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In onze gemeente komt het voor, dat er 

doopgetuigen optreden bij de doop van een kind. In 

het papiaments heten ze “padrino”  en “madrina”. 

Het zijn en optreden van doopgetuige is een oude 

traditie. Maar niet altijd is de diepe inhoud ervan 

bekend. Daar wil ik in dit artikel op ingaan. 

We komen de doopgetuigen voor het eerst tegen in 

de vroege kerk.  De kerk vereiste toen, dat bij de 

doop van haar leden personen aanwezig waren, die 

dienden als getuige en garant stonden voor het 

nakomen van de beloften, die bij de doop gedaan 

werden. 

 

Oorsprong 
In het Oude noch in het Nieuwe Testament komen 

we het tegen, dat getuigen aanwezig zijn bij de 

besnijdenis. In het Nieuwe Testament lezen we niet 

van getuigen bij de doop. Voor het eerst worden de 

doopgetuigen genoemd in tractaten van de 

kerkvader Tertullianus (2e eeuw) Voor wat betreft 

de kinderdoop komen we de doopgetuigen tegen in 

De Baptismo 18 en voor wat betreft de 

volwassendoop in De Corona Militis 3. Hij noemt 

de doopgetuigen “sponsores”. In veel gevallen 

waren dat de ouders zelf. Ook in de 5e eeuw was dat 

nog gewoon. De kerkvader Augustinus vond het een 

natuurlijke zaak, dat de ouders hun kinderen naar 

het doopvont brachten en in hun plaats de vragen 

beantwoordden. Augustinus gewaagt ook van 

meesters, die kinderen van slaven naar het doopvont 

brachten en welwillende personen, die wezen en 

vondelingen ten doop hielden. 

De Joden kenden wel doopgetuigen. Bij de 

proselietendoop was het vereist, dat er twee of drie 

getuigen aanwezig waren. Waarschijnlijk hebben de 

christenen deze Joodse gewoonte overgenomen. De 

term “martyres” (getuigen) was overigens in de 

vroege kerk onbekend. Wel gebruikte men de term 

“compatres”. Dit sloeg op de praktijk, waarbij de 

doopouders, of in hun afwezigheid de 

dichtsbijzijnde familieleden) het kind uit het 

doopwater haalden (kinderen werden gedoopt door 

onderdompeling). Het kan ook zijn, dat het instituut 
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van de doopgetuigen zijn oorsprong vond in de 

Romeinse rechtspraak. De Romeinse wet bepaalde, 

dat er bij het sluiten van een overeenkomst of 

contract getuigen aanwezig waren. In zekere zin is 

de doop ook een overeenkomst. De doopouders 

spreken bij het doopvont uit bepaalde verplichtingen 

te zullen nakomen. De leiders van de christelijke 

kerk vonden, dat daarbij getuigen aanwezig moesten 

zijn. 

Volgens de traditie is het instituut van de 

doopgetuigen ingesteld door de Romeinse bisschop 

Hyginus in 154. Wel is duidelijk, dat in de 4e en 5e 

eeuw het instituut volop bekend is. 

Volgens sommige bronnen vindt de praktijk van de 

doopgetuigen niet zijn oorsprong in de kinderdoop, 

maar in een andere gewoonte. Een volwassen 

heiden, die gedoopt wilde worden, moest begeleid 

worden door een christen, die bekend was bij de 

bisschop. Deze moest dan garant staan voor de 

dopeling en hem begeleiden. 

 

Taak 
Wat was nu de taak van de doopgetuigen? Toen de 

kinderdoop in de vroege kerk in zwang raakte, 

waren de doopgetuigen degenen, die in de plaats 

van het kind belijdenis deden en de vragen 

beantwoordden. Ze stelden zich garant voor het kind 

en beloofden het christelijk op te voeden. 

In de eerste tijd traden de ouders zelf op als 

doopgetuigen, maar langzamerhand kwam het 

instituut van de doopgetuigen op. Vaderschap en 

peterschap, moederschap en meterschap werden 

naast elkaar gesteld. De ouders waren zelf wel 

verplicht om hun kind christelijk op te voeden, maar 

de peter en de meter als geestelijke verwanten 

stonden hen daarin bij. 

De doopgetuigen namen ook de taak van de ouders 

over als deze niet in staat waren om hun kind zelf 

godsdienstig op te voeden of als ze deze taak 

verwaarloosden. 

De doopgetuigen staan dus de ouders bij in de 

christelijke opvoeding van het kind. Ze beloven bij 

de doop van hun petekind trouwe voorbede voor het 

De nieuwe rubriek van 

jeugdpredikant ds. Wouter Smit. 
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kind te doen en het een voorbeeld 

te geven door een christelijke 

levenswandel, het te onderwijzen 

in het evangelie en het kind te 

helpen te blijven bij Christus en 

zijn gemeente. Al Augustinus 

schreef hierover (Serm. 116, De 

Temp.). 

In de protestantse kerk wordt het 

kind in de regel gedoopt 

temidden van de gemeente. Dit 

heeft de functie, dat de gemeente 

getuige is van de doop en de 

doopouders kan helpen in de 

christelijke opvoeding en het 

christelijk onderwijs. De 

gemeente, die getuige is, wordt 

zo medeverantwoordelijk. Dat 

kan natuurlijk alleen, als de 

ouders en hun kind(eren) 

regelmatig ter kerke komen en 

meelevend zijn. We mogen dit 

laatse daarom ook aan de 

doopouders vragen. In zekere zin 

treden de doopgetuigen op 

namens de hele gemeente als ze 

het op zich nemen de ouders te 

helpen bij de christelijke 

opvoeding van het gedoopte 

kind. De doopgetuigen mogen 

ook uitspreken temidden van de 

gemeente, dat ze daartoe bereid 

zijn. 

 

Vereisten 

Waaraan moest iemand voldoen 

wilde hij peter en zij meter zijn? 

Elke doopgetuige moest zelf 

gedoopt zijn en in volledige 

gemeenschap met de kerk staan. 

Men moest meerderjarig zijn. En 

men moest bekend zijn met de 

grondbeginselen van het 

christelijk geloof, het Credo 

kennen, het Onze Vader en de 

Tien Geboden. 

Hoeveel doopgetuigen? 

Aanvankelijk bestond er geen 

regel voor wat betreft het aantal 

doopgetuigen, hoewel men één 

doopgetuige voldoende vond. 

Later werd het gebruikelijk, dat 

er twee doopgetuigen optraden, 

een  manne l i j ke  en  een 

vrouwelijke. Soms trad er een 

groot aantal doopgetuigen op. 

Het Concilie van Trente (1545-

1563) stelde daar paal en perk 

aan. Het stond slechts een of twee 

doopgetuigen toe. Als het er twee 

waren, mochten ze niet van 

hetzelfde geslacht zijn. 

 

Verhouding doopouders-

peetouders-dopeling 
Namen als  “patr ini”  en 

“matrinae” (Latijn voor peter en 

meter) lijken aan te geven, dat de 

verhouding tussen dopeling en 

peetouders intiem was. Die 

verhouding werd zelfs als zo 

nauw beschouwd, dat keizer 

Justinianus een huwelijk tussen 

doopgetuigen en peetkinderen 

verbood. Aan de andere kant 

bleef de praktijk, dat ouders 

doopgetuigen werden voor hun 

eigen kinderen, nog bestaan tot in 

de 9e eeuw. Toen werd het 

verboden door het Concilie van 

Mainz (813). In de Rooms-

Katholieke Kerk is  een 
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geestelijke relatie tussen een 

doopgetuige en de gedoopte en 

doopgetuigen en ouders van de 

dopeling nog steeds een 

verhindering voor een huwelijk. 

In de protestantse kerken is de 

instelling van de doopgetuigen 

niet  altijd bekend. Veel 

protestantse kerken staan het toe, 

maar vereisen het niet. Velen 

binnen de protestantse kerken 

vinden deze peters en meters niet 

meer nodig. Men vindt, dat de 

ouders zelf verantwoordelijk zijn 

voor de christelijke opvoeding 

van hun kind(eren). In Nederland 

ben ik in de protestantse kerk de 

instelling van de doopgetuigen 

niet tegengekomen, in Hongarije 

wel. En hier op Curaçao kennen 

we deze traditie dus ook. 

 

Conclusie 

De instelling van doopgetuigen 

kan nuttig zijn als men maar wel 

de inhoud hiervan beseft. Het 

moet meer zijn dan een oude 

traditie. Het is begrijpelijk, dat 

men als doopouders goede 

vrienden of nabije familie 

uitkiest. Maar wil men de traditie 

van de doopgetuigen recht doen, 

dan zal men als doopgetuigen 

mensen uitkiezen, die in de 

christelijke traditie staan, 

daarmee bekend zijn en bereid 

zijn deze traditie over te dragen 

aan het gedoopte kind en zo met 

d e  d o o p o u d e r s  m e d e 

verantwoordelijk zijn voor de 

christelijke opvoeding. De kerk 

mag van de doopouders ook 

vragen mensen als doopgetuigen 

uit te kiezen, die aan deze criteria 

voldoen. Aan de doopgetuigen 

zullen immers in de doopdienst 

vragen in deze richting worden 

gesteld en men mag verwachten, 

dat de doopgetuigen deze oprecht 

(kunnen) beantwoorden. 
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shadow of death’ or serious 

situations that threaten our lives 

and wellbeing, and for which 

there is no scientific solution. 

I now take us to the Bible for its 

insights on Hope, which is re-

ferred to as a virtue (1Cor.13:13); 

that is possessed of the quality of 

moral righteousness, rectitude or 

uprightness. The Hebrew word 

‘batah’ and the Greek word 

‘elpis’ translate hope, which had 

the neutral meaning, “expectation 

of either good or evil”; but now 

hope means expectation of only 

the positive outcome. In the Old 

Testament, God is the Hope of 

his people, Israel (Jer.14:8); 

while in the New Testament, 

Christ is described as the Chris-

tian Hope (1.Tim.1:1). Through 

Christ’s resurrection, the Chris-

tian hope is bestowed on all the 

regenerate or saved, who abound 

in hope through the Spirit 

(Rom.5:13). A hope that em-

braces salvation, that essential 

grace or gift from God, and looks 

to future expectations (Rom.8:24-

25), with its ultimate objective 

being the blessedness of God’s 

Kingdom (Acts2:26; Tit.1.2). 

Such hope produces the moral 

fruits of joyful confidence in God 

(Rom. 8:28); exercises amazing 

patience in tribulation (Rom.5:3); 

and perseverance in prayer 

(Rom.5:3); anticipates an actual 

righteousness (Gal.5:5) and thus 

is good, blessed and glorious 

( 2 . T h e s s . 2 : 1 6 ;  T i t . 2 : 1 3 ; 

Col.1:27). This hope stabilizes 

the soul like an anchor by linking 

it to God’s steadfastness and 

surety (Heb.3:6; 6:18-19). 

Human hope is both its author or 

source, Christ or God, the one in 

whom it is placed (1.Tim.1:1; 

Jer.17:7); and the condition or 

thing hoped for, heaven, peace 

etc. (1.Jn.3:3; Col.1:5). In the 

Church hope is a collective con-

cept as can be seen in Paul’s’ ex-

hortation of the believers to hope 

for reunion with their deceased 

brethren (1Thess.4:13-18); and 

    

MeditationMeditationMeditationMeditation    
Hope : The Human Sanity and Survival Mechanism 

By Rev. Leander Warren 

This meditation is prompted by 

the recent miraculous rescue of 

the thirty three (33) Chilean min-

ers who were trapped for more 

than two months in the bowels of 

the earth, which should in normal 

circumstances have been their 

grave. The miners credit their 

survival to the hope against hope 

attitude they took - that is, to 

continue hoping even though it 

may be in vain.  So what is the 

concept of hope or how do we 

understand hope, this daring to 

believe or trust in a positive out-

come which the historical scien-

tific evidence says is not possi-

ble.  Let us, therefore, for a little 

while explore this biblical con-

cept or theme of hope to gain a 

sense of its value to human life 

and survival. 

Hope can be defined as “positive 

attitude, thinking, emotion”; 

“belief in a desirable future real-

ity for which there is no concrete, 

scientific evidence or proof”; “a 

daring to believe in a positive 

outcome in the face of contrary 

scientific prognosis and factual 

historical evidence”; “living in 

the present but with anticipation 

of an unverifiable future reality”; 

“to desire with expectation of 

fulfillment”. Defined as such, it is 

clear that hope is that emotional 

connection to life that helps us 

cling to life even when all expert 

pronouncements say that we are 

no longer part of life (dead). It is 

our sanity and survival mecha-

nism without which we would 

quickly give up and lose our san-

ity when facing ‘valley of the 
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pastors hope for converts that 

they be made perfect (2.Cor.1:7; 

Col.1:28). As Chief Shepherd, 

Christ also expresses the hope 

that his own, the sanctified, will 

behold his glory through earnest-

ness of the Spirit within their 

hearts and in the Church 

(Jn.17:24; Rom.8:16-17). Hope 

is resurrection centered theology, 

in the awareness that Christ’s 

resurrection is the beginning and 

promise of that which is yet to 

come or be fulfilled. It is reason-

able to conclude, therefore, that 

hope is that capacity which helps 

us human beings to cope and 

maintain our sanity, as well as, 

makes life bearable, and possible 

in the face of the many ‘valley of 

the shadow of death’ moments 

that we experience, a s we go 

through this pilgrimage of life. 

Amen. 

Ω 

P. Jan Boodt, voorzitter 

Maritza Bakhuis, namens de Fortkerk 

Franklin James en Jan Teeuwen namens de Ebenezerkerk 

Orlando Griffith, namens de Emmakerk 
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daarna als we weer slecht bij kas 

komen te zitten?. 

Daar is het volgende op bedacht. 

Er is een stichting opgericht waar 

speciaal zeer kundige mensen in 

zitten die weten hoe het geld kan 

worden geinvesteerd zodat het  

meer geld zal opleveren. Want 

als we het geld gewoon op een 

spaarrekening zouden zetten 

zouden we er wel wat rente voor 

krijgen maar door met het geld te 

gaan investeren krijgen we er 

meer voor terug. En als we 

voldoende opbrengst krijgen 

kunnen we ervoor zorgen dat de 

kerk altijd voldoende geld heeft 

om aan haar verplichtingen te 

voldoen. 

In het stichtingsbestuur zitten 

mevr Evelyn Kruithof, de heer 

Pim van der Burg, de heer Joop 

Snel en twee leden van de 

kerkvoogdij mevr Maritza 

Bakhuis en de voorzitter, Jan 

Boodt. Zij gaan er voor zorgen 

dat het geld goed belegd wordt. 

De belegging moet wel zodanig 

zijn dat niet belegd wordt in voor 

de kerk ontoelaatbare fondsen, 

dus niet in wapentuig of andere 

voor een kerk niet vriendelijke 

zaken. Bovendien moet het zo 

zijn dat het geld niet kwijt kan 

raken zoals in het verleden wel 

eens is gebeurd. Dat is allemaal 

geregeld in de stichtingsakte.  

Deze stichting is een van de 

manieren om de VPG weer 

financieel gezond te maken. En 

wilt u daaraan bijdragen? Dat 

kan – gewoon op de manier 

waarmee we altijd al afsluiten: 

  

Het bekende 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! 

door P. Jan Boodt 

Van de Kerkvoogdij 

Beste kerkleden,  

 In dit bericht willen we even wat 

aandacht vragen voor een 

speciaal onderdeel van de 

kerkvoogdij.  

De kerkvoogdij zorgt er voor dat 

uw vrijwillige bijdrage, de 

bijdrage in de collectes en ander 

donaties gebruikt worden voor 

het onderhoud van de kerk. 

Onderhoud dat bestaat uit de 

salarissen van de kosters, de 

schoonmakers, de administratie, 

de extra toelages van de 

dominees, de kosten van water en 

licht, het onderhoud van de 

begraafplaatsen en alles nog 

meer. Kortom alles wat te maken 

heeft met de financiën die nodig 

zijn om de kerk draaiende te 

houden. De kerkvoogdij moet er 

voor zorgen dat we voldoende 

geld hebben om dat allemaal te 

kunnen regelen.  

Maar...., met de vrijwillige 

bijdrage en de collectes alleen 

komen we er niet. Hoe dan aan 

voldoende geld te komen?.  

We kunnen natuurlijk wel geld 

gaan lenen bij de bank, maar dat 

kost ook weer extra geld. Rood 

staan op de bankrekening mag 

soms wel, maar kost ook geld. En 

om dat nu in de toekomst goed te 

regelen is het volgende gedaan: 

 De pastorieen in de Oranjestraat 

en de Cas Coraweg zijn verkocht. 

Dat was ook nodig want beide 

huizen moesten voor veel geld 

opgeknapt worden. En dat geld 

hadden we nu juist niet. En 

bovendien willen de huidige  

dominees graag zelf uitkiezen 

waar en hoe ze willen wonen. 

Dus een huis huren is veel 

handiger.  

Maar wat doen we dan met dat 

geld van die huizen? Gaan we dat 

zo maar opgebruiken en wat 

 

VOX DEOVOX DEOVOX DEOVOX DEO    

Wat blijft het toch stil 

De ‘vox populi’ hebben we 

gehoord, gelezen en gezien in de 

v e l e  r e a c t i e s  o v e r 

discriminerende uitspraken van 

zeggen en schrijven een paar 

mensen, die uit een bepaalde 

politieke hoek komen en die 

menen de hele vox populi te 

vertegenwoordigen. 

Niets is minder waar. Gelukkig 

h e e f t  o n z e  C u r a c a o s e 

gemeenschap nog genoeg 

‘zelfreinigingsmechanisme’ om 

die walgelijke uitspraken te 

neutraliseren ( uitspraak van 

Procureur-Generaal Dick Piar ). 

Lezendeweg tijdens de afgelopen 

week kreeg ik het  a ls 

emerituspredikant een beetje 

benauwd. Allemaal goed en wel, 

het ‘vox populi’ is genoegzaam 

duidelijk naar voren gekomen, 

door de een als een hooghartige-

machts-opstelling van: wij 

regeren nu en door de andere 

kant als contrareactie van: ‘Dit 

pikken we niet’! 

Ik begon beter te lezen, te 

luisteren en te kijken of ik ergens 

dan ook de ‘vox Deo’ kon 

ontdekken. Misschien heb ik wat 

gemist, maar nergens  als een 

reactie op hetgeen er zich 

afspeelde binnen in onze 

gemeenschap.  

Waar bleef en waar blijft de Kerk 

in dit vraagstuk? 

In de loop der eeuwen heeft de 

Christelijke Kerk in het algemeen 

toch altijd een beduidende rol 

willen spelen in elke rechtsstaat! 

De kerk spreekt recht! Ging de 

kerk daar niet altijd prat op? 

De geestelijkheid van vele 

Protestantse kerken droegen en 

dragen de toga, een symbool 

voor “Gods Woord sprekend 

recht”. De Rooms Katholieke 

Kerk gaat zelfs nog veel verder 

en geeft de Paus te Rome het 

alleenrecht van het dragen van de 

tiara= trias politica in één 

pauselijke kroon.  

Me dunkt, heel wat pretenties! 

Maar waar blijft de kerk dan nu? 

Ik schrijf dit stuk niet als 

bui tenstaander ,  maar  a ls 

emeritus, die bijna 47 lange jaren 

gegeven heeft als dienaar van 

Kerk, volk en samenleving in 

verschillende gedaanten. En nog 

sta ik met beide benen in de kerk, 

die ondanks alles het lichaam van 

Christus is. 

Maar Christelijke kerken, waar 

blijven jullie met je protest en 

met je getuigenis. Hierbij denk ik 

aan onze reformator, Dr. Martin 

Luther, die het Protestantisme als 

volgt uitgelegd heeft: 

Het woord komt uit het 

Latijn=Protestare en heeft een 

tweeledige betekenis: 

A. Een protest tegen alles 

wat tegen Vox Deo 

indruist, een protest tegen 

alle mensonterende 

rechtsverbrekers. 

B. Een getuigens van je 

geloof in onze Heer Jezus 

Christus als de enige 

Goede Herder over de 

schapen=mensen.  

Ik weet bijna zeker dat de 

verdeeldheid in en tussen de 

kerken mede schuldig is aan de 

ve r d e e l dh e i d  b i nn en  d e 

Curacaose samenleving. De 

president van het Hof, mevrouw 

mr. L. Hoefdraad heeft hieraan 

haar gedachten gewijd bij de 

installatie van nieuwe rechters 

voor het gemeenschappelijk Hof. 

Ik ben bang dat de Bijbelse 

woorden uit Lucas hoofdstuk 12, 

vers 48b zeker van toepassing 

zijn op de Christelijke kerken. 

Jezus zegt daar:” Van een ieder, 

wien veel gegeven is, zal veel 

geeist worden en aan wien veel is 

toevertrouwd , van hem zal des te 

meer gevraagd worden” 

 

Op het moment dat de Kerken 

weer als een eenheid het 

Evangelie van de Goede Herder 

gaan verspreiden, zal onze 

gemeenschap er anders  uitzien. 

 

Ds. Jan Jonkman-em 
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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 

hervat. 

 

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 

bieden om uw VPG Nieuws 

direct, nadat de kopij naar de 

drukker is gegaan, via e-mail te 

ontvangen. 

 

De maandelijkse kosten van het 

kerkblad bedragen ca ANG 

2.000,- per maand. Een flink 

b e d r a g  o p  h e t  b ud ge t . 

Toezending via e-mail kan dus 

een belangrijke besparing 

opleveren op de portokosten. 

 

Bent u geïnteresseerd om de VPG 

Nieuws elektronisch te ontvangen 

meldt u dan aan middels het 

zenden van een e-mail met uw 

naam en huidig postadres naar de 

redactie, via e-mail adres: 

vpgnews@gmail.com en u 

ontvangt uw VPG Nieuws in 

kleur. 

For those of you who are inter-

ested we are offering the possibil-

ity to have the VPG News sent to 

you by email, as soon as the 

printer’s copy is available. 

 

This way we can save on our 

costs of about ANG. 2,000.00 per 

month. 

 

If you are interested in receiving 

the VPG News by email, please 

subscribe by sending an email to 

the editorial staff, email address: 

vpgnews@gmail.com and you 

will receive your next VPG News 

in colour. Please, also include 

your name and street address. 

 

Krijnie Wout.  

VPG Nieuws (News) via Email 

 

 

 

 

 

 

Bijbelleesrooster 
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Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

 

 

1 november 

2 november 

3 november 

4 november 

5 november 

6 november 

7 november 

8 november 

9 november 

10 november 

11 november 

12 november 

13 november 

14 november 

15 november 

16 november 

17 november 

18 november 

19 november 

20 november 

21 november 

22 november 

23 november 

24 november 

25 november 

26 november 

27 november 

28 november 

29 november 

30 november 

1 december 

2 december 

3 december 

4 december 

5 december 

6 december 

7 december 

8 december 

9 december 

10 december 

11 december 

12 december 

13 december 

14 december 

15 december 

16 december 

17 december 

18 december 

19 december 

20 december 

21 december 

22 december 

23 december 

24 december 

25 december 

26 december 

27 december 

28 december 

29 december 

30 december 

31 december 

 

Lucas 6:17-36 

Psalmen 46:1-11 

Haggai 1:1-15 

Haggai 2:1-23 

2 Tessalonicenzen 1:1-12 

2 Tessalonicenzen 2:1-17 

Lucas 20:27-47 

Jesaja 12:1-6 

2 Tessalonicenzen 3:1-18 

Maleachi 3:13-4:6 

Openbaringen 14:1-20 

Lucas 6:37-49 

Lucas 20:1-26 

Lucas 21:1-19 

Lucas 21:20-38 

Jeremia 23:1-20 

Jeremia 23:21-40 

2 Samuel 5:1-12 

Psalmen 93:1-5 

Johannes 18:28-40 

Psalmen 96:1-13 

Psalmen 97:1-12 

Psalmen 99:1-9 

Psalmen 122:1-9 

Johannes 6:14-35 

Romeinen 13:1-14 

Lucas 17:11-37 

Mattheus 21:1-11 

Ezechiel 3:16-27 

Johannes 1:35-42 

Jesaja 11:1-16 

Romeinen 15:1-13 

Mattheus 3:1-12 

Jesaja 40:1-17 

Jesaja 40:18-31 

Jacobus 1:1-27 

Jacobus 2:1-26 

Jacobus 3:1-18 

Jacobus 4:1-17 

Jacobus 5:1-20 

Jesaja 35:1-10 

Lucas 2:1-21 

Spreuken 3:1-22 

Titus 1:1-16 

Titus 2:1-15 

Titus 3:1-15 

Romeinen 1:1-17 

Mattheus 1:18-25 

Jesaja 8:16-9:7 

Genesis 17:1-22 

Genesis 21:1-21 

Genesis 35:1-21 

Micha 4:1-5:1 

2 Samuel 7:1-17 

Lucas 2:1-21 

Handelingen 6:8-7:2a 

Handelingen 7:54-8:1a 

Psalmen 138:1-14 

1 Kronieken 17:16-27 

2 Kroniken 6:1-21 

Numeri 6:22-27 
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Ebenezer Church  
Oranjestraat 111 
 
07/11  Rev. L. Warren (H.C.) 
14/11  Br. ’d Arcy Lopes  
21/11  Youth and Children 
28/11  Rev. L. Warren (Ad.) 
05/12  Rev. L. Warren (H.C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
07/11  Ds. T. Bakema 
14/11  Br. L. v/d Wolde  
21/11  Ds. W. Smit  
28/11  Ds. T. Bakema 
05/12  Ds. H. Hortensius 
   
 
 
 
 
 
 
 
Emmakerk 
Schottegatweg Oost 67 
 
07/11  Ds. H. Végh  (GSK-dienst) 
14/11  Ds. W. Smit  
21/11  Ds. B.H. Weegink 
28/11  Ds. H. Végh   
05/12  Ds. H. Végh (H.A.) 

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

November 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 

geopend om voor geïnteresseerden een advertentie in ons kerkblad te 

plaatsen. Dit om ook op die manier  te proberen  de druk- en porti 

kosten  te compenseren.  

Teneinde te bereiken dat de prijs geen belemmering hoeft te zijn voor 

adverteren is met ingang van heden de prijs aangepast. Met ingang van 

editie November 2009 zal de prijs per advertentie ANG 60 per 

advertenite bedragen. Neemt u een abonnement voor  de periode van 1 

jaar (10 edities) dan bedraagt de prijs ANG 500,- per jaar.   

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.  

   

Email: vpgnews@gmail.com 

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 

The Priority of Youth MinistryThe Priority of Youth MinistryThe Priority of Youth MinistryThe Priority of Youth Ministry 
By Ludmilla Sampson 

November 2010 VPG NIEUWS 

Did you know that Christian-

ity began as a young people’s 

movement? I am thinking of Je-

sus and His disciples; that is the 

first fact to make quite clear. Un-

fortunately, it is a fact that very 

often we do not think about. But 

it is quite certain that the original 

disciple band was a young men's 

group. Most of the apostles were 

probably teen- or twenty-agers 

when they went out after Jesus. 

Jesus Christ focused a lot on 

young people while He was on 

earth. 

"Real" ministry happens as you 

influence youth who have a 

whole life ahead of them to live 

for Christ. I can truly say that I 

am involved in a ministry that 

should have great impact. Chil-

dren have a whole life ahead of 

them to live for Jesus Christ. 

Over 53% of our world's popula-

tion is under the age of 20, yet 

we have failed in our attempts to 

reach them for Jesus 

Christ. We often violate 

what Jesus said in Mat-

thew 18:10 when he 

said: "See that you do 

not look down on one of 

these little ones." 

As Christians, we often 

react against the youth 

culture, rather than re-

sponding to it with the 

love and compassion of 

Jesus Christ. This is just 

like the disciples in 

Matthew 18 who tried to 

prevent children and 

young people to bother 

Jesus. Young people 

today want to have a 

sense of belonging. 

They want to know that 

they are also part of the 

change that should be 

made.  

Teens of today need adults. They 

need adults in their lives who will 

pray for them. Take a good look 

at the teens in our church, in our 

neighborhood, or in our home, 

are you praying for 

them? That may be the 

only prayer they will 

ever have said on their 

behalf. 

Isaiah 40:11 says: 

"Like a shepherd He 

will tend His flock, In 

His arm He will gather 

the lambs, and carry 

them in His bosom." 

This brings me to John 

chapter 21 and Jesus' 

message to Peter. One 

will think that Jesus 

was only talking to 

Peter about shepherd-

ing His sheep. Two out 

of the three responses 

that Jesus gave to Peter 

were "If you love me, 

care for my lambs." 

Loosely translated it 

means "to care for the young 

sheep." This reminds us to keep 

close to those who are close to 

God's shepherd heart-the young 

people. This next generation will 

have one million more teenagers 

than ever. There will be more 

young people Jesus desires to 

bring closer to Himself. We must 

never think that ministering to 

youth is not that significant. So 

let us of the VPG start to nurture 

our youth the best way we can. 

The youth of today is the present 

and the future church. 

 

What Does a Youngster/Teen-, 

twenty-ager Look for in a 

Church? 
The ten most important things 

are:  

#1 - A welcoming atmosphere 

where you can be yourself. 

#2 - Quality relationships with 

other teenagers. 
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#3 - A senior pastor who under-

stands and loves teenagers. 

#4 - Interesting preaching that 

tackles key questions. 

#5 - Spiritual growth experiences 

that actively involve you. 

#6 - Fun activities. 

#7 - Engaging music and wor-

ship. 

#8 - Quality relationships with 

adults. 

#9 - Multiple opportunities to 

lead, teach, and serve. 

#10 - A fast-paced, high-tech, 

entertaining ministry approach. 

 

Ω 

 

Special Activities EBENEZER 

Nov 21 – Youth & Children Service  

                Ebenezer Church’s Anniversary 

Service 

Nov 28 – Harvest – Thanksgiving Service 

                Church Appreciation Day 

                1st Sunday of Advent 

Dec 10 – Christmas Lunch – Victoria Club 

& Senior Members 

               “White Christmas” Gala Show 

Dec 12 – Christmas Dinner WMG 

Dec 13 – Christmas Social Men’s Fellowship 

Dec 15 – Christmas Social Bible Study & 

Prayer Group 

Dec 19 – Youth & Children Service 

                Candle Light Service hosted by 

WG 

Dec 25 – Christmas Morning Service (7 pm) 

               Christmas Brunch Youth & Chil-

dren 

Dec 26 – Christmas Sunday Service 

Dec 31 – Watch Night Service 

 

Special Activities Special Activities Special Activities Special Activities  
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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 

Lia Vliegenthart 

 

Kosteres 
Zr. Aurelia Palm  

 

738 1725 

 

 

 

462 6873 

Wijk 2                  Tel. 461 1139 
 

Wijk 2 is vacant 

Nieuws uit de Fortkerk 

 

Wijknieuws Fortkerk 

HHHHuwelijk 

Op 23 oktober j.l. traden Gino 

Campbell en Joanne Bromet in 

het huwelijk. Hun huwelijk werd 

in de Fortkerk ingezegend door 

mij. Wij feliciteren hen van harte 

en wensen hun een stralende 

toekomst toe. 

 

Ds. Hans Végh 

 

Ω 

 

Zeventien oktober 2010 was 

een heuglijke dag voor de 

Fortkerkgemeente. De Fortkerk 

was weer open. Gedurende een 

viertal weken was de Fortkerk 

gesloten. Gesloten om de 

schilders de gelegenheid te geven 

de binnenkant van de Fortkerk op 

te knappen. En dat is dan ook 

schitterend gebeurd.  

Eerst is uitgebreid het orgel 

ingepakt om te voorkomen dat 

stof in de pijpen zou komen. 

Daarna is met behulp van grote 

steigers de oude verf van de hele 

m u u r k a n t  a f g e s t o k e n . 

Vervolgens is een beschermende 

laag die tevens afdekkend is op 

de muur aangebracht. Dat 

afdekkende moet om er voor te 

zorgen dat het salpeterzuur niet 

weer direct uit de muur komt. En 

daarna is de definitieve verflaag 

op de muur aangebracht. Op 

sommige punten is ook de 

gewone verflaag bijgewerkt.  

Nadat dat allemaal is gebeurd is 

er een schoonmaakploeg aan de 

gang gegaan die alle stof grondig 

heeft verwijderd. Met als 

resultaat dat de Fortkerk er weer 

helder en schoon uitziet, 

schitterend wit. 

 

De eerste dienst was een 

gecombineerde jeugddienst onder 

leiding van ds Wouter Smit over 

d e  g e l i j k e n i s  v a n  d e 

onrechtvaardige rechter. Een 

dienst die heel goed is 

aangeslagen. Het commentaar 

van een van de jeugdige 

kerkgangers was dan ook ”zo is 

een kerk tenminste leuk”. 

De tweede dienst op 24 oktober 

werd gehouden door ds Nico 

Sjoer uit Apeldoorn- Nederland 

die als thema van zijn preek het 

woord van Jezus had gekozen in 

Lukas 6:29: “als iemand je op de 

wang slaat keer hem dan ook de 

andere wang toe”. 

  

V a n a f  n u  z u l l e n ,  m e t 

uitzondering van eventuele 

gezamenlijke diensten, weer elke 

zondag  de kerkdiensten in de 

Fortkerk plaats vinden. En nu 

nog een nieuwe dominee. Maar 

daar wordt hard aan gewerkt. 

P.J. Boodt 

Wijkgemeente 2 

Fortkerk 
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Identifeiten 

 

Stof 

Vera en ik zijn nu al bijna twee 

maanden op uw eiland en het stof 

begint een beetje neer te 

dwarrelen. We kunnen al 

zinnetjes zeggen in het 

Papiaments en de container met 

huisraad is goed overgekomen. 

Tjonge, wat is het fijn om weer 

tussen de eigen spulletjes te 

zitten, in onze eigen auto te 

kunnen rijden, in ons eigen bed 

te slapen en weer de beschikking 

te hebben over onze cd’s! (Wat 

voor leven hebben mensen in 

vluchtelingen-  of tentenkampen 

na een ramp eigenlijk, die geen 

huis of haard meer hebben en 

standaard ‘uit de koffer’ moeten 

leven!!) De gitaar was ook 

heelhuids gearriveerd en die heb 

ik direct kunnen gebruiken in een 

dienst voor jong en oud in de 

Fortkerk. Komende maand ga ik 

twee keer voor, één maal in de 

Fort- en éénmaal in de 

Emmakerk. Dat voorgaan in 

kerkdiensten is mijn lust en mijn 

leven, maar ik besef dat we wel 

een vinger aan de pols moeten 

blijven houden wat betreft mijn 

p r i o r i t e i t e n .  W a n t  d e 

voorbereidingen voor een 

kerkdienst kosten mij ruim een 

dag in de week en dat is ook de 

tijd, die ik eigenlijk voor de VPG 

aan het jeugd- en jongerenwerk 

zou moeten besteden. Dus wat is 

hierin wijsheid? Ik daag u uit om 

hierin mee te denken. 

 

VPCO 

In de vorige VPG nieuws had ik 

u beloofd u nog wat meer te 

v e r t e l l e n  o v e r  m i j n 

werkzaamheden op de VPCO-

scholen. Voor de VPCO ben ik 

e i g e n l i j k  e e n  s o o r t 

identiteitsmanager. Ik houd mij 

bezig met vragen als: Wat is de 

bestaande identiteit van onze 

school/organisatie? Wat maakt 

de VPCO (scholen) protestants- 

christelijk? Hoe krijgt het geloof 

in Jezus Christus handen en 

voeten binnen de organisatie?  

 

Smal of breed 

De identiteit van een school zou 

je kunnen opmaken uit  wat er 

staat in de statuten en hoe dat 

wordt vorm gegeven in de 

specifieke godsdienstelementen: 

de maandopeningen, de vieringen 

en de dagopeningen en de 

schoolregels. Maar dat is wat 

men noemt de smalle identiteit. 

Er is ook een zogenaamde brede 

identiteit. Daarvoor kun je 

bijvoorbeeld kijken naar (het 

geloof van) de leerling-populatie. 

Maar volgens mij wordt de 

i d e n t i t e i t  v a n  e e n 

onderwijsorganisatie vooral (uit)

gedragen door het personeel (en 

hun interacties) binnen de 

organisatie. Ik ben daarom 

begonnen met een ronde, waarin 

ik persoonlijk wil kennismaken 

met alle werknemers van de 

VPCO. Met 225 personeelsleden, 

11 bestuursleden en gemiddeld 3  

gesprekken per dag , hoop ik in 

een paar maanden rond te zijn. In 

die ontmoetingen zoek ik naar 

wat de ander beweegt, waar hij of 

zij voor gaat, waar mensen 

tegenaan lopen en wat men van 

mij als jeugdpredikant verwacht 

of wat ik zou kunnen betekenen 

voor de school, de leerlingen of 

het personeel.  

 

Gebed 

Onder de taken van de 

jeugdpredikant valt verder het 

bevorderen van de relatie tussen 

de scholen en de dragende 

kerken. Gebed voor de scholen, 

voor hun personeel en de 

leerlingen is een belangrijke 

bijdrage, die u als gemeente(lid) 

zou kunnen leveren. Ik zal 

proberen om u in komende 

afleveringen gebedspunten aan te 

dragen.  

 

Commissie 

Daarnaast heeft er in het verleden 

een identiteitscommissie bestaan 

binnen de VPCO. Deze werd ook 

wel de ‘Godsdienstcommissie’ of 

‘Commiss ie  Vorming en 

Toerusting’ genoemd werd. Ik 

heb begrepen dat het goed zou 

zijn als deze commissie nieuw 

leven ingeblazen zou kunnen 

worden. Daar wil ik mij samen 

me t  C o r n é  A l d e r l i e s t e n 

(collegapredikant en 

bestuurslid) hard 

voor gaan maken. 

Wat naam betreft 

zouden wij het 

g e w o o n  b i j 

Identiteitscommissie 

(IC) willen houden. 

 

Deze IC adviseert 

de VPCO aangaande 

“identifeiten”, zaken rondom de 

protestants-christelijke identiteit 

van de scholen. Concreet zou dat 

in kunnen houden: 

  

de verdieping in ethische vragen 

(zoals bijvoorbeeld “kun je homo 

en belijdend christen zijn?” of 

“hoe gaan wij als christelijk 

organisatie om met het branden 

van cd/dvd’s?”);  

ondersteuning en coaching van 

h e t  p e r s o n e e l  o p 

‘godsdienst’gebied;  

evaluatie en aanbieden van 

‘godsdienst’materiaal voor bijv. 

dagopeningen;  

o r g a n i s e r e n  v a n 

identiteitsconferenties voor het 

personeel; 

de coördinatie van christelijke 

schoolvieringen op de grote 

feestdagen;  

contacten met de dragende 

kerken. 

 

Het zou goed zijn als een 

gemeentelid uit een van de 

dragende kerken in deze 

commissie plaats zou willen 

nemen.  We schatten in dat we 

eens per maand overdag gaan 

samenkomen. Bent u betrokken 

bij (één van) de VPCO (scholen) 

en geïnteresseerd in identifeiten? 

Wie van u voelt zich geroepen 

om zitting te nemen in de IC? 

Die neme contact op met mij:  

tel: 5232763 of per email:  

 wsmit@VPCO.org  

woutersmit67@hotmail.com 

  

Met vriendelijke groeten, masha 

kumindamentu  

en in Christus verbonden, 

 

Ω 

 

 

Van de Jeugdpredikant 
Door ds. Wouter Smit 
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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 

Het einde van het jaar is alweer 

in  zicht. Nog twee maanden te 

gaan en het vuurwerk knalt weer 

in de nacht van oud op nieuw. 

Als kerk blijven we intussen niet 

stil zitten. Er zijn activiteiten te 

over in onze Emmakerk. De 

activiteitencommissie heeft een 

heel plan van activiteiten 

georganiseerd. We nodigen u en 

jou van harte uit daaraan deel te 

nemen. Stel de organisatoren niet 

teleur. Bovendien bouwen we 

middels deze avtiviteiten aan 

onze gemeenschap. Maar ook 

andere activiteiten zijn  daarvoor 

van belang. Ik noem u: 

 

De gebedsgroep 
Elke dinsdagavond komen we 

van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in 

de consistorie of ten huize van br. 

en zr. Voigt, Alexanderlaan 6, 

Emmastad. We bidden voor kerk 

en wereld, voor zieken en 

eenzamen, voor jong en oud. U 

wordt van harte uitgenodigd 

hieraan deel te nemen 

 

De Bijbelstudie 

We zijn onlangs gestart met de 

b e s p r e k i n g  v a n  d e 

Romeinenbrief. De apostel 

Paulus brengt in deze brief heel 

wat te berde, zoals de 

rechtvaardiging door het geloof 

alleen, de verhouding wet en 

evangelie en de verhouding kerk 

en Israël. We komen één maal in 

de 14 dagen bijeen in de 

consistorie, op donderdag van 

19.30 tot 21.00 uur Voor de data 

zie het kader hiernaast. 

 

De gespreksgroep “onder de 

boom” 
Eenmaal in de14 dagen komen 

we bijeen voor de bespreking van  

een vrij onderwerp. Laatst waren 

de gaven van de Geest aan de 

orde en de volgende keer gaat het 

Wijknieuws Emmakerk  Ds. Hans Végh 

Gebedsgroep: 
Wekelijks op dinsdag van 19.00-

20.00 uur. in de consistorie of in 

Emmastad. 

 

Belijdeniscatechisatie:  

Wekelijks op woensdag van 

19:30-20:30 aan de Kaya Rankil 

71. 

 

Gespreksgroep “Onder de 

boom”:  
Vrije onderwerpen. 

Donderdags op 4 en 18 

November van 19.30-21.00 uur. 

 

Bijbelstudie: 
Romeinenbrief 

Donderdags op 11 en 25 

November van 19.30-21.00 uur. 

 

Koffieochtend: 
Tweede maandag v/d maand van 

9.30 - 11.30 a.m. in de 

consistorie of de Flamboyant. 

ACTIVITEITEN  

Seizoen 2010/2011 

Website: 

Emmakerk.freeservers.com 
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Op 29 oktober a.s. is de eerste 

zangdienst van dit seizoen. We 

beginnen om 19.30 uur in de 

Emmakerk. We zingen dan 

bekende liederen. U kunt liederen 

opgeven bij mij. Er is ook een 

korte meditatie. De volgende 

zangdienst is op 26 november, 

eveneens om 19.30 uur. 

 

Onze zieken 

Br. Benno van Leeuwen bevindt 

zich nog steeds in Nederland. Hij 

is, zoals ik al in het vorige 

nummer van VPG-nieuws 

schreef, aan zijn hart geopereerd. 

Op zichzelf is de operatie 

geslaagd, maar het herstel gaat 

helaas niet zo vlot. Begin 

november hoopt br.  Van 

Leeuwen weer naar Curaçao te 

komen. Zr. Trijnie Meijer 

o n d e r g i n g  o n l a n g s  e e n 

behandeling in Nederland. In 

januari moet ze terug voor 

controle. God zij al onze zieken, 

thuis en in het ziekenhuis, nabij. 

 

Huwelijk 
Op 4 november a.s. hopen Jaap 

Kos en Lizanne Garcia in het 

huwelijk te treden. Ze willen 

Gods zegen over hun huwelijk 

vragen in een oecumenische 

kerkdienst, die om 16.15 uur 

begint in de r.k. kerk van 

Brievengat. Pastoor Carlos van 

Santa Rosa en ik hopen in deze 

dienst voor te gaan. We 

feliciteren Jaap en Lizanne nu 

alvast en wensen hun een fijne 

dag toe. 

Een hartelijke groet voor u allen. 

Lieve mensen, ik ben er weer 

na een maand. Ik zat in 

Hoofddorp bij mijn kinderen en 

kleindochter. Wij gaan dan naar 

over de betekenis van de doop. 

We komen bijeen op een 

donderdag, van 19.30 tot 21.00 

uur in de consistorie. 

 

De bejaardenmorgen 

Op 8 november a.s. hopen we 

weer bijeen te komen voor de 

bejaardenmorgen. Het is een 

morgen van gezell igheid, 

ontmoeting en bezinning, koffie 

en cake. We zingen en lezen een 

gedeelte uit de Bijbel en bezinnen 

ons daar op. U bent van harte 

welkom! 

 

Belijdeniscatechisatie 
Elke woensdagavond wordt er bij 

mij thuis belijdeniscatechisatie 

gegeven, en wel van 19.30 tot 

20.30 uur. 

 

Kerkdiensten 

Op 7 november a.s. is er een 

Gezin-Schoolkerkdienst met de 

Dividivi-school. Het is een dienst 

voor jong en oud. Leerlingen van 

d e  s c h o o l  z u l l e n  h u n 

medewerking verlenen. 

Op 21 november is het de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar. We 

hopen dan in de dienst hen te 

gedenken, die in het afgelopen 

(kerkelijk) jaar overleden zijn. 

Hun namen worden genoemd en 

er kan een kaars gebrand worden. 

Voor de jeugd is er een 

jeugddienst aan de baai. Dit 

laatste is onder voorbehoud en er 

zullen nog mededelingen over 

worden gedaan. 

28 november a.s. is het de eerste 

zondag van advent. In deze 

adventstijd bereiden we ons voor 

op het kerstfeest. Het is een tijd 

van inkeer. Daarom is de 

liturgische kleur paars. De 

kindernevendienst zal met een 

adventsproject komen. 

 

Zangdienst 

Wijknieuws Jet 

de Meerkerk in Hoofddorp, 

email: INFO@MEERKERK.NL. 

Het is goed voor een mens om 

ook eens in een andere kerk te 

zitten en…stiekem te vergelij-

ken. Het thema van de Meerkerk 

is: LEREN LEVEN.  

Hoofdthema:”WACHTEN”. Ik-

geef u een  paar stukjes van de 

preek: Wanneer ben je gelukkig? 

niet als je alles voor elkaar hebt, 

hoor  (want dat denken velen). 

Maar… als je kan wachten. 

(Jesaja 30-18). De Here is een 

God van recht, welzalig, die op 

Hem wachten. Jesaja 40: 30,31: 

Jongelingen worden moede en 

mat, zelfs jonge mannen strui-

kelen, maar wie de Here ver-

wachten, putten nieuwe kracht; 

zij varen op met vleugelen  als 

arenden; zij lopen, maar worden 

niet moede, zij wandelen, maar 
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worden niet mat. Het leven van 

een gelovige is.. veel wachten. In 

‘t Surinaams zeggen wij: Een 

rijke vrouw is een vrouw die kan 

wachten. Lieve mannenbroeders, 

dit moet me van het hart; soms 

moeten wij (vrouwen), wel teveel 

en te lang op een wens of vraag 

wachten. Dat was even tussen-

door. 

Trots was ik op mijn Emma, we 

zongen daar dezelfde liederen, 

zoals o.a. Groot is uw trouw en 

Ga nu  heen  in  vrede . 

Er wordt zo vaak gezegd, dat wij 

een saaie, ouderwetse kerk zijn, 

valt alweer reuze mee. Ik ben zo 

blij, dat ik weer terug ben bij 

mijn Emma om verder te bouwen 

aan het mooie werk van Onze 

Ene Heer, laten wij samen 

wachten en Hem verwachten. 

Zelf vind ik dat we dagelijks  

veel moeten wachten, dat vraagt 

geduld, bijv. bij een loket, bij een 

kassa, in de wachtkamer, in het 

verkeer…daar kunnen we van 

leren, alvast een kleine training 

vooraf….Wat is er mooier dan 

wachten op Onze Heer?? Heel 

mooi, de moeite waard!! Neem 

nu ons bidden, we vragen iets 

aan Onze Vader en we willen, 

dat het gelijk gebeurt. Mooi niet, 

de Heer weet wat goed voor ons 

is, Hij is geen knopje waar we op 

drukken en het gebeurt  à la min-

ute, zoals bij een printje van de 

computer of bij de bon voor de 

groente of fruit bij Appie(Albert 

Heyn). 

God gaat Zijn ongekende gang, 

we krijgen wat ons toekomt en in 

Zijn tijd. Lieve mensen, laat Hij 

ons leven maar leiden en regelen, 

dan komt het zeker goed. 

Weer terug bij Emma, hadden we 

Onze Maaltijd van de Heer op 10 

okt. daarna br. D’Arcy Lopes op 

17 okt. zijn meditatie ging over 

de eindtijd, een heel moeilijk 

onderwerp voor velen, voor som-

migen zelfs een angstig, eng on-

derwerp. 

Laten we onze Bijbel erop 

nalezen, dan zal de Geest ons 

leiden bij dit moeilijke onder-

werp. 

Daarnaast zijn er nog de Bijbela-

vonden, waar de Openbaringen 

duidelijk uitgelegd worden en u 

op zo’n avond van gedachten kan 

wisselen met elkaar, uw vragen 

kunt stellen en antwoord krijgen 

daarop. 

Voor het slotlied riep ik 

br.Freddie en zr.Leata naar 

voren, ze waren vrijdag 15 okto-

ber 45 jaar getrouwd, alweer 

feest in huize Rhuggenaath. Zoon 

Richenel en kleinzoon Boaz  

schonken een lekker koud fris 

drankje na de Dienst  in de Flam-

boyant .  

Ondertussen zat  “bruidegom 

Freddie” met een gemeentelid te 

praten over de preek (zie foto). 

Daar is nou de koffie, thee en het 

fris drankje zo goed voor na de 

Dienst. Neemt u de tijd om naar 

de Flamboyant te komen na de 

Dienst om nader kennis te maken 

met andere gemeenteleden, over 

de preek en de Dienst van ge-

dachten te wisselen. Br. Freddie 

en zr. Leata, zegen en gezondheid 

voor de jaren die volgen, met al-

len die jullie lief zijn. Zr.Anita 

Sewbarrath Misser en zr. Cath-

erine Tevreden werden ook 

toegezongen, zij waren jarig ge-

weest. 

 

OUDERENMORGEN. 

Maandagmorgen 10 oktober  had-

den we onze tweede ouderen-

morgen. Een groep van 12 leden, 

het was een goed samenzijn. Zo’n 

ochtend start om half 10 met kof-

fie, thee en wat lekkers. Ds. Végh 

las uit Deuteronomium 8: 1-20 en 

gaf uitleg, daarna nog een 

frisdrankje en een hartig hapje. 

Gezellige en vruchtbare ochtend. 

U bent ook van harte welkom! 

 

ZIEKEN EN BEJAARDEN. 

Alles naar omstandigheden goed 

met u? Wij vergeten u niet hoor. 

Wij gedenken u in onze gebeden. 

Houd de goede moed erin. 

 

JONGELUI. 

Hoe was de vakantie? Heerlijk 

zeker, maar echt voorbij. Nu op 

naar het Kerstrapport, anderhalve 

maand staat ervoor en de helft 

van het schooljaar zit er dan weer 

op. Zet ‘m op jongelui, pak elke 

middag die tas en ga serieus aan 

de slag, dan komt het zeker goed. 

 

FUNDRAISINGS-CONCERT. 

Koopt u ook een kaartje voor het 

fundraisingsconcert van zr. 

Jeanette Kroes en haar leer-

lingen?? 

Niet alleen maar steunen, maar 

ook naar de Emmakerk komen 

a.u.b?  Voor de kinderen is het zo 

fijn als er publiek in de kerk zit, 

doen hoor! Het concert is op zon-

dagmiddag 14 nov. van 17u-19u. 

Volwassenen f15,-; kids f.5,-. Wij 

hebben uw steun nodig voor de 

broodnodige restauratie van de 

Emmakerk. 

 

ADVENT. 

28 november is het weer zover. 

Bereidt u voor lieve mensen. We 

gaan de Geboorte van Onze Heer 

Jezus weer gedenken, een mooi 

feest als alles goed voorbereid is. 

Niet alleen ons huis, u weet 

wel,de nieuwe verflaag, de 

nieuwe gordijnen, het vele eten, 

maar ons hart, dat moet klaar 

zijn, om de Heer te gedenken. 

Advent, goede tijd om zondag-

morgen op tijd op te staan-voor 

sommigen vroeg-, of niet te gaan 

lopen of zwemmen, of uitgebreid 

te ontbijten, maar… naar het huis 

van de Heer te komen. U komt 

gelijk in de stemming om u voor 

te bereiden op Kerst, echt waar! 

Om over na te denken: 

Blijf God vertrouwen (Ps 13:6), 

ook als je nog geen uitweg ziet. 

 

Gebed:  

Vader, geef ons toch moed of 

wat we ook nodig hebben om te 

wachten op wat U voor ons in 

petto heeft.Amen. 

Gezegende Advents- Voorbereid-

ingsdagen, 

Warme groetjes, 

namens de Kerkenraad, 

 

Jet Baank. 
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In Memoriam:  
Aafje de Lijster-Booij 

Aafje de Lijster-Booij werd 

geboren op 7 juni 1918, op de 

verjaardag van haar moeder, als 

2de kind van Cor (Cornelis) 

Booij en Aafje Booij-Besse. 

Tijdens de oorlogsjaren heeft ze 

veel betekend voor de verzorging 

en verpleging van Joodse 

m e n s e n ,  z e  z a t  v a a k 

ondergedoken met de gezinnen 

tijdens ziekte of in verband met 

bevallingen. Vaak moest ze 

daarvoor vele lange afstanden 

fietsen, ook hele periodes met 

houten banden, nadat de Duitsers 

haar banden hadden afgenomen. 

Ze zorgde voor en leefde mee 

met de mensen die haar het meest 

nodig hadden op het moment dat 

zij dat nodig achtte. Ook fietste 

ze vaak naar huis naar haar 

ouders en broers om te kijken of 

daar nog hulp nodig was, vaak 

nam ze dan achter op haar fiets 

groenten en aardappelen mee 

voor haar zorggezinnen. Op een 

of andere manier lukte het haar 

vaak door de controles heen te 

komen. Ze fietste van Alkmaar 

naar Tilburg omdat ze daar met 

de geboorte van een joods kindje 

wilde helpen. 

Aafje’s onderduiknaam was 

‘Francisca’. Ze was een enorme 

bewonderaarster van Franciscus 

van Assisi. 

In 1948 is Aafje naar Curaçao 

vertrokken als verpleegster voor 

de Shell. Heeft daar gewerkt in 

het sanatorium op Negropont. Op 

Curaçao leerde zij Joop de Lijster 

kennen, waarmee zij op 7 juni 

1949  in het huwelijk trad. Dat 

was op haar verjaardag, maar de 

werkelijke reden dat ze op die 7de 

juni trouwde, was omdat haar 

moeder Aafje Booij-Besse ook 

jarig was. De huwelijksdienst 

werd geleid door ds. Steenstra sr. 

die op die dag ook jarig was. 

Samen kregen Joop en Aafje vijf 

kinderen; Cisca, Hanco, Arne, 

Ruud en Saskia. 

Eind vijftiger jaren woonde het 

gezin de Lijster op Bonaire waar 

Joop de leiding van het 

Bonairiaanse politiekorps had. 

Aafje heeft daar haar rijbewijs 

behaald voor het besturen van 

een grote bus (konvooi) waarmee 

ze schoolkinderen vervoerde. 

Aafje was een gelovige vrouw en 

terug op Curaçao was zij actief in 

de Emmakerk als een van de 

leidsters van de zondagschool. 

Helen en Humbert Voigt en Elly 

Lingstuyl waren vrienden die 

haar altijd zijn bij gebleven. Ook 

zong Aafje in het toenmalige 

FortEm-koor. Aafje was vaardig 

met pen en penseel en heeft 

menige landschappen van zowel 

Bonaire als van Curaçao 

geschilderd. Ook maakte ze 

mooie gedichten en speciale 

menukaarten voor belangrijke 

diners, bijvoorbeeld als er 

Koninklijk bezoek was. Aafje 

was ook zeer begaan met de 

minderbedeelden op het eiland en 

mocht graag helpen. Soms gaf ze 

ook geld wanneer er iemand aan 

de deur kwam bedelen. Als ze het 

dan niet helemaal vertrouwde, 

dan werd zoon Hanco erachteraan 

gestuurd met de opdracht: “Ga 

kijken wat die man met het geld 

doet.”. Veelal werd er dan in de 

dichtstbijzijnde toko een fles rum 

gekocht tot groot verdriet van 

Aafje. Dus werd er op een 

gegeven moment alleen nog maar 

kleding en eten gegeven en geen 

geld meer. 

In augustus 1972 zijn Joop en 

Aafje met de drie jongste 

kinderen teruggekeerd naar 

Nederland. 

Op 20 oktober 2010 is Aafje aan 

haar laatste en mooiste reis 

begonnen. Een reis naar de Heer, 

waar ze volledig genezen is en 

voor eeuwig gelukkig is.   

Aan Aafje de Lijster-Booij werd 

op 26 oktober 2010 tijdens een 

dienst in de kerk van West-

Graftdijk de laatste eer bewezen. 

Haar as zal naar haar wens in de 

zee rond Curaçao worden 

uitgestrooid. 

 

Namens de familie wil ik 

iedereen bedanken voor het 

betoonde medeleven en de 

bemoedigende woorden. 

 
 

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

 

Van de  

Centrale Kerkenraad (C.K.) 

houden jeugddiensten. Hij zal 

hier zo veel mogelijk bij worden 

betrokken en ingezet. In 

voorkomende gevallen zal hij – 

met toestemming van VPG -  ook 

voorgaan in een andere kerk.  

Met de verkoop van de 

radiozender waar iedere zaterdag 

een uitzending plaatsvond is er 

een gat gevallen Gezocht wordt 

nog naar een vervangend station 

hiervoor.  

Het duurt nog even, maar de 

voorbereidingen voor  de 

ke r s t n a c h t d i e n s t  w o r d e n 

opgestart. Dit jaar is de Ebenezer 

Church belast met de organisatie. 

Men start allereerst met het 

zoeken van sponsoren om de 

kosten van deze dienst te 

bekostigen.  

Kerkenraad Emmakerk heeft 

verzocht om te werken aan een 

correcte ledenlijst. De bestaande 

lijst is vervuild. Er staan zelfs 

namen op van leden die zijn 

overleden. De praktijk wijst uit 

dat het zeer moeilijk is om de 

lijst ” up to date” te maken en te 

houden. VPG is afhankelijk van 

de informatie die de leden zelf 

moeten doorgeven. De praktijk 

leert dat dit veelal niet het geval 

is waardoor er een vervuiling 

optreedt.   

  

Ω 

Ingaande 1 september jl. huurt 

GGZ Curacao (Capriles kliniek) 

de pastorie van de Emmakerk. 

Eveneens zal de Flamboyant 

worden gehuurd voor hun 

dagactiviteiten. Er is enige 

vertraging ontstaan in de 

oplevering. Niet in de laatste 

plaats door ziekte van dhr. 

Teeuwen die hiermee belast is. 

De bestaande dagopvang in 

F l a mb o ya n t  za l  m o e t e n 

verhuizen. Hiervoor is nog geen 

definitieve locatie gevonden. 

Hierover wordt met VPCO 

gesproken.  

Ds. Hans Végh heeft verzocht 

zijn contract te verlengen. 

Besloten is dat het contract met 2 

jaar zal worden verlengd.  

De commissie voor de think tank 

is thans compleet en kan van start 

gaan.  

Voor wijk 2 is dhr Luuk vd 

Wolde benoemd tot voorzitter. 

Het lijkt dat wijk 2 binnenkort 

een nieuwe dominee kan 

beroepen in de persoon van ds. 

Lolkema. Hij zal eind november 

Curacao bezoeken en op 5 

december a.s. voorgaan in de 

Fortkerk. Zolang deze post nog 

vacant is zal er een consulent 

worden benoemd.  

In de persoon van ds Wouter 

Smit is een aanwinst verkregen 

v.w.b. jeugdactiviteiten en de te 

Bij Christus is er geen vaag 

beginselaccoord, maar altijd een 

werkelijk begin. 

 

In het Koninkrijk Gods gaat het 

nooit om een Kabinet met een 

gedoogaccoord. 

 

Wie de Drie-Eenheid van God 

loochent, zaait verdeeldheid van/

tussen Geest, Ziel en Lichaam. 

 

Ik twijfel er aan of de mens in het 

algemeen de politieke macht als 

democratisch grondbeginsel kan 

dragen. 

 

Ds. Jan Jonkman-em 

Oktober 2010. 

 

Ω 
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Skina pa mucha 

Noemi ku su kasá tabata biba na Betlehèm, un siudat na Israel. Nan 

tabatin dos yu hòmber.No muchu tempu despues Noemi su kasá a muri 

na Moab. Noemi su dos yu hòmbernan a krese bira grandi. Nan a bin 

kasa ku mucha muhénan moabita. Despues di un dies aña asina Noemi 

su dos yu hòmbernan tambe a muri. Noemi a keda biba huntu ku su dos 

suegranan. Poko despues Noemi a bisa nan: “Mi ke bai Betlehèm bèk. 

Awor sí tin kuminda aya. Boso por keda aki na Moab, pasobra t’aki ta 

boso patria.”  Un di e suegranan, ku yama Ruth, a bisa Noemi: “Mi ke 

bai ku bo. Bo pueblo ta mi pueblo. Bo Dios ta mi Dios.” Asina nan dos 

a bai Betlehèm. Nan a yega Betlehèm den tempu di kosecha. Tur hende 

tabata kohe kosecha. Riba un dia Ruth a bai den kunuku. El a kuminsá 

piki maishi ku e trahadónan a laga keda atras pa hende pober i biuda. 

Ruth a bai den kunuku di un hòmber ku yama Boas. Boas tabata famia 

di Noemi. Boas a mira Ruth i el a puntra su trahadónan: “Ta ken e 

mucha muhé strañero ei ta?” Nan a bis’é ku ta suegra di Noemi ku a 

bini kuné for di Moab. Boas a bisa su trahadónan: “Laga hopi maishi 

kai pa e piki.” Boas a pidi Ruth pa traha den su kunuku. El a bisa Ruth: 

“Mi trahadónan lo soru masha bon pa bo. Nan lo parti nan kuminda i 

kos di bebe ku bo.”  Tur atardi Ruth tabata bai kas ku maishi. Noemi 

tambe tabata masha kontentu. El a bisa Ruth: “Dios ta yuda nos. Bai 

den kunuku di Boas tur dia. E ta mi famia.” Boas a bisa e hendenan di 

Betlehèm: “Mi no ke pa Noemi ku Ruth ta so asina. Mi ke soru pa nan. 

Mi ke kasa ku Ruth.”  Asina Boas ku Ruth a bin kasa. Despues nan a 

haña un yu hòmber. Nan a yam’é Obed. Noemi tabata loko di kontentu 

ku e por a kuid’é. Tur e muhénan na Betlehèm tabata bisa: “Dios ta bon. 

El a duna famia di Noemi un yu hòmber mas. Mare e por bira famoso!” 

 

Ω 

E historia di RUTH 

 

Puzzle 
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Naam maker: Cosimo Rosselli 1439 – 1507 

Naam schilderij: De tocht door de Schelfzee 

Materiaal: fresco (350 × 572 cm) — 1481-82 

Bevindt zich in: Sixtijnse kapel, Vaticaanstad 
 

Cosimo Rosselli was wellicht de minst getalenteerde van de schilders die 

in de Sixtijnse kapel werkten. Hij maakte er met zijn team vier fresco's: 

twee op de noordwand met scènes uit het leven van Jezus, en twee op de 

zuidwand over Mozes. 

 

Rechts op de achtergrond is nog te zien hoe Mozes bij de farao de vrijheid 

van zijn volk bepleit. Tevergeefs; waarop Egypte geteisterd wordt door 

tien plagen, waar de donderwolken op wijzen. 

 

Als het joodse volk dan alsnog mag vertrekken, stuurt de farao zijn leger 

achter hen aan. Mozes leidt het volk door de Schelfzee, maar het leger zal 

in dezelfde zee verdrinken. 

 

Knielend naast Mozes (met staf) is zijn zuster, de profetes Miriam. De 

zuil in het midden is de "kolom des vuurs" waarmee God de Egyptenaren 

schrik aanjoeg. 

 

Het is onduidelijk wie als echte schepper van dit werk gezien moet 

worden: Rosselli of zijn assistent Biagio d'Antonio Tucci. 

 

Dit werk is gekoppeld aan Exodus 14:27 

  Geloof in Kunst 
door Trijnie Meijer 

  Zo Gezegd 

door Trijnie Meijer 

  Quiz Esau & Jakob 

1. Esau en Jakob zijn zonen van? 
a) Jozef en Maria 

b) Adam en Eva 

c) Isaak en Rebekka 

d) Abraham en Sarah 

 
2. Hoe oud was hun vader toen ze 

geboren werden? 

a) 60 

b) 70 

c) 90 

d) 120 

 
3. Wat weten we van de geboorte van Esau? 

a) hij werd als laatste van een tweeling geboren en had zwart haar 

b) hij was 4 jaar jonger dan Jakob 

c) hij was 4 jaar ouder dan Jakob 

d) hij werd als eerste van een tweeling geboren en had rossig haar 

 
4. Wat was er opvallend aan de geboorte van Jakob? 

a) hij kwam met een keizersnede ter wereld 

b) hij hield de hiel van zijn broer vast 

c) hij werd opgewacht door drie wijzen uit het Oosten 

d) hij kwam 20 jaar na de geboorte van Esau ter wereld 

 
5. Wat was het beroep van Esau? 

a) landbouwer 

b) timmerman 

c) binnenhuisarchitect 

d) jager 

 
6. Hoe oud was Esau toen hij trouwde met 

Jehudit? 
a) 20 

b) 30 

c) 40 

d) hij is nooit getrouwd 

 

7. Welk gemeen plan hadden Rebekka en Jakob gemaakt? 

a) om Esau zijn eerstgeboorterecht af te nemen 

b) om Esau als slaaf te verkopen 

c) om Esau in de put te stoppen 

d) ze hadden helemaal geen gemeen plan gemaakt 

 
8. Hoe kon het dat Isaak dacht dat Esau aan zijn bed zat, 

    terwijl het Jakob was? 
a) het verschil was ook niet te zien of te horen, ze waren als tweeling wel       

    heel erg identiek 

b) Jakob had heel lang geoefend om de stem van Esau na te doen 

c) Isaak dacht dat helemaal niet, hij zag meteen dat het Jakob was 

d) Jakob had kleren van Esau aangetrokken en over zijn handen en hals  

    droeg hij het vel van bokjes 

 
9. Wat deed Esau toen hij erachter kwam dat zijn zegen was 

afgenomen? 

a) hij besloot zijn broer te doden, maar heeft het niet gedaan 

b) hij heeft zijn broer meteen gedood 

c) niets, want het kon hem niets schelen 

d) hij liet zijn broer ervoor betalen 

Oplossingen: 

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

Abraham zien, gezien hebben 

Dit betekent: vijftig jaar 

worden of zijn. 

Het verband tussen de leeftijd van 

vijftig jaar en Abraham is te vinden 

in het evangelie van Johannes, 

8:57. Jezus noemt Abrahams 

blijdschap over zijn (Jezus’) komst 

waarop het schampere antwoord 

van degenen met wie hij in 

discussie is, luidt: “Gij zijt nog 

geen vijftig jaar en hebt Gij 

Abraham gezien?” Met andere 

woorden: U bent nog lang niet 

dood en hebt toch al met de 

d o d e n  g e s p r o k e n ?  E e n 

misinterpretatie van deze dialoog 

leidde tot de nu zeer populaire 

uitdrukking met bijbehorende 

folklore.  

Deze maand een quiz over Esau & Jakob. Wat weet u van ze? 

door Trijnie Meijer 
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  Amnesty 

Hengameh Shahidi,  een 

journaliste en politiek activiste 

uit Iran, is veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van zes jaar. 

Shahidi werd vlak na de 

omstreden presidentsver-

kiezingen van juni 2009 

gearresteerd.  

 

Ze studeerde in Groot-Brittannië, 

maar was voor de verkiezingen 

teruggekeerd als adviseur over 

v r o u w e n z a k e n  v o o r  d e 

presidentskandidaat  Mehdi 

Karroubi, wiens partij nu 

verboden is. Daarvoor was ze 

adviseur over jeugdzaken voor 

president Khatami, de voorganger 

van Ahmedinejad, en zat ze in de 

s t a d s r a a d  v a n  T e h e r a n . 

Gedurende de eerste vijftig dagen 

van haar detentie verbleef Shahidi 

in eenzame opsluiting in een cel 

van één bij twee meter, werd ze 

geslagen en bedreigd met 

executie. Ze lijdt aan hart-

problemen waarvoor ze vermoe-

delijk niet de juiste medische 

behandeling krijgt. Amnesty 

beschouwt Shahidi als een 

gewetensgevangene.  

 

Schrijft u alstublieft vóór 1 

december 2010 een beleefde 

brief naar het hoofd van de 

rechterlijke macht in Iran waarin 

u vraagt om de onmiddellijke en 

onvoorwaardelijke vrijlating van 

Hengameh Shahidi.  

 

Stuur een brief naar:  
Ayatollah Sadegh Larijani  

Howzeh Riyasat-e Qoveh 

Qazaiyeh  

Pasteur St., Vali Asr Ave.  

south of Serah-e Jomhouri  

Tehran 1316814737  

Iran  

E-mail: info@dadiran.ir  

 

En een kopie naar:  
Ambassade van de Islamitische 

Republiek Iran  

Z.E. de heer Kazem Gharib Abadi  

Duinweg 20  

2585 JX Den Haag  

Fax: 070 350 32 24  

E-mail: info@iranianembassy.nl  

 

Voorbeeldbrief: 

 
(Plaats, datum) 

 

Your Excellency, 

 

Please allow me to express my 

concern about Hengameh Shahidi, 

a journalist and political activist, 

who is serving a six-year sentence 

in Evin Prison in Iran’s capital, 

Tehran.  

 

For the first 50 days of her 

detention, Hengameh Shahidi was 

held in solitary confinement in a 

cell that measured only one by two 

meters. During this time, she was 

allegedly tortured. She suffers from 

heart problems for which she may 

not be receiving adequate medical 

treatment. Shahidi is a prisoner of 

conscience, held solely for the 

peaceful exercise of her right to 

freedom of expression and 

association.  

 

I call on you to immediately and 

unconditionally release Hengameh 

Shahidi.  

 

I also urge you to provide 

Hengameh Shahidi with adequate 

medical treatment while she is 

detained and to conduct an 

immediate, thorough and impartial 

investigation into reports that she 

was tortured in detention.  

 

I am confident in your good will 

and sense of justice. 

 

Yours sincerely, 

 

(naam, adres) 

 

IRAN: ADVISEUR OPPOSITIE GEVANGEN 

door Trijnie Meijer 
 

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

www.curacao.faithweb.com 
Deze website werd gemaakt op 11 september 2008. Het is deze dag zeven 

jaar geleden, dat de wereld werd opgeschrikt door de aanslag op de WTC-

torens in New York. Een golf van religieus extremisme en 

fundamentalisme leek zich van de wereld meester te maken. 

Onverdraagzaamheid was hiervan het gevolg. 

Deze website wil bijdragen tot de broodnodige 

tolerantie. Godsdienst is er niet om strijd te 

voeren, maar om deze wereld beter leefbaar te 

maken. Deze website geeft informatie over de 

belangrijkste godsdiensten op Curaçao: het 

christendom, de islam, het Jodendom en het 

hindoeïsme. 

www.bijbelinbeeld.web-log.nl 
Geralda de Man plaatst op deze site afbeeldingen en achtergronden met 

bijbelteksten, die gebruikt kunnen worden in PowerPoint Presentaties of 

in Open Office Impress (gratis). Ze begon aan de blog, omdat ze geen 

Nederlandse achtergronden kon vinden voor de beamerpresentatie in de 

kerk, alleen maar Engels-

talige. En die worden door haar 

bewerkt. Ook bewerkt ze hele 

presentaties, vaak vanuit het 

Engels naar het Nederlands. 

Verder treft u er foto’s aan. 

A l l e  a f b e e l d i n ge n  e n 

presentaties zijn vrij te 

kopiëren en te gebruiken in 

niet-commerciële presentaties.  

www.e-water.net 
Een site met veertien hele mooie powerpoint 
presentaties, die u gratis kunt downloaden. Zeker 
een bezoekje waard.  

www.compassion.nl 
Alhoewel armoede een complex probleem is, gelooft Compassion dat 

verandering mogelijk is. Ze bieden kinderen een kans op een leven zonder 

armoede. Het werk van Compassion begon in Korea in 1952. Sinds die 

tijd heeft Compassion twee miljoen kinderen gesponsord in 26 landen 

over de hele wereld. Op dit moment worden ruim 1.100.000 kinderen 

ondersteund in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Door een kind te onder–

steunen, kun je hem of haar een kans bieden op een leven zonder armoe–

de. Naast een maandelijkse bijdrage van € 29,-, kunnen sponsors bij het 

kind betrokken zijn door te bidden, schrijven, geven en het kind te bezoe-

ken. Naast het sponsoren van een kind, kun je Compassion ook onder-

steunen door bij te dragen aan een aanvullend hulpfonds, zoals ‘Onder-

wijs’, ‘Noodhulp’, ‘Medische hulp’, ‘Gezonde voeding’ of ‘Bijbels’.  

kerkdienstgemist.nl 
Kerkdienstgemist.nl is een nieuwe website van AUDIOserver.nl. Op 

Kerkdienstgemist.nl worden de uitzendingen en archiefopnamen van alle 

bij AUDIOserver.nl aangesloten kerken automatisch gepubliceerd. Met de 

uitgebreide zoekmogelijkheden is het eenvoudig om een kerkdienst-

uitzending of archiefopname te vinden. Met de ingebouwde media-speler 

wordt het beluisteren van uitzendingen en opnamen zeer eenvoudig. Er 

zijn totaal 838 kerken  

aangesloten, dus er valt 

voldoende te beluisteren. 

Reli-Links 
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MOPPEN: 
 

Peter vraagt aan Bobby: "Heeft jouw hond ook 

een stamboom?" "Nee," zegt Bobby, "mijn hond 

plast tegen alle bomen."  

 

Vraag: Wat voor kleren draagt een clown? 

Antwoord: Een lolbroek en een grapjas!  

 

Er is brand in een huis. De brandweer komt 

eraan en probeert een oud vrouwtje te redden. 

Een brandweerman gaat de ladder op en zoekt 

naar de oude mevrouw. Uiteindelijk kan hij haar 

vinden en loopt met de vrouw naar de ladder. 

“Even op uw tanden bijten oma, dit is zo 

voorbij”, zegt hij. “Oh nee,” antwoordt de oude 

dame, “dan moeten we weer naar boven, want 

mijn gebit ligt nog in de badkamer.” 

 

Een dronkenlap stapt in een taxi, en valt er met 

zijn zatte kop aan de andere kant weer uit. 

“Dat was snel, hoeveel krijgt u van me?”, vraagt 

hij aan de chauffeur. 

 

Jan belt bij zijn onderbuur aan en vraagt of hij 

de volgende avond de stereo-installatie mag 

lenen. “Natuurlijk,” zegt de buurman, “heb je 

een feestje?”. “Nee hoor!”, antwoordt Jan, “Ik 

zou alleen eens een beetje willen slapen!”. 

 

Een missionaris doopte eens een Indiaan en zei: 

“Nu heet je voortaan Fransico en niet meer 

Lichte Maan”. Hij vertelde nog meer dingen en 

ook dat hij op vrijdag geen vlees, maar vis 

moest eten. Weken later bezocht hij de man en 

deze zat net aan de maaltijd, het gebraden 

konijn was zojuist aan stukken gesneden. 

“Fransico, het is vrijdag vandaag, dan moet je 

vis eten…” “Pater, ik giet water op het konijn 

en ik zeg: nu heet je voortaan vis en niet meer 

konijn!” 

 

Een moeder stapt met haar 6 kinderen in de 

lift van een groot warenhuis. De liftbediende 

vraagt: “Waar moet U zijn, mevrouw?” “De 

kinderafdeling”, antwoordt de vrouw. Waarop 

één van haar kinderen zegt: “Nee mam, niet nog 

eentje, we zijn al met z’n zessen!” 

 

Waarom sluipt een dom blondje op haar tenen 

langs de medicijnkast? - Omdat ze de 

slaappillen niet wakker wil maken. 

Drie dappere mannen 
 

Vele jaren gingen voorbij. Koning Nebukadnezar was algauw ver–

geten wat hij had gezegd over de God van Daniël, dat Die de 

enige zou zijn. Hij liet zelfs een enorm gouden standbeeld oprich–

ten en dat noemde hij “God”. Hij beval: “Als de Koninklijke muziek 

gaat spelen, moet iedereen zich voorover op de grond laten vallen 

en bidden tot dit beeld. Iedereen die dit bevel niet opvolgt, zal in 

een laaiend vuur gegooid worden en sterven.” Het duurde niet 

lang of de mannen van de koning merkten dat de drie vrienden van 

Daniël niet meededen aan de aanbidding van het gouden stand–

beeld. Ze wilden gehoorzamen aan de wetten van hun eigen God. 

Daar stond in: “Ik ben de Heer uw God. Ik ben de enige God. 

Aanbid geen andere goden.” Toen Nebukadnezar dat hoorde liet 

hij de drie jongens bij zich brengen. Hij sprak hen aan met hun 

Babylonische namen. “Sadrach, Mesach en Abed-nego, is het waar 

dat jullie mijn standbeeld niet willen aanbidden?” De drie jongens 

hielden zich kranig. “We kunnen uw god niet aanbidden. Zelfs als 

u ons daarvoor in het vuur gooit. Onze God zal ons redden.” 

Nebukadnezar liep rood aan van woede. Hij gaf zijn soldaten 

bevel de drie jongens vast te binden. “Voer ze weg! En zorg dat 

het vuur zeven maal zo heet is als anders!” De soldaten gooiden 

de vrienden van Daniël in de gloeiende oven. Maar het vuur was zo 

heet dat ze er zelf door verteerd werden! Toen zag de koning 

iets waar hij absoluut niets van begreep. De drie jongens waren 

niet langer gebonden! Ze liepen rond tussen de vlammen. De hitte 

deed hun niets. Maar nog gekker was dat er zich een vierde man 

bij hen had gevoegd. Die straalde helderder dan het opgestookte 

vuur zelf. Zou dat Jezus kunnen zijn, die door Zijn Vader ge–

stuurd was om de drie jongens te redden? De koning riep de man–

nen naar zich toe. Terwijl ze uit het vuur kwamen, was de vierde 

man verdwenen. Maar de vrienden van Daniël was geen haar ge–

krenkt! De koning schudde zijn hoofd. !Dit is niet te geloven! 

Jullie God moet wel de grootste en de machtigste zijn. Hij 

beschermt de mensen die op Hem vertrouwen. Van nu af aan mag 

niemand meer iets kwaads zeggen over jullie God.” 


