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Jozef. 
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Deze zomer is het 375 jaar 

geleden, dat het protestantisme 

zijn intrede deed op Curaçao. In 

dit artikel wil ik kort ingaan op 

het ontstaan van de Gereformeer-

de gemeente op Curaçao, op de 

eerste honderd jaar van die ge-

meente en tenslotte op de term 

“protestantisme”. 

 

Het ontstaan van de Gerefor-

meerde gemeente 

In 1634 bezet Johan van Wal-

beeck namens de West-Indische 

Compagnie het eiland. Hij rap-

porteert dit aan het bestuur van 

de Compagnie. Tevens verzoekt 

hij het bestuur hun een voorgan-

ger te sturen “om met leren en 

vermanen ons van zonden af te 

houden”. Van Walbeeck verwijt 

het bestuur, dat ze dit niet al eer-

der gedaan hebben. 

In april 1635 besluiten de Heren 

Negentien, die het bestuur van de 

WIC vormen, op Curaçao te blij-

ven. Ze geven gehoor aan het 

verzoek van Van Walbeeck en 

sturen op de “Salm” een predi-

kant mee. Het is proponent Fre-

dericus Vitteüs (1). Hij zou de 

eerste predikant op Curaçao wor-

den. In augustus 1635 loopt de 

“Salm” de St. Annabaai binnen 

(2). Ds. Vitteüs gaat aan het werk 

en zo ontstaat in 1635 de Gere-

formeerde gemeente van Cura-

çao. Dit is conform het patroon, 

dat wij zien in de 17e eeuw. 

Overal in de wereld, waar in de 

17e eeuw Nederlanders uitzwer-

ven, ontstaan er kerkelijke ge-

meenten met gereformeerde be-

lijdenis en kerkinrichting. Deze 

ënaars, die al bekeerd zijn tot het 

Rooms-katholicisme en dit geloof 

ook trouw blijven, ondanks het 

verbod. Van tijd tot tijd komt er 

clandestien een priester naar het 

eiland, vermomd als visser of 

schippersknecht, om kinderen te 

dopen en thuis de mis te bedie-

nen. 

Ds. Vitteüs en de andere predi-

kanten van de “handels-

kerken” (3) zijn in dienst van de 

WIC en worden als ambtenaren 

benoemd en ontslagen. De Com-

pagnie laat zich niet in met de 

keuze van de predikanten. Hier-

voor bestaat in Nederland het 

college van “deputati ad res Indi-

cas”. Ook de predikanten van de 

VOC vallen hier onder. Deze de-

putaten worden aangewezen door 

de classis waar de eilanden onder 

vallen. De WIC betaalt ook de 

traktementen van deze predikan-

ten. 

In de eerste tijd is er nog geen 

kerkenraad op Curaçao. Deze 

wordt pas in 1664 of 1665 inge-

steld op initiatief van ds. Beau-

mont. De vice-directeur van de 

WIC op Curaçao, Matthias Beck, 

wordt voorzitter en enkele ouder-

lingen worden aangesteld. Ze zijn 

allen in dienst van de WIC. De 

gewoonte om directeuren van de 

WIC de functie van voorzitter te 

laten bekleden zal blijven bestaan 

tot 1825. 

In de beginperiode van de Gere-

formeerde gemeente wordt er vrij 

weinig gedaan om het kerkelijk 

leven op te bouwen. Er wordt wel 

gepreekt, maar geen catechisatie 

gegeven. Deze situatie is zo tot 

1730. Ds. W. Rasveld geeft wel 

belijdeniscatechisatie, maar niet 
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Photos of Ebenezer’s Food-

vestival. 

Gereformeerde gemeente stichtte 

de Fortkerk.  

Van ds. Vitteüs is niet zoveel be-

kend. Hij komt uit als garnizoens-

predikant. Hij heeft een contract 

van drie jaar en krijgt een trakte-

ment van 42 gulden per maand 

plus kost en inwoning. Hij eet 

aan de tafel van de gouverneur en 

woont in het Kasteel (dat later 

Fort Amsterdam zou heten). 

Na enkele jaren op Curaçao te 

hebben gewerkt gaat ds. Vitteüs 

terug naar Pernambuco in Brazi-

lië, waar hij al eerder heeft ge-

werkt. In 1639 is hij weer terug 

op Curaçao, maar waarschijnlijk 

voor korte tijd. Er is weinig over 

deze periode bekend. 

Als ds. Vitteüs op Curaçao werkt, 

is er nog geen kerkgebouw. 

Waarschijnlijk is men samenge-

komen in het fortpakhuis. Daar-

naast kent men het scheepsge-

bruik dagelijks in kleine kring 

omstreeks half zeven samen te 

komen in de eetzaal van de direc-

teur voor het avondgebed. 

We weten verder weinig over het 

werk van ds. Vitteüs. Hij zal zich 

gericht hebben op de leden van 

het garnizoen en waarschijnlijk 

ook op kolonisten die meekomen 

op de schepen. We moeten dan 

denken aan tabaksplanters, am-

bachtslieden en enkele vrouwen 

van militairen. Voor zover wij 

weten heeft ds. Vitteüs geen po-

gingen gedaan om de Indianen, 

die dan nog op Curaçao wonen, 

te bekeren. 

Wel weten we, dat er in deze tijd 

geen priester op het eiland mag 

verblijven. De uitoefening van de 

Rooms-Katholieke godsdienst is 

verboden. Toch zijn  er Curaçao-
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“God als zee”. Een mooi artikel 

van ds. Ben Hengeveld. 
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Fotos van de Emmakerk bazaar. 

Door ds. Hans Végh 
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al te vaak. Er wordt gedoopt, 

soms meer thuis dan in de kerk. 

Er worden huwelijken voltrok-

ken, ook weer vaker thuis dan in 

de kerk. De opkomst bij de kerk-

diensten is meestal pover te noe-

men. 

Rond 1695 wordt de diaconie 

opgericht. Dit is ten tijde van ds. 

E. Verkuyl. Hij sticht een fonds, 

dat bekend staat als de 

“Predikantenbus”. In 1729 wor-

den diakenen benoemd tot ker-

kenraadslid, maar ze moeten wel 

functionarissen zijn van de WIC. 

Pas in 1740 kunnen ook anderen 

dan functionarissen van de WIC 

ambtsdragers worden. 

Later, rond 1820, wordt de naam 

“Gereformeerde gemeente” ver-

anderd in “Hervormde gemeen-

te” overeenkomstig de ontwikke-

lingen in Nederland. In 1825 

gaan de Hervormde gemeente en 

de Lutherse gemeente samen en 

worden ze “Verenigde Protes-

tantse Gemeente van Curaçao” 

genoemd. 

 

De term “protestantisme” 

Het gaat in dit artikel over het 

ontstaan van het protestantisme 

op Curaçao. Waar komen de 

woorden “protestantisme” en 

“protestanten” vandaan? De 

woorden “protestantisme” en 

“protestanten” komen van een 

Latijns woord, dat “getuigen” 

betekent. Protestanten willen ge-

tuigen van hun geloof, van de 

hoop, die in hen is (1 Petr. 3:15).  

Het woord “protestanten” werd 

in politieke kringen gebruikt voor 

de lutherse ondertekenaars van 

het protest, dat aangetekend werd 

op de Rijksdag van Speyer op 19 

april 1529 tegen de intrekking 

van het besluit van de Rijksdag 

van 1526. Dit besluit hield in, dat 

de regeringen van de afzonderlij-

ke staten in Duitsland  hun religi-

euze zaken mochten regelen tot 

er een concilie bijeenkwam. De 

term werd al gauw toegepast op 

de lutheranen in het algemeen en 

later op alle aanhangers van de 

Reformatie. Er zijn echter weinig 

k e r k e n ,  d i e  d e  n a a m 

“protestants” voeren. Onder hen 

zijn onze Verenigde Protestantse 

Gemeente en sinds 2005 de Pro-

testantse Kerk in Nederland.  

Het klassieke protestantisme 

wordt gekenmerkt door de drie 

principes: “door het geloof al-

leen”, “door de genade alleen”, 

“door de Schrift alleen” (in het 

Latijn resp. sola fide, sola gratia 

en sola Scriptura). Dat wil zeg-

gen: we worden gerechtvaardigd 

door het geloof alleen, we wor-

den alleen door genade behou-

den, we kennen God alleen door 

de heilige Schrift. 

Een van de kenmerken van het 

protestantisme was en is een gro-

te verscheidenheid. Een veelheid 

van theologische opvattingen kan 

geschaard worden onder de noe-

mer “protestantisme”. Soms heeft 

dit geleid tot kerkscheuringen. 

Soms ook vond men elkaar later 

weer. Op Curaçao gingen in 1825 

de Hervormde gemeente en de 

Lutherse gemeente samen, 

schreef ik al, en in 1984 gingen 

de Verenigde Protestantse Ge-

meente en de Gereformeerde 

Kerk samen. In Nederland von-

den in 2005 de Hervormde Kerk, 

de Gereformeerde Kerken en de 

Lutherse Kerk elkaar. 

Hoe vat onze VPG het begrip 

“protestantisme” op? Iets daarvan 

kunnen we lezen in de Kerkorde, 

waar het gaat om het belijden van 

de Kerk. Vrij vertaald lezen we 

hier: het Woord van God staat 

centraal. Het is een richtsnoer 

voor de verkondiging en onze 

dagelijkse levenswijze. De Kerk 

belijdt  het geloof in God als 

Schepper van hemel en aarde. 

Zijn  Zoon Jezus Christus is de 

weg naar die God. In Hem zien 

we Gods belofte van verlossing 

gestalte krijgen. 

Zo zien we, hoe de Gereformeer-

de gemeente op ons eiland lang-

zaam gestalte krijgt en zich ont-

wikkeld heeft tot wat nu de VPG 

is. 
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Noten: 

(1) Dat Vitteüs proponent is 

als hij op Curaçao aan-

komt, duidt er op, dat hij 
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nog niet bevestigd is als 

predikant. Een proponent 

is een theoloog die ten 

minste de graad van kandi-

daat heeft en die, na 

het afleggen van 

een kerkelijk exa-

men, als predikant 

beroepbaar is ver-

klaard. 

(2) Volgens L. Knap-

pert, in: Nieuw Ne-

derlands Biogra-

fisch Woorden-

boek, deel 7, kwam 

Vitteüs al in juli 

1635 naar Curaçao. 

(3) “Handelskerken” zijn ker-

ken die gesticht zijn in de 

gebieden waar de Neder-

landers handel mee dreven 

of nederzettingen stichtten 

om handel te drijven.                                                                                                        

Fort Amsterdam 
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Of the major doctrines of tradi-

tional orthodox Christianity, the 

most unheralded in terms of ro-

bust apology, and which the 

Church has been most silent on in 

my view, is that of the Trinity. 

What follows is therefore my at-

tempt to shed some light on this 

doctrine which is very significant 

to Christian belief and faith. 

 

The term ‘Trinity’ which desig-

nates one God in three persons, 

although not itself a biblical ter-

minology, has proven to be a 

convenient designation for the 

one God self-revealed in Scrip-

ture as Father, Son and Holy 

Spirit. This Trinitarian designa-

tion serves to signify that within 

the one essence of the Godhead, 

three persons are distinguished 

but they are neither three gods on 

the one hand, nor three compo-

nent parts of God on the other, 

but instead coequally and coeter-

nally God. This is a rather diffi-

cult concept to grasp and compre-

hend. The truth is that it defies 

the normal rational human pro-

cess and can only be understood 

through the lense of faith. 

 

The Old Testament contributes to 

this doctrine of the Trinity mainly 

through its emphasis on the unity 

of God. As it emphasizes time 

and again that God is not a plu-

rality, nor is God one among 

other gods: God is single and 

unique, the only one of his kind. 

This is the thrust of the statement 

in Deut.6:4, ‘The Lord our God is 

one Lord.’ However it is also 

well to point out a few Old Tes-

tament intimations of the Trinity 

such as the following. ‘Let us 

make man in our image, in our 

likeness...’(Gen.1:26); ‘Come, let 

us go down and confuse their 

language so they will not under-

stand each other.’(Gen.11:7); and 

the statement of Isa. 48:16, a 

verse somewhat shrouded in 

mystery, which all suggest plu-

rality of the Godhead. Given the 

strongly monotheistic culture and 

context of these texts, it is rather 

remarkable how very close they 

come at suggesting a Trinitarian 

formulation. 

 

When we turn to the New Testa-

ment, we find no explicit state-

ment of the Trinitarian Doctrine 

save perhaps the disputed 

1.Jn.5:7, but New Testament evi-

dence supporting the Trinity is 

overwhelming. For God is 

preached as the one God 

(Gal.3:20), yet the deity of Jesus 

is self-proclaimed (Jn.8:58). Je-

sus as the Son or Word is 

equated with God (Jn.1:1) and 

associated with the Father 

(1.Cor.1:3). Then the Holy Spirit 

or Comforter is brought into the 

same interrelationship (Jn.14:16). 

So although there is no dogmatic 

statement regarding the Trinity, 

there are clear references to the 

three persons of the Godhead in 

the New Testament. All three 

persons are mentioned at the bap-

tism of Jesus (Matt.3:16). Fur-

thermore the disciples are in-

structed to baptize in the name of 

 

MeditationMeditationMeditationMeditation 

Reflection On The Trinitarian Doctrine 

By Rev. Leander Warren 
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the Father, Son and Holy Spirit 

(Matt.28:19). And the Pauline 

blessings are couched in lan-

guage that includes, the grace of 

the Son, the love of God, and the 

communion of the Holy Spirit 

(2.Cor.13:14). The foregoing are 

all clear pointers to a Trinitarian 

formulation. 

 

The fact that Christian faith in-

volves acceptance of Jesus as 

Saviour and Lord ensures that 

the Trinitarian Doctrine is woven 

into and is therefore a significant 

component of the creeds of the 

Church as the confession of faith 

in God the Father, Jesus Christ 

his only Son, and the Holy Spirit 

the Comforter. As the implica-

tions of the Trinitarian confes-

sion raise serious concerns and 

questions regarding the mono-

theism(oneness) of God, there is 

always the urgent need to safe-

guard the doctrine against trithe-

ism (three gods) on the one hand, 

and monarchianism (denial of 

the Trinity) on the other. The 

doctrine of the Triune God 

speaks to us of the unity and har-

mony of the Godhead as well as 

gives us the emphatic reminder 

that God is one. Unfortunately, 

however, our language is limited 

and woefully inadequate to accu-

rately, clearly and unambiguously 

express this lofty doctrine. 

 

In the final analysis the Doctrine 

of the Trinity cannot be under-

stood as a mathematical formula-

tion as rationalists seem to be-

lieve. The truth is that it can only 

be understood and embraced 

through faith in God who has 

acted and continues to act for us 

and attested his action in Holy 

Scripture. God is not surprised 

neither should we be at the ele-

ment of mystery which defies our 

ultimate analysis or understand-

ing of the Doctrine of the Trinity, 

for remember we are humans not 

God. For in the divine work 

which the Bible records, the one 

God is self-revealed as Father, 

Son and Holy Spirit. In true faith 

and humility, therefore, we 

should acknowledge the glory of 

the eternal Trinity, our God in 

three persons. Amen .    

 

Ω 

Op 5 juni j.l. is toch nog on-

verwacht overleden br. Franklin 

Herling Berrenstein. Hij was 60 

jaar oud. Op 4 december 1949 

was hij geboren hier op Curaçao. 

Ongeveer een half jaar geleden 

werd hij ernstig ziek. Hij heeft 

veel pijn gehad. Br. Berrenstein 

heeft niet van zijn pensioen kun-

nen genieten. Toen hij met pensi-

oen ging, openbaarde zich de 

ziekte. Dertig jaar lang heeft hij 

bij de douane gewerkt op ver-

schillende locaties. 

Br. Berrenstein was een gelovig 

man, al ging hij de laatste tijd 

weinig naar de kerk. Hij is des-

tijds getrouwd in de Emmakerk. 

Br. Berrenstein was een rustige 

man, begreep ik. Hij sprak wei-

nig, maar deed veel. Hij was een 

droge komiek en maakte steeds 

grapjes. Hij werd nooit boos. Hij 

was geliefd. Hij was bezorgd om 

zijn kinderen, zijn broers en zus-

sen. Hij was behulpzaam. 

Op 11 juni j.l. namen we afscheid 

van hem. We hielden een korte 

rouwdienst in de aula van El 

Señorial, waarin we Psalm 121 

lazen. Het is een pelgrimslied. De 

dichter was onderweg naar Jeru-

zalem, naar de tempel, maar hij 

beseft de gevaren van de reis. 

Daarom verwacht hij alle hulp 

van God, die hemel en aarde ge-

maakt heeft. God is als een scha-

duw aan onze rechterhand. Hij 

gaat met ons mee, waar we ook 

zijn of heengaan. Dat mag onze 

hoop zijn. Zijn hulp en liefde er-

varen we in het bijzonder in Jezus 

Christus, die heenging om plaats 

te bereiden in het Vaderhuis met 

de vele woningen (Joh. 14). 

Na deze dienst werd br. Berren-

stein begraven op de protestantse 

begraafplaats aan de Roodeweg. 

We bidden Gods troost toe aan 

zijn kinderen Darwin, Dayanira, 

Darlisa en Franaisha, aan zijn 

partner Florencia Coffie, aan zijn 

moeder Johanna en aan zijn 

broers en zussen, de andere fami-

lie, de vrienden, kennissen en 

collega’s. 

                                                                          

Ds. Hans Végh 
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Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas reco-

menda pa dokternan den forma di capsula! 

 

In Memoriam:  
Franklin Herling Berrenstein 
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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 
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Amos 8:1-14 

Amos 9:1-15 

Kolossensen 1:1-14 

Kolossensen 1:15-29 

Psalmen 15:1-5 

Psalmen 52:1-9 

Lucas 10:38-42 

Lucas 11:1-23 

Lucas 11:24-36 

Lucas 11:37-54 

Johannes 20:1-18 

Kolossensen 2:1-15 

Kolossensen 2:16-3:4 

Marcus 10:35-45 

Hosea 1:1-2:13 

Hosea 2:14-3:5 

Hosea 11:1-11 

Hosea 14:1-19 

Prediker 1:1-18 

Prediker 2:1-26 

Lucas 12:1-12 

Jesaja 1:1-20 

Jesaja 1:21-2:5 

Hebreeuwen 10:19-39 

Hebreeuwen 11:1-20 

2 Petrus 1:1-21 

Psalmen 50:1-23 

Lucas 12:22-40 

Lucas 12:41-59 

Hebreeuwen 11:21-40 

Jesaja 2:6-3:12 

Jesaja 3:13-4:6 

Jesaja 5:1-7 

Psalmen 80:1-19 

Jesaja 7:1-16 

Jesaja 7:17-8:4 

Hebreeuwen 12:16-29 

Jesaja 58:1-14 

Jozua 22:1-20 

Jozua 22:21-34 

Psalmen 117:1-118:18 

Lucas 13:10-21 

Hebreeuwen 13:1-25 

Johannes 1:43-51 

Jeremia 2:1-13 

Psalmen 81:1-16 

Psalmen 112:1-10 

Lucas 14:1-14 

Lukas 9:1-9 

Lukas 9:10-27 

Lukas 9:43b-50 

Filemon 1-25 

Jeremia 18:1-17 

Psalmen 139:1-17 
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Ebenezer Church  
Oranjestraat 111 
 
04/07  Men’s Fellowship 
11/07  Br. ’d Arcy Lopes  
18/07  Rev. L. Warren (H.C.) 
25/07  Rev. L. Warren 
01/08  Rev. L. Warren (H.C.) 
08/08  Sr. Y. Isidora 
15/08  Youth & Children 
22/08  Rev. L. Warren 
29/08  Joint VPG Service in the  
  Emma Church  
 
 
 
Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
04/07  Ds. B. Hengeveld      
11/07  Ds. B. Hengeveld      
18/07  Br. L. v/d Wolde 
25/07  Ds. B. Hengeveld              
01/08  Ds. B. Hengeveld (H.A.) 
08/08  Br. L. v/d Wolde 
15/08  Ds. B. Hengeveld      
22/08  Ds. B. Hengeveld      
29/08  Gezamenlijke VPG dienst in de 
           Emmakerk  
  
 
 
Emmakerk 
Schottegatweg Oost 67 
 
04/07  Ds. H. Végh   
11/07  Zr. Yvonne Isidora 
18/07  Ds. H. Végh  
25/07  Ds. H. Végh  
01/08  Ds. H. Végh (H.A.) 
08/08  Nog onbekend 
15/08  Br. ’d Arcy Lopes  
22/08  Ds. H. Végh  
29/08  Gezamenlijke VPG dienst  
 

Kerkdiensten in Juli/Augustus 2010  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 

Juli/Augustus 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 

Worship And Mission At EbenezerWorship And Mission At EbenezerWorship And Mission At EbenezerWorship And Mission At Ebenezer 
Review Of The Past Month. Review Of The Past Month. Review Of The Past Month. Review Of The Past Month. By Rev. Leander Warren 

Juli/Augustus 2010 VPG NIEUWS 

The activity level at Ebenezer 

has been in high gear over the 

past month, and this is in fact the 

set pattern of the celebrative, 

teaching and worship life and 

also the mission thrust of our 

Church. To give then as vivid a 

sense as possible of this new cul-

ture of holistic engagement in 

Christ’s mission embraced by 

Ebenezer, we have in the follow-

ing account shared a graphic and 

pictorial presentation of the hap-

penings at our Church over the 

course of the past month. 

 

Worship & Celebration - The 

highlights here were the services 

of Holy Communion, Praise and 

Thanksgiving and Youth and 

Children which were all spiritu-

ally uplifting as well as appealing 

and encouraging to commitment 

deepening. At all of these ser-

vices there was recognition of 

special milestones achieved by 

members and also visitors such 

as birth and marriage anniversa-

ries and success at exams and at 

the job. Also there were special 

prayers for the sick and all those 

encountering difficult situations. 

 

Bible Study & Prayer - Every 

Wednesday evening of the month 

in review, the Bible Study and 

Prayer Group met and studied the 

Word of God, trusting for a 

broader knowledge a deeper un-

derstanding that would help in 

the discernment of the Will of 

God. The group also engaged in 

prayers focused on the life and 

work of the Church as a commu-

nity, its members individually, as 

well as on national, regional and 

global concerns. A special fea-

ture of the bible study and prayer 

exercise is the visit to the home 

of one member of the group on 

the third Wednesday of the 

month. For this we thank Sis. 

Irma Djasmin for opening her 

home to the group during the 

month in review. An appeal is 

issued for more persons to be-

come involved in bible study and 

prayer for the incalculable value 

it holds in helping to strengthen 

belief and faith thus complete 

trust in God. 

 

Food Festival - A food festival 

organised by the Women’s Group 

was held on Saturday June 5. On 

display were cuisines from 

Aruba, Curacao, Guyana, Saba, 

St. Maarten, St. Vincent and Suri-

name. The variety of dishes in-

cluded beef and chicken soup, 

beef cook-up-rice, curried 

chicken and roti, cassava pone, 

salara, stewed goat meat, tjim 

tjim kip, mokie alesi as well as 

beverages such as lemonade, 

mauby and sodas. The festival 

was very well supported and the 

proceeds that accrued were quite 

satisfactory. 

 

Island Rally - This year’s Island 

Rally, another activity of the 

Women’s Group was held on 

Sunday June 13. Participation 

came from fourteen island and 

mainland nations namely An-

guilla, Aruba, Barbados, Bonaire, 

Curacao, Dominican Republic, 

Guyana, Jamaica, Saba, St. 

Eustatius, St. Kitts, St. Maarten, 

St. Vincent and Suriname. A 

good gathering attended the event 

at which there was celebration of 

dancing, singing and rejoicing. 

The Lord abundantly blessed the 

efforts of all who represented the 

various territories for the harvest 

was bountiful. 

 

Health & The Elderly - Two lec-

tures on general health concerns-

issues relating to the elderly were 

organised by the Women’s Group 

and The Victoria Club. The atten-

dance and participation of senior 

members of the Church and the 

surrounding communities were 

quite satisfactory. Dr. Gillian de 

Raad conducted the interactive 

conversation that ensued and the 

participants engaged with great 

enthusiasm. The questions raised 

were many and varied on health 

matters such as alzheimer dis-

ease, arthritis, diabetes, hyperten-

sion, insomnia, rheumatism as 

well as other diseases. There 

were other questions specifically 

pertaining to diet for the mainte-

nance of good health and these 

were addressed by Sra. Doorstan, 

a dietician. The responses given 

by the doctor and the dietician 

were educative as well as instruc-

tive. These timely conversations 

on health matters of the elderly 

were very well received and 

thought to be both encouraging 

and helpful. 

 

Cookery class - The cookery 

class concluded its pre-vacation 

activities with a demonstration by 

Rev. Warren of the preparation of 

‘saltfish cakes’. A full single 

course meal was actually pre-

pared through the exercise. Also 

participants prepared the different 

dishes learnt at the classes as well 

as other dishes which they shared 

with each other. The general 

sense expressed by all was that 

the cuisines were all delicious.  

 

As we conclude our sharing from 

Ebenezer for this issue of VPG 

News, like we now always do, 

we leave you with an itinerary of 

our activities for the next two 

months since this is a double is-

sue of the news. Following is the 

itinerary : 

 

1. Father’s Day and Youth and 

Children Service and Breakfast, 

Sunday June 20, 9:30 a.m.;  

2. Holy Communion to Shut-in 

and Sick members, Wednesday 

June 23, 10:00 a.m.;  

3. Song Festival Contest, Friday 

June 25, 8:00 p.m to 11:30 p.m.;  

4. Bazaar and Barbecue, Flag 

Day Friday July 2, 9:00 a.m to 

7:00 a.m.;  

5. Men’s Fellowship Praise & 

Worship Service, Sunday July 4, 

9:30 a.m.;  

6. Vacation Bible School, Mon-

day 5 to Friday 9 July, 9:00 a.m 

to 1:00 p.m.;  

7. Watermelon Group Outing to 

Bonaire, Friday 16 to Sunday 18 

July;  

8. Service of Holy Communion, 

Sunday July 18, 9:30 a.m;  

9. Men’s Fellowship Fish Fry, 

Saturday July 31, 10:00 a.m. to 

2:00 p.m.;  

10. Holy Communion Service, 

Sunday August 1, 9:30 a.m.;  

11. Church Board Meeting, Tues-

day August 10, 7:00 p.m.;  

12. Youth & Children Service, 

Sunday August 15, 9:00 a.m.;  

13. Men’s Fellowship Car Wash, 

Saturday August 28, 9:00 a.m. to 

12:00 noon.;  

14. VPG Service at Emmakerk, 

Sunday August 29, 9:30 a.m.;  

15. Church Family Service at 

Ebenezer, Sunday August 29, 

6:00 a.m.         

 

Ω 
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Lecture on health issues of the eldery Men’s Fellowship meeting Scene from Foodfestival: Guyana & Surinam 

Bible Study and Prayer Group 

Demonstration by Rev. Warren at 

Cookery Class 

Scene from Food Festival: Guyana 

Scene from Island Rally: Bonaire 

Scene from Food Festival 

Scene from Food Festival: Saba 

Sra. York, Island Rally Queen, Guyana Scene from Food Festival: Aruba & Curaçao Scene from Food Festival: St. Maarten 
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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 
Br. Friedeman 

Hasselbaink 

 

Kosteres 

Zr. Aurelia Palm  

 

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 

PPPPastoraal 

In het Elisabeth Ziekenhuis ver-

blijft nog steeds zuster Alice 

Henriquez. 

We noemen ook de naam van  br. 

Klaas Krijger die een ingrijpende 

blaasoperatie tegemoet gaat, ook 

in het Sehos Wij wensen hen bei-

den sterkte en bidden hen bemoe-

diging toe door aandacht en lief-

de van God en mensen.  Zieken, 

thuis of elders wensen met hun 

familie alle moed en kracht toe.    

 

Doop 
Op de tiende juni werden in een 

zeer feestelijke dienst de volgen-

de kinderen in het grote Doop-

boek van de Heer bijgeschreven:  

Maximilian Christopher Den Ou-

de en zijn zusje Cindy Celine 

Esmeralda Den Oude, zoon en 

dochter van Zr. Luz Darry Franca 

Grift, Edisonstraat 10. We wen-

sen de ouders wijsheid en geluk 

in het groot brengen en opvoeden 

van hun kinderen.  

 

Belijdenis 

In de bovengenoemde dienst 

deed Zr. Luz  Grift, van harte 

belijdenis van haar geloof. In vol 

vertrouwen JA zeggen en de 

Naam van onze God belijden…. 

Voorwaar een zeer indrukwek-

kend moment om mee te maken. 

Onze felicitaties!  

 

Huwelijk 
Op donderdag  10 juni trouwden 

Johannes Leendert van Renswou-

de en Jolanda Adriana Dekker. 

Ze wonen in Sliedrecht, Neder-

land en verbleven met familie in 

Breezes Resort. Beiden zijn in 

Nederland zeer trouwe en belij-

dende leden van hun plaatselijke 

gemeente. Met veel plezier heb 

ik met hen de dienst voorbereid. 

De kerkelijke inzegening van hun 

huwelijk was om 14.00 uur, na-

tuurlijk in onze Fortkerk met mij-

zelf als bevestiger. We wensen 

hen een goede toekomst, onder de 

zegen van hun Heer. 

 

Kerkenraad  
Door het vertrek naar Nederland 

van zr. Joke Bos is er binnen on-

ze kerkenraad een vacature ont-

staan in de diaconie. Ook zijn we 

op zoek naar een broeder of zus-

ter welke de functie van scriba  of 

secretaris op zich kan of wil ne-

men. Op dit moment wordt deze 

functie tijdelijk vervuld door br. 

Jan Boodt. Het kan ook zijn dat u 

uzelf voor een van deze functies 

geschikt acht. In beide gevallen 

kunt u dat kenbaar maken door 

schriftelijk en ondertekend  uw of 

andere namen door te geven aan 

het Kerkelijk Bureau of bij de 

scriba van de wijkkerkenraad, br. 

Jan Boodt. Natuurlijk is vertrou-

welijkheid gewaarborgd. 

De procedure is als volgt: wan-

neer een kandidaat door gemeen-

teleden wordt aanbevolen, dan 

wordt die kandidaat op de verkie-

zingslijst geplaatst. De kerken-

raad kan aan de verkiezingslijst 

ook namen toevoegen. Als de lijst 

van kandidaten groter is dan het 

aantal vacatures, vindt er een ver-

kiezing plaats. Als dat niet het 

geval is, worden de kandidaten 

verkozen verklaard.  

 

Examens  

De examens zijn zo langzamer-

hand allemaal wel gedaan. Nu is 

het wachten op de uitslag. Dat zal 

met een verschillende gradatie 

van spanning gebeuren. Ik wens 

de jongelui die het betreft succes!  

 

Tot slot 

In een gemeente met veel oude-

ren merk je dat er velen zijn die 

in de maanden voorafgaand aan 

de grote vakantie al op pad zijn. 

Anderen kunnen juist niet meer 

weg, hoe graag ze dat ook zouden 

willen.  

Ik wens u allen goede uitrust- en 

relax maanden toe. Gods zegen, 

thuis of onderweg.  

 

Ω 

gericht. 

Door contact te houden dragen 

wij ook kracht op elkaar over. 

We kunnen elkaar er weer mee 

op de been helpen. 

‘Dat heeft me zo goed gedaan! 

Al die mensen, die met me mee-

leven.’ zegt  een patient in het 

ziekenhuis. En stralend laat hij u 

dan alle kaarten zien, die vrien-

den en kennissen hem hebben 

gestuurd. 

Kennelijk snapte Elise ook iets 

van dat geheim. Elise was een 

Ds. Ben Hengeveld 

ContactContactContactContact    

Door ds. Ben Hengeveld 

Kent u dit fresco van Michelan-

gelo, op het plafond van de Six-

tijnse kapel? Het is de beroemde 

schildering van een indrukwek-

kende God, die de liggende mens 

Adam tot leven wekt. Verbaasd 

steekt Adam een hand omhoog. 

Zijn vingers worden aangeraakt 

door de vingers van God. Zo rea-

listisch heeft Michelangelo het 

geschilderd. In deze aanraking 

wordt kracht, spirit, overgedra-

gen. Door dit contact wordt 

Adam op de been geholpen, op-
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vroeger buurmeisje van ons. Als 

je haar vroeg ‘Heb je een fijne 

verjaardag gehad?’ vertelde ze 

niet hoeveel cadeautjes ze had 

gekregen. Nee, ze zei: ‘Oma is 

geweest, tante Riet en oom 

Arend, Paul, andere opa en 

oma….tante Debora heeft opge-

beld…’ Ze somde nauwkeurig op 

welke mensen er op haar verjaar-

dag waren geweest. 

Vooral in de jaren zeventig en 

tachtig zijn de visie van Miche-

langelo en de ervaring van Elise 

gepopulariseerd in allerlei thera-

pieen. 

‘Ik ben mezelf volkomen kwijt’ 

zegt een jonge vrouw aan het 

begin van een echtpaar therapie. 

Maar na een aantal zittingen vol 

rollenspelen, huilbuien, spannin-

gen en emoties: ‘Ik voel me op-

genomen in een zee van begrip.’ 

Hoewel onderzoek naar het ef-

fectieve resultaat van veel psy-

chotherapie niet gemakkelijk is, 

blijkt het succes van deze thera-

piegolf heel goed te verklaren. 

Voor een deel is het de onbevre-

digde honger naar contact. Naar 

vertrouwelijkheid. Naar saamho-

righeid. Naar intimiteit. Naar 

tederheid. Naar vriendschappe-

lijkheid. En – de behoefte om 

samen de algemeen heersende 

gevoelens van vervreemding en 

contactloosheid te bestrijden. 

We hebben allemaal respect voor 

mensen met een hoog intelligen-

tieniveau. Voor mensen, die inte-

ressante boeken schrijven, aan 

grote bedrijven leiding geven, 

voor wie de moeilijkste opgaven 

kinderspel zijn. Maar ook al ben 

ik nog zo verstandig, ik kan in de 

omgang met anderen toch heel 

onverstandig zijn. Bijvoorbeeld 

door hen te bekijken als een ach-

tergebleven gebied. Ik kan zo 

intelligent zijn dat ik iedereen 

snap, maar dat niemand mij be-

grijpt. Want een verstandig mens 

is niet altijd een aardig mens. 

De mensen die we het meeste 

missen, zijn mensen die als goede 

mensen naast mij proberen te le-

ven. Die mijn pijn en vreugde 

meedroegen. En het is juist deze 

oogst van vriendschap, die ons 

leven veel rijker maakt. Deze 

vriendschap laat echte sporen na. 

Gebruik dus bij vriendschap niet 

alleen uw verstand, maar vooral 

uw hart… 

Laten we contact houden, zeggen 

we. Laten we het niet alleen zeg-

gen, laten we het ook doen. Want 

contact neemt angst weg. Het 

schenkt levensvreugde. Levens-

vreugde gedijt daar, waar we an-

deren nader komen op het mo-

ment dat we elkaar Levenskunst 

is daar, waar jij en ik de moed 

hebben om iets van een ‘wij’ te 

ervaren.    

 

Ω 

De botsingen, de strijd, maar 

vooral ook de grote beweging 

van opkomen en verzinken: de 

Phoeniciërs, de Punische oorlo-

gen, de Grieken, de Romeinen, de 

Byzantijnen, de Arabieren, etc. 

Een komen en gaan of - om het 

met de zee te zeggen - eb en 

vloed.                                                          

Ik denk aan vakantiedagen vroe-

ger, aan de Noordzee, in Castri-

cum en Schoorl. En nu hier op 

Curacao  heb ik dezelfde ervarin-

gen. Je loopt langs de kustlijn en 

dan vind  je van alles. De zee 

geeft wat van haar geheimen 

prijs. Als geschenken achtergela-

ten op het strand.                                                                                                                          

Als je al die culturen en bescha-

vingen rondom deze zee als vloed 

en eb ziet komen en gaan, welke 

geschenken hebben ze dan ach-

terlaten?                                                                                                             

Denkers en doeners, de bouw-

kunst, de mooie godenverhalen, 

de taal, filosofie, theologie… ge-

lukkig is veel behouden geble-

ven. Of nog anders: de ene cul-

tuur borduurde voort op de ande-

re. In de Kroatische stad Split 

bijvoorbeeld, aan de Adriatische 

kust stond ooit het paleis van Di-

ocletianus, de meest effectieve 

christenvervolgende Romeinse 

keizer. Maar middenin zijn vroe-

gere paleis waar de hoofdtempel 

stond, gewijd aan Apollo is er 

later de christelijke kathedraal 

gebouwd. Paleis,tempel én kerk!  

Lopend door Athene in Grieken-

land  kijk je naar de Griekse zui-

len, terwijl je hoort voorlezen uit 

een joodse psalm of het evange-

lie. Daar kun je nog het plein be-

zoeken waar ooit mensen naar 

Paulus geluisterd moeten hebben, 

waar tempels stonden. Voor de 

Stoa van Zeus of op de trappen 

van de Arestempel. Hij stond er 

te schreeuwen dat die machteloze 

goden van hier niets voorstelden, 

dat er iemand was opgestaan uit 

de dood die de mensen verlost 

had en dat ook zij verlost konden 

worden. Dus niet alleen eb en 

vloed in een mooie eeuwige be-

weging, maar ook golven die te-

gen elkaar op botsen... elke tijd 

kent zijn eigen bewegingen.                                                                                                  

De Grieken moeten Paulus toen-

dertijd voor gek hebben versle-

ten: hun idee van een god strook-

te helemaal niet met het beeld 

van een door de Romeinen opge-

hangen machteloze. Het lijkt on-

verenigbaar, alles wat hoort bij 

het Griekse denken, en alles wat 

hoort bij het christelijke denken 

en voelen. De oversteek van de 

ene naar de andere wereld - zelfs 

al is het zoveel eeuwen later - is 

moeilijk, zo niet onmogelijk. Een 

brug te ver. De Griekse idealen, 

met daar uit voortkomend het 

humanisme en de christelijke 

visie dat we het niet van onszelf 

moeten hebben. Het lijkt een on-

mogelijke oversteek. En toch 

heeft deze zee het - bij wijze van 

spreken- achtereenvolgens alle-

maal meegemaakt en opgeno-

m e n .                                                                                                                         

Ik moet denken aan het verhaal 

van Ruud Hoff, historicus. Hij 

vertelde ooit op een lezing over 

die andere onmogelijke oversteek 

tussen de Islamitische wereld en 

het postchristelijke Europa. Is er 

een geestelijke brug te slaan over 

de Middellandse Zee? Of is dat 

onmogelijk en als dat zo is, hoe 

komt dat dan?                                                  

De islam, zei Hoff, was destijds 

tolerant tegenover oude bescha-

vingen, maar na de elfde eeuw is 

het proces van denken stopgezet 

en is er een stilstand gekomen. 

Het ging alleen nog maar om 

herhalen en reciteren. Een dog-

matisch denken ontstond. Want 

als alles vastligt, hoef je niet 

meer na te denken.                                                                                                           

Die beweging is er niet alleen in 

de islam, ook in jodendom en 

christendom kun je  constateren. 

En dat is spijtig. Alsof Gods 

geest na de afsluiting van Te-

nach, bijbel of koran met pen-

sioen is gegaan. De zee wordt 

ingedamd, gekanaliseerd. De 

Oosterscheldewerken zijn een 

zegen, maar in de godsdiensten is 

indamming geworden tot een 

vloek. Of erger: je vervloekt an-

deren!                                                                                                                     

Ik hou van eb en vloed. Bewe-

ging. In de mystiek is eb en vloed 

een beeld, een beweging van on-

ze geest naar binnen en weer naar 

buiten. Ruusbroec, een Vlaamse 

mysticus uit de 13de eeuw, zegt 

dat God zelf zee is. Een vloeien-

de, ebbende zee… mooi, een der-

gelijk beeld. Alsof in God dus 

ook zelf beweging is, dynamiek, 

geschiedenis.                                                                                                                

Als we zo in onze eigen geschie-

denis staan en in onze gods-

dienst, dan zouden er veel minder 

vreemdelingen in onze poorten 

zijn en minder godsdienstconflic-

ten. Dan is godsdienst als water 

en dan is waarheid ‘waarheid-in-

beweging’. En niet een waarheid 

die je op twee A4-tjes schrijft. 

 

Ω 

God als zeeGod als zeeGod als zeeGod als zee    

Door ds. Ben Hengeveld 

Als de zee een stem had, als 

het water zou kunnen spreken, 

dan zou het water van de Middel-

landse- en Adriatische Zee - waar 

ik de afgelopen jaren tijdens va-

kantie en ook in oorlogstijd  ver-

bleef - vele verhalen kunnen ver-

tellen. We zouden getuige zijn 

van een interessant gesprek tus-

sen de beschavingen, de culturen 

die in een eeuwenlang proces 

verbonden zijn met die Middel-

landse Zee. 
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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 al in 

de zomerperiode, hoewel ik me 

realiseer, dat we in het Caraïbi-

sche geen seizoenen kennen. 

Daarom gaat het kerkelijk leven 

’s zomers ook voor een groot 

deel door. Sommigen gaan in 

deze periode wel met vakantie. 

God zij met u allen, of u hier 

blijft of u ons eiland verlaat. 

 

Bazaar 

Op 5 juni j.l. hielden we een 

grootse bazaar voor de restaura-

tie van de Emmakerk. Velen zijn 

gekomen en veel werd verkocht 

voor het goede doel. Bijna 90 (!) 

vrijwilligers hielpen mee – men-

sen uit de Emmakerk, maar ook 

mensen van andere kerken. We 

willen hierbij de bazaarcommis-

sie onder leiding van br. Hanco 

de Lijster en al die medewerkers 

bedanken. Het werd een groots 

festijn ten bate van onze Emma-

kerk. Alles verliep in goede orde 

en daar zijn we God dankbaar 

voor. 

Intussen gaan de gewone activi-

teiten ook door. 

 

Activiteiten 
Elke dinsdagavond komt de ge-

bedsgroep bijeen, de ene week in 

de consistorie, de andere week 

thuis bij br. en zr. Voigt, Alexan-

derlaan 6. We zijn bijeen van 

19.00-20.00 uur. 

De Bijbelstudie komt eens in de 

14 dagen bijeen op donderdag-

avond in de consistorie, van 

19.30-21.00 uur. We behandelen 

nog steeds het boek Prediker. 

De gespreksgroep “onder de 

boom” komt eveneens bijeen op 

donderdagavond en wel eens in 

de 14 dagen. We ontmoeten el-

kaar van 19.30 tot 21.00 uur in 

de consistorie. We bespreken 

dan een vrij onderwerp. 

Wijknieuws Emmakerk  Ds. Hans Végh 

In de consistorie. 

Gedurende de maand juli zijn er 

geen bijeenkomsten van de ge-

bedsgroep, Bijbelstudie en Onder 

de Boom. 

 

Gebedsgroep: 
Wekelijks op dinsdag van 19:00-

20.00 uur. Vanaf 3 augustus. 

Ook 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 5 en 19 augustus 

van 19:30-21:00 uur. 

 

Bijbelstudie: 

Prediker 

Donderdags op 12 en 26 augus-

tus van 19:30-21:00 uur. 

ACTIVITEITEN  

Seizoen 2009/2010 

Website: 

Emmakerk.freeservers.com 
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Zr. Jennifer Devid-Keerdijk 

moest in het Sehos worden opge-

nomen voor een ingreep. Geluk-

kig mocht alles goed gaan. Daar 

zijn we God dankbaar voor. 

God zij al onze zieken nabij. 

 

Huwelijksjubileum 

Op 17 mei j.l. waren br. en zr. J. 

van Hoop 60 jaar getrouwd. We 

wensen hun van harte geluk met 

dit jubileum. God zij hen nabij, 

ook in de toekomst. 

 

Canacom 

Van 14 tot 18 juni was Sarah 

Rhuggenaath namens de VPG 

aanwezig op het Reformed Youth 

Forum in Grand Rapids, Michi-

gan, VS. Dit Forum ging uit van 

Canacom, de conferentie van Ca-

raïbische en Noord-Amerikaanse 

kerken, die wij ook in andere ver-

banden tegengekomen zijn. Over 

haar ervaringen daar zult u in een 

later stadium nog het een en an-

der vernemen. We zijn blij, dat 

Sarah namens ons deze conferen-

tie kon bijwonen. 

 

Crèche 
We zijn blij u te kunnen melden, 

dat we in de Emmakerk tegen-

woordig een crèche hebben. U 

kunt uw jonge kinderen tijdens de 

kerkdiensten naar deze crèche 

brengen. 

 

Groeten 
U moet allen de hartelijke groeten 

hebben van br. Piet van Zegge-

laar uit Nederland. Met Pinkste-

ren bezocht hij onze kerk en na 

de dienst speelde hij op het orgel. 

Hij heeft speciale herinneringen 

aan de Emmakerk. In 1998 be-

zocht hij onze kerk met een mu-

ziekgroep. 

 

Een hartelijke groet voor u allen. 

 

Ω                                                                        

Elke woensdagavond is er belij-

deniscatechisatie, van 19.30 tot 

20.30 uur. We bereiden ons voor 

op de belijdenis, die plaats vindt 

in een dienst op 18 juli a.s. Dan 

hopen Diandra Peileker, Jan Wil-

lem Jonker, Rania Pater en Caro-

la Landheer belijdenis af te leg-

gen van hun geloof. Carola Land-

heer zal tevens de doop ontvan-

gen.  

In september wordt er een nieuwe 

belijdenisgroep gestart. 

 

Bij de diensten 

Zoals ik al hierboven schreef, is 

er op 18 juli een belijdenisdienst. 

We zijn blij, dat enkele jonge 

gemeenteleden hun geloof willen 

belijden. We wensen hun Gods 

zegen toe. 

Op 1 augustus a.s. hopen we het 

avondmaal met elkaar te vieren. 

We ontvangen brood en wijn als 

tekenen van de verlossing door 

Christus, als tekenen van hoop. 

Op 22 augustus is er de start-

dienst. Met jong en oud maken 

we een nieuw begin in de ge-

meente. We vragen God om zijn 

zegen over het nieuwe seizoen. 

Op 29 augustus a.s. is er een VPG

-dienst in de Emmakerk. De drie 

predikanten hopen dan hun mede-

werking te verlenen. Ds. Leander 

Warren zal de preek verzorgen. 

 

Instructie kindernevendienst 

Op 30 juni a.s. is er om 20.30 uur 

instructie voor de kinderneven-

dienst. Alle leiders/leidsters zijn 

van harte welkom. We komen 

bijeen in de consistorie. 

 

Onze zieken 

Zr. Trijnie Meijer was in juni 

naar Nederland voor onderzoek. 

We wensen haar en ook haar man 

Freddie heel veel sterkte en Gods 

zegen toe. 

Wijknieuws Jet 

 

DE BAZAAR. 

Voorbij!! is de bazaar. Wat een 

berg werk is er verzet. Er werd 

elke week vergaderd, Emma 

leefde helemaal op, ons gebouw 

stond vaak open ‘savonds, de 

lichten waren aan. Wat een 

gezellige tijd, wat een fijne 

samenwerking onder de gemeen-

teleden. Voor een paar maanden 

geen zondagkerk, maar ook leven 

door de week. 

Er werd extra in de tuin gewerkt, 

er werden spullen voor de rom-

mel- boeken- en kledingmarkt 

aangesleept. In de consistorie 

was het goed te merken, er was 

steeds minder loopruimte. 
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voogdij, alvast alle vrijwilligers 

en donateurs heel hartelijk be-

danken voor hun onmisbare me-

dewerking en bijdragen. Zonder 

jullie hadden we dit niet voor 

elkaar gekregen. 

Masha, masha danki. Dios ben-

dishona bosonan. 

 

Hanco de Lijster 

Farida Da Costa Gomez 

 

Ω 

Dat gaf niets, het was juist goed 

voor de a.s bazaar.  

Vrijdag  voor de bazaar werden 

de planten klaargezet, de kle-

ding- en boekenmarkt stonden 

klaar, de tenten kwamen in de 

tuin. De Flamboyant werd omge-

toverd tot een ware restaurant-

keuken. Gezellig! De banners 

met de datum erop wapperden al 

een week. 

Opmerkingen als; ’Jet, jullie heb-

ben al gauw een bazaar he?” Dat 

gaf een goed gevoel, de  

banners werden opgemerkt. Geen 

wonder eigenlijk, Emma staat bij 

een stoplicht, als men voor het 

rode licht moet wachten, valt 

zoiets op. Bovendien wapperde 

hij lekker in de wind. Beste lieve 

gemeenteleden, masha masha 

danki voor alle hulp, het aansle-

pen van spullen, het meehelpen 

op de bazaardag. Weet u, dat we 

zowat 85 vrijwilligers hadden die 

dag?? Echt geweldig, zoveel vrij-

willige handen. Masha danki 

voor het langs-komen op de ba-

zaar. 

Het klaarmaken van moxie ale-

sie, gemberbier, zuurgoed, het 

bakken, braden van kippenpoten, 

pasteitjes, pom, nassie, bamie, 

roti’s, taarten, saté’s, geweldig 

geweldig!! 

En voor uw financiële bijdrage 

op die dag. We hebben nog geen 

eindbedrag, dat krijgt u te horen, 

zodra de commissie zover is. 

‘s Middags ongeveer 5 uur kre-

gen we een spontane dans van 

kleine Juliette, zomaar midden 

op het terrein op de muziek van 

“Better world for you and for 

me”. Ze ging helemaal los en 

kreeg alle aandacht. Klap, klap, 

klap voor onze flinke Juliette. 

Daarna konden we ons naar de 

kerk begeven, want het was 

showtime. Een groepje van 4, 2 

jongens en 2 meisjes van PSC 

dansten vol overgave en fantas-

tisch op maat en synchroon voor 

ons. Hartelijk dank jongelui, wat 

fijn dat jullie de moeite hebben 

genomen, jullie school in de 

steek hebben gelaten om bij ons 

een show te geven. Masha masha 

danki!! 

 

VAKANTIETIJD.  

Nog een weekje en de vakan-

tieperiode breekt aan. Onze ge-

meenteleden vliegen dan in die 

grote zilveren vogels, met blauw 

of rood overal naar toe. Om me 

heen kan ik de kriebels al voelen. 

Wij wensen u allen een hele fijne 

tijd toe, een tijd van rust, vergeet 

uw trouwe Vader niet. Zoek op 

die plek ook een Gods huis op. 

Hoort u een mooi lied, neem de 

tekst mee, dan kunnen we dat lied 

ook in Emma zingen. Prettige 

vakantie allemaal en daarna een 

behouden thuiskomst!! 

 

JONGELUI. 

Ben je over naar de volgende 

groep of ben je geslaagd? Dan 

van  ha r t e  ge fe l i c i t ee rd ! 

Is dit niet het geval, toch een fijne 

vakantie van rust om met frisse 

moed aan het nieuwe schooljaar 

te beginnen. Volgend jaar lukt het 

zeker, als je maar je best doet. 

Doe voorzichtig in de vakantie!! 

 

ZIEKEN/BEJAARDEN. 

De vakantieperiode staat voor de 

deur. De kinderen en vrienden 

gaan van het eiland af, u moet ze 

even missen, dat valt niet mee, 

hopelijk komen er vrienden, ken-

nissen en kinderen hier op vakan-

tie en zoeken zij u op, wie weet. 

Dat is pas gezellig. 

 

DIE GROTE GOD. 

Die grote God van hemel en 

aarde wil er heel persoonlijk voor 

ons zijn. Zijn trouw is onmetelijk 

groot. Hoe vaak wij ontrouw zijn, 

Hij is en blijft trouw. Hij is er 

altijd weer om ons op te richten 

en ons op het rechte pad te leiden, 

dat uiteindelijk leidt in de armen 

van de Vader. Wat een steun, wat 

een ware Vriend! Hij is het waard 

dat iedereen op aarde Hem de eer 

geeft die HEM toekomt en onder 

de indruk komt van Zijn onein-

dige trouw en goedheid. 

Hij is er om ons te helpen door 

moeilijke momenten heen. Kom 

maar met al uw zorgen, hoe groot 

en zwaar ze ook zijn, Hij is er 

met geopende armen en staat 

klaar om ons te dragen. Van dat 

besef moeten we zingen, jubelen, 

Hem lofprijzen, vindt u ook niet? 

Looft de Here alle gij volken, 

prijst Hem alle gij natiën. Want 

Zijn goedertierenheid is machtig 

over ons en Zijn trouw tot in 

verre geslachten! 

 

Tip: Geniet van elk mooi mo-

ment, geschenk van de Heer, 

Onze Vader, 

Warme groeten namens de 

Wijkkerkenraad, 

 

Jet Baank. 

 

Ω 

GROOTSE BAZAAR EMMAKERKGROOTSE BAZAAR EMMAKERKGROOTSE BAZAAR EMMAKERKGROOTSE BAZAAR EMMAKERK    

De bazaar is voorbij, zoals we 

reeds in het wijknieuws van Jet 

mochten lezen. 

We zijn druk bezig met het bere-

kenen van de opbrengsten en de 

kosten. Woensdag 23 juni is er 

een evaluatie-vergadering en dan 

hopen we ook alle resultaten bin-

nen te hebben. 

Bij deze wil de bazaarcommissie, 

mede namens de wijkkerkenraad 

van de Emmakerk en de Kerk-

De Bazaar in BeeldDe Bazaar in BeeldDe Bazaar in BeeldDe Bazaar in Beeld    



12 Juli/Augustus 2010 VPG NIEUWS 

 

Ingezonden 

was ook zeer ontroerd toen we op 

15 mei jl. landden op het vlieg-

veld van Hato. In november 1988 

ben ik met een muziekgroep van 

mensen met een beperking ook in 

Curacao geweest en logeerden 

we toen in Holiday Beach hotel. 

We werden als muziekgroep uit-

genodigd door de oudervereni-

ging "Totolika" deel te nemen 

aan een happening met Aruba en 

Bonaire. Mevr. Sprock had 

toendertijd de touwtjes in handen 

en ik heb ook met haar tele-

fonisch nog even contact gehad. 

Jammer genoeg was de tijd te 

kort om haar te bezoeken. Het 

was daarom ook bijzonder emo-

tioneel na 20 jaar jullie Emmak-

Graag zal ik onderstaand stukje 

zien in jullie kerkblad met een 

foto erbij van mij achter het kerk-

orgel. 

Bij voorbaat dank. 

  

Lieve gemeente van de Emma-

kerk  in de Heere Jezus Christus 

Nu we al weer 2 weken in Neder-

land zijn en wij met zijn drieën 

nog niet kunnen wennen aan het 

Nederlandse klimaat kom ik toch 

nog even tot u als gemeente. 

Dankzij mijn vrienden die toen 

bij mij waren op 1ste Pinksterdag 

is het voor mij mogelijk gemaakt 

om deze emotionele reis naar Cu-

racao te maken. Deze vrienden 

hebben bijna alles betaald en ik 

 

 

More of Ebenezer’s Foodfestival 
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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 

hele ambtelijke procedure zijn we 

inmiddels al bijna een half jaar 

bezig. Om heel erg moe van te 

worden. En om nog maar niet te 

spreken over de onrust die het bij 

de dominees geeft. 

 

Verder zijn er nog een groot aan-

tal lopende zaken. We zijn nog 

bezig met de verhuur van de Em-

makerkpastorie en de Flamboyant 

voor de afdeling jeugdpsychiatrie 

van de Caprileskliniek. 

De kerkhoven vragen ook bij 

voortduring behoorlijk wat aan-

dacht.  

Bij de Emmakerk zal na afron-

ding van de financiële gegevens 

van de Bazaar een werkplan voor 

“restauratie” van de Emmakerk 

moeten worden opgesteld. 

De Ebenezer wil onder andere 

graag de vloer van de kerk reno-

veren. 

De Fortkerk is weliswaar van 

buiten voor een groot gedeelte 

geschilderd maar binnen is het 

zeker nog niet netjes en zal er wat 

gedaan moeten worden. 

Maar zo als met veel zaken is dat 

afhankelijk van de benodigde 

fondsen.  

 

Kortom, uw kerkelijke bijdrage: 

Naf 50 per maand; echt niet te 

veel voor de kerk 

Kunt u meer geven, dan mag dat 

zeker! 

 

Ω 

door P. Jan Boodt 

Van de Kerkvoogdij 

Beste kerkleden, broeders en 

zusters, 

 

Feestdagen achter de rug, Bazaar 

goed gelukt, examens afgerond 

en de vakantie voor de deur. Dat 

betekent eventjes een aantal za-

ken op een laag pitje. 

Maar niet alles in de kerk. Het 

beroepingswerk voor de nieuwe 

dominee voor de Fortkerk gaat 

gewoon door. 

Op de eerste advertentie, decem-

ber 2009 in Nederland is weinig 

reactie gekomen. Het was nodig 

om nog een tweede keer een ad-

vertentie te plaatsen. Deze adver-

tentie had als sluitingsdatum 30 

mei. Op deze advertentie zijn een 

zestal sollicitaties binnengeko-

men, waarvan er een al direct 

afviel omdat het iemand uit Zuid-

Afrika was die slecht Nederlands 

spreekt. Een tweede sollicitant 

heeft zich inmiddels teruggetrok-

ken.  

De hoorcommissie in Nederland 

zal dus in juni en misschien ook 

nog wel in juli de vier dominees 

“gaan horen”. En daarna zal er 

een voordracht komen op basis 

waarvan wij een beroep zullen 

uitbrengen. Nog een lange weg te 

gaan. Want ook de benoemings-

procedures lopen niet zo vlot. 

Dat hebben we nu gemerkt met 

de aanstelling van ds. Hengeveld 

als tijdelijke predikant voor de 

Fortkerk en ds. Smit als jeugd-

predikant voor de VPCO. Met de 

Op 12 juni j.l. overleed op 91-

jarige leeftijd zr. Roselien Leonie 

Dongen-van Dijk. Haar overlij-

den is niet onverwachts geko-

men. De laatste tien jaar was ze 

bedlegerig en dementerend. Stuk-

je bij beetje hadden de familie en 

de kennissen eigenlijk al afscheid 

van haar gekomen.  

De kinderen hebben haar ervaren 

als een fijne moeder en de klein-

kinderen hebben haar ervaren als 

een betrokken grootmoeder, zo 

heb ik begrepen. Ze was zorg-

zaam en altijd bereid om de an-

der te helpen. De ander vond ze 

eigenlijk belangrijker dan zich-

zelf. 

Zr. Dongen werd op 5 oktober 

1918 geboren in Paramaribo, Su-

riname. Al op jonge leeftijd 

kwam zr. Dongen naar Curaçao. 

Ze was toen 22. Ze moest hier 

wennen aan de andere omstan-

digheden dan in Suriname. Ze 

moest een nieuwe taal leren: het 

Papiaments. Maar ze heeft veel 

hulp gehad van de buren, die ei-

genlijk een soort familie voor 

haar werden. 

Als moeder was ze zorgzaam, 

maar ook streng. Ze probeerde 

haar kinderen normen en waar-

den bij te brengen om hen zo 

klaar te maken voor het leven. 

Zr. Dongen was een gelovige 

vrouw. Ze ging naar de kerk, 

eerst naar de Fortkerk en later 

naar de Emmakerk. Haar kinde-

ren liet ze naar de zondagsschool 

gaan, waar ze hoorden over God 

en de Bijbel en het geloof. Maar 

ook zelf bracht ze haar kinderen 

in aanraking met het geloof. Ze 

leerde haar kinderen bidden en ze 

vertelde hun over God. Zelf bad 

ze regelmatig het Onze Vader, 

ook in de laatste fase van haar 

leven, toen ze niet zo goed meer 

was. Zij bleef heel haar leven 

haar protestantse geloof trouw. 

Haar man, die zelf rooms-

katholiek was, respecteerde haar 

daarin. 

Zr. Dongen heeft twee kinderen 

verloren: Mortie Sr. en Aida. Vijf 

jaar geleden verloor ze haar man. 

Het waren dieptepunten in haar 

leven. 

Op 17 juni j.l. hebben we defini-

tief afscheid van haar genomen. 

In de rouwdienst in de Emmakerk 

stonden we stil bij Psalm 23. We 

lazen hier van God als de goede 

Herder, die zijn schapen hoedt en 

weidt. Zo mogen we bij Hem ge-

borgen zijn, in leven en in ster-

ven. In het Nieuwe Testament 

noemt Jezus zich de goede Her-

der. Hij heeft zijn leven ingezet 

voor zijn schapen, toen Hij voor 

onze zonden stierf aan het kruis. 

Door Hem is er eeuwig leven. 

Na de rouwdienst vond de bijzet-

ting plaats op de begraafplaats 

Bottelier. 

God trooste haar kinderen Reina, 

Eddy, Astrid en Carla, de klein-

kinderen en de verdere familie. 

                                                                                           

Ds. Hans Végh. 

 

Ω 

 

In Memoriam:  
Roselien Leonie Dongen-Van Dijk 

erk te betreden en helemaal toen 

ik even achter het orgel mocht 

spelen. De vriendelijkheid uit 

jullie gemeente deed me goed 

vooral dat er een mevrouw  tij-

dens het zingen op me af kwam 

en vroeg hoe het was om weer 

terug te zijn na zoveel  jaar. Ik 

kreeg een brok in mijn keel. We 

teren nu op de vele foto's en 

films die we hebben gemaakt. 

Het intochtslied op 1ste Pinkster-

dag was Psalm 116. Het lieve-

lingslied van mijn moeder van 

95. We merken als kinderen dat 

zij erg achteruit gaat. 

Ik bezoek haar elke dag . Het zal 

leuk zijn om nog wat contacten te 

kunnen onderhouden via de mail 

of msn of Hyves of facebook. 

Twee banken voor ons zat een 

alleraardigste blanke jongeman 

die op het laatst ook de ramen 

even open deed. Hopelijk kan ik 

in contact komen  met hem. Als 

bemoediging wilde ik u de vol-

gende teksten mee geven om zo 

met u verbonden te blijven. 

  

De HEER heeft gegeven, de 

HEER heeft genomen, de naam 

van de HEER zij geprezen. -- Job 

1:21 

 

Met deze woorden groet ik u uit 

Nederland en hopelijk mag ik 

nog eens wat schrijven. 

 

Vr. Groeten,  

Piet van Zeggelaar en zijn vrien-

den. 
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Naam maker: Bartholomeus Breenbergh 1598 – 1657 

Naam schilderij: Jozef verkoopt graan in Egypte 

Materiaal: olieverf op doek (110 × 90 cm) — 1655 

Bevindt zich in: Barber Institute of Fine Arts, Birmingham (VK) 

 

Jozef was zo slim geweest om in de zeven jaren van voorspoed een flinke 

voorraad graan op te bouwen. Toen er een hongersnood uitbrak had hij 

zodoende voldoende graan om aan de hongerigen te verkopen. 

Hier wordt getoond hoe Jozef, rechtsboven, toezicht houdt op de markt. 

Linksboven staat de farao, bij wie Jozef in dienst was getreden. Jozef was 

jaren geleden door zijn broers aan Egyptenaren verkocht. Diezelfde 

broers zijn nu door hun vader Jakob uit Kanaän naar Egypte gestuurd om 

graan te kopen. 

Breenbergh maakte van de marktstad een mengelmoes van Romaanse en 

Egyptische bouwwerken. De obelisk is Egyptisch, terwijl de kerk achter 

Jozef typisch Romaans is. 

 

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 42:6 

  Geloof in Kunst 
door Trijnie Meijer 

  Zo Gezegd 

door Trijnie Meijer 
door Trijnie Meijer 

  Quiz over David 

1. Volgens de bijbel is David? 

a) de jongste zoon van Isaï 

b) de middelste zoon van Isaï 

c) de oudste zoon van Isaï 

 
2. In welke hoedanigheid kwam David in dienst bij Saul? 

a) danser 

b) zanger 

c) musicus 

 
3. Als David koning wordt, waar wordt hij  

    koning van? 

a) Israël 

b) Judea 

c) Hebron 

 
4. Wat heeft David geschreven? 

a) Psalmen 

b) het Oude Testament 

c) de Tien Geboden 

 
5. Wat wilde David bereiken, maar heeft hij niet bereikt? 

a) het bouwen van de Tempel 

b) de Ark van het Verbond overbrengen naar Jeruzalem 

c) trouwen met Bathseba 

 
6. Uit welke stad komt David? 

a) Nazareth 

b) Jeruzalem 

c) Bethlehem 

 

7. Met welke zoon van Saul had David een hechte vriendschap? 

a) Jonathan  

b) Abinadab  

c) Malkisua  

 
8. Hoe heette de echtgenoot van Bathseba? 

a) Jonathan 

b) Jozef 

c) Uria 

 
9. Welke profeet is het meest geassocieerd met David’s koningschap? 

a) Elia 

b) Elisa 

c) Nathan 

 
10. Wie is de moeder van David’s zoon Salomo? 

a) Ahinoam 

b) Bathseba 

c) Abigaïl 

 
 

Oplossingen: 

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

Te elfder ure 

Dit betekent: op het aller-

laatste ogenblik. 
 

Deze uitdrukking stamt uit een ge-

lijkenis die Jezus zijn discipelen 

vertelt. Hij vergelijkt daarin het 

koninkrijk der hemelen met een 

wijngaard waarvoor de heer des 

huizes arbeiders inhuurt; het loon 

voor elke arbeider is één schelling, 

of zij nu werken vanaf het derde, 

zesde of nog latere uur. “Toen zij, 

die omstreeks het elfde uur ge-

huurd waren, kwamen, ontvingen 

zij ieder een schelling” (Matthëus 

20:9). De werkers van het eerste 

uur waren dus niet beter af den 

zij die te elfder ure kwamen. 
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  Amnesty 

Doan Van Dien en Tran Quoc 

Hien, beiden lid van de 

Organisatie van Verenigde 

Arbeiders en Boeren (UWFO), 

zitten vast in de gevangenis in 

Vietnam. UWFO werd in 2006 

opgericht om de rechten van 

Vietnamese arbeiders te 

beschermen en te bevorderen.  

 
Omdat onafhankelijke vakbonden 

verboden zijn in Vietnam, vecht 

de UWFO ook voor het recht op 

het vormen van en deelnemen in 

een onafhankelijke vakbond. 

Doan Van Dien, één van de 

leiders van de UWFO, werd op 

10 december 2007 opgepakt en 

veroordeeld tot vierenhalf jaar 

gevangenisstraf. Tran Quoc Hien 

werd op 15 mei 2007 veroordeeld 

tot vijf jaar gevangenisstraf. Hij 

is directeur van een adviesbureau 

voor boeren van wie het land in 

beslag is genomen door de 

overheid. Amnesty beschouwt 

Doan en Tran als gewetens-

gevangenen, die enkel gebruik-

maakten van hun recht op vrij-

heid van meningsuiting.     

 

Schrijft u alstublieft vóór 1 

augustus 2010 een beleefde brief 

aan de autoriteiten van Vietnam 

waarin u oproept Tran Quoc Hien 

en Doan Van Dien onmiddellijk 

en onvoorwaardelijk vrij te laten.  

 

Stuur een brief naar:  

 

Prime Minister Nguyen Tan 

Dung Office of the Prime Mini-

s t e r  H o a n g  H o a  T h a m  

Ha Noi Vietnam Fax: +8443 823 

1872 (c/o Ministry of Foreign 

Affairs) En een kopie naar:  

Ambassade van de Socialistische 

R e p u b l i e k  V i e t n a m  

Z.E. de heer Hà Huy Thông  

Nassauplein 12 2585 EB Den 

Haag Fax: 070 364 86 56  

E-mail: emviet@wanadoo.nl  

 

Voorbeeldbrief: 

 

(Plaats, datum) 

 

Dear Prime Minister,  

 

Please allow me to express my 

concern about Tran Quoc Hien and 

Doan Van Dien, both members of 

the United Workers-Farmers 

Organization (UWFO) in Vietnam. 

Doan Van Dien was arrested in 

November 2006 with two other 

leading members of UWFO. Doan 

has been sentenced to four and a 

half years in prison on 10 

December 2007. Tran Quoc Hien’s 

was sentenced to five years’ 

imprisonment.  

 

I believe that these men were 

arrested because of their 

involvement in trade union 

activity. They are prisoners of 

conscience, detained solely for 

peacefully exercising their rights to 

freedom of association and 

expression. These rights are 

guaranteed by the International 

Covenant on Civil and Political 

Rights, to which Vietnam is a state 

party.  

 

I call on you to immediately and 

unconditionally release Doan Van 

Dien and Tran Quoc Hien. I also 

urge you to end the harassment and 

detention of all peaceful dissidents.  

 

I am confident of your good will 

and sense of justice. 

 

Yours sincerely, 

 

(naam, adres) 

 

VAKBONDSLEDEN GEVANGEN 

door Trijnie Meijer 
Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites 

met religieuze inhoud. 

www.reliplan.nl 
De leegloop van de kerken in Nederland heeft tot gevolg dat er kerken 

leeg komen te staan door bijvoorbeeld een fusie met een andere kerk. 

Uiteraard moet er dan iets gedaan worden met de kerken die niet meer 

gebruikt worden. Reliplan is zich gaan specialiseren als adviseur in 

kerken in de herbestemming van kerkgebouwen. Naast de verkoop van de 

kerkgebouwen houden ze zich ook bezig met de verkoop van  school-

gebouwen, kloosters, monumentale landgoe-

deren en ander bijzonder onroerend goed. Op de 

site kunt u zien wat zoal te koop staat. 

www.bijbelvereniging.nl 
In 1946 zijn enkele Nederlandse zakenlieden in de Verenigde Staten. Ze 

vinden in hun hotel een Bijbel. Die Bijbel is daar geplaatst door een 

Amerikaanse vereniging “The Gideons International”. De Nederlanders 

vinden dat een uitstekend initiatief en onderzoeken de mogelijkheid om 

ook in Nederlandse hotels Bijbels neer te leggen. De “Gideonsclub 

Nederland” wordt opgericht in 1948. 

In 1976 besluiten enkele leden hun activiteiten meer te richten op evan-

gelisatie en getuigen. Dat betekent een andere werkmethode en behoefte 

aan andere middelen. Binnen één organisatie blijkt dat binnen Neder-

landse verhoudingen moeilijk te combineren. Er komt een werkverdeling 

tot stand, waarbij de leden die zich op evangelisatie richten onder de 

naam The Gideons International (TGI) verder gaan en bestaande 

vereniging wordt voortgezet onder de naam Bijbelvereniging voorheen 

Neder landse  Gideons .  Beide 

verenigingen hebben regelmatig 

contact om de werkzaamheden zo 

goed mogelijk op elkaar af te 

stemmen. Afgesproken is dat de 

Bijbelvereniging v/h de Nederlandse 

Gideons de bijbelverspreiding 

verzorgt in hotels, bungalowparken, 

cruiseschepen, ziekenhuizen en 

gevangenissen. TGI-Nederland richt 

zich op scholieren, en verplegenden. 

www.annievanzuidam.nl 
Een site met heel erg mooie foto’s die onder anderen genomen zijn in het  
nationale park de Hoge Veluwe, De Weerribben en de Oostvaarders-
plassen. Om met Annie van Zuidam te spreken: bezoek de site en 
verwondert u zich over de Schepping. 

www.bertineketelaar.nl 
Schilderen is voor deze kunstenares een bron van rust, waarin ze haar 

gaven en talenten goed kwijt kan. De meeste schilderijen 'ontstaan' als het 

ware tijdens het schilderen. Ze laat zich daarbij leiden door haar grote 

inspiratiebron de Kunstenaar met hoofdletter 'K', namelijk haar Schepper. 

Ze werkt met acryl op canvasdoek. Zo nodig maakt ze gebruik van extra 

toevoegingen zoals sierzand, siersteentjes of gebroken spiegelglas. Neemt 

u een kijkje in de Galerie. 

www.stichtingzout.nl 
De Stichting Zout beoogt medemensen die door allerlei omstandigheden 

in problemen zijn geraakt, weer op het spoor te brengen. Ze hebben veel 

ervaring met het begeleiden van (ex) verslaafden en hebben ervaren dat 

het vaak mis gaat met ex-verslaafden als ze weer terugkeren in de maat-

schappij. Ze komen in hun leef- en werkomgeving snel weer in contact 

met medeburgers die geen Bijbelse normen hanteren. Stichting Zout voelt 

zich geroepen mensen in nood in de tegenwoordigheid te brengen van 

Jezus Christus en Zijn gemeente. Met Gods Woord als onfeilbare en 

gezaghebbende bron om te leren, te 

weerleggen, te verbeteren en te 

onderwijzen. 

Reli-Links 
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MOPPEN: 

 

Het brandt in een hotel. Een Nederlander 

roept: "Vlug! Spring het raam uit!" De Belg 

antwoordt: "Maar we bevinden ons op de 13de 

verdieping!" De Nederlander moet niets van dit 

argument weten en zegt: "We hebben nu geen 

tijd om bijgelovig te zijn!" 

 

Wat is het schoonste roofdier van de wereld?  

Een Hygiena. 

 

Rechter tegen oude man: "Schaamt u zich niet 

dat u op 88-jarig leeftijd nog scooters steelt?" 

Oude man: "Kan ik het helpen edelachtbare? 

Die prachtige dingen bestonden in mijn tijd nog 

niet!" 

 

Er zit een man in een restaurant en hij roept 

de ober: "Ober, ik heb een half uur geleden 

slakken besteld en ik heb nog niks gekregen." 

Zegt de ober: "Nou meneer, ze kunnen nooit 

erg ver weg zijn." 

 

Rechter : "Ik lees in het verhaal dat u bij uw 

arrestatie een valse naam hebt opgegeven." 

Beklaagde : "Neemt u het mij niet kwalijk, 

Edelachtbare, maar als ik echt kwaad word, dan 

ben ik mezelf niet meer. 

 

Een man heeft in een restaurant soep besteld. 

Toen de ober de soep op tafel had gezet, zei 

de man: "Er drijft een gehoorapparaatje in 

mijn soep." De ober: "Wat zegt u?" 
 

Uitgeput en uitgehongerd klopte een zwerver 

aan bij een herberg genaamd “Joris en de 

draak”. De herbergierster stak haar hoofd uit 

het raam. "Hebt u wat te eten voor me", vroeg 

de zwerver. Met een blik op zijn vieze kleren 

riep de vrouw: "Nee!" De zwerver klopte nog 

eens aan. "Wat nou weer?" kijfde de vrouw. 

"Zou ik Joris misschien kunnen spreken?" vroeg 

hij.  
 

Dominee houdt een prachtige preek uit de 

brief van Paulus. Na afloop van de dienst staat 

een heel klein jochie de dominee op te wachten. 

Vraagt dominee vriendelijk: "Zo knaapje, wou 

je mij wat vragen? Ben je nog onder de indruk 

van de preek?" En dat lekkere straatjoch. 

"Nee," zegt-ie, "maar ik wou vragen of ik de 

postzegels van die brief kan krijgen." 

De nieuwe mantel 

 

Eindelijk kwam Jakob thuis. Esau had hem, na al die jaren 

vergeven. Jakob kwam nog net op tijd om zijn ouders te zien 

voordat zij stierven. Toen Isaak en Rebekka er niet meer waren 

vertrok Esau. Hij ging zijn eigen leven leiden.  

Op de lange weg naar huis was de liefste vrouw van Jakob, 

Rachel, gestorven. Ze had hem twee zonen nagelaten: Jozef en 

Benjamin. De andere vrouw van Jakob, Lea, had hem tien zonen 

geschonken.  

Jakob bleef in de woning van zijn ouders, waar hij zijn twaalf 

zonen grootbracht. Jakob hield het meest van Jozef en 

Benjamin, want dat waren de zonen van Rachel. Dat was de zonen 

van Lea niet ontgaan. Zij werden jaloers. 

Op een dag had Jakob een prachtige mantel gekocht voor Jozef. 

Hij riep zijn zoon bij zich. “Alsjeblieft, beste jongen, voor jou!” 

zei Jakob. Jozefs mond viel open. Het was al heel bijzonder een 

nieuwe mantel te krijgen, maar zo een! Hij had nog nooit zo’n 

prachtige mantel gezien. “Oh nee, vader. Dat is veel te erg. Die 

moet u zelf dragen. Ik ben nog maar een jongen. Zo iets moois 

heb ik niet verdiend.” 

“Doe niet zo mal, Jozef. Je krijgt hem van me cadeau. Natuurlijk 

heb je hem niet verdiend. Je krijgt hem omdat ik hem je graag 

geef. Daarbij,” zei Jakob met een knipoog, “is de mantel voor mij 

te klein.” 

Jozef trok de prachtige mantel aan. Maar toen zijn broers zagen 

wat hij gekregen had, werden ze nog jaloerser dan ze al waren. 

“Waarom krijgen wij nooit zulke geschenken?” mopperden zij.  


