diaconie ook 
altijd rekenen op een aantal hulp-
diakenen en ex-diakenen die zich 
altijd diaken zijn blijven voelen 
en andere personen waarop we 
nooit tevergeefs een beroep mo-
gen doen. 
Ik  denk daarbij aan de maande-
lijkse voedselpakketten, welke 
niet alleen uit voedsel bestaan, 
maar ook een aantal andere eer-
ste levensbehoeftes bevatten, die 
door de Diakonie worden uit-
gedeeld aan minderbedeelden in 
onze gemeenschap. De producten 
moeten worden ingekocht, 
ingepakt en gedistribueerd. Dit 
alles gebeurt door vrijwilligers.  
Daarnaast zijn er de huisbe-
zoeken bij minderbedeelden die 
door de diakenen en hulpdia-
kenen worden verzorgd en waar 
we in van allerlei, meestal 
treurige situaties, terecht komen. 
Maar dankbaar werk als je kan 
helpen.  
Onze dank gaat niet in de laatste 
plaats uit naar u allen die finan-
cieel bijdragen aan de Diaconie. 
Masha Danki. Uw steun kan niet 
gemist worden. 

Hanco de Lijster. 

- Ω - 

Diaconie 

organisá nan.  
E tres srs. J.B. Suares, D. Zalm, 
J.H. Jonkheer i sr. Charles J. 
Henriquez Sf. a lanta un fondo pa 
laga traha un monumento na 
memoria di e militarnan ku a 
fayesé durante di e asalto aki. E 
lista tabata inisiá pa su eksl. 
gobernador, loke ta sobra lo  keda 
destiná pa e viudanan i famianan 
di e víktimanan ku a fayesé du-
rante e asalto aki.  
Tambe e tres srs. Ad. Capriles, 
S.A.L. Maduro i Sf. C.N.Winkel 
a forma un komité pa rekohé 
fondo pa atendé na e promé nese-
sidatnan di e respektivo famianan 
di e militarnan ku a fayesé. E no-
ble inisiativa aki ta di aploudí.  

Srs. Esq. Johaai i Jacobo Prins a 
saka un lista pa rekohé fondo pa 
atendé nesesidatnan di famia di 
Frederik Martes, ku a pèrdè un 
pia durante e asalto di Urbina.  
 

- Ω - 

 

Naschrift redactie: 
Tot zover de verhalenbundel 
“Historia di Otranbanda”, samen-
gesteld en geschreven door me-
vrouw Ligia van Meeteren-
Henriquez. De redactie is me-
vrouw van Meeteren-Henriquez 
er zeer erkentelijk voor dat deze 
oude Curaçaose verhalen in het 
VPG Nieuws gepubliceerd 
mochten worden. 
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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 
door ds. Ben Hengeveld 

AAAAllereerst:  Hoort het dat je 

je ordentelijk voorstelt.  
Wie ben ik? 
Ik heet Ben (doop- en burgerlijke 
stands-naam is Bernard) Henge-
veld. Geboren 22 februari 1947 
in Winterswijk, Nederland. Na 
middelbare school een jaar Cana-
da en twee jaar gevaren op de 
‘wilde vaart’, met name naar 
Azie en het Verre Oosten.  De 
aanleiding ook om later theologie 
te studeren. 
Na terugkeer in Nederland onder-
wijs opleiding, gericht op 3e we-
reld voltooid in Bosch en Duin. 
Theologie studies te Brussel  
(Prot. Theol.Faculteit) en Leiden 
(Rijks Universiteit) afgerond met 

een doctoraal missiologie (of in 
de oude benaming van het vak: 
zendingswetenschap). De kerke-
lijke examens natuurlijk als laat-
ste in 1982.  
Van 1983-1986 ben ik met heel 
veel plezier werkzaam geweest 
als predikant van de VPG, meer 
speciaal dominee van de Emma-
kerk. Curaçao was mijn allereer-
ste gemeente...wat een ervaring!  
Ik ben gelukkig getrouwd met 
Ineke. We hebben drie zoons:  
Mattijs (1982), Jasper (1985, ja-
wel..een Yu Korsou..) en Thomas 
(1989). Typische domineeszoons 
want alle drie op een zondag ge-
boren!!! 
Na Curaçao werd ik eerst leger-
predikant ( Seedorf,Duitsland, 

Bussum, Uitzending Bosnie, twee 
keer zelfs) en vervolgens lucht-
machtpredikant (Groep Geleide 
Wapens, de Peel en de vliegbasis 
Soesterberg). Daar ben ik op 01 
maart 2002 met functioneel leef-
tijds ontslag gegaan. 
Toen mijn collega’s een afscheids 
cadeautje aanboden (retour ticket 
Curaçao) , wist ik nog niet dat dat 
gevolgen zou hebben. Ik bood me 
aan om tijdelijk de vacature, die 
gevallen is in de wijk 2, te ver-
vullen. Om daarna 13 maanden te 
blijven totdat de vacature vervuld 
werd met de aanstelling van Afke 
Boezewinkel. En dan nu weer 
terug. Om in de tussentijd domi-
nee van de VPG te zijn, met de 
Fortkerk als opdracht. Vanaf 09 
maart jl ben ik derhalve in dienst 
van de Verenigde Protestantse 
Gemeente van Curaçao, wijkge-
meente 2. Ondertussen is men 
hier druk doende om me formeel 
voor een aantal maanden aan te 
stellen. Ik hoop dat dat dan ook 
snel mag lukken. 
 
Adres: Mijn post- en huisadres is 
Kaya Jan Thiel 12. Ik ben bereik-
baar  onder  nummer  7475660  
(vast) dan wel  6924907 (mobiel). 
Verder kunt u me altijd via het 
adres en telefoonnummer van het 
Kerkelijk Bureau van de Fortkerk 
bereiken. Schroomt u niet om me 
te bellen of te schrijven. Om de 
eerste contacten te leggen of me 
van allerlei goede raad  te voor-
zien. Dat laatste is nodig, gezien 
de ontwikkelingen. Uw gebed , 
uw steun en medewerking ze zijn 
onontbeerlijk. 
 
Tot slot: hoop ik u en de uwen in 
goede gezondheid en met veel 
vreugde en elan opnieuw te mo-
gen begroeten in ons midden. Tot 

ziens dus in het oudste protes-
tantse Godshuis van het eiland, 
de Fortkerk. 
 
Gode bevolen!    

Ds. Ben Hengeveld 

 
- Ω - 

De paarskaarsen van 2010 zijn 
met Pasen de drie kerken inge-
bracht. Ze zijn ook dit weer erg 
mooi. 
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Vlak voordat ik vertrok naar 
Curacao heb ik het boek "Animal 
Farm" weer eens gelezen. In het 
Nederlands  heet het ‘De boerde-
rij der dieren’. "Animal Farm" 
werd in 1945 geschreven door 
George Orwell. Van hem is ook 
het boek 1984, waarin een Big 
Brother de hele bevolking in de 
gaten houdt en controleert. 
Animal Farm" , een verhaal over 
een boerderij ergens in Engeland 
waar de dieren op een dag in op-

stand komen tegen de boer. Ze 
houden een nachtelijke vergade-
ring, waarin een fokvarken ge-
naamd Napoleon een toespraak 
houdt tot de andere dieren.                                  
"Jullie levens zijn ellendig", zegt 
hij, " Jullie worden alleen maar 
gebruikt en zodra jullie niet nut-
tig meer zijn, of voldoende zijn 
vetgemest, worden jullie op een 
wrede manier geslacht. Geen en-
kel dier in Engeland is gelukkig, 
geen enkel dier is vrij. Alles wat 
jullie produceren is voor de men-
sen". "En", zo gaat het varken 

verder "de mens is het enige we-
zen dat consumeert zonder zelf te 
produceren. Mensen geven geen 
melk, ze leggen geen eieren, ze 
zijn te zwak om zelf de ploeg te 
trekken. Geloof het niet wanneer 
ze zeggen dat mensen en dieren 
gelijke belangen hebben, dat de 
welvaart van de één samenvalt 
met die van de ander. De mens is 
alleen uit op zijn eigen voordeel. 
Laat er daarom tussen ons, die-
ren, volmaakte harmonie zijn, 

volmaakte kameraadschap in de 
strijd. Alle dieren zijn kamera-
den, alle mensen zijn vijanden". 
De dieren jagen de boer van het 
erf af en gaan zelf de boerderij 
runnen. Ze stellen zeven geboden 
op waar iedereen zich aan moeten 
houden.  
Alles op twee benen is een vij-
and. Alles met vier poten of met 
vleugels is een vriend. Dieren 
zullen geen kleding dragen. Die-
ren zullen niet in een bed slapen.  
Dieren zullen geen alcohol drin-
ken. Geen enkel dier zal een an-

der dier doden. Alle dieren zijn 
gelijk.  
 
Het lijkt een prachtig ideaal, maar 
al snel blijkt dat niets menselijks 
vreemd is aan de dieren op de 
"Animal Farm" . Er zijn een paar 
dieren die zich op een subtiele 
manier de macht toe-eigenen. Ze 
doen alsof ze bij al hun beslissin-
gen alleen maar oog hebben voor 
het welzijn van alle dieren, maar 
ondertussen profiteren ze er zelf 
het meest van. Ze passen de re-
gels aan zoals het ze uitkomt, 
vervalsen de geschiedenis en 
smoren elk verzet in de kiem. 
Aan de andere kant zijn er enkele 
dieren die zich blijven inzetten 
voor de oorspronkelijke idealen 
en zich opofferen voor de ande-
ren. Aan het eind van het boek 
zijn alle zeven regels met voeten 
getreden en tegelijkertijd op zo'n 
slinkse manier aangepast, dat het 
lijkt alsof ze niet werden overtre-
den. Het gebod "geen enkel dier 
zal een ander dier doden" bij-
voorbeeld is veranderd in "geen 
enkel dier zal een ander dier do-
den zonder reden. En "Alle dieren 
zijn gelijk" is veranderd in: "alle 
dieren zijn gelijk, maar sommige 
zijn meer gelijk dan andere die-
ren".  
George Orwell noemt "Animal 
Farm" in de ondertitel een 

Animal Farm Animal Farm Animal Farm Animal Farm     
sprookjesvertelling. Het is geen 
sprookje, omdat het sprookjes-
achtig is wat er gebeurt in de zin 
van idyllisch. Maar wel een 
sprookje omdat sprookjes niet 
zomaar fantasie zijn. Een sprook-
je beschrijft de werkelijkheid, 
maar dan wel in symbolische 
taal. Die werkelijkheid is soms 
bitter en gruwelijk. Het sprookje 
zelf bevat geen moraal, maar de 
confrontatie met de werkelijk-
heid zal bij de lezer wel iets op-
roepen van verzet tegen die wer-
kelijkheid die beschreven wordt. 
Als ik dan lees over een boerderij 
waar het welzijn van dieren on-
dergeschikt wordt gemaakt, dan 
roept dat bij mij verzet op. Zoals 
het verzet oproept wanneer in 
onze samenleving de economi-
sche belangen boven die van 
mens en dier uit gaan. Een van de 
paarden op de Animal Farm blijft 
trouw aan haar idealen. In haar 
woorden hoor ik een visioen, dat 
me bijna letterlijk doet denken 
aan het visioen waar Jezus van 
Nazareth het over had, een visi-
oen van een wereld vrij van hon-
ger en onderdrukking, waar 
iedereen gelijkwaardig is en 
iedereen zijn vaardigheden kan 
inzetten, waar de sterken de 
zwakken beschermen.  
 

- Ω - 

Door ds. Ben Hengeveld 

Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas reco-

menda pa dokternan den forma di capsula! 
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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 

Pasen was en is het feest van 
de opstanding. Er heeft zich 
een nieuwe realiteit baange-
broken. We mogen hoop heb-
ben voor de toekomst. We 
mogen Gods rijk van licht en 
recht verwachten, waarin geen 
dood, ziekte en pijn meer zul-
len zijn. We hebben Jezus’ 
weg gevolgd in de lijdenstijd 
en met Pasen, nu zullen we 
hem volgen tot Pinksteren. Op 
13 mei a.s. is het hemelvaart. 
We vieren dan, dat Jezus is 
opgevaren naar de hemel, om 
te gaan zitten aan de rechter-
hand van de Vader, om daar 
voor ons op te komen. Op 
zondag 16 mei is er om 19.00 
uur ’s avonds een jubileum-
dienst. Vierden we in novem-
ber j.l. het 80-jarig bestaan 
van de Emmakerk als ge-
meente, nu vieren we het 70-
jarig bestaan van de Emma-
kerk als gebouw. Op 12 mei 
1940 nl. werd de Emmakerk 
geopend. Het koor “Forti 
Kantando” hoopt dan in de 
dienst te zingen. Op 23 mei 
a.s. is het Pinksteren. We vie-
ren dan de uitstorting van de 
Heilige Geest. Was de Geest 
er in het Oude Testament nog 
spaarzamelijk, nu wordt de 
Geest overvloedig uitgestort 
over de discipelen en over al-
len, die Hem ontvangen wil-
len. De Geest geeft ons ge-
loof, kracht en licht.  
Verder staan we op 9 mei nog 
stil bij Moederdag. De kinde-
ren van de kindernevendienst 
hebben een speciale verras-
sing voor de moeders in petto. 
Op 30 mei a.s. is er weer een 

Wijknieuws Emmakerk  Ds. Hans Végh 

In de consistorie. 
Gebedsgroep: 
Wekelijks op dinsdag van 19:00-
20.00 uur.  
Op 25 mei bij br. en  zr. Voigt 
thuis. 
 
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 20 mei van 19:30
-21:00 uur. 
 
Bijbelstudie: 

Prediker 
Donderdags op 6 en 27 mei van 
19:30-21:00 uur. 
 

Instructie kindernevendienst: 

5 mei om 20.30 uur. 

ACTIVITEITEN  

Seizoen 2009/2010 

Website: 

Emmakerk.freeservers.com 

Mei 2010 VPG NIEUWS 

Elke woensdagavond is er be-
lijdeniscatechisatie. We komen 
van 19.30-20.30 uur bijeen in 
de consistorie. 
 
Onze zieken 

Br. Carlos Dunker moest wor-
den opgenomen in het Sehos, 
waar hij een ingreep onder-
ging. 
Zr. Chrisma Pauletta is nu op-
genomen in het verpleegtehuis 
“Betèsda”. Ze heeft enkele we-
ken geleden een hersenbloe-
ding gehad. 
God zij al onze zieken nabij. 
 
Verjaardag 

Op 26 april j.l. vierde zr. Ruth 
Scharbaai-Coffie haar verjaar-
dag. Ze werd 75. Ze vierde 
haar verjaardag thuis, met haar 
kinderen, familie en vrienden. 
’s Morgens hadden we een 
korte morgenwijding, waarin 
we nadachten over Ps. 118. 
We feliciteren zr. Scharbaai 
van harte en wensen haar Gods 
zegen toe voor de toekomst. 
 
Een hartelijke groet voor u al-
len, 

                                                                                        
Ds. Hans Végh 

 
- Ω - 

VPG-dienst in de Emmakerk. 
De drie predikanten van de 
VPG hopen hierin voor te 
gaan. We hopen op goede 
diensten met elkaar. 
 
Activiteiten 

Elke week zijn er activiteiten 
in onze Emmakerk. U bent 
hierbij van harte welkom. 
Gebedsgroep 

Ik noem u de gebedsgroep. 
Elke dinsdagavond komen we 
van 19-20 uur bijeen. We bid-
den voor kerk en wereld, voor 
anderen of voor onszelf. De 
ene keer komen we bijeen in 
de consistorie, de andere keer 
bij br. en zr. Voigt, Alexander-
laan 6, Emmastad. Zie het 
rooster. 
Bijbelstudie 
Eens in de 14 dagen komen we 
bijeen voor de Bijbelstudie, 
van 19.30-21 uur in de consis-
torie. We zijn bezig met de 
bespreking van het boek Predi-
ker. Telkens opnieuw ontdek-
ken we hoe actueel dit boek 
eigenlijk is. 
Gespreksgroep “onder de 

boom” 

Ook eens in de 14 dagen ko-
men we bijeen voor de ge-
spreksgroep “onder de boom”. 
We bespreken onderwerpen, 
die door de deelnemers aange-
dragen worden. Dit kunnen 
heel uiteenlopende onderwer-
pen zijn. Laatst spraken we zo 
over de positie van de vrouw 
in kerk en maatschappij. We 
komen donderdags bijeen van 
19.30-21 uur in de consistorie. 
Catechisatie 

Wijknieuws Jet 

Het weekend van zaterdag 27 

maart begon met een jeugdige en 
actieve groep. Ze hielden hun 
geplande Carwash op het par-
keerterrein voor Emma. Na het 
“vrolijke” poetsen, namen ze 
natuurlijk een lekker fris drankje 
en….genoten daarna van een 

warme lumpia, of… twee, die 
gingen erin als koek. Plotsklaps 
werden de lumpia-smullers  
gestoord door een gemeentelid. 
Hij reed voorbij en wilde alsnog 
zijn auto laten wassen en wel 
voor een dubbel kaartje. Natuur-
lijk toegestaan voor het goede 
doel. Jammer, het bleef bij die 
ene broeder, die dubbele kaartjes 
tikken lekker aan en we hadden 
nog een paar lumpia’s over om 
uit te delen. Die ene auto werd 
gewassen door 5 paar handen, hij 
was in een wip klaar, nog nooit 
zoooo schoon. 
Jongelui, dat was even goed werk 
op jullie vrije zaterdag. Dat er 
nog meerdere goeie jobs mogen 
volgen. 
Een high five voor jullie…..!! 
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Maar na even nadenken, zei hij: 
“Er is één idee dat u in overwe-
ging kunt nemen. Waarom laat u 
uzelf niet kruisigen en staat u op 
de derde dag weer op?” 
Het vaste fundament van het 
christelijk geloof is een leeg graf. 
De Here Jezus droeg de straf voor 
onze zonden. Maar hoe kan ie-
mand zeker weten dat Christus’ 
kruisiging acceptable was voor 
God?  Het doet er niet toe wat wij 
denken van de dood van de Here 
Jezus maar hoe God erover denkt. 
God’s  instemming met Chris-
tus’offer  is bewezen door de op-
standing. Het is het bewijs dat Hij 
volkomen voldaan is. Zonder de 
opstanding heeft het Christendom 
de wereld niets  aan te bieden. 
“Christus, overgeleverd om onze 
overtredingen en opgewekt om 
o n z e  r e c h t v a a r d i g i n g ” . 
(Rom.4:25). 
 
ZIEKEN/BEJAARDEN. 
Wij blijven het fijn vinden om u 
te begroeten in onze diensten. 
Wij kunnen ook inschatten wat 
een werk het is om u klaar te 
maken en uit uw huis te komen, 
die hele gang naar de kerk. Des te 
meer zijn wij blij als we u kunnen 
begroeten in de dienst. Wij blij-
ven u gedenken in onze gebeden. 
 
JONGELUI. 
Het eindrapport is heel dichtbij 
en je kunt er nog aan sleutelen, 
doe het dan ook. Moet je examen 
doen,dat is dichterbij. Ook 
daaraan kan je nog wat verbe-
teren. Ga ervoor, het is niet te 
laat!! Succes!! 

 
BAZAAR. 
Heeft u zich al opgegeven voor 
onze grootse Bazaar op zaterdag 
5 juni?  Nog niet te laat, het kan 
nog! We wachten op u! Er is vast 
wel een klus bij, die u leuk vindt, 
die u aankan. Lees de lijsten 
achter in de kerk maar na. U kunt 
niet de hele dag? U heeft maar 
een paar uurtjes vrij? Niet erg! 
Schrijf uw vrije uurtjes  gerust 
op, want… 
Ik zal mijn aardse bestaan als 
verspild beschouwen, als ik mij 
niet een liefhebbend gezin kan 
herinneren, een constante  in-
vestering in de levens van andere 
mensen en een serieuze poging 
om de God te dienen die mij 
geschapen heeft.  
Ieder heeft gaven gekregen. Ge-
bruik die om elkaar te dienen, 
want zo geeft u de rijkdom van 
Gods genade aan elkaar door. 1 
Petr.4:10.  
 
Er komen 2 lange weekenden 
aan, die van Koninginnedag, 
maar ook die van Hemelvaart, 
een door de weekse zondag. 
Mooie kans om wat extra te stu-
deren, te joggen, te zwemmen, 
maar ook om naar het huis van 
de Heer te gaan, als je op zondag 
geen tijd hebt. Want Hij is het, 
die ons bij alles, maar dan ook bij 
alles een helpende hand biedt. 
Warme groeten, wees blij in de 
Heer bij alles wat u/jij doet. 
namens de Wijkkerkenraad, 

 
Jet Baank. 

- Ω - 

Elke zondag is het feest bij 
Emma, maar zondag 28 maart 
was het dubbel en extra feest. 
Het was Palmzondag, de kerk 
was met palmen versierd. Een 
aardige stoet kinderen -jonge 
gemeenteleden!-, kwamen de 
kerk binnen onder het zingen van 
het lied: ”Nanga palm wi de go” 
en het 2e vers: ”Ku kantika nos 
ta bai”, om gelijk in de stemming 
te komen van de Palmzondag. 
Aan het eind van de dienst zon-
gen we onze jarigen toe. Op die 
dag vierden br. Wim en zr. Nel  
Dreyer hun 50 jarig huwelijksju-
bileum. De volgende dag zou zr. 
Nel ook nog een mooie leeftijd 
bereiken. 
Het mooie ervan is, dat br. Wim 
en zr. Nel nu gemeenteleden van 
ds. Boelens in Turnhout zijn. 
Ze komen bij hun kinderen, die 
hier wonen en kerken bij Emma. 
Wat mooi! Zij verbinden Turn-
hout met Emma en dat vinden ds. 
Boelens en zr. Tunde en wij, net 
zo goed, o zo fijn! Wat is de 
wereld toch klein en hij wordt 
steeds kleiner. 

Daarna volgden de diensten 
achter elkaar. Aan diensten geen 
gebrek en naar keuze. De rij werd 
afgesloten met Pasen, Pasku di 
Resurekshon (Opstanding). Ei-
genlijk is dit feest zelfs mooier 
dan het vorige Pasku (Kerst), de 
Geboorte van de Heer. 
Weet u dat er Schoolbesturen 
zijn, die bij aanname van hun 
personeelsleden deze vraag stel-
len: Gelooft u in de Opstanding? 
De Opstanding is echt belangrijk. 
DE OPSTANDING IS HET BE-
WIJS. 
In de dagen na de Franse revo-
lutie was er een man die 
probeerde een nieuwe godsdienst  
in te voeren die volgens hem be-
ter was dan het christendom.Maar 
hij was teleurgesteld door zijn 
gebrek aan succes. Hij  vertelde 
van zijn frustratie aan een domi-
nee en vroeg hem wat hij kon 
doen. De predikant antwoordde 
dat het geen gemakkelijke taak 
was om een nieuwe godsdienst te 
beginnen, hij had geen sugges-
ties. 

GROOTSE BAZAAR EMMAKERKGROOTSE BAZAAR EMMAKERKGROOTSE BAZAAR EMMAKERKGROOTSE BAZAAR EMMAKERK    

De voorbereidingen van de bazaar zijn in volle gang. Zo’n 25 vrij-

willigers hebben zich reeds opgegeven of zijn als vrijwilliger aange-
wezen (?!). Het zijn er echter bij lange na nog niet genoeg. Het voor-
bereiden van een bazaar kost veel tijd en het success van de bazaar is 
mede afhankelijk van u aller inzet. Het doel is om fondsen bijeen te  
krijgen voor het opknappen van ons 70-jarig oude gebouw van de Em-
makerk. De kerkvoogdij heeft hier helaas niet voldoende geld voor, ook 
al doet zij haar uiterste best om d.m.v. van het verhogen van de kerke-
lijke bijdrage en het met regelmaat aansporen van de VPG-leden tot het 
betalen hiervan. Wij van de Emmakerk hebben besloten zelf de handen 
uit de mouwen te steken. Het is heel fijn om te merken dat ook kerk-
gangers van de Ebenezer en de Fortkerk actief meewerken aan de voor-
bereidingen van de bazaar. Als u zelf niet kan, misschien heeft u in uw 
familie– of kenissenkring mensen die mee willen werken aan een goed 
doel. Iedere hulp is welkom. We doen het voor de Heer.  
U kunt de namen invullen op de borden die achterin de Emmakerk 
bevestigd zijn op de pilaren. Vergeet niet uw telefoonnr. te vermelden. 
Alvast heel hartelijk dank. 

 
Hanco de Lijster          Farida Da Costa Gomez 
cell. 510-4753                cell. 526-1566 
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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 

te gaan door gebrek aan onder-
houd.  
Van de stichting monumenten-
zorg hebben we nu een aanzien-
lijk bedrag gekregen waardoor 
het mogelijk werd om de goot in 
de voorgevel te repareren. Deze 
was namelijk lek en moest met 
waterwerend materiaal bekleed 
worden om te voorkomen dat het 
regenwater de muur insijpelde en 
daardoor het salpeterzout de 
muur uitdrukt. En zonder die re-
paratie was het zinloos om te 
overwegen de binnenkant te gaan 
schilderen.  
Rond Pasen werden de steigers 
geplaatst en hebben we ook de 
gelegenheid gehad om tegelijker-
tijd de voorkant van de Fortkerk 
te laten schilderen zodat dat deze 
er weer als nieuw uitziet. 
De volgende stap zal zijn om de 
binnenkant te gaan opknappen 
maar daar zal nog wat meer stu-
die over welke verf gebruikt moet 
worden aan vooraf moeten gaan..  
 

door P. Jan Boodt 

Van de Kerkvoogdij 

Beste kerkleden, broeders en 

zusters, 
 
Afgelopen maand zijn er geen 
schokkende zaken te melden. 
Pasen is achter de rug en het or-
ganiseren daarvan heeft voor ve-
len van ons veel energie gekost.  
Voor de Fortkerk was er wel 
heuglijk nieuws omdat Monu-
mentenzorg ingesprongen is in 
het gat dat eigenlijk voor een 
gedeelte door het monumenten-
fonds moest worden opgevuld. 
Wij hebben als Fortkerk al heel 
lang bij het monumentenfonds 
gevraagd om een onderhoudssub-
sidie, waar we als officieel mo-
nument recht op hebben. Maar 
om de een of andere reden schijnt 
het niet mogelijk te zijn om dat te 
krijgen We hebben er al vorig 
jaar de officiële benodigdheden 
voor aangeleverd. En dat terwijl 
de Fortkerk langzaam maar 
steeds zekerder achteruit dreigde 

Zowel in de Emmakerk als in de 
Ebenezerkerk zijn er plannen om 
het onderhoud van beide kerkge-
bouwen aan te pakken. Door uw 
lokale wijkkerkraadsleden zult u 
daar regelmatig wel over geïnfor-
meerd worden. 
 
Weet u het overigens nog? 
Uw kerkelijke bijdrage blijft heel 
hard nodig.  
Een vrijwillige bijdrage van Naf 
600. 

.Dat komt neer op Naf 50 per 
maand ; en dat is toch echt niet te 
veel voor de kerk? 
Kunt u meer geven, doe dat dan 
ook! 
 
De rekeningen van de VPG voor 
betalen kerkelijke bijdrage staan 
in het onderstaande kader ver-
meld.  
 

- Ω - 
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12 mei a.s. is het 70 jaar 

geleden, dat het gebouw van de 
Emmakerk 70 jaar geleden werd 
geopend. De tijd van het plan om 
een kerk te bouwen tot de ope-
ning ervan heeft negen jaar in 
beslag genomen. 
Het is ds. W.J. van Lindonk, die 
kort na zijn komst op Curaçao in 
1931 het initiatief neemt tot de 
bouw van een kerk. Hijzelf is 
nog bevestigd in het Repetitielo-
kaal bij de tennisbaan op Negro-
pont, waar de gemeente ook sa-
menkwam. 
De kerkenraad van de Protestant-
se Gemeente Emmastad, zoals de 
gemeente officieel heet, gaat di-
rect akkoord met deze plannen. 
Op de raffinaderij gaat het na de 
economische crisis van 1933 
steeds beter en men ziet het daar-
om wel zitten een nieuw kerkge-
bouw te bouwen. Er wordt nu 
een financieringsplan opgezet om 
de nieuwe kerk te realiseren. Ve-
len geven giften of helpen an-
derszins mee bij de realisering 
van dit plan. Zo schenkt de Vere-
nigde Protestantse Gemeente in 
Willemstad een bedrag van 300 
gulden, voor die tijd een fors be-
drag. Ook schenkt ze de oude 
luiklok van de Fortkerk, die 
gebarsten was, maar nu gerepa-
reerd. Ds. en mw. Van Lindonk 
organiseren bazaars en muziek-
avonden. Gemeenteleden storten 
maandelijks een vast bedrag. Een 
grote som geld komt zo bijeen. 
Ook de Shell werkt mee. Naast 
een bedrag van liefst 40.000 gul-
den schenkt men het terrein voor 
kerk en pastorie. 

Ds. Van Lindonk heeft de ope-
ning van de Emmakerk echter 
niet mogen meemaken. Vóór dit 
gebeurt, vertrekt hij weer naar 
Nederland. Zijn opvolger is ds. C. 
Th. Steenstra. Zijn eerste taak is 
het bouwen van de Emmakerk. 
Nu geld en terrein er zijn, kan 
met de bouw ervan begonnen 
worden. Door de heer H.D. Se-
gaar wordt een ontwerp gemaakt 
naar Indisch model. Eind 1939 
beginnen de aannemers.  De 
bouw vordert zo snel, dat al in 
april 1940 de haan op de toren 
kan worden gezet. Ouderling C. 
van Noortwijk schenkt de doop-
vont. Deze doet dienst tot 1956. 
Dan krijgt de Emmakerk een 
nieuwe geschonken door de Pro-
testantse Kring in Maracaibo 
(Venezuela), die door de Emma-
kerk pastoraal wordt verzorgd. 
De plechtige ingebruikneming 
van de Emmakerk wordt vastge-
steld op 10 mei 1940. Als het 
echter zover is, kan de opening 
niet doorgaan, want op 10 mei 
1940 vallen de Duitsers Neder-
land binnen. Men vindt het daar-
om niet gepast op die dag de ope-
ning te verrichten. Die wordt uit-
gesteld tot 12 mei. 
Zo is er met inspanning van velen 
een nieuw kerkgebouw in Emma-
stad gebouwd: de Emmakerk. 
Moge zij nog vele jaren dienen 
als Gods huis en een zegen voor 
velen zijn. 
 
 
 
Bron: 
J. Hartog,  Het ontstaan van “Wijk 
D” en de bouw van de Emmakerk, 
in: R.E.R. van Buiren en P.P. Sara-
ber (samenst.), Jubeljaar in de Pas-

saat. Uitge-
geven ter 
gelegenheid 
van het vijf-
tigjarig be-
staan van de 
Emmakerk-
wijkgemeen-
te van de 
V e r e n i g d e 
Protestantse 
G e m e e n t e 
van Cura-
çao, z. pl. 
1982, p. 32-
46. 
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Gebouw Emmakerk 70 jaar 

door ds. Hans Végh 

 

...Ben Hengeveld 

Maak kennis met... 

volledige naam:  
Bernhard Hengeveld  
 

geboren en getogen:  
geboren op 22 februari 1947 in 
Winterswijk in de Achterhoek en 
ook daar getogen 
 

leeft met: 
hier alleen en in Nederland met 
mijn vrouw Ineke, twee zoons, 
een hond en twee katten  
 

waarom geloof:  
waarom geloof ik in een God die 
de aarde heeft geschapen? 
Waarom geloof ik in een God die 
zich laat doden om mensen te 
redden? Waarom geloof ik in 
dingen die ik niet kan zien? Doe 
ik dat, omdat ik gek ben? Doe ik 
dat, omdat ik mezelf voor de gek 
houd? Doe ik dat omdat het waar 
is? Doe ik dat, omdat een leven 
zonder God voor mij doelloos is? 
Doe ik dat, omdat de natuur te 
mooi in elkaar zit om toevallig te 
zijn ontstaan? Doe ik dat, omdat 
de Evangeliën van het Nieuwe 
Testament te waarheidsgetrouw 
zijn om als sprookjes naast me 
neer te leggen? Doe ik dat, omdat 
ik besef dat de aarde een redder 
nodig heeft? Doe ik dat, omdat ik 
gewoon niet anders meer kan? 
Waarom ik het doe, maakt mij 
eigenlijk niet uit. Als ik het maar 
doe! Daarom heeft mijn leven 
zin. Daarom is het voor mij de 
enige mogelijkheid. Daarom is 
het voor mij gewoon waar. Ja, ik 
kan gewoon niets anders meer 
dan geloven in een God die de 
aarde geschapen heeft. In een 
God die zich heeft laten doden 
om de mensen, inclusief mijzelf, 
te redden. Ook bij twijfels besef 
ik dat ik niet meer zonder het 
geloof in God kan. Ik geloof 
gewoon, omdat ik Geloof! 
 

werk:  

interim predikant van de Fortkerk 
 

hobby's: 

geschiedenis, taal, schrijven, 
p o ë z i e ,  s p o r t  ( v o e t b a l , 
Feyenoord), lezen en computer 
 

beste eigenschap: 

helder en duidelijk formuleren 
 

slechtste eigenschap:   
ik kan me vreselijk opwinden in 
het verkeer over mijn inziens 
dom en onbehoorlijk weggedrag 
 

favoriete bijbel passages: 

Psalm 103 en verder het eerste 
deel van de tekst uit Johannes 3 
vers 16 “Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad…” 
 

lekkerste eten:  

Indonesisch, vooral lekker pika 
zoals Nasi Padang of Ajam 
Manado. Ik kook thuis altijd zelf 
het Indische eten. Ik hou van 
lekker variëren. 
 

muziek: 

ik hou van klassiek, Jazz en van 
popmuziek 
 

boek: 

De scheepsjongens van  Bonte-
koe en boeken van George 
Orwell 
 
vakantieland:  

Indonesië 
 
bang voor: 

niets en niemand 
 
moet blijven op Curaçao: 

charme, warmte, de vreugde en 
de eigenheid van de muziek 
 
… en veranderen: 

het afhankelijkheidsgevoel. Het 
denken niet zelf iets te kunnen 
 
ultieme wens: 

Dat God alles in allen zal zijn. De 
wereld verzoend en dat we God 
zien en ervaren 
 

Interview Trijnie Meijer 
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Naam maker: Peter Paul Rubens 1577 – 1640 
Naam schilderij: De apostel Matthias 

Materiaal: olieverf op paneel (108 × 84 cm) — ca. 1611 
Bevindt zich in: Museo del Prado, Madrid 
 
Nadat Judas was heengegaan, wilden de overgebleven apostelen weer met 
twaalf zijn. Er werd geloot tussen twee kandidaten: ene Jozef Barsabas 
(bijnaam Justus) en ene Matthias. Het werd Matthias. 
 
De bijl in zijn hand is een verwijzing naar zijn einde. Volgens een onbe-
vestigd verhaal werd Matthias in Jeruzalem gestenigd en vervolgens ont-
hoofd. 
 
Dit werk hoort bij een serie portretten die Rubens rond 1612 maakte van 
de apostelen. 
 
Dit werk is gekoppeld aan Handelingen 1:23 

  Geloof in Kunst 
door Trijnie Meijer 

  Zo Gezegd 

door Trijnie Meijer 
door Trijnie Meijer 

  Quiz Apostelen 

1. Hoeveel apostelen waren er tijdens het leven van Jezus? 

a) 10 
b) 12 
c) 14 

 
2. Welke apostel was de broer van Simon Petrus? 

a) Jakobus 
b) Filippus 
c) Andreas 

 
3. Welke apostel werd Levi genoemd? 

a) Bartolomeüs 
b) Simon 
c) Matteüs 

 
4. Welke apostel kwam in de plaats van Judas Iskariot? 

a) Jakobus de Meerdere 
b) Mattias 
c) Judas Taddeüs 

 
5. Wie wordt wel de 13e apostel genoemd? 

a) Simon Petrus 
b) Paulus 
c) Judas Iskariot 

 
6. Welke apostel wilde niet geloven dat Jezus was opgestaan? 

a) Tomas 
b) Andreas 
c) Johannes 
 
7. Wie waren geen broers? 

a)  Jakobus de Meerdere en Johannes 
b) Andreas en Simon Petrus 
c) Mattias en Tomas 

 
8. Welke apostel bekeerde schatbewaarder van de koningin van  

     Ethiopië? 

a) Filippus 
b) Johannes 
c) Bartolomeüs 

 
9. Welke apostel maakte Jezus attent op de jongen met de vijf broden  

    en twee vissen? 

a) Matteüs 
b) Andreas 
c) Simon 

 
10. Wie zorgde voor Maria na de kruisiging van Jezus? 

a) Johannes 
b) Simon Petrus 
c) Filippus 

 
11. Wat was het beroep van Matteüs voordat hij Jezus ging volgen? 

a) visser 
b) tollenaar 
c) arts 
 
12. Welke discipelen vroeg Jezus om te waken in Gesemane? 

a) Petrus, Andreas en Matteüs 
b) Petrus, Andreas en Simon 
c) Petrus, Jakobus en Johannes 

Oplossingen: 

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

Gewogen en te licht bevonden 

Dit betekent: afgekeurd. 
 
Deze frequent gebruikte uitdruk-
king vindt haar oorsprong in  
Daniël 5:27, waarin een uitleg ge-
geven wordt van de geheimzinnige 
woorden die tijdens een feestmaal 
van de Babylonische koning 
Belsassar op de muur worden ge-
schreven: “Mene mene, tekel ufar-
sin.” Belsassar kan de Aramese 
woorden niet lezen en op verzoek 
legt de profeet Daniël ze uit. Tekel 
wordt door hem verklaard als “gij 

zijt in de weegschaal gewogen en 
te licht bevonden”. De gehele 
boodschap voorzegt de onder-
gang van de koning en van zijn 
rijk: Belsassar sterft diezelfde 
nacht en zijn rijk gaat ten onder.  
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  Amnesty 

De Tibetaanse filmmaker 

Dhondup Wangchen is tot zes 

jaar gevangenisstraf 

veroordeeld wegens het 

aanzetten tot separatisme 

vanwege een kritische 

documentaire die hij maakte 

vlak voor de Olympische 

Spelen in 2008.  

 

De documentaire met de naam 
Leaving Fear Behind laat een 
serie interviews zien waarin 
Tibetanen aan het woord komen 
die sceptisch zijn over China’s 
belofte voor meer vrijheid naar 
aanleiding van de Spelen. De film 
werd naar Zwitserland 
gesmokkeld waar hij door zijn 
neef werd gemonteerd.  
 
Op 26 maart 2008 werd Dhondup 
Wangchen gearresteerd. 
Wangchen vertelde zijn neef aan 
de telefoon dat hij is gemarteld. 
Hij lijdt aan Hepatitis B maar 
krijgt hier in de gevangenis geen 
medicijnen voor.  
 
Schrijft u alstublieft vóór 1 juni 
2010 een beleefde brief naar de 
autoriteiten van China waarin u 
verzoekt om Wangchen 
onmiddellijk vrij te laten en een 
onpartijdig onderzoek naar de 
martelingen in te stellen.  

Stuur een brief naar:  
 
Minister of Justice  
Wu Aiying Buzhang  
Sifabu  
10 Chaoyangmen Nandajie,  
Chaoyangqu  
Beijing 100020  
China  

 
En een kopie naar:  
 
Ambassade van de Volksrepubliek 
China  
Z.E. de heer Jun Zhang  
Willem Lodewijklaan 10  
2517 JT Den Haag  
Fax: 070 355 16 51  
E-mail: chinaemb_nl@mfa.gov.cn 
 
Voorbeeldbrief:  
 
Your Excellency, 
 
Please allow me to express my 
concern about Tibetan filmmaker 
Dhondup Wangchen, who was 
sentenced to six years in prison in 
China for a documentary he made 
prior to the Beijing Olympics in 
2008. Dhondup was charged with 
“inciting separatism”. The 
documentary, Leaving Fear 
Behind, features a series of 
interviews with Tibetans, all of 
whom voice skepticism about the 
Chinese authorities’ promises of 
greater freedom in the run-up to the 
Olympics. The film was smuggled 
to Switzerland, where it was 
edited. 
 
On 26 March 2008, Dhondup was 
detained. During a telephone call 
he described being tortured in 
detention. He has Hepatitis B for 
which he has not received any 
medical treatment.  
 
I urge you to release Dhondup 
Wangchen immediately and to start 
an impartial investigation into the 
allegations of Dhondup’s torture. 
Those responsible should be 
brought to justice. 
 
I am confident of your good will 
and sense of justice. 
 
Yours sincerely, 
 
(naam, adres) 
 

CHINA:  

TIBETAANSE FILMMAKER VASTGEZET 

door Trijnie Meijer 
 

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

www.stichtingpresent.nl 

Nederland is een rijk land. Toch is er eenzaamheid en armoede achter 
voordeuren, in wijken en instellingen. Present slaat een brug tussen 
mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen 
worden. Zo willen ze bouwen aan een samenleving waarbij mensen het 
wat meer vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Op de site 
treft u verschillende leuke projecten aan die gedaan worden. Als voorbeeld 
het project Lentekriebels: Dit weekend gaan in totaal zo'n 60 
vrijwilligers uit verschillende kerken op pad om overal in Utrecht 
projecten uit te voeren. Op zaterdag gaat een kring van de Nieuwe Kerk 
met bewoners van verzorgingshuis Transwijk gezellig naar de markt en 
daarna lekker koffie drinken in de stad. Verder gaat een groep uit De Rank 
een huis opknappen voor een echtpaar dat gaat verhuizen, en vrijwilligers 
uit de Opstandingskerk gaan samen met mensen met een verstandelijke 
beperking grote houten platen beschilderen om daarmee de muur naast hun 
huis te pimpen. En op zondag gaat een 55+ koor zingen voor en met 
ouderen in verzorgingshuis De Bijnkershoek. 

www.liedboek.nl 

De kerken die in Nederland het Liedboek voor de kerken als hun officiële 
gezangboek gebruiken, hebben in het voorjaar van 2007 besloten dat er 
een nieuw liedboek moet komen. De kerken hebben aan de Interkerkelijke 
Stichting voor het Kerklied (ISK) de opdracht gegeven om het nieuwe 
liedboek te gaan samenstellen. Het nieuwe liedboek moet gereed zijn in 
2012. De 150 psalmen zoals ze in het huidige Liedboek voorkomen zullen 
integraal worden opgenomen in het nieuw liedboek. Uit de gezangen zal 
een keuze worden gemaakt en er zullen nieuwe 
gezangen bijkomen. U leest er alles over op deze 
website. 

www.dehoop.org/site/noapologies 

No Apologies is een karaktervormend preventieprogramma, gericht op 
jongeren vanaf 11 tot 18 jaar. Door de interactieve werkvormen is het 
afgestemd op het denkniveau van jongeren. Het hoofddoel is om jongeren 
te helpen verantwoorde keuzes te maken in situaties waar zij dagelijks 
mee te maken krijgen. No Apologies wil jongeren weerbaar maken en hen 
helpen een verantwoorde keuze te maken. Op deze website vindt u 
informatie over het project No Apologies. 

www.perron7.nl 
Deze website is een initiatief van het Departement Religiewetenschappen 
en Theologie, onderdeel van de Faculteit Geesteswetenschappen, Univer-
siteit van Tilburg. In de stationshal op de site zijn zeven perrons te 
vinden. Op ieder perron is een bepaald thema uitgewerkt volgens een 
bepaalde structuur. Op elk perron bevindt zich een persoon met een eigen 
verhaal. Dit verhaal bestaat uit een ervaring van die persoon zelf. Tevens 
valt het levensverhaal van de persoon te lezen. U treft er ook 
achtergronden aan, de mogelijkheid om vragen te stellen en een forum.  

www.bijbelclub.info 
Deze site is er voor kinderclubs, zondagsschoolleiding en iedereen die op 
zoek is naar Christelijke spelletjes, raadseltjes, verhalen en liedjes voor 
kinderen.  

Reli-Links 
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MOPPEN: 
 

Jantje en z'n moeder lopen langs een 

balletschool. Vraagt Jantje: “Waarom lopen die 

meisjes allemaal op hun tenen? Hadden ze geen 

langere meisjes kunnen nemen?” 

 

Meisje tegen haar moeder: “Kan een papegaai 

echt 100 jaar oud worden?” “Ja”, zegt haar 

moeder. “Wordt hij dan een opagaai?” 

 

In Haarlem zit een wat oudere man in de 

stadsbus. Hij klaagt tegen een medepassagier: 

“Mensen hebben zo weinig respect voor elkaar 

vandaag de dag.” De medereiziger antwoordt: 

“Misschien heeft u gelijk. Maar ik zag wel dat 

een meisje netjes voor u opstond toen u 

binnenkwam.” De man zegt: “Nou ja, dat wel. 

Maar mijn vrouw moet nog steeds staan.” 

 

Opa ziet het lage cijfer dat zijn kleinzoon voor 

geschiedenis heeft gehaald. “Toen ik nog jong 

was, had ik altijd een hoog cijfer voor 

geschiedenis”, bromt hij. “Dat zal best, opa, 

maar in die tijd was er ook nog veel minder 

geschiedenis!” 

 

Helpdesk: “Waarmee kan ik u van dienst zijn?” 

Klant: “Ja, eh… Hoe zet ik mijn firewall uit?” 

Uit nieuwsgierigheid vraagt de man van de 

helpdesk: “Mag ik u vragen waarom u die uit 

wilt hebben?” Klant: “Mijn computer staat in de 

brand.” 

 

Een ornitholoog (vogelkenner) staat elke avond 

als de schemering invalt in zijn tuin uilgeluiden 

te maken. Op een avond wordt zijn 'roep' 

beantwoord. Een jaar lang 'converseren' hij en 

zijn gevederde vriend over en weer. Hij houdt 

zelfs een log bij om te ontcijferen of er 

daadwerkelijk een conversatie is. Juist op het 

moment dat hij denkt een doorbraak te hebben 

op het gebied van vogelcommunicatie heeft zijn 

vrouw een kort gesprek met haar buurvrouw. 

Zij zegt: “Mijn man spendeert elke avond met 

het roepen naar een uil.” Waarop de buurvrouw 

zegt: “Dat is toevallig. Die van mij ook!” 

 

In het zwembad: “Wat zwem jij goed zeg.” “Ja 

ik zwem al vanaf mijn derde jaar.” “Dan zul je 

wel moe zijn.” 

 

Opgenomen in de hemel 
 

Nadat Hij uit de dood was opgestaan, had Jezus verschillende 

keren een bezoek gebracht aan Zijn discipelen. Hij verrichtte 

wonderen. Hij drukte hen op het hart alles te doen wat Hij hen 

had geleerd. Veertig dagen na Zijn dood en wederopstanding 

verliet Jezus de aarde en ging naar de hemel. 

Jezus nam Zijn discipelen mee naar Betanië, even buiten 

Jeruzalem. Daar woonde zijn vriend Lazarus met zijn zusters 

Maria en Martha. Jezus had al Zijn volgelingen om zich heen. 

Hij strekte Zijn arm uit en zegende hen. Toen zei Hij dat ze 

rechtstreeks terug moesten gaan naar Jeruzalem. Daar 

moesten ze wachten op wat de Vader had beloofd.  

Jezus zei: “Johannes doopte met water. Over een paar dagen 

zullen jullie gedoopt worden met de Heilige Geest. De Heilige 

Geest zal jullie kracht geven. Jullie zullen tot in alle uithoeken 

van de aarde Mijn getuigen zijn.” 

Toen gebeurde er iets ongelofelijks: Jezus werd opgenomen in 

de Hemel! Hij steeg hoger en hoger en Hij verdween achter een 

wolk. De discipelen keken elkaar aan. Ze hadden het ene na het 

andere wonder gezien. Maar dit was wel het grootste wonder 

van alles! Jezus, gekruisigd en uit de dood opgestaan, werd nu 

naar de hemel gevoerd. Naar Zijn vader. De discipelen van 

Jezus tuurden naar de hemel. Twee in het wit geklede mannen 

kwamen bij hen staan. “Mannen van Galilea, wat staan jullie daar 

naar de lucht te kijken? Jezus is bij jullie weggegaan. Hij is nu 

in de hemel.  Hij zal terugkomen, net zoals Hij is vertrokken.  


