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By rev. Leander Warren
Approximately seven hundred (700) years before
the occurrence of one of the most defining events in
the history of humankind and the world, Isaiah son
of Amoz, generally regarded as the greatest of the
prophets of Judah and Israel, commissioned to the
service of Yahweh (God) in awesome and spectacular fashion, made the following prophetic utterances.
“The virgin will be with child and will give birth to
a son, and will call him Immanuel”, (Isa.7:14b,
NIV); and “For to us a child is born, to us a son is
given, and the government will be on his shoulders.
And he will be called Wonderful Counsellor,
Mighty God , Everlasting Father, Prince of Peace”,
(Isa.9:6, NIV). Both these prophecies point to the
Christ event when, in the fullness of time God initiated his plan of redemption of fallen, sinful, lost
humanity. Jesus Christ, the Messiah who became
man and lived among humankind until the mission
was accomplished, was God’s instrument of salvation. Christmas, therefore, is the day observed in
commemoration of the birth of Jesus Christ, when
God stepped into the world and affairs of human
beings.
Because of the
different
dates
and controversies
regarding
the
correct or precise
dating of Christmas, I present the
following clarification.
The
Scriptures do not reveal the exact date of Christ’s
birth and as such, the earliest Christians had no
fixed time for observing it. However, by the end of
the fourth century it had become a regular observance in the Churches, although on differing dates
in the different regions. Various methods were used
in an attempt to compute the day of Christ’s birth.
Some dates suggested by the early Church were
January 2, April 18, April 19, May 20 and December 25. It was this last date December 25, which was
eventually accepted as the officially recognized date
for Christmas. This date was accepted because it

presented an alternative to the pagan festivities of
the time. The Church was, therefore, able to offer to
the people, converts from paganism, a Christian alternative to the pagan festivities whose symbols and
actions were reinterpreted in ways acceptable to
Christian faith and practice. An example of this reinterpretation or syncretism is the presenting of Jesus Christ as the “Sun of Righteousness” (Mal.4:2),
and thereby replacing the sun god “Sol Invictus”.
Over the more than two thousand (2000) years of its
observance, Christmas has assimilated into its celebration many non Christian customs of the surrounding cultures such as the Christmas tree, the
holly and the ivy, the mistletoe and log fires, as well
as the renowned Santa Claus. Some Christian customs such as the singing of carols and the nativity
crib were also introduced. Needless to say that in
every period of the history of the Church, the observance of Christmas has been opposed by some
Christian leaders, albeit in the minority. The principal reasons advanced for this opposition is the association of Christmas with pagan religious ideas and
practices and the excessive drinking, partying and
immoral practices that usually occur.
Especially in contemporary western cultures, the
ethos of Christmas is so firmly set that the non
Christian elements of its commemoration are the
ones that are given prominence and are therefore
accepted without question as being socially normative. Christmas has, therefore, come to be viewed as
a cultural showpiece a time for partying, for fun and
frolic, for free spending such that the non Christian
customs are very difficult, nigh impossible to strip
away, to allow for its Christian spiritual character to
be clearly seen and understood. When to these are
added the commercial, financial and material manipulation and exploitation that take place, and
which are also considered normative, it is not difficult to see and understand how Christmas is hijacked by the commercial and financial special interest groups of our post modern western cultures.
It is this hijack of Christmas that the Church and
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Christians in our times have to
respond to as has been the case
of the Church and Christians in
every age. Yes, the Church and
Christians who are the guardians
and exemplars of the true commemoration of Christmas. Sadly,
however, both the Church and
Christians have for the most part,
capitulated to the pervasive and
subtle manipulation of Christmas
commemoration, being uncertain
as to how to separate Christmas
from the cultural garb with which
it is now clothe. For I believe it
can be said with some justification that, both the Church and
Christians seem in many instances, to be quite willing participants in this commercial highjack or take- over of the Christmas commemoration event.
There is, therefore, a clarion call
for the Church and Christians to
set the tone for the true spiritual
commemoration of Christmas
through exemplary conduct. This
is the stand, albeit rather tough,
that needs to be taken if the true
nature and commemoration of
Christmas are to be known, nothing else will suffice.

Christmas is the ultimate expression of giving of self by a God
who loves us with an amazing
and everlasting love. In Jesus
Christ he became human and
came to humankind to initiate the
divine plan of redemption for lost
humanity. This redemption plan
was built on virtues such as love,
caring, sharing, giving, forgiving
and others like these. These, and
not the financial exploitation,
materialism, and immoral indulgencies must be at the center of
the commemoration of Christmas
and must, therefore, be championed by the Church and Christians. The faith and belief that
God can effect change to any
situation, must inspire and motivate the Church and Christians to
strive for the restoration of Christ
to the Christmas commemoration,
by constant example of love, caring, giving, sharing, forgiving
and other such Christian virtues
in the face of the rampant and
unrelenting commercial manipulation that now dominates its
commemoration.

stronk in dat omgekapte woud
zal een telg opschieten. Het
zal zijn uit de stronk van Isaï.
Deze telg is de Messias. Isaï is
namelijk de vader van David
en Gods belofte was, dat de
Messias geboren zou worden
uit het geslacht van David.
Jesaja beschrijft Hem. De
Geest van de Heer rust op
Hem. Deze Geest geeft Hem
wijsheid en inzicht, kracht en
verstand, kennis van en eerbied voor de Heer.De Geest
van God heeft vele uitwerkingen. In het Nieuwe testament
wordt er uitgebreider over geschreven. Paulus schrijft over
de gaven en de vruchten van
de Geest.
Jesaja ziet ook hoe deze Mes-

zonder pardon aan de kaak.
Het is voor de machthebbers
misschien wat ongemakkelijk.
En ongezouten kritiek te verduren krijgen is niet aangenaam. Maar toch...de Messias
doet het want Hij moet het
doen. Hij legt zich niet neer bij
misstanden, maar gaat er recht
tegenin. “Hij tuchtigt de aarde
met de gesel van zijn mond”,
zegt Jesaja, en “Met de adem
van zijn lippen doodt hij de
schuldigen”. Waarom doet Hij
dat? Omdat Hij een en al gerechtigheid is. Onrecht kan Hij
niet aanzien. Hij gruwt ervan.
“Hij draagt gerechtigheid als
een gordel om zijn lendenen”,
zegt de profeet.
En dan ziet hij een nieuw visi-

sias zal werken. Hij heeft eerbied voor de Heer. Jesaja tekent Hem ook als rechter. Hij
oordeelt daarbij zonder aanzien des persoons. Hij gaat
daarbij niet af op uiterlijke
schijn. Hij gaat ook niet af op
geruchten. Hij heeft oog voor
de zwakken en de armen. Hij
geeft hun een eerlijk vonnis.
Hij neemt geen blad voor de
mond. Hij zegt wat gezegd
moet worden. Hij is profetisch. Misstanden stelt Hij

oen. Nieuwe werelden openen
zich voor hem. Hij ziet de toekomst, een hersteld paradijs.
Alles zal niet zo blijven als het
is. Alles zal uitlopen op vrede
en gerechtigheid, Gods ultieme doel. Jesaja ziet dingen, die
voor ons besef onmogelijk
zijn. Want wij kennen nu eenmaal een verscheurde natuur,
waarin de dood heerst. De een
belaagt de ander. Dat geldt
voor zowel mens als dier.
Maar in de verre toekomst zal

Meditatie
EEN TELG UIT DE STRONK VAN ISAÏ
Meditatie over Jes. 11:1-10
In de weken vóór kerst lezen
we vaak uit de profeten. De
profeten hadden een idee van
de grote veranderingen, die
gingen komen. Ze hadden een
idee van de komende Messias
en zijn vrederijk. Het volk Israël werd vaak bedreigd door
buitenlandse vijanden, met
name door de wereldmachten.
Maar ook intern was er veel

aan de hand. Er was vaak afgodendienst, leugen en onrecht. In deze situatie hebben
de profeten visioenen van een
vrederijk.
Zo ook Jesaja. Hij leefde in de
8e eeuw v.C. Zijn land werd
bedreigd door het Assyrische
rijk. Maar God zal hen uiteindelijk de baas zijn. Ze zullen
worden weggekapt, zoals een
woud wordt omgekapt. En dan
ziet Jesaja een visioen. Uit een
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het anders zijn: de wolf legt
zich neer naast het lam en hij
valt het niet aan. De panter
gaat liggen naast een bokje en
het bokje blijft leven, het
wordt niet verscheurd. Kalf en
leeuw weiden samen. Een
kleine jongen zal ze hoeden,
want hij kan ze aan, zo vredig
zijn ze. Een koe en een beer
grazen samen, hun jongen liggen bij elkaar. En leeuw en
een rund eten beide stro. Een
baby speelt bij het hol van een
adder, maar hij wordt niet gebeten. Dat geldt ook voor een
kind, dat zijn hand steekt in
het nest van een slang.
Jesaja vat dit visioen samen
met de woorden: “Niemand
doet kwaad, niemand sticht
onheil”. Waarom niet? Omdat de mensen God kennen.”Want kennis van de Heer
vervult de aarde”, zegt Jesaja.
Dat wil niet alleen zeggen, dat
de mensen God van naam
kennen, maar ook, dat ze een
relatie met Hem hebben, met
Hem in een geestelijke verbinding staan. Ze erkennen Hem
met heel hun hart als hun hemelse Vader. En ze zijn bereid
naar zijn wil te leven.
Jesaja ziet in de toekomst de
Messias en zijn vrederijk. “Op
die dag zal de telg van Isaï als
een vaandel voor alle volken

staan”, zegt hij.
De telg, die voortgekomen is
uit de stronk van Isaï, is Jezus.
Hij werd geboren met kerst. In
de donkere kerstnacht kwam
God in Hem naar de aarde. Hij
kwam om de duisternis te verdrijven en het licht terug te
brengen, om te strijden tegen
zonde en dood. Hij heeft ons
Gods bedoelingen laten zien.
Hij streed tegen armoede en
onrecht.
Nog steeds zijn er in deze wereld misstanden. Er zijn oorlogen en geweld, honger en armoede, dood en ziekte, racisme en haat. Veel mensen kennen ook God niet.
Met kerst vieren we, dat we
ons hierbij niet hoeven neer te
leggen. God heeft ons een
nieuwe wereld beloofd, vergeving van zonden en de komst
van zijn koninkrijk. Hij heeft
ons beloofd, dat het paradijs
hersteld zal worden. Jezus’
geboorte met kerst, zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding waren cruciale stappen op weg daarheen. Ja, we
zijn op weg naar een rijk van
vrede en gerechtigheid. Dat
geloof mogen we vasthouden!
Ds. Hans Végh
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Van de Kerkvoogdij
door P. Jan Boodt
Beste kerkleden,

Afgelopen maand zijn we als
kerkvoogdij hard geconfronteerd
met een aantal zaken. Het eerste
was de staart van de orkaan Tomas en het tweede de ambtenarij.
Natuurlijk, de problemen die wij
als kerkvoogdij hebben gehad
met Tomas vallen in het niet bij
de problemen die de mensen hebben gehad in die gedeelten van
Curaçao waar het water de huizen
is binnengestroomd, maar als
kerkgemeente zijn we er wel door
met de neus op de feiten gedrukt.
In het bericht van wijk 2 wordt er
wat verder op in gegaan.
Het tweede probleem wordt gevormd door de moeilijkheden
rondom de aanstelling van ds
Smit. Al in januari 2010 zijn we
gestart met de procedure om ds
Smit hier benoemd te krijgen als
jeugddominee. Na een kleine zes
maanden is in juni de toezegging
gekomen. Maar de definitieve
aanstelling is nog steeds niet
rond. Het landsbesluit is uiteindelijk wel klaar, ligt al 14 dagen ter
ondertekening voor de minister
van Financiën maar het is onduidelijk waarom het nog niet is gebeurd. En dat betekent dat ds
Smit nog steeds geen salaris ontvangt, nog niet verzekerd is en
geen sedula heeft dus officieel
niet bestaat. Een hele vervelende
situatie. Door heel veel mensen in
te schakelen en met allerlei officiële personen te overleggen is
getracht om deze situatie zo snel
mogelijk tot een goed einde te
brengen.
Omdat ds Smit nog geen ziektekosten verzekering heeft kan hij
geen sedula krijgen, maar om als
ambtenaar verzekerd te zijn moet
hij een sedula hebben. En om een
verzekering op voorhand af te
geven moet het landsbesluit wor-

den getekend, maar als het getekend is moet het ingevoerd worden aan de hand van de sedula.
Kortom, het is een situatie waar
hij van het kastje naar de muur
wordt gestuurd. We hebben wel
vaker wat problemen gehad met
aanstellingen, maar zo erg als nu
is het nog nooit geweest.
We hebben allemaal gehoord dat
als we eenmaal Pais Korsou zouden zijn, onafhankelijk van Nederland, dat het dan beter zou
gaan. Het is vervelend om te
moeten constateren dat dat nog
helemaal niet het geval is.
De onduidelijkheid rond ds Smit
wijst er op dat er nog veel moet
worden geregeld alvorens het
soepel gaat verlopen.
Een ander probleem zijn de
moeilijkheden die Cicely Radermacher en Aurelia Palm hebben
om bij de Fortkerk te komen
waar ze werken. Het Fortplein is,
sinds de nieuwe regering is aangetreden, een chaos geworden
met betrekking tot het parkeren.
Allerlei nieuwe mensen die op
het Fortplein willen parkeren. En
dan wordt de medewerkers van
de Fortkerk de toegang geweigerd.
Nee, heel enthousiast over de
nieuwe situatie kunnen we nog
niet zijn.
Dan maar gewoon het houden bij
het oude: het bekende slot van
elke mededeling van de kerkvoogdij:

Uw kerkelijke bijdrage: minimaal Naf 50 per maand; echt niet
te veel voor de kerk
Kunt u meer geven, dan mag dat
zeker!
De rekeningen van de VPG voor
betalen kerkelijke bijdrage zijn:

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
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VPG Nieuws (News) via Email
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 bedrag op het budget. 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 interested we are offering the possibility 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.

Krijnie Wout.

VPG NewsNews-Nieuws
VPG News-Nieuws is het
kerkblad van de drie wijken
van de Verenigde Protestantse
Gemeente van Curaçao. Het
komt maandelijks uit en wordt
aan de leden per post thuis
bezorgd.

Warren, Trijnie Meijer, Krijnie
Wout, Rianne Plaisier, Klaas
Dekker, Desta Nisbeth, Hanco
de Lijster.

Administratie:
Adreswijzigingen of vertrek
kunnen worden doorgegeven
aan het Kerkelijk Bureau in
Fort Amsterdam.

Kopij kunt u het liefst met
passende illustraties per e-mail
naar vpgnews@gmail.com
versturen.

VPG News-Nieuws is gratis,
maar donaties worden zeer op
prijs gesteld. U kunt deze
overmaken naar bankrekening
900.913.02 bij de MCB t.n.v.
VPG-Nieuws, o.v.v. ‘Donatie
VPG-Nieuws’

Druk: Drukkerij “De Stad” NV
Distributie: F.J. Rhuggenaath

De redactie houdt zich het
recht voor om ingekomen kopij
in te korten of niet te plaatsen.
Kopij voor de eerstvolgende
editie kan worden ingeleverd
tot uiterlijk woensdagmorgen
19 januari 2011.

Redactie:
Ds. Hans Végh, Rev. Leander

U kon ons ook horen op de radio!
Radio Top FM 93.3
Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur
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
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Dinsdag
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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

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

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 Kronieken 6:1-21
Numeri 6:22-27
Openbaring 21:1-11
Psalmen 46:1-11
Johannes 8:37-59
Ruth 3:1-18
Ruth 4:1-22
1 Koningen 17:1-24
Psalmen 127:1-5
Psalmen 146:1-10
Johannes 13:1-20
Johannes 13:21-38
Jesaja 2:1-5
Hebreeën 10:1-18
Hebreeën 10:19-39
1 Samuël 1:1-20
1 Samuël 1:21-2:11
Johannes 18:1-18
Johannes 18:19-38a
Johannes 18:38b-19:16a
Johannes 19:16b-30
Johannes 19:31-42
Openbaringen 1:1-8
Daniel 7:15-28
Daniel 7:15-28
Handelingen 15:1-21
Handelingen 17:1-15
1 Tesalonicenzen 3:1-13
Jeremia 33:1-18
Lucas 21:20-38
Ezechiël 3:16-27
Matteüs 4:18-25
Fillipensen 1:1-11
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Adverteren

Kerkdiensten in December 2010 / Januari 2011

Nieuwe tarieven

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

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

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

DOOPGETUIGEN
Oorsprong en functie

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 boardmembers 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.

Ebenezer Church
Oranjestraat 111
05/12 Rev. L. Warren (H.C.)
12/12 Sis. Y. Isidora-Gumbs
19/12 Youth and Children
24/12 Christmas Eve Service at Fortplein . All Reverends 11.00 p.m.
25/12 C.D.S. Rev. L. Warren 07.00 a.m.
26/12 Rev. L. Warren
31/12 W.N. Rev. L. Warren 10.30 p.m.
02/01 Rev. L. Warren (H.C.)
09/01 Br. ’d Arcy Lopes
16/01 Men’s Fellowship
23/01 Rev. L. Warren
30/01 VPG Service in Fortkerk
Rev. L. Warren
Fortkerk
Fort Amsterdam
05/12 Ds. W. Lolkema
12/12 Ds. W. Smit
19/12 Ds. M. Bakema
24/12 Kerstnachtdienst Rev. L. Warren
om 11.00 uur p.m.
25/12 Kerstdienst ds. B. Hengeveld
26/12 Ds. B. Hengeveld
31/12 Ds. B. Hengeveld om 07.00 p.m.
02/01 Br. L. v/d Wolde
09/01 Ds. W. Smit
16/01 Ds. J. Jonkman
23/01 Ds. R. van Buiren
30/01 VPG dienst
Emmakerk
Schottegatweg Oost 67
05/12 Ds. H. Végh (H.A.)
12/12 Ds. J. Jonkman
19/12 Ds. H. Végh
24/12 Kerstnachtdienst te Fortplein
Rev. L. Warren 11.00 uur p.m.
25/12 Kerstdienst ds. H. Végh
26/12 Kinder/jeugd kerstdienst
31/12 Ds. H. Végh om 07.00 p.m.
02/01 Ds. H. Végh
09/01 Ds. B. Jongkind
16/01 Hofidienst Ds. H. Végh
23/01 zr. Y. Isidora-Gumbs
30/01 VPG Dienst in de Fortkerk
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News from Ebenezer Church
EBENEZER CHURCH

Local Board Team

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

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

562 9777

524 7036
868 8206 res
522 1667
Sr. Shirley Gomez 461 2950 res
514 6968
Sexton
Martha End
462 8470 res

Celebrations at Ebenezer to End Year 2010 and Begin Year 2011
By rev. Leander Warren

With gratitude to God for his
grace, mercy and blessings, Ebenezer has come to the virtual
close of yet another year of challenging but satisfying ministry
and mission endeavours, and has
already begun work on shaping
its programme for the New Year,
2011. It is with a sense of satisfaction and thanks to God for the
enabling of the Holy Spirit, that
we can say that we were able to
accomplish most of our ministry
and mission goals quite successfully. We are now getting into
the spirit to celebrate Advent,
Christmas, Epiphany and the first
events of the New Year. Along
with these, Ebenezer also shares
some other celebrations as the

year draws to conclusion.
On Sunday November 21, Ebenezer will celebrate the 73rd anniversary of its founding as well as

ministry and mission within its
community. The Women’s Group
will also celebrate their 46th anniversary on this same date. The
simple celebrations would take
the form of worship that would
be led by the youth and Children.
During the worship, a brief history of the Church as well as that
of the Women’s Group will be
presented to inform and illicit
appreciation for the work done
over the years by both the Church
and Women’s Group in helping
to improve the quality of life of
members and the people of the
wider Church community. There
will also be a birthday cake that
will be shared among the worshippers at the conclusion of the
service.

Pastor and Members Appreciation and Advent. The worship
will be a combination of celebration of thanksgiving to God for
his providential care, recognition
of members and the Pastor for
their committed and dedicated
service and support to the ministry, mission and work of the
Church for this year, and also
gratitude to God for providing
humankind a messiah, whose intervention into human affairs is
heralded and for whose coming
preparation needs to be made.
The gifts of the harvest table will
be shared to sick and shut-in
members and also to the less fortunate of the Church and the
wider community as well as to
members for token contributions.

Following on the heels of the
Church Anniversary commemoration, will be the triple celebrations of Harvest Thanksgiving,

Then on Friday December 10,
there will be a Luncheon for
members of the Victoria Club
and other senior members of the
Church and wider Church community. This Luncheon is the
Christmas treat as well as expression of thanks to our senior members for their contribution, service and support of the Church
over the years. Each member of
the Victoria Club will also be
presented with a gift at this
Luncheon. On this very date also
will be the White Christmas Gala
Show which will be held at the
Because Entertainment Center.
All patrons are encouraged to be
attired in white. The main entertainers will be two persons of the
Ebenezer namely Messrs Freddy
Gumbs and Clifton End who
have willingly decided to journey
all the way from Holland where
they now reside. Patrons will be
treated to a variety of Christmas
carols and songs as well as a

dance, and will also be served
with a drink and a snack.
Christmas Eve Service this year
is being anchored by Ebenezer.
Preparations are well in train for
this service which ushers in
Christmas and which traditionally is convened on the Fortplein
at 11:00 p.m. Christmas commemoration follows almost immediately in a service which is
convened at 7:00 a.m., just a few
hours after the Christmas Eve
service. In the Christmas service,
gratitude will be expressed to
God for his gift of Jesus Christ to
humanity to provide us with a
way to be reconciled to him.
Then on the last day of the year,
December 31, there will be a
Watch Night Service at which
thanks will be given to God for
his grace, mercy and blessings
and general providence for the
year just ended, and at which the
New Year will be ushered in,
with hopes for God’s continued
care and providence of us all.
The first Sunday in the New Year
is always celebrated as Covenant
Renewal. At this service members will renew their pledge of
continued commitment to God
and the service, mission and
work of the Church. On this Sunday also Epiphany, the seeking
for, presenting with gifts, and
worship of Christ by the magi is
commemorated and seen as example, for our pursuit of deeper
fellowship with God. The final
celebration will be that of the
Joint VPG Service, which will be
convened on the last Sunday of
the first month of the New Year
and would allow for the coming
together of the entire VPG
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Church family. Also in this first
month will be held the first
Church Board Retreat at which
among other things, would take
place the finalizing and adoption
of the Church Programme and
Budget for the New Year.
This Church news sharing would
not be complete without the mention of those of our members
who began the year with us but
have during its course passed

away. We, therefore, remember
Sis. Mauricia Rouse, Br. Johan-

nes Gumbs, Br. Rudolph Leonard
and Sis. Sandra ten Holt. May
they all rest in peace and may
their loved ones find comfort in
the grace of God. Finally to all its
members, friends, well wishers
and supporters, Ebenezer expresses its sincere gratitude for
your help throughout the year and
wishes all of you a joyous and
peaceful Christmas and a productive and successful New Year.
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Special Activities
Following are the activities of the month of January, 2011:
Sunday January 2 - Covenant Renewal, Epiphany and Holy Communion Service.
Sunday January 16 - Men’s Fellowship Service.
Saturday January 22 – Church Board Retreat.
Sunday January 30 – Joint VPG Service.
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Nieuws uit de Fortkerk
FORTKERK
Wijk 2

Kerkenraadsleden
Tel. 461 1139

ds.
Wijk
A. 2Boezewinkel
is vacant
Oudewater kv 35
Tel.: 767 9344 (thuis)

Kosteres

Ouderlingen
Br.
Zr. P.
M.Jukema
Bakhuis(scriba)
(kv)
Zr.
Br.M.
P.J.Bakhuis
Boodt (kv-scriba)
(kv)
Br.
Zr. J.
Marijke
Boodt van
(kv)der Steen
Br. Luuk van der Wolde
(hulppredikant)

747
461 3879
5013
461
747 5013
3950
747 3950
7087
888-9447

Diakenen
Zr.
Br. Friedeman
Aurelia Palm 462
738 6873
1725
Hasselbaink
Lia Vliegenthart
Kosteres
Zr. Aurelia Palm

462 6873

Wijknieuws Fortkerk
Wijkgemeente 2
Fortkerk

D

e blijdschap over de van binnen prachtig geverfde Fortkerk

kreeg door Tomas een lelijke
knauw. Want ook de Fortkerk
ontkwam niet aan het natuurgeweld.
Toen we dinsdagmorgen na de
ergste regenbuien de schade gingen opnemen bleek de Fortkerk
in de kerkzaal geheel blank te
staan met veel water op de banken. Maar gelukkig hadden we
woensdag aan het eind van de
dag, door uitgebreid dweilwerk,
een vrijwel droge Fortkerk. Dat
was maar goed ook want donderdag was er het concert van de
kunstkring, de organist Eeuwe
Zijlstra met zang door de chazzan Avery Tracht en het projectkoor van Maril Boersema . Een
prachtig concert waarvan de vele
aanwezigen heel erg hebben genoten.
Maar waar kwam dat water dan
vandaan?
We hadden al bemerkt dat het
van boven kwam door het kerkplafond. Dus moest de zolder
worden geïnspecteerd. En wat

bleek: alle dakbalken en spanten
waren compleet doorweekt
evenals het zolderplankier. De
regen is door de dakpannen heen
gekomen langs de kilgoten ter
plaatse van de dakkapellen, langs
de nok van het hoofddak. Allemaal gebreken die verholpen
moeten worden. In het
verleden heeft men al
wel provisorisch cement
aangebracht tussen de
overlap van de dakpannen en dat heeft even
geholpen maar is niet de
goede oplossing.
Nee, het dak moet er af,
er moet een waterdicht
dakbeschot komen, de
poreuze dakpannen
moeten verwijderd worden. Plekken in de shutters die
kapot zijn, moeten worden vervangen. En nog veel, veel meer.
Zoals stukken muur die niet geschilderd zijn en waar het water
ook doorheen komt, moeten worden geschilderd. Kortom een gigantische klus maar ook heel
duur. Maar als we het niet doen
zal het blijven lekken en dat zal
de zolderplanken doen verrotten.
Het water op de kerkvloer zal de
poten van de banken verder aantasten etc. etc.
En dat het nodig is werd heel snel
duidelijk want de zaterdagnacht
erop stond de vloer weer blank en
stonden de banken weer in het
water. Er moest fors worden gedweild om de kerkdienst door te
laten gaan.
Daarna is het gelukkig in de kerk
droog gebleven.

noot ds Hortensius , de vlootpredikant en ds Smit de VPCO jeugdpredikant zal ook voorgaan. En
eind december komt ds Ben Hengeveld weer voor enkele weken op ons eiland.
Van de nieuwe dominee weten we nog
niets. Eind november
zal hij gedurende een
week hier op Curaçao
zijn. Waarschijnlijk dat
we in de volgende
VPG-nieuws meer
kunnen vertellen. Hopelijk wel want de ge-

December komt er aan, Advent
en Kerstmis. Gelukkig hebben we
een goed preekrooster kunnen
samenstellen. Hulp is gegeven
door ds Bakema en haar echtge-

6 feb

meente is nu wel lang genoeg
vacant geweest en snakt naar een
eigen pastor.

Dienstrooster ambtsdragers Fortkerk
25 dec

26 dec

31 dec
19:00 uur
2 jan

9 jan

16 jan

23 jan

30 jan

Voorganger: ds Ben Hengeveld
Ouderling van dienst: P.J. Boodt
Ouderling: M. Bakhuis Organist: L. De Vries
Voorganger: ds Ben Hengeveld
Ouderling van dienst: L. Vliegenthart
Ouderling: L. vd Wolde Organist: P.J. Boodt
Voorganger: ds Ben Hengeveld
Ouderling van dienst: L. vd Wolde
Ouderling: M. vd Steen Organist: P.J. Boodt
Voorganger: Br. L. vd Wolde
Ouderling van dienst: P.J. Boodt
Ouderling: F. Hasselbaink Organist: L. De Vries
Voorganger: ds W. Smit
Ouderling van dienst: F. Hasselbaink
Ouderling: M. Bakhuis Organist: P.J. Boodt
Voorganger: ds J. Jonkman
Ouderling van dienst: M. Bakhuis
Ouderling: M. vd Steen Organist: L. De Vries
Voorganger: ds R. van Buiren
Ouderling van dienst: M. vd Steen
Ouderling: L. Vliegenthart Organist: P.J. Boodt
Gemeenschappelijke VPG dienst
Ouderling van dienst: L. Vliegenthart
Ouderling: Emmakerk Organist: L. De Vries
3de ouderling: Ebenezer church
Voorganger: ds Martine Bakema
Ouderling van dienst: F. Hasselbaink
Ouderling: L. vd Wolde Organist: P.J. Boodt

N.B. Alle diensten beginnen om 9:30, tenzij anders vermeld
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Van de Jeugdpredikant
Door ds. Wouter Smit
Identifeiten.

Kerstgeschenk
Het is nu half november wanneer
ik dit schrijf en ik besef me dat ik
bezig ben met de copij voor het
‘kerstnummer’ van het VPGnieuws. Als jeugdpredikant voor
de VPCO ben ik al gevraagd
voor verschillende kerstvieringen
van de scholen aan het eind van
de laatste schoolweek en ik mag
samen met ‘meester Luuk’ voorgaan bij het kinderkerstfeest in
de Fortkerk.

Kerst zou je hét identiteitsfeest
van de christelijke kerk kunnen
noemen. We vieren het feest van
onze naamgever. Met de geboorte van Christus Jezus heeft de
Allerhoogste de brug geslagen
naar Zijn geliefde wereld (Joh
3:16). Dat is veel mensen een
kerkgang waard. Kerst is dan ook
een ongekende mogelijkheid
voor de kerk om te getuigen van
het heil. Talloze kerstgangers
bieden een gewillig oor voor ons
getuigenis. Ik hoop daarom van
ganser harte dat we ons als kerk
van onze beste kant laten zien.
We hebben immers het mooiste
kerstgeschenk van de hele wereld
in huis! “Vreed’ en heil wordt
gebracht aan een wereld verloren in schuld.” (gezang 143)
Als jeugdpredikant houd ik mij
ook bezig met de christelijke
identiteit van de scholen van de

VPCO en de rol van de dragende
kerken voor de scholen in dezen.
En deze rol is niet mis. In artikel
5 van de statuten van de VPCO
staat namelijk met zoveel woorden dat leden van de dragende
kerken voorrang hebben bij de
toelating van hun kinderen tot de
scholen.
Blijkbaar hechtten de opstellers
van de statuten veel waarde aan
het geloof van de gezinnen, waar
de leerlingen uit komen. Het
christelijk zijn van de (ouders van
de) leerlingen wordt zo gezien als
pijler voor de identiteit van de

school. Je zou je daarbij kunnen
a f v r a g e n
o f
d e
(geloofsovertuiging van de) leerkracht niet veel bepalender is
voor de identiteit van een school.
Zijn het niet de normen en waarden van de docent, de manier
waarop hij of zij het geloof leeft,
die de basis zijn voor de vorming
van de leerlingen?
De keerzijde van de nadruk op
het lidmaatschap van een dragende kerk voor toelating tot de VPCO scholen is, dat je als kerk een
oneigenlijke, wereldse macht
krijgt. Het lijkt wel op Middeleeuwse tijden, waar de kerk ook
besliste over allerlei wereldse
zaken. Die machtspositie heeft
grote gevolgen (gehad). De kruistochten zijn er slechts een huiveringwekkend voorbeeld van. In
onze situatie betekent het o.a. dat
het kerkelijk bureau in de loop

van het nieuwe jaar allerlei telefoontjes krijgt van mensen, die
lid willen worden, omdat hun
kind dan naar een VPCO school
kan. De kerk krijgt dan macht
over wereldse zaken en dat doet
de hemelse Zaak meestal geen
goed.
Want wat betekent dat eigenlijk,
lid worden van een kerk? Dat is
toch niet slechts een administratieve zaak, zo van betalen en inschrijven en klaar is de christen?
De belangrijkste reden om lid te
worden van een kerk is toch, omdat je bij een gemeenschap wilt
horen, die gaat en staat voor Jezus Christus? Van leden van een
kerkelijke gemeente mag toch
verwacht worden dat zij hun leven willen richten naar Jezus. Dat
betekent dat je je - naar beste
kunnen - met hart en ziel, have en
goed probeert over te geven aan
Hem. Wezenlijk hierbij is dat je
dit vrijwillig kunt doen, zonder
dat je je daar op enigerlei wijze
toe gedwongen voelt en zonder
dat er andere belangen mee gediend zijn. Natuurlijk zijn er veel
redenen om lid te zijn van een
kerkelijke gemeente, zoals de
behoefte aan liefdevolle relaties
met gelijkgestemden. Maar zou
niet (het verlangen naar) je over-
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gave aan het Kerstkind de overhand moeten hebben vergeleken
met alle andere redenen voor het
kerklidmaatschap? Het zou goed
zijn als we ons daarom als dragende kerken blijvend bezinnen
op de vraag wat nu de criteria
zijn voor het kerklidmaatschap.
Aan de andere kant biedt de huidige praktijk ook prachtige kansen. Want de kerk krijgt een luisterend oor bij mensen, die lid
willen worden en die je in het
geloof kunt onderrichten. Het is
een uitgelezen mogelijkheid om
te getuigen van ons geloof. Maar
dan moeten we goed beseffen,
Wie we in huis hebben en ons
‘product’ duur verkopen. Dat
betekent dat we intensieve geloofscursussen, dooponderricht
en belijdeniscatechisaties aan
moeten bieden. Je moet er namelijk wel wat voor over hebben om
lid te worden van de kerk. Want
het is niet mis, Wie we in de aanbieding hebben. In de kerk is immers het mooiste Kerstcadeau ter
wereld te verkrijgen. En dat gratis en voor niets. Gratis? Grote
goedheid! Ik wens U een gratis
kerstfeest, vol van gratia!

Ω
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Nieuws uit de Emmakerk
EMMAKERK
Wijk 3

Gironummer
“Wijkwerk Emmakerk” 580-101

Kerkenraadsleden
Tel. 737 3070

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

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.)
Zr. M. Stomp
Zr. F. Da Costa Gomez
(jeugd)
Br. O. Griffith (kv)
Zr. Denise Schrader

767 6920
737 9886
461 8332 (w)
526 1566 (c)
737 7745
528 9530

Diakenen:
Zr. C. Tevreden
Br. Hanco de Lijster

Kosteres:
Zr. M. Morgenstond
737 8985
Website:
Emmakerk.freeservers.com

Wijknieuws Emmakerk
Ds. Hans Végh

Als ik dit schrijf, nadert advent met rasse schreden. 28
november is alweer de eerste
zondag van advent. De kleur
van deze periode is paars, als
teken van boete en inkeer. De
adventszondagen hebben altijd
een bijzondere kleur en sfeer.
We bereiden ons voor op het
kerstfeest. Christus bracht het
licht terug in deze donkere
wereld. De kinderen van de
kindernevendienst hebben met
advent en kerst een speciaal
adventsproject. U hoort hier
nog meer over.
Intussen zijn er ook nog de
activiteiten. Ik noem u:
De gebedsgroep
We komen eens in de week bij
elkaar en wel op dinsdag van
19.00 tot 20.00 uur in de consistorie van de Emmakerk of
ten huize van br. en zr. Voigt,
Alexanderlaan 6, Emmastad.
Zie ook het kader hiernaast.

spraken we over Luther en
Calvijn (een uitvloeisel van de
Hervormingsdag op 31 oktober).
Belijdeniscatechisatie
Er is belijdeniscatechisatie bij
mij thuis op woensdag van
19.30 tot 20.30 uur.
Ouderenmorgen
Op 13 december a.s. is er weer
een bejaardenmorgen en wel in
de consistorie. We komen van
9.30 tot 11.30 bijeen. We lezen
een gedeelte uit de Bijbel, we
denken daar over na, we zingen bekende liederen. Verder
is er gezelligheid en koffie en
hapjes. De keer daarop is 10
januari.

De Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen komen
we bijeen voor de Bijbelstudie
en wel op donderdag van
19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We zijn nu bezig met
de Romeinenbrief.

Zr. G. Harting-Haras moest
ernstig ziek worden opgenomen in een ziekenhuis in Almere in Nederland. Gelukkig
gaat haar situatie nu elke dag
vooruit. Zr. Harting is op bezoek bij haar kinderen in Nederland.
We wensen haar en alle andere
zieken Gods nabijheid toe.

Gespreksgroep “onder de
boom”
Eveneens eens in de 14 dagen
komt de gespreksgroep “onder
de boom” bijeen, op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in
de consistorie. We bespreken
vrije onderwerpen. Laatst

Seniorenkerstfeest
Op 17 december a.s. wordt er
weer een seniorenkerstfeest
gehouden en wel in de Flamboyant. We beginnen om
18.00 uur met een korte dienst,
waarin we ook het avondmaal
vieren. Daarna wordt het kerst-

868 4247
510-4753

maal geserveerd. Er worden
ook kerstliederen gezongen.
Bij de diensten
Op 28 november was het de
eerste zondag van advent. De
kindernevendienst is begonnen
met een project voor advent en
kerst met als titel “Ik zie, ik
zie...” Telkens worden teksten
van de profeet Micha behandeld. Dit zullen we terugzien
in de diensten.
Op 5 december a.s. hopen we
het avondmaal met elkaar te
vieren. We ontvangen brood
en wijn als teken van de bevrijding, die Christus gebracht
heeft. Juist deze adventstijd is
een tijd van verwachting.
Brood en wijn laten ons zien,
dat de zonden vergeven zijn en
dat we op weg zijn naar Gods
rijk.
Op 24 december a.s. hopen we
weer de traditionele kerstnachtdienst op het Fortplein te
houden. De predikanten van de
VPG gaan hierin voor.
Op 25 december a.s. is het de
eerste kerstdag. We hebben
dan dienst in onze eigen Emmakerk.
Op 26 december a.s. is er een
kinder/jeugdkerstviering in
onze Emmakerk, met een heus
kerstspel.
Op 31 december a.s. hopen
we het jaar te besluiten met
een oudejaarsdienst. We hopen
de rotjes en de pagara’s te trotseren en Gods Woord te laten
klinken temidden van alle tumult om ons heen. Deze dienst

ACTIVITEITEN
Seizoen 2010/2011
Gebedsgroep:
Wekelijks op dinsdag van 19.0020.00 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 2 en 16 December van 19.30-21.00 uur.
Bijbelstudie:
Romeinenbrief
Donderdags op 9 en 23 December 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.

begint om 19.00 uur.
2 januari a.s. is de eerste dienst
in het nieuwe jaar. We mogen
elkaar dan een gezegend nieuwjaar toewensen.
16 januari a.s. hopen we een
hòfidienst te hebben. Onze Emmakerkgemente komt dan bijeen
in de open lucht en we hopen
met elkaar een gezellige zondag
te hebben. De naam van de hòfi
is: Hòfi Toliban in Montaña.
We beginnen om 10.00 uur.
Meer informatie krijgt u nog.
30 januari a.s. is er weer een
VPG-dienst, deze keer in de
Fortkerk. De predikanten van de
VPG hopen dan voor te gaan.
U en jij worden allen van harte
uitgenodigd onze diensten bij te
wonen.
Zangdienst
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Op vrijdag 28 januari a.s. is er
wer een zangdienst. Deze
wordt gehouden van 19.30 tot
20.30 uur in de Emmakerk. U
kunt liederen opgeven bij mij.
Ook hier is iedereen van harte
welkom!

Wijknieuws Jet

Als u dit krantje ontvangt, zitten we midden in de Adventsperiode. Mooie tijd, tijd van voorbereiding op de Geboorte van het

kindeke Jezus. We zingen de liederen, die speciaal voor deze periode zijn.
Toch heb ik weleens zomaar
midden in het jaar het lied:”Eer
zij God in deze dagen” gezongen
in een dienst. Prachtig! Mooi! Zo
speciaal! Dat lied, -die speciale
woorden-, zette ons zomaar,
hoepla!, in de Kersttijd. Om mij
heen kwamen emoties los, ik zag
een traantje rollen…er werd aan
mama gedacht, die vond dat lied
zo mooi. Kom, laten wij ons van
binnen klaarmaken voor het
mooie feest en laten we ieder op
zijn/haar eigen plekje gelukkig
zijn. Laten we het geluk naar elkaar uitstralen, dan wordt het pas
mooi.
U weet het toch?? Waar zit ook
alweer het geluk? Niet in het vele
en lekkere eten en drinken. Ook
met Kerst hebben we dezelfde
maag en buik, er kan echt niet
meer in als op andere dagen. Het
zit‘m ook niet in die nieuwe gordijnen, dat pas geverfde huis, die
nieuwe kleren, Geluk zit in ons
hart en als we dát uitstralen naar
elkaar, dan wordt het vast een
prachtige Kerst.
In deze periode zijn er veel diensten, Eerste Kerstdag valt op zaterdag, zondag 2e Kerstdag staan
onze deuren gewoon open, lieve
mensen. Forsa en energie voor
alle predikanten en organisten, in
het bijzonder voor onze zr. Jeanette, die altijd klaar staat om te

spelen.
In de week van eind oktober en
begin november lag het accent op
onze Jeugd. Het begon op zaterdag 30 oktober met de Carwash.
Een lekkere natte activiteit. Vrijdagavond werd de tank met water
weer neergezet. Er zijn aardig
wat auto’s gewassen. Het goede
humeur en de samenwerking zat
er goed in. Toen mijn auto aan de
beurt was, stonden er net geen
andere auto’s. Mijn auto kreeg
een super goede beurt van wel 5
paar handen. Zie foto en wat een
gezelligheid erbij.
Op de stoep stonden de dametjes
met een reclame-bord de aandacht te trekken van de automobilisten. Aan het eind van de rit
waren ze allemaal lekker nat. Mama Nadine wilde haar zoon Dyllan bijna niet meenemen in haar
mooie schone auto. Later deed ze
het toch maar, zittend op een
vuilniszak bleef de auto toch
droog en schoon.
Zondag 7 november kwam de
Dividivischool op bezoek. Voor
een donkere regenachtige zondag,
was de opkomst geweldig. Aan
de kansel hing een mooie zelfgemaakte poster: Ben je er klaar
voor? stond erop. De meeste
groepen zongen een liedje. Van
een groep waren bijv. 6 leerlingen aanwezig, ze kwamen naar
voren en deden aandoenlijk hun

best. Ze zongen alsof de hele
groep er stond, alsof er 16 stemmen klonken. Goed gedaan, Dividiviërs, het was heel gezellig met
jullie erbij. Na de Dienst gingen
én leerlingen én leerkrachten naar
de Flamboyant om wat te drinken
en wat lekkers te halen. Goed zo!
Natuurlijk was er voor de kids
een lekkere lolly.
Masha danki voor jullie komst en
inzet en tot de volgende keer!!
Zondag 14 november ging
ds.Wouter Smit, onze jeugdpredikant voor. Het ging over Haggaï
2:Ds. Smit gaf ons dit mee:
Ik ben met u, luidt het woord des
Heren, tempel of geen tempel, de
Heer is aanwezig.God woont niet
alleen in Jezus, Zijn Zoon, maar

ook in ons, in ieder mens. Dus;
opnieuw bekeren, geef de Heilige
Geest de ruimte in uw leven.
Wees sterk Emma, Fort en Ebenezer!!
FUNDRAISINGS-CONCERT.
Zondagmiddag 14 nov. heeft
zr.Jeanette weer een fundraisingsconcert gegeven t.b.v. Emma. Het
was weer een groot succes, de
opkomst was great. De kids hebben aandoenlijk hun best gedaan
op de piano, fluit, kuarta, Ghislaine heeft 2 liedjes gezongen, Part
of me en In moments like these,
zo mooi, zo mooi. Masha danki
zr. Jeanette en leerlingen. Tot
volgend jaar??
JONGELUI:
Nog 2 weken naar school en de
helft van het schooljaar zit er alweer op. En wat heb jij ervan
gemaakt? Want je doet het allemaal zelf he?? Wie z’n best heeft
gedaan, ziet straks een mooi rapport met mooie cijfers erop, ze
lijken op bloemen. Wie niets gedaan heeft, ziet een rapport met
(stekels), een lelijk rapport dus.
Jammer, jammer, nog is het jaar
niet verloren. Ga lekker vakantie
houden en start in januari gelijk
goed. Doen hoor dan kan je in
juni lachen. En de tijd gaat snel
hoor!
ZIEKEN / BEJAARDEN / ROUWENDEN.
De feestdagen staan voor de deur,
dan komt er vast iets meer visite.Wij vergeten u niet, wij blijven
u gedenken in onze gebeden.Wilt
u bezoek van de predikant, dan
mag u mij of de predikant gerust
bellen hoor. Schaam u er niet
voor, gewoon doen!! En…wilt u
met de feestdagen astublieft alleen een kaarsje aansteken als u
erbij blijft zitten?
br.Benno, we denken ook aan
jou, al zit je ver weg. Sterkte met
de kou, die nu goed voor je is.
br.Henk Griffith, zr.Annie
Wilson, ook jullie gedenken we
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in onze gebeden. Forsa, forsa.
zr. Suyen, wat een geluk, operatie gelukt! Je vingers kunnen
weer bewegen, wat fijn!
zr. Elly, hoe gaat het met je hand,
al uit de mitella?
WATER/AWA.
Wat hebben we veel hemelwater
gehad de laatste tijd. Als grapje
zeggen we:Het is allemaal Zegen,maar dit was erg veel van het
goede. Zr. Heleen en zoon Ernst,
fam.Schotborgh, wat een rampnacht, die maandag 1 nov. We
zijn met jullie begaan hoor! Zijn
er soms nog zulke rampen gepasseerd? Laat het ons weten a.u.b?
Gewoon even bellen.
OUDEJAARSAVOND/ OP DE
DREMPEL VAN HET NIEUWE
JAAR.
God, ik duizel als ik aan U
denk… Hebt Gij geen oorsprong
of begin?
Geen eind? Zult Gij er altoos
zijn? O God, wat wordt mijn leven klein.
Raakt het niet zoek in dit heelal?
‘k Weet dat Uw trouw het zoeken
zal.
O Eeuwige, die mij gedenkt, zodat geen haar mij wordt gekrenkt.
Het stofje, dat mijn leven is, is
God, naar Uw getuigenis
en op Uw hand gewogen, zéér
kostlijk in Uw ogen!
Berendien Meyer-Schuiling.
In en vol vertrouwen:
Als God ons 2011 inzendt, gaat
Hij met ons mee,
Wat een geborgen gevoel geeft
dat.
Lieve mensen, Gezegende Kerstdagen,
Een Gezegend, Gezond en Gelukkig 2011,
Warme groetjes,tot ziens in de
diensten,
namens de Kerkenraad,
Jet Baank.
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In Memoriam:

Van de

ROBERT ANTHONY WILLEMS

Centrale Kerkenraad (C.K.)

Op 2 november j.l. Robert Anthony Willems. Hij was 47
jaar oud. Robert kwam om het
leven in de nacht van maandag
op dinsdag, toen noodweer ons
eiland teisterde. Hij was als
medewerker van Citro opgeroepen om te helpen bij de
evacuatie van het Adventziekenhuis. Hij werd echter meegesleurd door het wassende
water en verdronk. Dit tragische ongeval heeft ons allen
aangegrepen. Robert zal altijd
in onze gedachten blijven. Hij
was van beroep grafisch ontwerper. Hij was creatief. Hij
had gouden handen. Hij stond
altijd klaar om anderen te helpen. Twee jaar geleden kwam
hij bij Citro. Citro was zijn lust
en zijn leven. Hij was ook actief in de Wabiclub. Robert
was een eenvoudig persoon.
Hij hield niet van ophef en opsmuk. Zo hebben we hem leren kennen.
Op 5 november j.l. namen we
afscheid van hem. We hielden
een korte rouwplechtigheid bij

El Señorial. Hierin lazen we
Ps. 77. De dichter roept het uit
tot God in zijn nood. Hij kan
God niet vinden en vraagt zich
af waar Hij is. Heeft God hem
verlaten? Maar dan denkt hij
aan de uittocht uit Egypte.
God heeft zijn volk toch bevrijd uit de slavernij en geleid
naar het Beloofde Land, dwars
door de Schelfzee heen. In
vers 18 lezen we: “De wolken
stortten water, de hemel dreunde luid, uw pijlen flitsten heen
en weer”. Ondanks alles was
God zijn volk nabij. Zo wil Hij
ons ook nabij zijn, ondanks
onze vragen en verbijstering.
Hij wil ons vasthouden en
troosten in ons verdriet.
Na de rouwplechtigheid hebben we Robert bijgezet in een
graf op de Maçonnieke begraafplaats aan de Roodeweg.
God zij Roberts partner Annie,
zijn moeder en broer en de
verdere familie nabij.
Ds. Hans Végh

Van de Centrale Kerkenraad
Zoals bekend zal de pastorie van
Emmakerk worden verhuurd aan
de Caprileskliniek. De Flamboyant zal eveneens worden verhuurd voor dagopvang. Het huurcontract is al van kracht en had al
moeten ingaan. Doordat de huurder van de naschoolse opvang in
de Flamboyant nog geen goede
vervangende ruimte heeft gevonden kan Capriles nog geen gebruik maken van deze ruimte. Het
huurcontract met de naschoolse
opvang is opgezegd. Uiterlijk 31
december komt deze ruimte
beschikbaar. Ook aan de pastorie
wordt de laatste hand gelegd om
verhuur gereed te maken.
De kerkorde is nodig aan herziening toe. De heer D’arcy Lopez
heeft in de laatste vergadering
zijn medewerking toegezegd om
samen met de CK aan deze
herziening te werken. Het is een
hele klus om wellicht bepaalde
verouderde artikels “up to date”

te maken. In januari 2011 wordt
hiermee begonnen en men hoopt
in een 4 of 5-tal sessies deze klus
te kunnen klaren.
Ds. Jongkind is sinds een aantal
maanden verbonden als dominee
aan de Capriles kliniek. Zij heeft
te kennen gegeven zich te willen
binden aan VPG. Op die manier
kan zij de nodige “back up” krijgen van de andere VPG dominees. Op een soort lease basis
wordt zij dan verbonden aan
VPG. Zij blijft gewoon in dienst
– dus ook betaald - door Capriles. Door de verbondenheid
van ds. Jongkind met VPG is
VPG hierdoor ook vertegenwoordigd in de Capriles kliniek.
Om dit te formalseren moet zij
officieel worden beroepen.
Voor het overige nieuws van de
CK wordt u verwezen naar het
wijknieuws van de diverse
kerken.

Het moderamen van de Centrale Kerkenraad wordt gevormd door:
Zr. Maritza Bakhuis, voozitter
Zr. Giselle Hollander, scriba
Br. Jan Boodt, penningmeester
Zr. Jet Baank, lid (voorzitter consistorie

Het kerstevangelie van de apostel Paulus.

Neen,

geen ontroerende
‘Kribbenverhalen’ uit Mattheus,
Marcus of Lucas. Geen engelenverschijningen in de vlakten van
Ephrata, geen superster aan de
hemel, maar daarvoor wel het
aanbod van eindelijk GERECHTIGHEID op aarde.
Ik weet niet op welke dag of tijdstip Paulus dit hoofdstuk 3 heeft
geschreven van zijn Romeinenbrief, maar nu ik hier al een paar
weken mee bezig ben in studie,
meditatie en gebed, komt het mij
voor alsof wij het hier met een
Kerstevangelie in een notendop te
maken hebben. Het is het hoofdstuk van de verklaring van het
totale faillissement van de mens,
u en ik en van het geweldig aanbod van Gods gerechtigheid, dat
buiten elke bemoeïenis van de
mens tot stand is gekomen.
Met dit ‘Kerstevangelie’ op zijn

knieën, daar boven in dat torenkamertje in het slot Wittenberg in
de 16e eeuw, vond Luther de gerechtigheid Gods en daarmee
brak de Reformatie baan in de
geschiedenis van een krachteloze,
gedegenereerde kerk van die dagen. Er wordt wat gevochten,
gediscussieerd, gesmeekt om gerechtigheid. Mensen slaan elkaar
dagelijks met de wet om de oren.
Er zijn veel meer advocaten dan
predikanten in de wereld; de
rechters kunnen alle zaken op de
rol niet meer aan. Het is niet ongewoon als er zaken meer dan
een half jaar uitgesteld moeten
worden. En dat allemaal omwille
van GERECHTIGHEID in de
wereld. President Bush in 2004
meende met veel agressie en geweld gerechtigheid te brengen in
Irak, tevergeefs. Ook God verwachtte “goed bestuur, maar zie,
het was bloedbestuur. God zocht
rechtsbetrachting, maar het was
rechtsverkrachting ( Jesaja 5:
7b.). Het is met name de profeet

Jesaja geweest, die de profeet van
de gerechtigheid Gods is; hij beschreef de Messias en het vrederijk, een profetie, die door de
apostel Johannes in zijn hoofdstuk 21 magnifiek is verwoord:
Gods gerechtigheid in een nieuw
bestel, een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde. Weg bloedbesturen, weg rechtsverkrachtingen!
Willen wij dat? Neemt u dan ook
net als Luther dit hoofdstuk 3 van
de Romeinenbrief van Paulus in
uw handen, lees en begin bij vers
9: De ondertekening van uw en
mijn capitulatie!, volledig, honderd procent. En dan leest u door

en u krijgt vers 21-26. U krijgt
door de verlossing van Jezus
Christus Gods gerechtigheid terug als het mooiste kerstgeschenk. En buiten al uw bemoeienissen, wetten en regels om. Als
u dat gelooft, als u tot de slotsom
bent gekomen dat dit de enige
mogelijkheid om die gerechtigheid te krijgen, dan gelooft u en
dan neemt u Jezus aan, want Jezus Christus is de Gerechtigheid
Gods, Hij is de enige rechtvaardige. Dat is Kerst! Bon Pasku!
Ds. J. Jonkman
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Skina pa mucha
E kèrstbom ku hèndikèp.
Jan Jonkman

Muchanan, boso a tende bon? Si, mi a bisa: UN KERSTBOM KU
HENDIKEP.
Kiko bo ke bisa: NO POR! Un kèrstbom no por tin un hèndikèp. Un
mucha por tin un hèndikèp, por ehèmpel, si e no por kana bon, òf si e no
por tende bon, òf si e ta un tiki dòm verstant. E ora ei e no por hasi tur
kos, manera otro muchanan ta hasi. E tin un hèndikèp, boso ta komprendé
Pero..... un kèrstbom ku hèndikèp? No, domi, esei no por!
Wèl, mi muchanan, mi a topa ku un kèrstbom ku hèndikèp.
Basta aña pasá, durante e
simannan promé ku Pasku
hendenan a hasi nan ko’i
kompra, manera nos ta
hasi awor tambe. Na diferente lugá a bende kèrstbomnan, lusnan bunita pa
dòrna kèrstbom ku n’e i
otro dekorashonnan. Regalonan tambe pa pone bou
di kèrstbom, si e tabata un
dushi tempu pa un i tur.
Músika di Pasku a zona
den e kayanan. A parse ku
tur hende tabata kontentu.
Riba un atardi lat kaba,
tabata mas òf ménos seis or, solo a baha kaba, tabata friu, pasobra tur
dia awa a kai i un bientu poko friu a kousá de bes en kuando un rel,
pero ambiente tabata dushi, hopi dushi. Famianan a kana dor di kayanan
pa kumpra regalo, kèrstbom lusnan, etc.
I bou di tur e hendenan mi a mira un famia bon konosí: mama, papa i un
yu muhé. Nan tabata na kaminda pa kumpra un kèrstbom. Tata su
wowo a bria, pasobra e tabata ker kumpra un kèrstbom grandi e aña aki,
pa tur hende lo por mira ku tur kos ta bai bon ku e famia.
E yu muhé tabata wak tur e kèrstbomnan tambe i kada bes, ora tata a
puntr’ele: Ria, bo ta gusta e kèrstbom, bo ke pa papi ta kumpr’é, Ria a
sakudí kabes i el a sigui kana, for di un kèrstbom pa otro. Mami i papi a
bira un tiki sin pasenshi. “ Ria, nos mester disidí awor, pasobra ta skur
kaba i awa ta kuminsá kai”, mama a bis’é, pero Ria, sinembargo a wak i
wak, te ku su wowo a mira un kèrstbom poko straño. E tabata bunita
yen si, pero relativamente chikitu i.....e tabatin un hèndikèp. Kiko e
tabatin: un hèndikèp? Si, un hèndikèp. E palu, ker men e palu for di dje
ta sprùit tur e takinan kasi a kibra. Ningun hende tabata tin gana pa
kumpr’é. E tabata lèn kontra un muraya pa no kai den otro. Ria a mira e
kerstbom i el a grita: Mami, papi, e kerstbom mi ker.
Papi i mami tabata masha asombrá. “Kiko bo ke, mi Ria”, papi a bisa,
“Ria, bo no ta mira ku e kerstbom no ta bon, e ta kai den otro. Dushi,
ban, laga nos buska un otro”. Pero, wèl, nan yu tabata ke, pa nan mester
bai kumpra e kerstbom ku hèndikèp, ningun otro! Papi a bai serka e komersiante pa kumpra e kerstbom ku hèndikèp ei. E doño a bisa: Wèl,
señor, buska un otro kèrstbom i esun kibrá mi ta regalá bo. Pero Ria a
rabia masha i el a bisa: “No,no, mi ker solamente e kèrstbom.” Papi i
mami, boso a primintí mi pa mi por skohe e kerstbom e aña aki”
Na kas, Ria e pone su kèrstbom den un hèmber di awa. Despues el a
buska dos linial i kabuya fini, i el a spalk su kèrstbom ku e linialnan i e
kabuya. Ria a lant’ele i el a wak su kèrstbom i el a mira ku su kèrstbom
tabata para kasi règt. El a dòrna e hèmber ku papel di Pasku, despues el
a dòrna su kèrstbom ku lusnan, kerstbal, slenger, etc. i ora e tabata kla,

el a bisa: “Kerstbom, mi ta yama bo: “Mi kurason”, pasobra mi a pone
mi kurason den bo, bo ta di mi.”
Tabata Bispu di Pasku, mami i papi a drenta sala anochi, ora Ria a bai
drumi despues di e sirbishi den kerki. Nan a sende e lusnan pa pone regalunan bou di e kèrstbom ku hèndikèp. Papi a sakudí kabes un biaha mas.
Nunka e tabatin un kèrstbom asina mahos, ai si, e tabata bunita yen, pero
chikitu i skeins.
Despues tur lus a wordu pagá.
Famia a bai drumi.
Su manisé Ria a lanta i su promé pensamentu tabata: Mi kèrstbom. El bula for di su kama i rush den sala. El a sende lus i.......el a mira un kèrstbom
di kasi 3 meter haltu. No por, na unda mi kerstbom chikitu ta, el pensa i
ora el a wak su kerstbom mas presis, el a mira e spalk, e linialnan i kabuya banda di e regalunan abou di kerstbom i tabatin un karta. Ria a habri
e karta i el a lesa:
“Dushi Ria, pa motibu ku bo no a pasá mi voorbij, bo no a tirá mi afó,
manera otro hende, bo a yama mi: Mi kurason, di ripiente mi a kuminsá
krese, mi a bira fuerte. Tur hende den bida ku bo ta trata asina, lo krese
asina bunita tambe, manera ami. Ta p’esei mi ta duná bo e regalu di mas
grandi i bunita: KURASON DI DIOS. Tur hende lo atmirá bo. Pasa e
amor aki na tur hende awor ku Pasku, tur hende, kende ke skucha lo mira
e milagernan di BO AMOR; milagernan lo sosodé”
I muchanan, FOR DI E Pasku ei e Ria aki a wordu yamá: KURASON DI
DIOS.
Esaki mi ke pa bosonan tur lo bira manera e Ria, ta nèt e hende ku hèndikèp ku mester di mi atenshon, mi amor, pasobra ta nèt pa nan Hesus a
nase na Bètlehèm.
Skirbi pa domi Jonkman.

Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas recomenda pa dokternan den forma di capsula!
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Zo Gezegd

Kerst Quiz

door Trijnie Meijer

door Trijnie Meijer

De blijde boodschap

Deze maand een quiz met vragen rondom de geboorte van Jezus

Dit betekent: het evangelie;
bij uitbreiding soms ook gezegd van ander goed nieuws
Blijde boodschap is een letterlijke
vertaling, via Latijn euangelium,
van het Grieks euagellion, dat wij
ook rechtstreeks als evangelie
overgenomen hebben en dat verwijst naar het nieuws van de komst
van Christus. Pas in de jongere bijbelvertalingen komt de verbinding
voor in deze betekenis, maar zij
wordt in de zeventiende eeuw al in
andere stichtelijke literatuur aange-

troffen. In de Statenvertaling
(1637) vinden we goede of blijde
boodschap ook een enkele maal,
bijvoorbeeld in Jesaja 61:1, maar
dan in de algemene betekenis van
“goed nieuws”.

1. Immanuël betekent?
a) Zoon van God
b) God met ons
c) Koningskind
d) Zondagskind
2. Het aantal generaties van Abraham tot David is gelijk aan het
aantal van David tot de Babylonische ballingschap en gelijk aan het
aantal van de Babylonische ballingschap tot Christus. Hoeveel
generaties is dat?
a) 7
b) 14
c) 21
d) 28
3. Welke ouder van Jezus stamt uit het geslacht van David?

Geloof in Kunst
door Trijnie Meijer

a) Jozef
b) Maria
c) beide
d) geen van beide
4. Johannes de doper was een zoon van
a) Elisabeth de zus van Maria
b) Elisabeth een nicht van Maria
c) Elisabeth een tante van Maria
d) Elisabeth een familielid van Maria, zonder dat we weten wat de
familieband is
5. Waarom gingen Jozef en Maria naar Bethlehem?
a) daar was Jozef geboren
b) daar was Maria geboren
c) omdat David daar vandaan kwam
d) omdat de engel had gezegd dat ze daar naartoe moesten
6. Wie werden er geteld tijdens de volkstelling?

Dit is het middendeel van een altaarstuk waarvan de zijpanelen verloren
zijn gegaan. Van dit paneel zijn enkele stroken verwijderd, waar oorspronkelijk engelen waren afgebeeld. Het werk wordt ook wel het Monforte-altaarstuk genoemd, omdat het zich jarenlang bevond in een klooster
in de noordwest-Spaanse plaats Monforte de Lemos.
Het paneel wordt beschouwd als een hoogtepunt uit het werk van de nog
jonge Hugo van der Goes, vooral vanwege de knappe compositie en de
mooi uitgewerkte gezichten.
Op de voorgrond, van links naar rechts: Jozef, Maria met kind, en de drie
wijzen met enkele bedienden. De drie wijzen worden vaak gekoppeld aan
een werelddeel. De knielende, kalende man staat voor Europa; de man
met baard en tulband vertegenwoordigt Azië; de donkere man beeldt Afrika uit. Amerika was in die tijd nog niet bekend in Vlaanderen.
Door de hoofdfiguren in een kleine ruimte binnen de ruïne te plaatsen,
wordt een intieme sfeer geschapen. Tegelijk kunnen omstanders zonder
veel moeite toekijken, waardoor het belang van het moment als presentatie van Jezus aan de wereld versterkt wordt.
Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 2:11

a) alle inwoners van Israël
b) alle inwoners van het Midden-Oosten
c) alle inwoners van het Romeinse Rijk
d) alle inwoners van Azië
7. In welke provincie lag Bethlehem?
a) Syrië
b) Judea
c) Galatië
d) Gallië
8. Wanneer kreeg de baby de naam Jezus?
a) direct na geboorte
b) op de 8e dag na geboorte
c) een jaar na geboorte
d) toen de wijzen arriveerden
9. Waarom gingen de wijzen niet terug naar koning Herodus?
a) ze vonden het maar een nare man
b) ze hadden geen zin in een omweg
c) ze waren zo onder de indruk van Jezus dat ze het vergaten
d) in een droom werd hen verteld dat ze niet moesten gaan

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

Naam maker: Hugo van der Goes ca. 1440 – 1482
Naam schilderij: Aanbidding der wijzen
Materiaal: olieverf op paneel (150 × 247 cm) — ca. 1470/75
Bevindt zich in: Gemäldegalerie der Staatlichen Museen, Berlijn
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Amnesty

Reli-Links
door Trijnie Meijer
Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites
met religieuze inhoud.
www.letterlijkuniek.nl
In het werk van de kalligraaf Gerda Drop worden Bijbelteksten uitgebeeld
op haar eigen, unieke wijze. Zowel inhoud als betekenis van de teksten
krijgen door haar kleurgebruik en vormgeving van de letters een bijzon–
dere meerwaarde. Geïnspireerd door de Bijbel worden de teksten laag
over laag aangebracht. Haar persoonlijke ervaring met het geloof en de
Bijbelteksten worden zo vormgegeven. Na vele jaren van traditionele
kalligrafie heeft zij zich deze werkwijze eigen gemaakt. Voor haar nieuwe
materialen als acrylverf en canvas of
MDF hebben haar mogelijkheden
uitgebreid. Ook worden bijvoorbeeld
Bijbelteksten verwerkt die eerst op
papier geschreven zijn. Toch blijft
de traditionele kalligrafie voor haar
een dagelijkse bezigheid. De
schoonheid van letters blijft haar
boeien.
www.xistinchrist.nl
X[ist] in Christ is het grootste christelijke opiniemagazine voor jongeren.
X[ist] in Christ geeft je informatie over media, politiek, seksualiteit en
relaties, geloof en nog veel meer. In het blad en op deze site vind je
artikelen en interviews, reportages, recensies, nieuws en columns. X[ist]
in Christ vraagt door en is niet bang om hier en daar te prikkelen en
mensen wakker te schudden. Kritisch, dat zeker, maar wel met respect. Zo
proberen we erachter te komen waarom mensen doen wat ze doen en wat
ze écht denken en vinden. X[ist] in Christ is niet bang om onderwerpen
die gevoelig liggen bespreekbaar te maken. X[ist] in Christ is bedoeld
voor jongeren, maar ook gemaakt dóór jongeren.
Jongeren zelf komen volop aan het woord. Ook
jongerenorganisaties en activiteiten die speciaal
gericht zijn op jongeren krijgen veel aandacht.
www.slingerlandbeelden.nl
Jannie Slingerland is kunstenares en maakt mooie beelden van klei of
brons. Vroeger was ze verpleegkundige in de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap en in de psychiatrie. Tijdens de opleidingen heeft
ze kennis gemaakt met verschillende activiteiten om die later met de
cliënten te gaan doen. Een van de activiteiten was werken met klei.
Later kwam er een moment in haar leven dat ze dacht: “Wat goed is voor
de mensen in de psychiatrie is ook goed voor mij” en het ene brood klei
na het andere werd gekocht. De beelden laten u een stukje hoop, geloof en
liefde zien.

www.godscolors.nl
God's Colors is een 'vrijwilligersbedrijf' dat geleid wordt door
professionals met passie! Ze verkopen mooie en verantwoorde
babykleding en doen dit zonder winstoogmerk. Met de opbrengsten
steunen ze kansarme baby's. Op veel plekken op deze aarde sterven nog
altijd onnodig veel
kinderen. Met een
kraamcadeautje
van
God's Colors geef je
niet alleen een mooi
www.juichtaarde.nl
Op juichtaarde.nl kan met trefwoorden of bijbelteksten
naar psalmen, gezangen en andere liederen gezocht
worden. Verder kunt u er terecht voor vele teksten, midibestanden en bladmuziek. Maar ook voor nieuws over
liederen en psalmen of tweets daarover.

ILLEGALE SLOOP PALESTIJNSE HUIZEN DOOR ISRAËL
Prime Minister
Benjamin Netanyahu
3 Kaplan St.
Hakirya
Jerusalem 91950
Israel
Fax : 00972-2-664838, 00972-26496659
E-mail :
bnetanyahu@knesset.gov.il

De familie Nimr uit Jabal al
Mukabbir kreeg maar een paar
minuten de tijd om een aantal
meubelstukken en een laptop te
redden uit hun huis. Andere
eigendommen zoals geld en
paspoorten gingen verloren
door de verwoestende kracht
van de Israëlische bulldozers.
Volgens de VN zijn alleen al in
2009 meer dan 600 Palestijnen,
waaronder ruim 300 kinderen,
ontheemd in de Westelijke
Jordaanoever.
In de afgelopen jaren zijn veel
Palestijnse burgers verdreven uit
hun wijken in Oost-Jeruzalem en
dorpen in de Jordaanvallei.
Volgens Israëlische militaire
wetgeving hebben verdreven
Palestijnse gezinnen geen recht
op compensatie of nieuwe
huisvesting.
In Oost-Jeruzalem is 35 procent
van het land onteigend om
nederzettingen te bouwen waarin
nu 195.000 Israëli's leven. Ruim
250.000 Palestijnen mogen op
slechts 13 procent van OostJeruzalem leven. In de rest van de
Westelijke Jordaanoever is
ongeveer 40 procent van het land
ingedeeld door Israël als 'state
land' dat meestal gebruikt wordt
voor Israëlische nederzettingen.
Een nieuw plan voor 238
woningen in Oost-Jeruzalemse
voorsteden Pisgat Ze'ev en Ramot
werd onlangs aangekondigd door
de Israëlische 'Lands Administration' en het Israëlische
ministerie van Bouw en Wonen.
Volgens de Israëlische media,
heeft de Israëlische premier
Benjamin Netanyahu deze
plannen goedgekeurd. Volgens
het internationaal recht is het
bouwen van nederzettingen in
bezet gebied echter illegaal.
Stuur een brief naar:

En een kopie naar:
Ambassade van Israël
H.E. Harry Kney-Tal
Buitenhof 47
2513 AH Den Haag
Fax: 070-3760555
E-mail: ambassade@israel.nl
Voorbeeldbrief:
(Plaats, datum)
Dear Prime Minister,
I am writing to express my deep
concern about Israel’s expansionist
settlement policy and demolition of
homes and other non-residential
buildings of Palestinians living in
the occupied West Bank, including
East Jerusalem.
According to the United Nations,
in 2009 alone more than 600
Palestinians – of which half were
children - were displaced in East
Jerusalem and the rest of the West
Bank after their homes were
demolished under order of the
Israeli authorities, often to make
way for Israeli settlements. Under
Israeli military law, Palestinian
families evicted from their homes
are not entitled to alternative
housing or compensation. The
result is that many then face
homelessness and destitution.
The construction of Israeli
settlements on occupied Palestinian
territory violates international
humanitarian law, which prohibits
population transfers by an
occupying power into lands that it
occupies. Therefore I urge the
Israeli authorities to stop illegal
evictions of Palestinians and
abandon plans for 238 new housing
units in Israeli settlements in
occupied East Jerusalem and
further settlement expansion in the
occupied West Bank.
Yours sincerely,
(Naam en adres)
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Bij de bron

MOPPEN:

Na haar bezoek aan Elisabeth ging Maria terug naar Nazareth.
Ze wist dat ze nu aan Jozef moest vertellen dat ze een baby
kreeg. Ze vroeg God of Hij Jozef wilde voorbereiden op het
nieuws. Maria hield heel veel van Jozef en ze wilde hem geen
verdriet doen.
Toen ze thuis kwam maakte ze een afspraak met Jozef bij de
oude bron, vlak buiten de stad. Daar ontmoetten ze elkaar en
Maria stak meteen van wal. “Jozef, er is iets wonderlijks
gebeurd. Ik zweer je dat het waar is.” Jozef vroeg zich af
waarom Maria zo ernstig keek. Wat had ze voor belangrijks te
vertellen, dat ze een afspraak had gemaakt op een plaats waar
niemand hen kon horen?
“Weet je”, ging Maria verder “God heeft mij op een ongelofelijke
manier gezegend. Ik weet absoluut niet waarom. Hij heeft mij
uitgekozen als de moeder van de Messias: Zijn Zoon. Ik draag
Zijn kind al drie maanden bij me!” Maria hield haar adem in. Ze
hoopte dat Jozef het zou begrijpen. “Oh Maria.” Jozef keerde
zich van haar af. God weet hoeveel ik van haar hou, dacht hij.
Maar nu kan ze natuurlijk niet mijn vrouw worden. Eigenlijk wist
Jozef niet of hij Maria moest geloven of niet. Over zijn schouder
keek hij haar aan. Ze leek zo kalm. Zo zeker van zichzelf. Jozef
liep weg en liet Maria bij de bron staan. Hoe kan ik haar zeggen
dat ik niet met haar kan trouwen zonder haar al te veel te
kwetsen? dacht hij. Ze hadden samen zoveel plannen gemaakt en
zoveel vertrouwen gehad in de toekomst. Dat viel nu allemaal in
scherven.
Op een nacht niet lang daarna, droomde Jozef dat er een engel
naast zijn bed stond die zei “Zoon van David, wees niet bang om
met Maria te trouwen. Ze spreekt de waarheid. Haar kind zal
Zijn volk redden uit hun zonden. Je moet hem Jezus noemen.”
Die droom hielp Jozef over zijn twijfel heen. Toen hij wakker
werd ging hij naar Maria toe. Zij had in de tussentijd veel
gebeden voor Jozef. “Wil je met me trouwen Maria?” Haar
gebeden waren verhoord! Kort daarop traden Jozef en Maria in
het huwelijk.

Reiziger: "Goedemorgen! Mag ik een
retourtje?" Lokettist: "Zeker meneer, waar
naartoe?" Reiziger: "Wat een domme vraag,
weer hier naartoe natuurlijk!"

Bron: Bijbelverhalen opnieuw verteld door Anne de Graaf

"Ik vind het vreselijk als mensen hun neus in
mijn zaken steken," zegt een zakenman. "Ik
niet, integendeel zelfs," zegt een andere.
"Hoezo dan?" "Ik verkoop zakdoeken."
Meester: "Casper! Je hebt maar liefst 35
fouten in je taalles! En weet je wat zo gek is?
Jouw buurman heeft precies dezelfde fouten!
Hoe zou dat toch komen?" Casper: "Ik denk
omdat we dezelfde meester hebben!"
Een man wil een kasteel kopen. Hij zegt tegen
de kasteelheer: “Ik heb gehoord dat het hier
spookt. Is dat zo?” Waarop de kasteelheer
antwoordt: “Wat een onzin. Als dat zo is, dan
zou ik het moeten weten. Ik woon hier
tenslotte al meer dan 500 jaar.”
Jantje mag met de klas naar het politiebureau
voor een praktijk klas. Op een bord ziet hij
foto’s van de 10 meest gezochte criminelen.
Een van de kinderen stopt bij een bepaalde
foto en vraagt of dat werkelijk de afbeelding
was van de gezochte persoon. “Ja”, zegt een
agent, “we zijn erg hard naar hem aan het
zoeken”. Jantje vraagt: “Waarom hield je hem
dan niet vast toen je de foto maakte?”
Een ouder echtpaar nodigde de buren uit om te
komen eten. Telkens als de oude man zijn vrouw
iets vroeg, begon hij met 'schat', 'lieveling',
'duifje', 'honnepon' enz. De buren waren onder
de indruk, want het echtpaar was al bijna 60
jaar getrouwd. Toen de vrouw even naar de
keuken was, zei de buurman tegen de man: "Ik
vind het zo mooi dat u uw vrouw na al die jaren
dat u getrouwd bent, nog steeds koosnaampjes
geeft". De oude man boog zijn hoofd. "Om
eerlijk te zijn, ik kan al tien jaar niet meer op
haar naam komen!"
Een jonge werknemer klopt bij zijn manager
aan en vraagt: “Meneer, ik zou graag vijf
vakantiedagen willen opnemen. Is dat
mogelijk?” “Ah, ga je op vakantie?”, vraagt de
chef vriendelijk. De werknemer zegt: “Nou,
mijn vrouw staat erop dat ik met haar mee ga
op onze huwelijksreis.”

