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EEEEen dominee draagt zwart 

 

Vroeger was het 

zo mooi over-

zichtelijk: in de 

(hervormde) kerk 

droeg de domi-

nee een zwarte 

toga met een wit 

bef je .  Soms 

stond er een me-

neer in een zwart 

jacquet op de 

preekstoel. Dat 

was een kandidaat (van het Latijnse candidus dat 

ironisch genoeg Wit betekent) die nog voor dominee 

leerde. 

Een neef van mijn vader was dominee in de toenma-

lige Gereformeerde Kerk. Af en toe preekte hij bij 

ons in het dorp. Hij was behoorlijk vooruitstrevend 

vond hijzelf: hij droeg een echte toga! Op de zater-

dag kwam hij dan aan. Dan haalden mijn vader en ik 

hem op van de trein. Mijn vader balancerend met 

aan de hand de extra fiets voor mijn oom. En even 

later ik wiebelend met het koffertje met een toga 

achter op de bagagedrager. Het koord dat het kapot-

te handvat van het koffertje verving sneed een beetje 

in mijn handen.  

Later, bij de eerste voorzichtige kanselruil in ons 

dorp, zag ik voor het eerst andere gereformeerde 

dominees. Doorgaans bleken dat gewone meneren te 

zijn in een donker pak. En ongeveer in dezelfde tijd 

zag ik bij de begrafenis van iemand uit het dorp 

voor het eerst een katholiek priester: hij droeg een 

ingewikkeld gewaad met wit en veel kleur daarover-

heen. Maar voor mij droeg een échte dominee een 

zwarte toga met een wit befje. 

 

Beweging 
Dat gevoel is nooit helemaal overgegaan. Toen ik 

predikant werd was er veel in beweging in de kerk. 

Ook in de kleding van voorgangers. Gereformeerde 

Wit of Zwart? 
Over toga's en stola's en hoe zit het eigenlijk met de kleding van de predikant? 

Wie kan Bonaire helpen? 
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7 

Belijdenis en doop in de Emma-

kerk 

Door ds. Ben Hengeveld 

predikanten begonnen schoorvoetend ook toga's te 

dragen. En een enkele jaargenoot die eerder predi-

kant werd dan ik koos voor een witte toga. Daar-

naast raakten antependia, kanselkleden en stola's in 

de kleuren van het kerkelijk jaar in zwang.  

In de zomer van 1983, een paar maanden voor ik in 

het ambt bevestigd zou worden, hakte ik bij de 

kleermaker de knoop door: het zou een zwarte toga 

met witte bef worden, maar wel met bijpassende 

stola's in de kleuren van het kerkelijk jaar. Zelfs in 

2001 was de keuze voor de zwarte toga voor de 

VPG zodanig belangrijk dat ik bij de aanstelling in 

de Fortkerk het vriendelijke verzoek kreeg om op 

zondag een zwarte toga te dragen. Naar ik toen al 

besefte, een aanvechtbare keuze waarbij ik tot nu 

toe toch maar gebleven ben.   

 

Priester en predikant 

In de synagoge, maar ook in de vroege kerk, onder-

scheidde de kleding van de voorganger zich niet van 

de gemeenteleden. In de synagoge -maar ook thuis- 

dragen allen bij de gebeden een witte gebedsmantel. 

En in de vroege kerk ging men allemaal 'op zijn 

zondags' in de beste kleren naar de kerk. 

Specifieke liturgische kleding ontstaat in de kerk 

pas later. De Reformatie schaft alles wat maar in de 

verte lijkt op het misgewaad af. Niet zo verwonder-

lijk in een tijd dat men “de paapse mis” als 

'vervloekte afgoderij' bestempelt. De protestantse 

predikant heeft dan ook een andere functie dan de 

rooms katholieke priester. De predikant is er niet om 

het offer van Christus onbloedig te herhalen, maar 

om de Schriften uit te leggen. De predikant is geen 

priester, maar ouderling met bepaalde opdracht. He-

lemaal consequent is de Reformatie hierbij overi-

gens nooit geweest: sommige handelingen die voor-

dien taak van de priester waren (avondmaal bedie-

nen, huwelijken zegenen, dopen, ambtsdragers be-

vestigen) bleven tot op de dag van vandaag alleen 

aan de predikant voorbehouden. 

Als leraar draagt de predikant in de zestiende- en 

zeventiende eeuw dan - zoals alle academici van die 

tijd - een lange geklede zwarte mantel, met daarover 

Prinses Wilhelmina Fonds,  

History and on page 9: Septem-

bermaand collectemaand. 
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als academisch insigne de tab-

berd. Engelse academici dragen 

die nog steeds als een soort cape 

die zij gown noemen. Op TV zijn  

ze iedere week in Nederland te 

zien in de diensten van de beken-

de televisie dominee Robert 

Schuller in The Chrystal Cathe-

dral in Californie .  

 

Overigens bestempelden de sy-

noden in de begintijd van de Re-

formatie de vraag van de kleding 

als een 'middelmatige zaak', 

d.w.z. een niet erg belangrijke 

aangelegenheid. De plaatselijke 

gemeenten mochten daarover 

zelf beslissen. Pas in de 19e 

eeuw krijgen lutherse en her-

vormde predikanten het advies 

(van koning Willem I !!) een 

zwarte toga te dragen. Dat is dan 

een lange zwarte mantel waarop 

de tabberd rudimentair, in de 

vorm van stroken zwart fluweel 

of zijde, herkenbaar blijft. Let 

zondag maar eens op die van mij. 

Je zou er ook nog een (zwarte) 

stola in kunnen herkennen. 

 

Door de week 
De vraag naar de toga gaat alleen 

over de herkenbaarheid in de ere-

dienst. De meerderheid van de 

predikanten van de calvinistische 

traditie is tegenwoordig van 

maandag tot en met zaterdag on-

herkenbaar. Anders dan protes-

tantse geestelijken als Scandina-

vische lutheranen en Britse angli-

canen. Om maar te zwijgen van 

orthodoxe en katholieke (behalve 

in Nederland dan) priesters, die je 

al van verre herkent. 

Dat is niet altijd zo geweest, ook 

niet in de Reformatie. Predikan-

ten waren lange tijd ook door de 

week herkenbaar. Voornamelijk 

doordat zij zich ouderwets kleed-

den. Tot ver in de tweede helft 

van de 19e eeuw liepen dominees 

rond in een zwar-

te kniebroek met 

kuitgespen en met 

een driekantige 

steek op het 

hoofd, hoewel 

deze dracht al 

jaren uit de mode 

was. De Britten 

houden dit soort 

dingen (gek ge-

noeg?) langer vol 

dan wij op het 

continent: de kle-

ding van de voor-

zitter van de sy-

node van de 

Scotch Church 

bestaat ook nu 

nog uit een zwar-

te kuitbroek, witte 

kniekousen met 

daaronder zwarte 

schoenen met 

zilveren gespen.  

De enige uitzon-

dering zijn tegen-

woordig de predi-

kanten van zeer behoudende ge-

meenten. Die dragen de hele 

week door een driedelig zwart 

kostuum, ook als de mussen van 

de hitte van het dak vallen…. 

In het algemeen heb ik er best 

vrede mee, dat ik als predikant 

min of meer anoniem door de 

stad kan lopen. De afstand tot 

andere gelovigen en tot de rest 

van de samenleving wordt er ge-

lukkig niet onnodig door ver-

groot. Maar het komt de zicht-

baarheid van de Kerk in de sa-

menleving niet bepaald ten goe-

de. Bij de herdenking op TV van 

de slachtoffers van de aanslagen 

in de Verenigde Staten op 9 sep-

tember, zag ik bisschop Van 

Luyn met priesterboord, imam 

Haselhoeff met tulband en bis-

schop Cicek in vol ornaat als zeer 

herkenbare geestelijken in beeld. 

Daarbij staken toendertijd de aan-

wezige Baptisten, Christelijk Ge-

reformeerden, maar ook de  Sa-

men op Weg scriba dr Bas Plai-

sier maar bleekjes af. Zij waren 

in hun stemmige kostuums geen 

geestelijk leiders, maar burgerhe-

ren. 
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De albe als doopgewaad en de 

stola als kenmerk 
Sinds er nagedacht wordt over 

vernieuwing van de liturgie en 

daarbij ook het oog op de oecu-

mene wordt gehouden is ook het 

denken over de liturgische kle-

ding weer op gang gekomen. In 

de Rooms Katholieke traditie 

komt men terug van de overvloe-

dig rijke misgewaden cultuur, 

maar ook in de kerken van de 

Reformatie bezint men zich over 

ambt en eredienst. Daarbij komt 

vaak de witte toga, of albe, in 

beeld. Eigenlijk niet anders dan 

een doopjurk, die iedere gedoopte 

kan dragen.  

Vandaar dat in sommige kerken, 

bijvoorbeeld. De studentenge-

meente in Utrecht, de leden van 

de cantorij een albe dragen. Ook 

in Rooms Katholieke kerken dra-

gen niet-gewijde pastoraal wer-

kenden in de liturgie een albe.  

Het is de stola die het verschil 

maakt. In de Rooms Katholieke, 

maar ook in de Oosters Ortho-

doxe traditie is de stola het teken 

van de priesterlijke waardigheid. 

Die wordt wel gezien als het 

symbool voor het juk waaronder 

de drager ervan behoort te bui-

gen, de last die hij of zij draagt 

(Mt 11,30). 

 

Wit of zwart? 
Al sinds ik in 1983 predikant 

werd hink ik op twee gedachten. 

Want een stola en een zwarte to-

ga horen eigenlijk niet bij elkaar. 

Bovendien zou de witte albe mij 

passen, want de doop is ons aller 

uitgangspunt als gelovigen. Toch 

is de zwarte toga mij lief, omdat 

hij in de eredienst voor mij díe 

taak die ik zelf het belangrijkst 

vind onderstreept: het uitleggen 

van de Schriften. Daarbij ver-

bindt de (opgestikte fluwelen) 

stola me met al die mensen die in 

andere christelijke tradities het 

zachte juk van Christus willen 

dragen in hun kerkelijk werk. 

Op reis in Indonesië zag ik dat in 

de protestantse kerk van Yogja-

karta álle dienstdoende ambtsdra-

gers - predikant, ouderlingen en 

diakenen - een stola droegen. De 

ouderlingen en diakenen over 

hun zondagse kleren, de predi-

kant over zijn zwarte toga. Ik 

voelde me er onmiddellijk even 

thuis. 

 

Ω 

Het orgel van de protestantse 

ke rk  van  Rincon 

(Bonaire) is aan het eind 

van zijn Latijn. De ker-

kenraad van de Protes-

tantse Gemeente van Bo-

naire zoekt een orgel of 

een piano ter overname 

voor een schappelijke 

prijs. Heeft u iets?  

Dan kunt u contact opne-

men met mij. Namens de 

kerkenraad van Bonaire 

bij voorbaat dank! 

                                                                                          

Ds. Hans Végh 

 

 

 

Wie kan Bonaire Helpen? 
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De brief van Paulus aan File-

mon is een van de kortste brie-

ven, die we kennen in de Bijbel. 

Filemon is een gemeentelid. Van 

welke gemeente, weten we niet. 

Hij heeft iets bijzonders meege-

maakt: er is een slaaf van hem 

weggelopen. Zijn naam is Onesi-

mus. Over de achtergronden van 

dit incident weten we verder 

niets. Misschien was er onenig-

heid. Wel weten we, dat ook On-

esimus hoorde tot de christelijke 

gemeente. Paulus vraagt nu aan 

Filemon om Onesimus terug te 

nemen als een broeder in Chris-

tus. Maatschappelijk gezien wa-

ren ze misschien niet gelijk aan 

elkaar. Het gaat hier over heer en 

slaaf. Maar in het geloof waren 

ze wel elkaars gelijken. Ze waren 

broeders in de ene Heer. Ja, het 

geloof in Christus breekt onge-

lijkheden weg en overstijgt gren-

zen, die wij hebben aangelegd. 

In vers 4 dankt Paulus voor File-

mon in zijn gebeden. Hij acht 

Filemon hoog. Hij hoort vaak 

over zijn liefde en trouw, die hij 

tentoonspreidt voor Jezus en de 

gelovigen. Ja, we mogen elkaar 

liefde toedragen in de gemeente. 

Meningsverschillen mogen we 

uitspreken, maar ook weer met 

de mantel van de liefde bedek-

ken. We mogen daarin navolgers 

zijn van de Heer, die zijn liefde 

tot het uiterste, tot het kruis heeft 

laten zien. 

Filemon is ook trouw aan Jezus. 

Paulus werkt dit niet verder uit. 

Bedoelt hij, dat Filemon trouw 

was in de gebeden en in het le-

zen van de Schriften? Of kwam 

hij trouw naar de samenkom-

sten? Of bedoelde hij beide? 

Waarschijnlijk dat laatste. Want 

het eerste hangt met het tweede 

samen. 

Filemon is ook trouw in zijn om-

gang met de medegelovigen. Hij 

is betrouwbaar en doet wat hij 

zegt. Je kunt op hem aan. Als hij 

belooft een taak op zich te ne-

men, doet hij dat ook. 

Paulus bidt voor hem. Hij bidt, 

dat zijn geloof hem een dieper 

inzicht geeft in al het goede, dat 

ons nader tot Christus brengt. 

Ons geloof kan groeien. We kun-

nen een steeds dieper inzicht krij-

gen in Gods boodschap. Bijbel-

studie is daarin een belangrijk 

instrument. Ook in onze gemeen-

ten wordt die gegeven. U bent 

daarin van harte welkom. 

Als we onze ogen opendoen, zien 

we steeds Gods zegeningen. “Tel 

uw zegeningen één voor één”, 

zingt een bekend lied. We lopen 

het gevaar alleen het negatieve in 

ons leven en in de wereld te zien. 

Dat kan ons verbitteren. Maar als 

we ook Gods zegeningen zien en 

tellen, worden we positief ge-

stemd en zijn we dankbaar. Als 

we merken hoe God in ons leven 

werkt, kan dat ons dichter bij 

Hem brengen. 

In vers 7 spreekt Paulus nogmaals 

over de liefde van Filemon. Hij is 

daar dankbaar voor. Het heeft 

hem veel vreugde en troost gege-

ven. Op het moment, dat Paulus 

dit schrijft, zit hij in de gevange-

nis. Hij lijdt omwille van het ge-

loof. Hij kan steun en troost goed 

gebruiken in zijn donkere cel. 

Wel blijft hij steeds in contact 

met de gemeenten. Hij hoort wat 

zich daar afspeelt en soms schrijft 

hij ook brieven ter bemoediging 

of vermaning. 

Maar met Filemon is Paulus blij. 

Hij heeft de gelovigen bijgestaan. 

Zo mogen we met elkaar omgaan 

in liefde, elkaar verdragen en met 

elkaar op weg gaan naar Gods 

toekomst. 

We staan voor een nieuw seizoen. 

Er zijn weer gespreksgroepen en 

activiteiten. Dat werk mogen we 

met liefde en toewijding doen. 

We mogen God danken, dat we in 

staat zijn dat kerkenwerk te doen. 

We mogen de liefde van Christus 

beantwoorden. Tegelijkertijd mo-

gen we God om een zegen vragen 

over al onze activiteiten, ook in 

de tijd die voor ons ligt. 

 

Ω 

 

MeditatieMeditatieMeditatieMeditatie 

Ik Dank Mijn God Altijd 
Meditatie over Filemon 4-7 

Door ds. Hans Végh 

Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas reco-

menda pa dokternan den forma di capsula! 
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Zoals u wellicht via de media 

reeds heeft vernomen is Radio 

Top FM 93.3 verkocht. 

 

Vanaf 1 september 2010 zijn er 

geen uitzendingen meer met onze 

voorgangers op dit radiostation. 

Uiteraard wordt er gezocht naar 

een ander radiostation en zodra 

er  een gevonden is  zullen de 

uitzendingen weer worden her-

vat. 

 

Ω 

U kon ons ook horen op de radio! 

Radio Top FM 93.3 

Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur 

 

Wij willen u de gelegenheid bie-

den om uw VPG Nieuws direct, 

nadat de kopij naar de drukker is 

gegaan, via e-mail te ontvangen. 

 

De maandelijkse kosten van het 

kerkblad bedragen ca ANG 

2.000,- per maand. Een flink be-

drag op het budget. Toezending 

via e-mail kan dus een belangrij-

ke besparing opleveren op de 

portokosten. 

 

Bent u geïnteresseerd om de VPG 

Nieuws elektronisch te ontvangen 

meldt u dan aan middels het zen-

den van een e-mail met uw naam 

en huidig postadres naar de re-

dactie, via e-mail adres: 

vpgnews@gmail.com en u ont-

vangt uw VPG Nieuws in kleur. 

 

Krijnie Wout.  

For those of you who are inter-

ested we are offering the possibil-

ity to have the VPG News sent to 

you by email, as soon as the 

printer’s copy is available. 

 

This way we can save on our 

costs of about ANG. 2,000.00 per 

month. 

 

If you are interested in receiving 

the VPG News by email, please 

subscribe by sending an email to 

the editorial staff, email address: 

vpgnews@gmail.com and you 

will receive your next VPG News 

in colour. Please, also include 

your name and street address. 

 

Krijnie Wout.  

VPG Nieuws (News) via Email 
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Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

1 september 

2 September 

3 septemnber 

4 september 

5 september 

6 september 

7 september 

8 september 

9 september 

10 september 

11 september 

12 september 

13 september 

14 september 

15 september 

16 september 

17 september 

18 september 

19 september 

20 september 

21 september 

22 september 

23 september 

24 september 

25 september 

26 september 

27 september 

28 september 

29 september 

30 september 

1 oktober 

2 oktober 

3 oktober 

4 oktober 

5 oktober 

6 oktober 

7 oktober 

8 oktober 

9 oktober 

10 oktober 

11 oktober 

12 oktober 

13 oktober 

14 oktober 

15 oktober 

16 oktober 

17 oktober 

18 oktober 

19 oktober 

20 oktober 

21 oktober 

22 oktober 

23 oktober 

24 oktober 

25 oktober 

26 oktober 

27 oktober 

28 oktober 

29 oktober 

30 oktober 

31 oktober 

1 november 

2 november 

3 november 

4 november 

Filemon 1-25 

Jeremia 18:1-17 

Psalmen 139:1-24 

Lucas 14:15-35 

Prediker 5:1-20 

Prediker 6:1-12 

Prediker 7:1-8:1 

Prediker 8:2-17 

Jeremia 4:1-18 

Jeremia 4:19-31 

1 Timoteus 1:1-20 

Lucas15:1-10 

Numeri 21:1-9 

Johannes 3:1-21 

Prediker 9:1-18 

Prediker 10:1-20 

Jeremia 8:18-9:11 

1 Timoteus 6:6-21 

Lucas 16:1-18 

Jeremia 32:1-15 

Lucas 5:12-32 

Lucas 5:33-6:16 

1 Timoteus 6:6-21 

Prediker 11:1-10 

Prediker 12:1-14 

Lucas 16:19-31 

Klaagliederen 1:1-22 

Klaagliederen 2:1-22 

Openbaringen 12:1-18 

Klaagliederen 3:1-21 

Klaagliederen 3:22-42 

2 Timoteus 1:1-18 

Lucas 17:1-10 

Klaagliederen 3:22-42 

Klaagliederen 3:22-42 

Klaagliederen 3:22-42 

Jeremia 29:23-37 

2 Timoteus 1:1-18 

Psalmen 111:1-10 

Psalmen 65:1-13 

Deteronomium 8:1-18 

Jeremia 31:23-37 

2 Timoteus 3:1-17 

Psalmen 119:89-104 

Psalmen 119:105-120 

Lucas 8:40-56 

Lucas 18:1-8 

2 Timoteus 4:9-22 

Joël 1:1-20 

Joël 2:1-17 

Joël 2:18-32 

Joël 3:1-21 

Handelingen 12:1-29 

Lucas 18:9-30 

Lucas 18:31-43 

Lucas 19:1-10 

Lucas 19:11-27 

Judas 1-25 

Habakuk 1.1-2.4 

Psalmen 119:121-144 

Johannes 8:23-47 

Lucas 6:17-36 

Psalmen 46:1-11 

Haggai 1:1-15 

Haggai 2:1-23 
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Ebenezer Church  
Oranjestraat 111 
 
05/09  Rev. L. Warren (H.C.) 
12/09  Br. ’d Arcy Lopes  
19/09  Youth and Children 
26/09  Rev. L. Warren 
03/10  Rev. L. Warren (H.C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
05/09  Ds. B. Hengeveld     9.30 a.m. 
05/09  Intrededienst     7.00 p.m. 
           ds. Wouter Smit  
12/09  Br. L. v/d Wolde     
19/09  Geen dienst 
26/09  Geen dienst 
03/10  Geen dienst 
   
 
 
 
 
 
Emmakerk 
Schottegatweg Oost 67 
 
05/09  Ds. H. Végh   
12/09  Ds. Jan Jonkman (Doop) 
19/09  Ds. H. Végh (Doop) 
26/09  Ds. Jan Jonkman  
03/10  Zr. Y. Isidora 
 

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

September 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 
Ebenezer Activities. Ebenezer Activities. Ebenezer Activities. Ebenezer Activities. By Dennis Martina 

September 2010 VPG NIEUWS 

VVVVacation plan 

In the month of July the Ebene-

zer Watermelon group together 

with the “Miss Lee” foundation 

organized a vacation plan for all 

children in the neighborhood age 

4 to 12. More than 40 children 

participated in the vacation plan. 

July 5 to July 9 was the week for 

the vacation Bible School. The 

children had a good time and 

learnt a lot from the Bible. July 

13 the children took part in a 

sport activity at the Sentro De-

portivo Korsou (SDK). July 14 

they visited the Ostrich farm. 

July 16 to 18: Trip to Bonaire. In 

Bonaire Sr. Julianita Chatlein-

Coffie together with other mem-

bers of the Bonaire Protestant 

Church organized an interesting 

and good organized program for 

the visitors from Curacao. The 

children also had a bus tour and 

visited interesting places in Bon-

aire. On Sunday morning the 

children were special guests at 

the service in the Protestant 

Church in the center of Bonaire. 

Special thanks to Mrs. Julianita, 

and all members of the Bonaire 

Protestant church for their hospi-

tality. 

July 21 the children visited the 

Governors House. The Governor 

Mr. Goedgedrag and Mrs. 

Goedgedrag met the children and 

had a special message for them.  

The children asked a lot of inter-

esting questions, after which the 

Governor remarked that it is pos-

sible that one of the children can 

become a future Governor of Cu-

racao. The children enjoyed this 

visit. 

On July 23 the children had a 

workshop “Instruments of Cura-

cao” by Mr. Rudsel “Ruchi” Isi-

dora. During the workshop the 

children showed their skills on 

the instruments such as the 

tambu, raspu, chapi, maraca etc. 

July 26 was the Glass bottom 

boat trip. The trip was very inter-

esting where the children could 

observe the wonderful life under 

sea of Curacao.  

July 28 was Movie morning. Mr. 

Robert Roos came with his spe-

cial equipment and the Obed An-

thony Hall was changed into The 

Ebenezer Movies. The children 

enjoyed The Lion King and Ka-

rate Kid and learnt some valuable 

lessons from these movies. Pop-

corn, soda and hotdogs were 

shared to make this film day very 

successful. On behalf of the chil-

dren, masha danki Robby. 

July 30 the vacation plan con-

cluded with a special bus tour to 

“Banda Riba”. 

The children visited Landhuis 

Chobolobo, Den Dunki, Oost 

seinpost, Hyatt hotel, Fort Beek-

enburg, Fort Nassau. They had a 

lunch at De Kleine Wereld. 

Yes this was a very successful 

vacation plan. 

Our thanks to all the leaders: 

Rafaela, Carla, Astrid, Chichi, 

Audrey, Marge, Sheena, Ai-ling, 

Naccia, Claudette, Odette, 

Yvonne, Adriaan, Rev, Milla and 

Farida. 

 

The Ebenezer Men Fellowship 

with the help of the women held 

their annual Fundraising Fish Fry 

on Saturday July 31. This activity 

was very well supported and the 

fish was finger licking good. 

Thanks to all that made a contri-

bution to this activity. 

 

Bro. Oliver “Jacky” Schmidt took 

a well deserved vacation in the 

month of July; Bro. August Win-

ter as usual did a good job on the 

piano in his absence.  Masha 

danki. 

 

On July 10 Ms. Tanya Warren 

daughter of Rev and Mrs. Warren 

and Mr. Winston Clement Jr. 

celebrated their matrimony in 

Guyana. Our best wishes for the 

young couple. 

 

Sunday August 15 was youth 

service and the service was very 

inspiring. The youth prepared the 

service with some well chosen 

songs; they also had a dance and 

Sis. Natalie Busby showed us 

that she is an excellent singer. 

But most important was the mes-

sage that was delivered “Children 

are our future, teach them well”. 

Ms. Sheena Valks eloquently 

showed us some interesting pas-

sages in the Bible: 

 

a. Families must spend more 

quality time together and com-

municate:   
Ephesians 4:29 Do not let any 

unwholesome talk come out of 

your mouths, but only what is 

helpful for building others up 

according to their needs, that it 

 

Coming Activities  

 

1. Car Wash by the Men’s Fel-

lowship on Saturday August 28th, 

from 9:00 a.m. to 12:30 p.m. 

 

2. A joint VPG Service will be 

held on Sunday August 29th, at 

Emmakerk at 9:30 a.m. 

 

3. The third Family Service of 

Ebenezer organized by the 

Women’s Group, will be held on 

Sunday August 29th, at 6:00 p.m.  
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may benefit those who listen. 1 

Peter 3:9 "Do not repay evil with 

evil or insult with insult, but with 

blessing..." Proverbs 12:18 

Reckless words pierce like a 

sword, but the tongue of the wise 

brings healing. 

b. We must show a positive at-

titude: 
* It allows God to effectively 

work in lives of family members. 

* It can make a huge influence 

upon others. 

* It helps overcome difficulties 

in relationships. 

* It instills confidence which 

makes a difference in every as-

pect of life. 

Philippians 2:5 Your attitude 

should be the same as that of 

Christ Jesus 

 

c. Training 

Proverbs 1:8 Listen, my son, to 

your father’s instruction and do 

not forsake your mother’s teach-

ing. 

Proverbs 22:6 "Train a child in 

the way he should go, and when 

he is old he will not turn from it.” 

 

d. Results 

1 Samuel 18:14 in everything he 

did he had great success, because 

the LORD was with him. 

1 Chronicles 22:13 Then you will 

have success if you are careful to 

observe the decrees and laws that 

the LORD gave Moses for Israel. 

Be strong and courageous. Do not 

be afraid or discouraged. 

Thanks to the Ebenezer new gen-

eration youth group and their 

leaders for their inspiring mes-

sage. 

 

The Ebenezer board has some 

vacancies and is requesting those 

who are interested to join our 

local board to contact the rever-

end or a board member. 

 

Church attendance: During the 

vacation period the attendance 

dropped considerably. The rever-

end and local board is inviting all 

members and friends to attend the 

regular services and other Church 

activities. 

 

 

Ω 

These commandments that I give you today are These commandments that I give you today are These commandments that I give you today are These commandments that I give you today are     
to be upon your hearts. to be upon your hearts. to be upon your hearts. to be upon your hearts.     

Impress them on your children. Impress them on your children. Impress them on your children. Impress them on your children.     
Talk about them when you sit at home Talk about them when you sit at home Talk about them when you sit at home Talk about them when you sit at home     
and  when you walk along the road, and  when you walk along the road, and  when you walk along the road, and  when you walk along the road,     

when you lie down and when you get up. when you lie down and when you get up. when you lie down and when you get up. when you lie down and when you get up.     
Tie them as symbols on your hands and Tie them as symbols on your hands and Tie them as symbols on your hands and Tie them as symbols on your hands and     

bind them on your foreheads. bind them on your foreheads. bind them on your foreheads. bind them on your foreheads.     
Write them on the doorframes of Write them on the doorframes of Write them on the doorframes of Write them on the doorframes of     
your houses and on your gates.your houses and on your gates.your houses and on your gates.your houses and on your gates.    

 

Deuteronomy 6:6-9 
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

History 

 

Prinses Wilhelmina Fund 

The foundation was established 

on November 16, 1949 to enter 

and support the fight against can-

cer. 

 

It was initially financed by the 

proceeds of a collection organ-

ized by a group of women in Cu-

racao on the occasion of Queen 

Wilhelmina’s abdication from the 

throne. After her resignation, her 

Majesty  made known her wish to 

have the proceeds used to create a 

foundation to support less 

wealthy cancer patients in Cura-

cao. 

 

Since its inception, the Prinses 

Wilhelmina Fonds (PWF) has 

grown in size and mission to in-

clude island-wide awareness and 

educational campaigns, bringing 

its messages to schools, busi-

nesses, public events, and the me-

dia(radio, television, newspapers, 

etc.) It is an active partner with 

the medical and health care com-

munity, both public and private 

and is frequently called upon for 

its advice and guidance in plan-

ning improved facilities for the 

care of cancer patients.  

The foundation does not limit its 

efforts to educational and aware-

ness programs, but puts intensive 

effort into directly addressing the 

needs of its individual patients. It 

has developed a corps of profes-

sional social workers to take an 

active hands-on approach to an 

ever-increasing patient load. Cur-

rently, the foundation’s patient 

load numbers some 1.300 patients 

(approximately 1% of the island’s 

population). It also accepts refer-

rals from it’s sister islands, whose 

citizens are sent to Curacao for 

treatment. In addition to the guid-

ance and consultation provided 

by the social workers,  

PWF offers free transportation to 

and from treatments for those in 

need, provides appropriate equip-

ment to the patients at no charge

(e.g., hospital beds, walkers, ets.), 

delivers free food packages for all 

patients during their 6 weeks 

treatment, and necessary prothe-

ses(primarily for breastcancer 

patients requiring radical sur-

gery). 

 

In addition, the PWF, through its 

“Patient’s Therapy and Recrea-

tion Association”(run by 15 un-

paid volunteers) organizes daily 

activities to bring it’s patients 

together in a socially pleasant 

atmosphere. Many patients who 

live solitary lives look forward to 

these meetings where they may 

enjoy arts and craft activities, 

musical events, yoga lessons and 

much more to help them through 

the difficult time of their sick-

ness. All brought to them without 

charge. 

 

The foundation receives no fi-

nancing from the Government 

and is totally supported by the 

private sector. In addition to cor-

porate and other business dona-

tions, the community responds 

generously with personal contri-

butions by filling the red and grey 

donation boxes placed in retail 

stores, offices, churches, super-

markets  and in the hands of 

young volunteers who are seen in 

throughout the island every Sep-

tember. It is also the beneficiary 

of fundraising events from social, 

community, and sports organiza-

tions. The foundation regularly 

receives bequests from deceased, 

and from collection boxes placed 

at funerals at the request of the 

grateful families.  

 

The PWF is guided by a board, 

consisting of 17 unpaid volun-

teers and with the exception of 

the professional staff of social 

workers, transporters, an office 

manager and household service. 

In fact, all the foundation’s busi-

ness is conducted by volunteers 

without pay. 

 

Foundation:  Stichting Prinses 

Wilhelmina Fonds 

Address:  Scharlooweg 52 

Telephone:  5999- 

4611998/4618983 

E-mail: pwf@onenet.an 

Webpage:www.pwf.an 

Bank account # MCB   25211800 

                          RBTT 10322787 

 

Ω 

During the month of September money is collected for the PWF. 

Also in the 3 churches of the VPG. Give generously. 
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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 

GGGGod is getrouw, over trouw 

gesproken... 

 
“God is getrouw, zijn plannen 

falen niet, 

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept 

die allen. 

Die 't heden kent, de toekomst 

overziet, 

laat van zijn woorden geen ter 

aarde vallen; 

en 't werk der eeuwen, dat zijn 

Geest omspant, 

volvoert zijn hand. 

 

De Heilge Geest, die haar de 

toekomst spelt, 

doet aan Gods kerk zijn heilge-

heimen weten; 

Hij, die haar leidt en in de waar-

heid stelt, 

heeft zijn bestek met wijsheid 

uitgemeten; 

Hij trekt met heel zijn kerk van 

land tot land 

als Gods gezant.”  (Hendrik 

Pierson (1834-1923)  Uit: Lied-

boek voor de kerken, Gezang 

304 : 1 en 3 

 

God is getrouw..., zegt het beken-

de lied, dat  hier staat afgedrukt. 

Het is een hele mond vol: Zijn 

plannen falen niet? 

Wie heeft het er soms niet moei-

lijk mee? 

Gods leiding in deze knotsgekke 

wereld, Zijn bewarende hand als 

je leven op z'n kop staat..., het 

valt niet altijd mee daarin te ge-

loven. 

Toch zingen en spreken we in de 

kerk van Gods trouw. 

Omdat we die trouw zelf ervoe-

ren of mensen uit een soms ver 

verleden van Gods trouw ge-

waagden. Maar bovenal omdat 

er die ene mens op aarde rondge-

wandeld heeft die tegelijk Gods 

Zoon was: Jezus Christus. Hij liet 

in Zijn woorden en daden zien 

dat God trouw is, begaan met 

mensen in hun zorgen en hun 

zonden.  

Zijn eigen leven gaf Hij er voor 

op. 

Over trouw gesproken... 

De kerk is het eigendom van deze 

Jezus! 

Van Hem gaat ze uit en Hem be-

hoort ze toe. 

En heel bescheiden en gebrekkig 

proberen we er samen Hem te 

volgen: Met elkaar te delen in 

Zijn liefde en iets van die liefde te 

delen met elkaar en anderen. 

Van harte nodigen we u en jou uit 

om met ons mee te doen. 

Graag zouden we ook u en jullie 

in of rond de Fortkerk ontmoe-

ten! 

 

GELOFTE 
Ik aanvaard de roeping om als lid 

van Gods gemeente 

- te volharden in dagelijks 

gebed 

- mij elke dag te voeden 

met Gods woorden  

- trouw te zijn onder de 

verkondiging daarvan 

- Christus na te volgen in 

heel mijn leven   

- Zijn naam te belijden 

tegenover anderen 

- door de Heilige Geest te 

strijden tegen de zonde  

- mee te werken aan de 

opbouw van Gods ge-

meente  

Getekend: 

Misschien zou het zinnig zijn om 

deze gelofte uit te knippen, te 

ondertekenen en boven uw bu-

reau of op uw prikbord te hangen, 

Een herinnering aan uw christelij-

ke opdracht.   

Michelangelo   

Michelangelo di Lodovico Bu-

onarroti Simoni, beter bekend 

onder alleen zijn voornaam Mi-

chelangelo was Italiaans kunst-

schilder, beeldhouwer, architect 

en dichter die leefde van 1475 tot 

1564. Aan deze Michelangelo 

werd eens gevraagd hoe hij zo’n 

prachtig paard uit marmer kon 

hakken. Hij antwoordde ‘Ik hak 

alles weg, wat geen paard is’. 

Dan houd ik vanzelf een paard 

over.”. Zo wil God met u en deze 

wereld bezig zijn. Hij hakt al het 

onmenselijke weg totdat jij daar 

staat. Een prachtig mens… 

Groet:  

Dit is mijn laatste stukje kopij dat 

ik als wijkpredikant van de Fort-

kerk schrijf. Na zes maanden is 

de tijd gekomen om afscheid te 

nemen. Nieuwe taken wachten u 

en mij. 

Het was en is een waar genoegen 

om uw wijkpredikant te zijn. Om 

de VPG te dienen. 

Voor alle mensen hier in onze 

stad: 

Vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit 

dak:  

Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Ds. Ben Hengeveld 

Soms is er in de wolken iets van God,  iets wonderlijks en door Zijn hand 

geschreven als belofte voor een ander leven soms is er in de wolken iets 

van God.  

Soms is er op de wereld iets van God: soms komt een mens tot onver-

wachte dingen, soms loopt een kleuter zomaar wat te zingen, soms is er 

op de wereld iets van God.  

Soms is er in het bidden iets van God: alsof Hij riep voordat we tot Hem 

kwamen. Dan blijft het bidden bij ons na het amen: soms is er in het bid-

den iets van God.  

Soms is er In het leven iets van God. De regenboog is tot een brug gebo-

gen en van de hemel komt een duif gevlogen: soms is er in het leven iets 

van God  

Gedicht  Soms Gedicht  Soms Gedicht  Soms Gedicht  Soms (Joke Verweerd)    

Naschrift Redactie 

De redactie van VPG Nieuws 

wil hierbij van de gelegenheid 

gebruikmaken ds. Ben Hengeveld 

zeer hartelijk te bedanken voor de 

verkregen medewerking. Masha, 

masha danki! 

 

Ben, zoals je al schreef, de tijd is 

gekomen om afscheid te nemen. 

We wensen je, onder God’s 

hoede, een veilige reis naar huis 

toe.  

Te aworo! Shalom! 

God zegene je. 

De redactie. 

 

Ω 
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Als iets de ene dag niet lukt, ligt 

dichtbij, morgen al, een nieuwe 

dag. Tijd in bijbels besef is veel 

meer creatief en minder gebon-

den: het zijn Gods zeven schep-

pingsdagen! 

Hoe kunnen we oefenen om het 

Augustinus na te zeggen: wat de 

tijd is, dat zijn wij...? 

 

Ω 

Garrit en de Tied...Garrit en de Tied...Garrit en de Tied...Garrit en de Tied...    

Door ds. Ben Hengeveld 

In mijn vroege jeugd fietste re-

gelmatig een oudere man door 

ons dorp.  Zijn ogen waren niet 

bijster goed en zijn fietskunst 

ook niet. Hij had zijn beide han-

den stevig aan zijn stuur, meestal 

een stompje sigaar in z'n mond-

hoek, een wat groezelige hoed op 

zijn grote hoofd. Hij fietste licht 

slingerend en turend in een lang-

zaam tempo. Naast zijn slechte 

ogen had hij ook de handicap dat 

hij hardhorend was. Voor velen 

was deze man een bekende fi-

guur. Iedereen noemde hem Gar-

rit, of nog korter gezegd: Gait. 

Hij was voor mij als kind bijna 

een fietsende legende. Dat kwam 

doordat ik meermaals meemaakte 

dat iemand iets naar hem riep als 

hij langs fietste. Soms werd hem 

luidkeels, vanwege zijn hardho-

rendheid, gevraagd: Garrit, ho 

loate is't? (Gerrit, hoe laat is 

het?) De Gerrit die zo'n moeite 

had met goed en recht fietsen, 

riep dan iets terug, ondanks het 

stompje sigaar in z'n mond. Zijn 

standaard reactie was iedere keer 

weer: "Ik heb no geen tied um te 

kieken" (Ik heb nu geen tijd om 

te kijken). 

Een voorval dat mij is bijgeble-

ven. Ik heb nu geen tijd om te 

kijken. Wanneer dan wel? 

“De mensen zeggen: de tijden 

zijn slecht, de tijden zijn zwaar. 

Laten we goed leven en de tijden 

zullen goed zijn... 

Wat de tijd is, dat zijn wij, 

en zoals wij zijn, ·zo zullen de 

tijden zijn...” (Augustinus, 354 - 

430) 

"Wat de tijd is, dat zijn wij..." zei 

Augustinus, de oude kerkvader. 

Tijd slokt je op. Het lijkt nu wel 

alsof we hier op Curaçao alle tijd 

hebben maar de praktijk wijst 

anders uit. Veel mensen voelen 

de tijd als een molensteen om hun 

nek hangen. Tijd is steeds spaar-

zamer aanwezig. Tijd is kostbaar. 

We hebben nog nooit zoveel vrije 

tijd gehad als in onze tijd maar 

het werktempo was ook nooit 

eerder zo hoog. We lijken steeds 

harder te slijten aan dat tempo. 

De god van de economie vraagt 

duidelijk offers! 

De tijd drukt neer, zuigt uit en 

maakt dat het leven als zwaar 

wordt ervaren. "Niet om door te 

komen". Spreekwoordelijk ken-

nen we de uitdrukking 'de tijd 

moet gedood worden' en dat geeft 

precies aan wat bedoeld wordt. In 

plaats van tijd als speelruimte te 

gebruiken, er speels mee om te 

gaan, kan ze leeg en zinloos wor-

den. Zo nu en dan wordt je als 

mens uitgeleverd aan de tijd. Mo-

menten waarop leegheid en zin-

loosheid op bezoek komen. Tijd 

kan je in de greep hebben. Tijds-

omstandigheden kunnen maken 

en breken. Tijd is soms te groot 

voor ons mensen, te abstract, je 

kunt erin verdrinken, eronder be-

zwijken. 

In de Bijbel wordt niet zo con-

creet over tijd gesproken zoals 

wij dat doen. Er wordt gesproken 

over dagen. Tijd slokt je op, da-

gen worden gegeven. 

graven. Zijn overlijdensdienst 

werd door mij geleid op 15 juni 

in El Señorial, vanwaar we hem 

begroeven op de begraafplaats 

aan de Roodeweg. Een gedeelte 

uit de Bijbel wat Wilson erg dier-

baar was, ja bijna op zijn huid 

geschreven,  Psalm 103  hebben 

we als tekst overdacht.  Moge 

zijn gedachtenis tot een zegen 

zijn! 

 

Ds. Ben Hengeveld 

 

Op 11 juni kwam een einde 

aan het aardse leven van broeder 

Lorenzo Damasco Merkies, 

maar hij was bij ons allen beter 

bekend als Wilson Merkies. Ge-

boren  op 11 december 1916 en 

overleden in de gezegende leeftijd 

van 93 jaar. Een levenskunste-

naar, zeer geliefd bij zijn familie. 

Een man met een talent voor lief-

de geven en met een uitgesproken 

mening. Wars van opsmuk en 

grote gebaren koos hij ervoor om 

in besloten kring te worden be-

 

In Memoriam:  
Lorenzo Damasco Merkies 

De Stichting Prinses Wilhel-

mina Fonds werd opgericht op 16 

november 1949. 

Het startkapitaal voor de stichting 

was de opbrengst van de inzame-

ling voor de scheidende vorstin 

Koningin Wilhelmina, door een 

groep dames in onze samenle-

ving. De na haar aftreden als 

Prinses Wilhelmina aangeduide 

ex-vorstin had bepaald, dat met 

dit geld een stichting diende te 

worden opgericht, ten behoeve 

van minder vermogende kanker-

patiënten op Curacao 

De stichting is een particuliere 

organisatie en ontvangt geen sub-

sidie van de overheid nog andere 

instanties. Zij wordt geleid door 

vrijwilligers en professionelen, 

die met liefde en zorg hulp bie-

den aan iedereen op ons eiland,  

die geconfronteerd wordt met de 

ziekte kanker en zich aanmelden 

voor de nodige hulp. 

Doordat de patiënten meestal ern-

stig ziek zijn  en ook nog vaak 

verschillende sociale problemen 

hebben, heeft de stichting een 

aantal personeelsleden in dienst 

om aan de wensen van onze leden 

tegemoet te komen. 

 

Doel van de stichting: 

1. Kankerbestrijding in de 

ruimste zin des woords 

2. steunverlening en bege-

leiding van kankerpatiën-

ten die bij ons ingeschre-

ven staan en indien nodig 

ook aan de naaste fami-

lieleden 

3. bevordering van de gene-

zing van kanker 

4. het stimuleren en uitvoe-

ren van programma’s die 

ten doel hebben de bevol-

king op regelmatige basis 

voorlichting te geven 

over allerlei soorten kan-

ker, in het bijzonder de 

kankersoorten die het 

meest op ons eiland voor-

komen. Dit doen we 

d.m.v. gezondheidsmark-

ten, symposia, folders, 

media, sociale en werk 

bijeenkomsten 

5. het stimuleren en bij-

staan van nevenorganisa-

ties en stichtingen die op 

de een of andere wijze 

bijdragen tot de realise-

ring van een of meerdere 

doeleinden. 

 

Middelen van de stichting: 

1. donaties d.m.v. automati-

sche overschrijvingen en 

jaarlijkse collecte in de 

maand september 

2. schenkingen, legaten, 

erfstellingen en op-

brengst van sociale acti-

viteiten 

3. alle overige inkomsten 

welke op wettige wijze 

worden verkregen. 

 

Het bestuur bestaat uit 17 vrijwil-

ligers. De patiëntentherapie- en 

recreatievereniging heeft een 

groep van ongeveer 15 dames die 

dagelijks aktiviteiten organiseren 

om patiënten over hun trauma’s 

te helpen. Ze hebben 60 collec-

tanten die elk jaar gedurende de 

hele maand september over het 

hele eiland collecteren. Deze col-

lecte vormt het basisinkomen om 

gedurende het jaar de maande-

lijkse vaste kosten te dekken. 

Er is een bestand van ongeveer 

1300 patiënten. 

Het grootste streven is om alle 

personen, zowel kinderen als vol-

wassenen, die op Curacao aan 

kanker lijden , met veel liefde, 

begrip en professionalisme te 

helpen door de moeilijke periode 

van hun lijden heen te gaan. Dit 

gebeurt d.m.v. menselijke aan-

dacht, het aanbieden van hulpma-

teriaal, vervoer, voedselpaketten, 

verschillende therapieen, sociaal-

psychologische hulp en nog veel 

meer. 

 

Ω 

Prinses Wilhelmina FondsPrinses Wilhelmina FondsPrinses Wilhelmina FondsPrinses Wilhelmina Fonds    

Septembermaand, collectemaand 

Ieder jaar wordt er in september gecollecteerd voor het PWF. 

Ook in de 3 VPG kerken. Geef met gulle hand. 
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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 

Een nieuw seizoen staat weer 

voor de deur. In juli waren de 

gespreksgeroepen en vergaderin-

gen even onderbroken, in augus-

tus zijn ze weer gestart. De start-

dienst hadden we al op 22 augus-

tus j.l. We baden daarin om Gods 

zegen voor het nieuwe seizoen. 

Elders in dit blad vindt u het 

jaarprogramma. 

Welke activiteiten zijn weer ge-

start of gaan weer starten? Hier-

onder een overzicht: 

 

Gebedsgroep 
Deze komt elke dinsdag bijeen in 

de consistorie of bij br. en zr. 

Voigt thuis, Alexanderlaan 6. 

We komen bijeen van 19.00 tot 

20.00 uur. We bidden voor kerk 

en wereld of soms ook voor per-

soonlijke zaken. 

 

Bijbelstudie 

We zijn nog steeds bezig met en 

bijbelstudie over Prediker. Hij 

blijkt verrassend actueel te zijn. 

We komen eens in de 14 dagen 

op donderdag bijeen in de con-

sistorie, van 19.30 tot 21.00 uur. 

In het kader hiernaast ziet u de 

data. 

 

Gespreksgroep “onder de 

boom” 
Ook deze gespreksgroep komt 

eens in de 14 dagen op donder-

dag bijeen in de consistorie, 

eveneens van 19.30 tot 21.00 

uur. We bespreken hier vrije on-

derwerpen. Zo hadden we het de 

laatste keer over de waarde van 

familiebanden en geloofsbanden. 

 

Belijdeniscatechisatie 
De belijdeniscatechisatie start op 

1 september a.s. We komen we-

kelijks bijeen van 19.30 tot 20.30 

uur in de consistorie. We berei-

Wijknieuws Emmakerk  Ds. Hans Végh 

In de consistorie. 

 

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 

 

Onder de boom:  
Vrije onderwerpen. 

Donderdags op 9 en 23 septem-

ber van 19:30-21:00 uur. 

 

Bijbelstudie: 
Prediker 

Donderdags op 2 en 16 septem-

ber van 19:30-21:00 uur. 

 

Koffieochtend: 
Eerste maandag v/d maand van 

9.30 - 11.30 a.m. 

ACTIVITEITEN  

Seizoen 2010/2011 

Website: 

Emmakerk.freeservers.com 
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Zr. S. Romondt moest in het Se-

hos worden opgenomen, waar ze 

geopereerd werd aan haar voet.  

Br. Benno van Leeuwen verblijft 

in Nederland in afwachting van 

een hartoperatie. Voor zover ik 

weet, is de operatie nog niet uit-

gevoerd. Er waren enkele compli-

caties.  

Zr. Trijnie Meijer zal eind sep-

tember in Nederland een behan-

deling ondergaan. Dit naar aanlei-

ding van de controle enkele 

maanden geleden. 

God zij al onze zieken nabij. 

 

Bevestiging 
Op 5 september hoopt ds. Wouter 

Smit bevestigd te worden als pre-

dikant van de VPG en doet hij 

zijn intrede. De dienst vindt 

plaats om 19.00 uur in de Fort-

kerk. Ds. Smit zal voor 25 pro-

cent verbonden worden aan de 

VPG als jeugdpredikant en voor 

75 procent aan de VPCO. 

We vinden het fijn, dat hij onze 

gelederen komt versterken en we 

hopen op een goede samenwer-

king. 

 

Een hartelijke groet voor u allen, 

                                                                                   

Ds. Hans Végh 

 

Ω 

den ons voor op de openbare ge-

loofsbelijdenis. 

 

Catechisatie 
Catechisanten van 12 tot en met 

18 jaar kunnen zich opgeven bij 

mij. 

 

Ouderenmorgen 
Elke eerste maandag van de 

maand gaan we een ouderenmor-

gen organiseren. Op 6 september 

komen we van 9.30 tot 11.30 uur 

bijeen in de Flamboyant. De mor-

gen zal bestaan uit bijbellezing en 

meditatie, gesprek en gezellig-

heid. De koffie staat klaar. U bent 

van harte welkom! 

  

Theemiddag 

Op 6 september a.s. is er een 

theemiddag voor ouderen in de 

kerktuin. We komen bijeen van 

17 tot 19 uur. U bent van harte 

welkom! 

 

Bij de diensten 
Op 12 september a.s. hoopt Em-

ma Alilah Seif de doop te ontvan-

gen. Zij is de dochter van Misha-

ne en Chehadi Eddine-Arrendell. 

Ze mag het teken van Gods liefde 

en zijn verbond ontvangen. In 

deze dienst hoopt ds. Jan Jonk-

man voor te gaan. 

Op 19 september a.s. is er even-

eens een doop en wel van Ayden, 

zoon van Diandra en Milton Pei-

liker, en van Abdel-Karim, zoon 

van Rania Pater. Ook zij mogen 

het teken van Gods trouw ontvan-

gen. 

 

Onze zieken 
In juni moest br. Paul Devid in 

het Sehos verblijven voor een 

ingreep.  

Zr. Elly Linkstuyl is gevallen en 

woont nu tijdelijk op het adres 

Cas Coraweg 39, waar ze verzor-

ging ontvangt.  

Wijknieuws Jet 

motey Marion, oma’s en opa’s 

van harte gefeliciteerd met deze 

mooie dag. 

Opa Jonckheer, wat een 

genade, dat het zo goed gaat 

met U, houen zo, de HEER is 

GOED!! Dank U Heer!! 

Het feest ging door op zondag 

18 juli j.l. Vier jonge mensen 

deden hun Belijdenis: nl: zr. 

Diandra Peiliker, zr. Rania Pa-

ter,  br. Jan Willem Jonker en 

zr. Carola Landheer, ze werd 

ook gedoopt. Wat een feest, 4 

jonge mensen bij de gemeente. 

We hopen jullie vaak  te be-

groeten in de diensten en wie 

weet maken jullie in de toe-

komst tijd vrij om met ons mee 

te denken bij het reilen en 

zeilen van de Gemeente. Dat 

zal heel fijn zijn!! Nieuwe 

mensen, nieuwe ideetjes.  

Op Vaderdag 20 juni j.l was 

het feest bij Emma. Onze Vaders 

werden in het zonnetje gezet, ze 

werden toegezongen  en er wer-

den gedichtjes opgezegd door de 

kinderen. Alle vaders kregen een 

mooie anjer en een sleutelrekje, 

gemaakt door de kinderen. 

Bovendien werd Colin Oliver 

Galarraga gedoopt. Mama Suniva  

en papa Gregory, peettante 

Sureya Mosterd en peetoom Thi-
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MASHA PABIEN met deze 

mooie dag in jullie leven!! 

Zondag 15 aug. was predikant 

Cees van Harten bij ons. Hij gaf 

ons dit mee: Laten we elkaar 

zegenen met de gaven, die we 

ontvangen. Laten we doorgeven 

aan elkaar. Onthoud: we krijgen 

het duizendvoudig terug van 

Onze Heer. Wat een genade, dat 

Hij, Onze Vader zo goed voor 

ons is. 

Br.Cees, masha danki dat u weer 

bij ons was. 

 

BAZAAR. 

Van de Bazaar is, behalve de op-

brengst bijna niets meer te 

merken. Vele handen hebben op 

die Bazaardag meegeholpen en 

vele handen zijn nóg bezig om de 

sporen op te ruimen. 

Een speciaal MASHA DANKI 

aan allen, die een steentje bij-

gedragen hebben en nóg bij-

dragen. 

Wat zouden wij doen zonder U, 

maar zo moet het ook, we zijn 

samen gemeente en dat was op 

de dag van de Bazaar goed te 

zien. Laten we hopen, dat de op-

gebouwde band blijft en verder 

mag groeien. 

Ook een speciaal Masha Danki 

aan de engelen, die steeds weer 

er tegen aan gaan in de tuin, het 

ziet er steeds verzorgd uit, een 

lust voor het oog. 

 

JONGELUI. 

De vakantie is echt voorbij. Het 

nieuwe schooljaar is in volle 

gang. Zet ‘m op vanaf het eerste 

begin.Als je de stof bijhoudt, valt 

het mee. Je eerste rapport krijg je 

al begin oktober, dat is al gauw 

hoor. 

Doe je best, dan komt het goed 

en heb je een goed jaar. 

 

ZIEKEN EN BEJAARDEN. 

Valt het een beetje mee? Wij 

denken aan u en gedenken u in 

onze gebeden. Br. Benno, ook 

aan jou denken wij, al zit je ver 

van ons. Heel veel sterkte bij de 

behandelingen. Kom gauw bij 

ons terug. 

 

JARIGEN. 

Wij wensen u een gezegend, ge-

zond, gelukkig jaar toe met allen 

die u lief zijn. 

 

ROUWENDEN. 

Fam.  Griffith, ook voor U heb-

ben we zondag 15 aug. j.l. gebe-

den. Heel veel sterkte in deze 

moeilijke dagen, in het bij-zonder 

voor Henk, de kinderen en fami-

lie. 

 

TWEE MANIEREN. 

In een stad in Amerika is een su-

permarket die zo groot is dat er 

een kleinere naast gebouwd 

moest worden. Die grote super-

market is mooi  als je een hele-

boel tijd hebt en een lange bood-

schappen-lijst,maar hij is niet 

praktisch als je haast hebt. 

De eigenaren hadden oog voor dit 

probleem en daarom lieten ze een 

kleine winkel bouwen naast de 

reusachtig grote supermarket. Als 

klanten een heleboel artikelen 

nodig hebben op allerlei gebied, 

gaan ze naar de grote supermar-

ket, maar als ze alleen maar een 

paar kruidenierswaren nodig heb-

ben, kunnen ze die snel in de 

kleine winkel kopen. Deze twee 

manieren om te winkelen doen 

me denken aan twee verschil-

lende manieren om de Bijbel te 

lezen. We kunnen een klein 

stukje lezen en zo even kort luis-

teren naar wat God ons te zeggen 

heeft. Of we kunnen doen zoals 

de klant die alle tijd heeft en on-

szelf voor  een langere tijd in het 

Woord verdiepen. Als we het 

druk hebben, lezen we misss-

chien ‘s morgens een paar verzen. 

Maar als we meer tijd hebben, is 

het goed om echt studie te maken 

van de Bijbel. Op welke manier 

we het ook doen, als we het met 

een biddend  hart doen, zullen we 

altijd een zegen ontvangen. 

Zondag kregen 

we deze zegen 

van predikant 

Cees van Harten 

mee, die wil ik u 

ook meegeven: 

De Heer zij voor 

u, om u de juiste 

weg te wijzen, 

De Heer zij achter 

u om u te bewaren 

voor de listen van 

de boze, 

De Heer zij naast u om u in de 

armen te sluiten en om u te 

beschermen tegen het gevaar, 

De Heer zij onder u om u op te 

vangen als u valt,  

De Heer zij in u om u te troosten 

als u verdrietig bent,  

De Heer omgeve u als een besch-

ermende muur, als anderen over u 

heen vallen, 

De Heer zij boven u om u te 

zegenen, 

Zo zegene u de liefdevolle en 

barmhartige God, Amen. 

Tip: Vergeet u niet anderen te 

zegenen met alle overvloedige 

gaven, die wij uit  Genade ont-

vangen. 

Doorgeven geeft zo’n goed 

gevoel,  

 

Warme groetjes, namens de 

Kerkenraad, 

 

Jet Baank. 

 

Ω 

Jaarprogramma EmmakerkJaarprogramma EmmakerkJaarprogramma EmmakerkJaarprogramma Emmakerk    

22 augustus 2010: startzondag 

1x per 14 dagen Bijbelstudie 

in de consistorie op donderdag 

van 19.30-21.00 uur, inmid-

dels alweer begonnen. Onder-

werp: Prediker 

1x per 14 dagen gespreksgroep 

“onder de boom” in de consis-

torie op donderdag van 19.30-

21.00 uur, inmiddels alweer 

begonnen 

1x per week gebedsgroep in de 

consistorie op dinsdag van 

19.00-19.30 u, inmiddels al-

weer begonnen 

Catechisatie 12-18 jaar: de ca-

techisanten kunnen zich opge-

ven bij de predikant 

Belijdeniscatechisatie elke 

woensdag in de consistorie 

van 19.30-20.30 uur, te begin-

nen op 1 september 

Elke eerste maandag van de 

maand: koffieochtend voor 

ouderen van 9.30-11.30 uur in 

de consistorie 

1x per maand op elke vierde 

vrijdagavond zangdiensten in 

de Emmakerk van 19.30-20.30 

u, te beginnen op 29 oktober; 

volgende data: 26 november, 

28 januari, 25 februari, 25 

maart, 29 april 

6 september: 17-19 u: thee-

middag ouderen, kerktuin 

Gezin-school-kerkdienst na-

jaar 2010 (17 oktober) en 

voorjaar 2010 (13 maart) 

Kinderdienst/jeugddienst na-

jaar 2010 (21 november) 

17 december: 18-21 u: senio-

renkerstfeest, Flamboyant 

22 december: 19.00 uur: kin-

der/jeugdkerstfeest 

Kinderdienst voorjaar 2011 

(15 mei) 

Elke maand organiseert de ac-

tiviteitencommissie een activi-

teit, zoals een wandeling, een 

excursie, een lezing, etc. 

Diverse fundraisingsactivitei-

ten t.b.v. het restauratiefonds 

van de Emmakerk, te organi-

seren door een fundraisings-

commissie. Te denken valt aan 

concerten, bake and soup sa-

les, etc. 

Wijzigingen voorbehouden. 

 
Ω 
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Centrale Kerkenraad 

banden worden aangegaan dient 

de CK dit goed te keuren.  

 

Kerkvoogdij: 

De aanvragen voor ds Wouter 

Smit en ds Ben Hengeveld moe-

ten ter goedkeuring nog steeds 

door de Raad van Ministers wor-

den getekend. De stukken liggen 

vanaf  woensdag 23 juni ter on-

dertekening klaar. We hebben nu 

zoveel gelobbyd dat na onderte-

kening het mogelijk moet zijn 

om het verdere traject redelijk 

snel af te handelen. 

 

Ministerie: 

Men stelt voor om een theolo-

gisch trainingsprogramma op te 

stellen voor de opleiding van ge-

meenteleden. Vooral is er vol-

gens het ministerie behoefte aan 

een trainingscursus voor ambt-

dragers inhoudende theologische 

vorming. De CK is het erover 

eens dat een dergelijke cursus 

ook voor ons nodig is waarbij 

sommigen vinden dat zo’n cursus 

“compulsory” dient te te zijn 

voor nieuwe ambtsdragers. Er is 

uitgebreid gediscussieerd over de  

theologische getinte inhoud van 

zo’n cursus omdat er nog al wat 

verschillen zijn in de orthodoxie 

van de drie kerken.  

 

VPG News: 

Er is een nieuw concept statuut 

VPG-redactie rondgestuurd. Om-

dat nog niet iedereen  dit heeft 

gelezen wordt de bespreking 

hiervan verdaagd naar de volgen-

de vergadering. 

 

Ω 

 

 

 

 

 

 

Denktank: 

Voor het project Denktank heb-

ben zich voor de Ebenezer de 

heren  D. Martina en Desta Nis-

beth aangemeld. Voor Emmakerk 

hebben zich gemeld de dames 

Pamela Rusch en Hortense Al-

berg. Van de Fortkerk heeft zich 

nog niemand gemeld.  

 

In verband met de sollicitatie 

voor een nieuwe predikant is de 

hoorcommissie in Nederland  van 

start gegaan.  Er zijn 6 kandida-

ten waarvan er inmiddels 1 zich 

heeft teruggetrokken. De 2de kan-

didaat is een Zuid-Afrikaan die 

vanwege de wens om Zuid-

Afrika te ontvluchten niet in aan-

merking komt. De hoorcomissie 

zal de andere 4 gaan horen en 

daaruit zal een voordacht moeten 

komen. 

 

Sarah Ruggenaath is naar een 

jeugdconferentie in Grand Rapids 

geweest . Het verslag komt in 

VPG-nieuws. De “remodeling 

“van de Emmapastorie die nu 

bezig is, is geregeld door de Ca-

priles. Voorgesteld en geaccor-

deerd wordt om Farida da Costa 

Gomez als vertegenwoordiger 

van de Emmakerk in de Ck te 

laten plaats nemen waarbij Jen 

Baank als voorzitter van de con-

sistorie de CK zal bijwonen. 

 

Diaconie: 

De Diaconie wil contact zoeken 

met andere organisaties en kerken 

om efficiëntere en effectievere 

hulp aan de armlastigen te kun-

nen geven. Men wil niet alleen 

maar doneren maar ook mogelijk-

heden gaan creëren door bijv met 

trainingen situaties te verbeteren. 

Men moet  goed opletten dat er 

geen duplicaties gaan plaatsvin-

den bij het samenwerken. Tevens 

dient men goed de doelstelling 

van de diverse organisaties tegen 

het licht van de VPG-gedachte te 

houden. Voordat definitieve ver-

 

In Memoriam:  
Sonia Roxanna Plantijn-Webster 

Op 9 juli j.l. is op 80-jarige 

leeftijd overleden zr. Sonia 

Roxanna Plantijn-Webster. Zr. 

Plantijn heeft geen gemakkelijk 

leven gehad. Decennia lang was 

ze ziek. Er waren veel zieken-

huisopnames en artsenbezoeken. 

Ze had veel kwalen, veel onder-

zoeken en veel operaties. Deson-

danks was ze een opgewekte 

vrouw, heb ik begrepen. Ze had 

een sterke wil om hier doorheen 

te komen. Ze was moedig. Ze zat 

niet bij de pakken neer. Meer 

nog: ze bemoedigde en adviseer-

de anderen. Ze stond open voor 

andere mensen en was niet alleen 

met zichzelf bezig. En ondanks 

haar ziekte bleef ze haar waardig-

heid behouden. Ze was een edel-

moedig mens, die het goede voor 

had met haar naaste. 

De band met anderen was voor 

haar belangrijk. Ze was gelukkig 

in haar tweede huwelijk. Ze had 

een bijzondere band met haar 

dochter. Ze sloot vriendschappen 

voor het leven en ze onderhield 

die vriendschappen ook. Ze had 

veel humor en warmte. Ook had 

ze een brede belangstelling voor 

de wereld om haar heen. Ze las 

veel over de meest uiteenlopende 

onderwerpen en ze sprak erover 

met anderen. 

Zr. Plantijn is hier op Curaçao 

geboren en getogen, maar ook 

heeft ze jarenlang in het buiten-

land gewoond, zoals in de VS, 

Costa Rica en Nederland. Dit 

alles verbreedde haar blik. 

Zr. Plantijn was een gelovige 

vrouw. Ze vertrouwde op haar 

Heer, ondanks haar moeilijkhe-

den. Psalm 23 speelde een be-

langrijke rol in haar leven. Ze las 

en herlas deze psalm.  Zr. Plan-

tijn was een spiritueel mens. Heel 

haar leven heeft ze vertrouwd op 

deze God. Ze is gedoopt in de 

protestantse kerk en is heel haar 

leven haar protestantse geloof 

trouw gebleven. Maar ze was ook 

een aanhanger van de oecumeni-

sche gedachte. Ze was respectvol 

naar andere denominaties en 

godsdiensten toe. 

Op 14 juli j.l. namen we afscheid 

van haar. In de aula van El Tribu-

to hielden we een korte rouw-

dienst, waarin we stilstonden bij 

Psalm 23. David ervaart in deze 

psalm God als de goede Herder, 

die zijn schapen leidt naar 

groene weiden en koele beken. 

Ook al gaan we door een dal 

van diepe duisternis, zijn stok 

en zijn staf vertroosten ons. 

Dat heeft zr. Plantijn ervaren 

en dat mogen wij ook ervaren. 

In het Nieuwe Testament 

noemt Jezus zich de goede 

Herder. Door zijn lijden en 

sterven aan het kruis heeft Hij 

de weg geopend naar het Va-

derhuis. 

Na de rouwplechtigheid werd 

zr. Plantijn bijgezet op de pro-

testantse begraafplaats aan de 

Roodeweg. 

God trooste de familie, inzon-

derheid haar man Juan en haar 

dochter Darlene. Hij zij ook de 

vrienden en kennissen nabij. 

                                                                                                     

Ds. Hans Végh. 

 

paste vaak op haar kleinkinderen 

en dat gaf haar grote voldoening. 

Ze was ook een docente in hart 

en nieren. Meer dan veertig jaar 

was ze actief in het onderwijs. Ze 

wist steeds een speciale band met 

haar studenten op te bouwen. Ze 

gaf Nederlands en biologie. Ook 

in dat laatste vak kon ze zich 

goed uitleven, want ze had een 

grote liefde voor de natuur. Ze 

genoot steeds van Gods schep-

ping. 

Op 5 augustus j.l. is plotseling 

overleden zr. Norien Griffith-

Kibbelaar, echtgenote van br. 

Henk Griffith. 

Zr. Griffith werd geboren op 28 

juni 1946. Ze was veertig jaar 

getrouwd met Henk. 

Zr. Griffith hield van het leven en 

genoot van het leven. Ze hield 

van haar man Henk, haar kin-

deren Mark en Julius en van haar 

kleinkinderen Jada en Leana. Ze 

 

In Memoriam:  
Norinha Griffith-Kibbelaar 

Zr. Griffith was positief in-

gesteld. Ze was gelovig en ver-

trouwde zich toe aan haar God. 

Ze was altijd bereid haar mede-

mens te helpen. Ze behandelde 

hem altijd met respect en waar-

digheid. 

Op 12 augustus j.l. namen we 

afscheid van haar. Eerst was er 

een dienst in de kerk van 

Brievengat, daarna volgde de 

begrafenis op de begraafplaats 

Bottelier. 

God trooste Henk, Mark en 

Julius en de verdere familie. 

                                                                                                        

Ds. Hans Végh 
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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 

nadat er een nieuwe lokatie is 

gevonden voor de dagopvang, 

daarbij betrokken worden. 

 

De kerkhoven vragen ook uw 

speciale aandacht. We hebben in 

de krant advertenties geplaatst 

om iedereen op de hoogte te stel-

len dat binnenkort graven zullen 

worden geruimd. Die graven 

waarvan de herkomst onduidelijk 

is of waarvoor al lange tijd niet is 

betaald zullen worden opgeruimd 

om plaats te maken voor nieuwe 

boka’s.  

Mocht u een graf hebben waar-

voor niet betaald is en u wilt het 

toch behouden dan adviseren wij 

u direct contact op te nemen met 

het kerkelijk bureau. 

 

Vanaf 18 september zal de Fort-

kerk voor ruim 3 weken dicht 

gaan. Wij hebben via de Stichting 

Monumentenfonds een regeling 

gekregen waarbij we voldoende 

‘plaka” krijgen om, met aanvul-

ling van het geld dat via het Cul-

tureel Comité van de Fortkerk 

onder leiding van mevr Smeets –

Muskus in de afgelopen jaren 

door de diverse concerten is ver-

diend, de binnenkant van de Fort-

kerk te laten schilderen. En dat is 

hard nodig. Nu de dakgoot gere-

pareerd is kunnen we eindelijk 

trachten de binnenkant weer een 

fatsoenlijk aanzicht te geven. 

Omdat schilderen alleen mogelijk 

is met steigers kan in die tijd de 

Fortkerk niet gebruikt worden. 

Daarna hopen we dat de binnen-

kant weer in oude luister is her-

steld.  

 

Dan het bekende maar daarom 

niet minder nuttige slot van elke 

mededeling van de kerkvoogdij:  

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 

 

Een kort verslag over de huidige 

stand van zaken met betrekking 

tot de kerkvoogdij.  

Het beroepingswerk voor de 

nieuwe dominee voor de Fort-

kerk is goed onderweg. Het heeft 

wel enige vertraging opgelopen 

door de vakantie. De hoorcom-

missie zal deze maand en begin 

september nog dominees horen 

waarna de sollicitatiecommissie 

hoopt een voordracht te kunnen 

gaan opmaken wie we zullen 

gaan beroepen. Het zal overigens 

nog wel enige tijd duren totdat de 

nieuwe predikant er zal zijn. 

Maar gelukkig zijn we in de for-

tuinlijke situatie dat we binnen-

kort versterking krijgen met de 

nieuwe jeugddominee en boven-

dien heeft ds Martine Bakema, de 

echtgenote van de nieuwe vloot-

predikant, ds H. Hortensius, ons 

toegezegd om regelmatig in de 

Fortkerk te willen voorgaan. 

 

Zoals al gezegd: de nieuwe jeugd 

predikant zal binnenkort op 

Curaçao arriveren. Het heeft lang 

geduurd met de ambtelijke be-

slommeringen, maar het is dan 

toch uiteindelijk gelukt om de 

benoeming van ds Wouter Smit 

te effectueren. Hij zal 1 septem-

ber aanstaande met zijn vrouw op 

Hato aankomen. De bedoeling is 

dat ds Smit op 5 september om 

19.00 uur in de Fortkerk in een 

speciale feestelijke  dienst zal 

worden bevestigd.  

Ds Smit zal voor 75% van zijn 

tijd werkzaam zijn voor de VP-

CO en voor 25% voor de VPG. 

 

De restauratie en verbouw van de 

Emmakerkpastorie is zo goed als 

klaar. Dat betekent dat binnen-

kort de Caprileskliniek daarvan 

gebruik zal kunnen maken als 

jeugdpsychiatrisch centrum. 

Overdag zal ook de Flamboyant, 

De netto opbrengst van de 

Emmakerk bazaar bedraagt 

12.641,55 gulden. Aan donaties, 

voorverkoop van eten en op-

brengsten tijdens de bazaar is 

20.161,87 gulden ontvangen. Dit 

is de bruto opbrengst. De kosten, 

waaronder het inkopen van eten, 

drinken, ijs, de bouncer, de pop-

corn- en de suikerspinmachine 

bedroegen 7.520,32 gulden. 

De wijkkerkenraad van de Em-

makerk is alle donateurs en een 

ieder die heeft meegewerkt om de 

bazaar tot zo’n succes te maken, 

zeer erkentelijk en bedankt u en 

jullie daar heel hartelijk voor. 

 

Masha danki for a job well done! 

 

Farida Da Costa Gomez 

Hanco de Lijster 

 

Ω 

 

Urgent / attentie Urgent / attentie Urgent / attentie Urgent / attentie     

Hierbij delen wij het volgende mede aan een ieder die een graf heeft op 

de Protestantse begraafplaats Roodeweg of Oranjestraat:  

Binnenkort zullen graven worden geruimd. Indien u nog niet betaald 

heeft of aangegeven heeft om uw graf te willen behouden, neem dan 

svp contact op met het kerkelijk bureau Fortkerk.  

Graven met onbekende identiteit of zonder eerdere betalingen zullen 

worden geruimd.  

 

Contact:                  Kerkelijk Bureau VPG, 

                  Fort Amsterdam 

                               Telefoon: 461-1139 van  9a.m tot  2 p.m 

 

Urgente / atenshon Urgente / atenshon Urgente / atenshon Urgente / atenshon     

Pa medio di e anunsio aki nos kier a partisipa na nos klientenan ku tin 

graf den Santananan Protestant na Roodeweg I Oranjestraat ku: 

Pronto nos lo kuminsa ku limpiamentu di grafnan den e Santananan aki. 

Si akaso tin grafnan ku mester wordu registra ahinda of debe atrasa por-

fabor pasa na ofisina na Fortkerk pa regla esaki. 

Grafnan ku no wordu registra i ku ta den mal estado automatikamente 

lo wordu elimina. 

 

Tuma kontakto na Kerkelijk Bureau VPG 

                              Fort Amsterdam 

                              Telefon: 461-1139 di 9a.m pa 2 p.m 

Grootse Bazaar EmmakerkGrootse Bazaar EmmakerkGrootse Bazaar EmmakerkGrootse Bazaar Emmakerk    
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Naam maker: Peter Paul Rubens 1577 – 1640 

Naam schilderij: Daniël in de Leeuwenkuil 

Materiaal: olieverf op doek (224 × 330 cm) — ca. 1615 

Bevindt zich in: National Galery of Art, Washington 
 

De Perzische koning Darius was ertoe verleid een decreet te doen uitgaan 

waarmee het verboden werd verzoeken te richten tot iemand anders dan 

hem. Samenspanners troffen de door Darius geliefde jood Daniël biddend 

aan. Zij verklapten het aan de koning, die zich tot zijn spijt gebonden zag 

aan zijn verbod - een wet immers van Meden en Perzen. Als straf werd 

Daniël in de leeuwenkuil gesmeten; Darius zei dat Daniël maar moest 

zien of zijn god hem kon redden. De leeuwen deden hem geen vlieg 

kwaad.  

 

Rubens schilderde leeuwen in dezelfde stijl 

als zijn weelderige vrouwen. Voordat hij 

aan het schilderij begon, maakte hij een 

studie van alleen een leeuw, te zien op de 

illustratie rechts. Dezelfde leeuw staat op 

het schilderij in het midden, links van Da-

niël. 

 

Dit werk is gekoppeld aan Daniël 6:17  

  Geloof in Kunst 
door Trijnie Meijer 

  Zo Gezegd 

door Trijnie Meijer 
door Trijnie Meijer 

  Quiz over Daniël 

1. Welke naam kreeg Daniël van de hoofdeunuch? 

a) Azarja Abednego 

b) Misaël Mesach 

c) Chananja Sadrach 

d) Beltesassar 
 

2. Hoe waren Daniël en zijn vrienden eraan toe nadat ze tien dagen 

    alleen groente hadden gegeten en water hadden gedronken? 
 

a) ze waren zo verzwakt dat ze niet meer konden opstaan 

b) ze konden vliegen 

c) ze zagen er gezonder en beter doorvoed uit  

    dan de jongemannen die Koninklijke spijzen  

    hadden gegeten 

d) ze hebben het niet overleefd 
 

3. Wat schonk God de vier jongemannen? 
 

a) wijsheid en kennis en verstand van alle geschriften 

b) veel geld 

c)  ieder een eigen land 

d) vrijheid 
 

4. Welke gave kreeg Daniël? 
 

a) hij kon zieken genezen 

b) hij kon van stenen brood maken 

c) hij kon in tongen spreken 

d) hij kon visioenen en dromen uitleggen 
 

5. Wat gebeurde er toen de vier jongemannen in de oven werden  

    gegooid? 
 

a) het vuur doofde 

b) ze verbrandden 

c) niets, ze kwamen ongedeerd weer naar buiten 

d) ze werden gered door een engel 
 

6. Waarom bedachten rijksbestuurders een  

     nieuwe wet om Daniël op te laten pakken? 
 

a) omdat ze Daniël niet mochten 

b) omdat Daniël altijd naar tegen ze deed 

c) omdat Daniël het lievelingetje van de koning 

was 

d) omdat de koning Daniël wilde aanstellen over 

het hele koninkrijk 
 

7. Welke straf kreeg Daniël toen hij de wet overtrad? 
 

a) hij moest 30 dagen in de gevangenis zitten 

b) hij werd in de leeuwenkuil gegooid 

c) hij werd weer in de oven gegooid 

d) hij werd het land uitgezet 
 

8. Hoe liep het af in de leeuwenkuil? 
 

a) Daniël werd met huid en haar opgegeten 

b) Daniël moest vechten met de leeuwen, maar 

hij won 

c) de leeuwen deden Daniël niets 

d) hij werd gered door zijn vrienden 
 

9. Wat schreef de koning na deze gebeurtenis aan alle volken? 
 

a) dat straffen in een leeuwenkuil zinloos bleken te zijn 

b) dat de God van Daniël de levende God is die bestaat in eeuwigheid 

c) dat je altijd goed moet nadenken voordat je een nieuwe wet uitvaardigt 

d) dat Daniël de nieuwe koning was 

Oplossingen: 

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

Beren op de weg zien 

Dit betekent: bang zijn voor 

ingebeelde gevaren. 
 

De uitdrukking bevatte oorspron-

kelijk leeuwen, maar wij kennen 

haar vooral met beren. De bron van 

de uitdrukking is Spreuken 22:13, 

“De luiaard zegt: er is een leeuw 

op straat, ik moest eens op het 

plein gedood worden!’ gecombi-

neerd met Spreuken 26:13 “De lui-

aard zegt: Een roofdier op de weg! 

Een leeuw op straat!”. De oor-

spronkelijke betekenis is dus: het 

gebruiken van onwaarschijnlijke 

argumenten om ergens onderuit te 

komen, irreële zaken als excuus 

gebruiken. Daarom zijn beren op 

de weg zoveel als bewust opge-

worpen obstakels, vergezochte 

tegenwerpingen. Daarnaast zijn 

het ook ingebeelde problemen of 

problemen die men zich te over-

dreven voorstelt. Dat de leeuwen 

in het hedendaagse Nederlands 

vaak niet meer in deze uitdruk-

kingen voorkomen, is mogelijk 

een ontwikkeling die geografisch 

bepaald is. In onze 

streken is het on-

mogelijk om zo-

maar een leeuw 

tegen te komen. 

Beren zijn echter 

in het verleden ooit 

inheems geweest. 
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  Open Doors 

De Chinese christen Alimjan 

Yimiti is veroordeeld tot 

vijftien jaar gevangenisstraf 

vanwege het ‘openbaar maken 

van staatsgeheimen aan 

buitenlandse organisaties’.  

 
Alimjan werd in januari 2008 

ge a r r e s t e e r d .  H i j  w o r d t 

beschuldigd van onder meer 

diefstal, spionage en het kopen 

van Chinese staatsgeheimen om 

die vervolgens weer door te 

spelen aan het buitenland. 

Volgens vrienden zit Alimjan 

vast vanwege zijn christelijk 

getuigenis onder de overwegend 

islamitische Oeigoeren. 

 

Door Open Doors is er een 

protestactie op touw gezet om te 

pleiten voor de vrijlating van 

Alimjan. 

Stuur uw brief naar: 

Ambassade van China 

Willem Lodewijklaan 10 

2517 JT Den Haag   

Nederland 

 

Voorbeeldbrief: 
 

[datum] 
 

Your Excellency, 

 

It is encouraging that Article 36 

of the Chinese Constitution 

guarantees freedom of religion or 

belief for all Chinese citizens. 

According to the National Human 

Rights Action Plan, China fully 

implements the policy of freedom 

of religion or belief, protects 

citizens’ right to freedom of 

religious belief and guarantees 

the rights and interests of 

religious believers. I appreciate 

China’s commitment to religious 

freedom expressed in these, and 

other, official documents. 

 

In the light of this commitment, I 

would like to draw your attention 

to the case of Alimjang Yimiti 

from Kashgar, Xinjiang province. 

M r .  Y i m i t i  ( I D  c a r d 

650104197306104712), has been 

sentenced to a 15-year prison term 

having been charged with 

“providing state secrets to overseas 

organisations”. 
 

The charge against Alimjan is 

reportedly based on interviews he 

granted to media outside of China. 

To receive the maximum penalty, 

Mr. Yimiti’s actions must have 

‘caused grave and irreparable 

national damage.’ Considering that 

local sources are convinced that 

Mr. Yimiti is detained for his 

Christian convictions only and also 

bearing in mind previous findings 

of ‘lack of evidence’ against Mr. 

Yimiti, I would be most grateful if 

you could disclose the evidence 

that has come to light against Mr. 

Yimiti and what grave and 

irreparable national damage has 

been suffered. 
 

The UN Working Group on 

Arbitrary Detention ruled Mr. 

Yimiti’s arrest arbitrary in Opinion 

29/2008. Further, the period of 

time Mr. Yimiti was detained in 

pre-trial arrest far exceeded that 

prescribed by the Criminal 

Procedure Law of the People’s 

Republic of China. Based on this 

procedure, he should have been 

either sentenced or released back in 

September 2008. 
 

I am shocked by the heavy 

sentence, based on weak evidence 

and the procedural breaches which 

have occurred. As Mr. Yimiti has 

lodged an appeal, I call upon you 

to ensure that his case will be 

carefully reviewed and ask that 

justice will be done and he be 

released immediately. 
 

I thank you for your time and 

attention to this case and I remain 

confident in China’s commitment 

to fundamental human rights and 

the due legal process. 
 

Yours faithfully and respectfully, 

[voor- en achternaam] 

[land] 

 

Let u bij het versturen van uw brief 

op de volgende richtlijnen: 

- Vermeld in uw brief of kaart 

NIET de naam Open Doors  

- Vermeld niet uw (email)adres, 

maar alleen uw naam en land als 

afzender voor de veiligheid. 

 

ACTIE VOOR VRIJLATING ALIMJAN door Trijnie Meijer 

www.darkandlight.org 
Volgens schattingen leven er wereldwijd ongeveer 650 miljoen mensen 

met een handicap. 80% van hen woont in ontwikkelingslanden. Volgens 

VISION2020 zijn er wereldwijd 45 miljoen blinden en 269 miljoen 

slechtzienden. In 80% van de gevallen is blindheid te voorkomen of te 

behandelen.  

Het is niet verwonderlijk dat handicaps in ontwikkelingslanden veel meer 

voorkomen dan in de Westerse wereld. Kenmerken van een lage 

levensstandaard zijn o.a. vuil drinkwater, slechte sanitatie en eenzijdige 

voeding. Deze factoren hebben een negatieve invloed op de gezondheid, 

waardoor (infectie-)ziektes gemakkelijk kunnen optreden. Tel daarbij op 

het gebrek aan goede gezondheidszorg. Daar waar mensen geen toegang 

hebben tot vaccinaties, medicijnen of operaties, is de kans groot dat 

ziektes leiden tot permanente gezondheidsschade of handicaps. 

Samengevat moet de conclusie zijn dat handicaps waaronder blind- en 

slechtziendheid vooral een armoedeproblematiek is. 

Goede oogzorg moet voor iedereen beschikbaar zijn, zodat niemand 

onnodig blind door het leven hoeft te gaan. In onze wereld moeten 

mensen met een handicap niet worden achtergesteld, maar volwaardig 

meedoen in de maatschappij. Ieder mens waardevol is in Gods ogen. De 

stichting Dark & Light heeft als missie om lokale organisaties in 

ontwikkelings–landen te ondersteunen die 

zich inzetten voor betere oogzorg en 

acceptatie en integratie van mensen met 

een handicap in de maatschappij.  

www.religieuserfgoed.nl/ 
De Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), opgericht in 

1977, heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en 

de kennis van de objecten van geschiedenis en kunst in de Nederlandse 

kerken en kloosters. Het is een instituut voor kerkelijke kunst, dat 

registratiegegevens van het kunst- en cultuurbezit in kerken en kloosters 

in Nederland beheert ten dienste van onderzoek door derden en ter 

ondersteuning van kerkelijke collectiebeheerders. Hierbij is 

het streven alle gegevens in de nabije toekomst digitaal te 

kunnen aanbieden. 

U kunt aankondigingsborden vinden op de site, maar ook 

zandlopers die welbespraakte dominees bij de les hielden 

in de tijden dat deze soms uren bleven preken en zelfs 

dooptuinen en aflaatbrieven. Een site waar u wel een 

poosje op kunt vertoeven. 

www.ru.nl/kaski/ 
Het Kaski is het expertisecentrum over religie en samenleving. Vanuit 

hun jaren–lange ervaring – als één van de oudste sociaal-wetenschappe–

lijke instituten in Nederland – hebben ze veel deskundigheid opgebouwd 

over kerk, geloof, religie en samenleving. Ze volgen de godsdienstige en 

levensbeschouwelijke ontwikkelingen binnen de samenleving. Hierdoor 

kunnen ze gericht onderzoek doen en passend beleidsadvies uitbrengen 

dat voor onze 

opdrachtgevers 

direct toepasbaar is. 

www.blocnoot.nl 
Een site waar Christelijke amateurschrijvers hun verhalen kunnen 

plaatsen en waar u 
ze kunt lezen. 

www.naardensebijbel.nl 
Michel Kempeners is woordkunstenaar. Hij doceert voordrachtkunst aan 

het Conservatorium van Hasselt. Naast talloze optredens met kamermu–

ziekensembles en opdrachten in de media, legt hij zich de laatste jaren 

vooral toe op het "zeggen" van bijbel- en andere spirituele teksten. Op de 

site kunt u luisteren naar bijbelverzen die worden voorgelezen en psalmen 

die worden gezongen. 

Reli-Links 
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MOPPEN: 
 

Een vriend van me erfde 40 hectare 

landbouwgrond met een aantal nogal 

bouwvallige opstallen. Hij had gehoord dat 

stadsmensen die buiten wilden wonen zulke 

stallen en schuren wel opkochten om ze te 

laten verbouwen in landelijke stijl. Hij bood er 

een te koop aan. Al gauw kwam een gegadigde 

langs om te kijken en zei: "Ik ben wel 

geïnteresseerd. Valt er aan de prijs nog wat te 

doen?"  "Jawel," zei mijn spraakzame vriend. 

"Hij kan omhoog."  
 

Wanneer zegt een Chinees “Goede Morgen”? 

Als hij Nederlands heeft geleerd. 
 

Er belt een collectant aan de deur. Een vrouw 

doet open. Het blijkt een collecte te zijn voor 

de vrijwillige brandweer. "Kees," roept de 

vrouw naar achteren, "'t is voor de vrijwillige 

brandweer." Roept Kees terug: "Geef ze maar 

twee emmers water mee." 

De onderwijzer heeft het over vliegende 

vissen. "Heeft iemand van jullie die ooit 

gezien," vraagt hij? "Ja, ik," roept Ernst, "op 

de markt, toen twee vishandelaren ruzie 

hadden!"  

Er staat een oen voor een koekoeksklok. Zegt 

de klok: "Koekoek, koekoek, koekoek, koekoek!" 

Zegt de oen: "Ik weet heus wel dat het 1 uur is 

hoor! Dat hoef je me niet vier keer te 

vertellen!"  

Hoe noem je een teek die danst? 

Een discoteek 

Een jongen van tien jaar en een jongen van vijf 

jaar staan naast elkaar. Zegt de jongen van 

tien jaar: “Ik ben een tiener.” Waarop de 

jongen van vijf antwoordt: “Ik ben een vijver!!” 

Een Nederlander vraagt aan een Belg die net 

terug is van safari: “Wat voor beesten heb je 

allemaal gezien?” Belg: “Apen, tijgers en 

leeuwen, dangeroes…” Nederlander: 

“Dangerous, bedoel je geen kangoeroes?” Belg: 

“Nee, dangerous. Er stonden overal bordjes: 

Dangerous, Dangerous.” 

De leeuwenkuil 

 

Na de dood van koning Belsazar heerste Darius, koning van de 

Meden, over het land. Hij gaf het bestuur in handen van drie 

mannen. Een van hen was Daniël. Darius merkte algauw dat Daniël 

beter was dan zijn andere twee raadgevers. De koning wilde het 

bestuur over het land in handen geven van Daniël alleen. 

Daar waren de twee anderen niet zo blij mee. Ze zonnen op een 

manier om Daniël zwart te maken bij de koning. Ze probeerden 

hem op een fout te betrappen. Dan zouden zij de koning kunnen 

vertellen dat Daniël een bedrieger of leugenaar was. Maar dat 

was niet zo eenvoudig, want Daniël was een goed en rechtvaardig 

man. Maar ten slotte hadden de raadslieden toch iets gevonden. 

Samen gingen ze naar de koning. “Majesteit, wilt u deze wet 

bekrachtigen? Er staat in dat u een god bent en dat iedereen die 

andere goden aanbidt in de leeuwenkuil gegooid moet worden.” 

Dat beviel de koning wel, dus tekende hij. 

Daniël kende de nieuwe wet wel, maar hij bleef toch bidden tot 

God. Zijn leven lang had hij op zijn minst drie keer per dag 

gebeden. Geknield bij het raam dat gericht was op Jeruzalem 

dankte hij God voor al Zijn zegeningen. Hij bad voor zijn volk. Hij 

hoopte dat er eens een dag zou komen dat de joden weer terug 

konden gaan naar Jeruzalem. De vijanden van Daniël stonden 

onder zijn raam en zagen hem bidden. Zij gingen naar de koning. 

“U heeft toch een nieuwe wet ondertekend? Nou, Daniël houdt 

zich niet aan die wet. Hij bidt elke dag nog steeds tot zijn eigen 

God.” 

Lees volgende maand hoe het verder ging met Daniël.  


