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IJVERAARS VOOR GOD
De partij van de Zeloten

Door ds. Hans Végh

D

e partij van de Zeloten vóór, tijdens en na

Jezus
We leven in een tijd waarin we veel horen van terrorisme, aanslagen en moorden. Soms is dit religieus
geïnspireerd. We kunnen denken aan fanatieke moslims. Al Qaida en de Talibans zijn bekende bewegingen. Soms komen aanslagen en moorden voort
uit criminele overwegingen. We kunnen denken aan
Mexico, waar de staat een oorlog tegen drugsbendes
voert.
Ontstaan van de partij van de Zeloten
Maar hoe was het in de tijd vlak vóór, tijdens en na
Jezus? Was het toen rustiger? Nee, berichten in en
buiten de Bijbel vertellen ons, dat het een zeer onrustige tijd was. We lezen over aanslagen en moordpartijen, opstanden en oorlogen. In dit verband lezen
we ook over de partij van de Zeloten. “Zeloot” komt
van een Grieks woord, dat “ijveraar” betekent. Ze
werden Zeloten genoemd, omdat ze het voorbeeld
van Mattathias en zijn zonen en volgelingen volgden, die ijver voor de wet van God aan de dag legden, toen koning Antiochus IV Epifanes probeerde
de joodse godsdienst te onderdrukken (1 Makk. 2:24
-27). Ze volgden ook het voorbeeld van Pinechas,
die een vergelijkbare ijver in de tijd van de afval in
de woestijn liet zien (Num. 25:11; Ps. 106:30v.).
Zeloten waren mensen, die opkwamen voor de joodse zaak. Ze wilden een joodse republiek stichten met
God aan het hoofd. Hun tegenstanders waren de Romeinen, die het land bezetten. Maar ze beschouwden ook hen als tegenstanders, die met de Romeinen
gemene zaak maakten. Deze joodse collaborateurs
werden vaak door de Zeloten vermoord. De Zeloten
weigerden de Romeinen belasting te betalen. Ze
waren priesterlijk en eschatologisch georiënteerd.
Ze wilden de tempel en de cultus rein houden.
De partij van de Zeloten werd gesticht door een zekere Juda de Galileeër. Hij werd rond 50 vóór Christus geboren en was afkomstig uit Gamala in Gaulanitis. Hij was vervuld van haat tegen Rome en liefde
voor de natie. Hij kreeg veel aanhang onder de Galileeërs. Ze ondernamen gedurfde acties. Zo overviel

hij met zijn aanhangers het wapendepot in de Galileese hoofdstad Sepphoris. Met de buitgemaakte
wapens bewapende hij zijn aanhangers. Hij werd de
schrik van de Romeinsgezinden.
De Zeloten waren beïnvloed door de strenge school
van de schriftgeleerde Sjammai. Het was volgens
hen tegen de wet van God als men de Romeinen
gehoorzaamde. Alleen God kwam gehoorzaamheid
toe. Men moest dus met alle krachten, opoffering
van zijn vermogen, familie en eigen leven hen bestrijden, die van de joden eisten zich aan hen te onderwerpen in plaats van aan God. Dat waren dus de
Romeinen.
Het voorbeeld voor een Zeloot was bovengenoemde
Pinechas. Hij eiste van mensen een zuiver leven. Hij
vermoordde de stamvorst Simri, die overspel pleegde met een Midianietische vrouw.
Volgens de Zeloten moest de joodse staat republikeins geregeerd worden. Zijn heer was God en zijn
grondwet de wet van God. Hun doel was leven in
vrijheid. Dit ideaal trok veel (jonge) mannen aan.
Opstand tegen de Romeinen
De Zeloten werden aanvankelijk alleen gesteund
door de school van Sjammai en haar aanhang, maar
de partij werd groter toen de Romeinen de teugels
nog strakker aantrokken. Dat gebeurde in het jaar 6,
toen Quirinius het bevel gegeven had, dat een ieder
het aantal van zijn familieleden, de grootte van zijn
landerijen en vermogen moest opgeven. Dit was
voor de leiders van de Zeloten, Zadok en Juda, het
sein, dat men in opstand moest komen. Hoewel deze
opstand werd neergeslagen, hielden de Zeloten de
geest van de opstand zestig jaar lang levend. Het
bevel van Quirinius was onderdeel van de harde lijn,
die de Romeinse gouverneurs Albinus (62-64) en
Florus (64-65) voorstonden.
Dit harde optreden leidde tot de joodse opstand in
66. De Zeloten speelden ook hierin een cruciale rol.
Aanvankelijk hadden ze succes in hun strijd tegen
de Romeinen. Florus liet de Romeinse troepen Jeruzalem verlaten. De inwoners van Jeruzalem waren
echter niet eensgezind en vielen uiteen in twee partijen: de revolutiepartij en de vredespartij. De revolutiepartij bestond uit de Zeloten, die een opstand
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tegen de Romeinen voorstonden.
Ze streden voor de vrijheid. De
macht van de Romeinen schrikte
hen niet af. Ze stelden hun hoop
op de God van Israël, die het
joodse volk zo vaak op wonderbaarlijke wijze had gered. Ze
stonden niet alleen, maar kregen
hulp van buitenaf. Ze hadden
contacten met het vorstenhuis
van Adiabene en de partischbabylonische gemeenten. Van
hen kregen ze hulp. De vredespartij was gematigd en zocht samenwerking met de Romeinen.
Volgens Graetz moeten de Zeloten niet met de Sicariërs verwisseld worden. De Sicariërs
(dolkdragers) kwamen ca. 54 op
en vermoordden hun politieke
tegenstanders. Ze hadden het
vaak voorzien op joden, die met
de Romeinen samenwerkten. Onder hun kleren droegen ze een
dolk (sica) en sloegen onverhoeds toe, het liefst op druk bezochte plaatsen. Volgens Graetz
waren deze Sicariërs hebzuchtige
bandieten. Hij steunt hierbij op
de geschiedschrijver Flavius Josephus. Volgens Yamauchi waren de Sicariërs radicale Zeloten.
Onder gouverneur Felix (52-60)
traden deze radicale Zeloten voor
het eerst op en vermoordden ze
de hogepriester.
Volgens Graetz waren de Zeloten
hoogstaande mensen met idealen.
Ze keken neer op het gewone
volk. Ze zwoeren een eed liever
te sterven dan zich aan de Romeinen over te geven.
Het einde van de joodse staat
De motor van de revolutiepartij
in Jeruzalem was een zekere
Eleazar ben Anania. Hij stamde
uit een hogepriesterlijk geslacht.
Hij was een wetgeleerde en hoorde tot de school van Sjammaï,
die grotendeels Zelotisch gezind
was. Eleazar leidde het volk in
het verzet tegen de Romeinen.
De Romeinen onder leiding van
Agrippa moesten Jeruzalem verlaten. Nu roerden de Sicariërs
zich. Onder leiding van
Menachem overvielen ze de vesting Masada bij de Dode Zee,
doodden de Romeinse bezetting
en namen de wapenvoorraad in
bezit. Goed bewapend mengden
ze zich in de strijd. Dat was in
het jaar 66.
Het volk was bereid tot revolutie.
Eleazar stuurde aan op een volledige breuk met Rome. Men wilde
geen offer meer brengen voor
keizer Nero. Zo werd de tempel
een haard van verzet. De vredes-

partij probeerde nog het tij te keren, maar tevergeefs. De strijd
ontbrandde. Agrippa stuurde troepen naar Jeruzalem. De tempel en
de benedenstad waren bezet door
de Zeloten. De strijd duurde zeven dagen. Eerst was hij onbeslist. Later kregen de Zeloten de
overhand, nadat ze gesteund werden door het volk en de Sicariërs.
De paleizen van de rijken werden
in brand gestoken. Iedereen, die
niet gevlucht was, werd door de
Sicariërs gedood.
De overwinning vervulde
Menachem met trots. Hij ging
naar de tempel en gedroeg zich
als een messias.Hij verlangde van
iedereen verering en gehoorzaamheid. Zijn naam (“trooster”
betekent die) verwees volgens de
toenmalige mystieke duiding van
de Schrift naar een hogere werkelijkheid.
Nu ontstond er een conflict tussen Menachem en Eleazar.
Menachem delfde het onderspit
en werd terechtgesteld. Slechts
een kleine rest van de Sicariërs
ontkwam en vluchtte naar Masada, dat bezet werd door hun partijgenoten.
De Romeinen stuurden nu troepen naar Jeruzalem. Zodra de
Zeloten dit hoorden, grepen ze de
wapenen, hoewel het sabbath
was. Er volgden schermutselingen. Uiteindelijk trokken de Zeloten zich terug achter de muren
van de stad. Maar de Romeinse
veldheer Celsus moest zich terugtrekken vanwege de herfstregens.
De Zeloten brandden van fanatisme. De menigte van hen, die het
vaderland wilden verdedigen,
nam met de dag toe. Ze vertrouwden op de vestingwerken. Ze geloofden vast, dat de grote verlossingstijd, die de profeten verkondigd hadden, nabij was, dat de zo
lang verwachte Messias spoedig
zou komen en het volk Israël de
heerschappij over alle volken op
aarde zou geven. Maar ze schatten de situatie verkeerd in. Galilea was verloren en vele strijders
waren omgekomen. Ze zagen
niet, dat de vijand oppermachtig
was. Ze waren verblind door hun
fanatisme.
De strijd eindigde doordat de Romeinen de stad veroverden en de
tempel in brand staken (70 na
Christus). De Romeinse veldheer
Titus wreekte het door de Zeloten
vergoten bloed. Het verzet van de
Zeloten hield nu op. Het betekende ook het einde van de joodse
staat. Maar elders verzetten de
Zeloten zich nog fel. Ze vluchtten

Romeinse soldaten voeren de tempelschatten
weg in 70 n.C., Titusboog, Rome
nu alle kanten op: naar de streek
van de Eufraat, naar Arabië,
Egypte en Cyrene, waar partijgenoten woonden. De Zeloten, die
naar Alexandrië gevlucht waren,
zetten hun volksgenoten aan tot
opstand tegen de Romeinen. Zeshonderd Zeloten werden echter
gevangengenomen en terechtgesteld. De rest verspreidde zich
over Egypte. Anderen werden
gearresteerd en gefolterd om hen
tot gehoorzaamheid aan de keizer
te dwingen.
De laatste Zelotische vesting,
Masada, viel in mei 74. Maar
zelfs toen was de Zelotische geest
nog niet geheel uitgeblust.
De Zeloten, die naar Cyrenaica
(in het huidige Libië) gevlucht
waren, zetten de joden daar aan
tot opstand, maar hun lot was
hetzelfde als hun partijgenoten in
Egypte ten deel viel. De Zeloot
Jonathan verzamelde veel Cyreneïsche joden om zich heen en
leidde hen naar de Libische
woestijn. Hij beloofde hun wondertekenen. Maar ze werden verraden door de rijke joden, gearresteerd en deels terechtgesteld.
Dit betekende het einde van de
Zelotische beweging. Volgens
Graetz mislukte de opstand van
de Zeloten in Juda door verraad
van de Romeinsgezinden, door
onenigheid onder de leiders en
hun onbezonnenheid.
Simon de Zeloot
Een van de discipelen van Jezus
was Simon de Zeloot (Lk. 6:15;
Hand. 1:13). We weten eigenlijk
niets van hem. Was hij een aanhanger van de Zeloten of alleen
maar een religieus fanaticus? Of
was hij een voormalig aanhanger
van de Zeloten en had hij zich
bekeerd? Sommige geleerden
denken, dat Simon inderdaad
hoorde tot de partij van de
Zeloten en dat Jezus met deze

beweging gesympathiseerd heeft.
Hij werd weliswaar als een politiek agitator gekruisigd, maar hij
was geen politiek of religieus
fanaticus en hoorde daarom niet
tot de partij van de Zeloten. In
het debat met de joodse leiders of
men de Romeinen belasting moet
betalen, zei Hij: “Geeft de keizer
wat des keizers is” (Mt. 22:1522). Bovendien zocht Hij zijn
toevlucht niet tot geweld. Hij zei:
“Wie het zwaard gebruikt, zal er
door omkomen”. Hij was eerder
een pacifist. “Als iemand u op
uw rechterwang slaat, keer hem
uw linkerwang toe”, zei Hij. Nee,
Hij wilde zijn doel niet bereiken
door uitoefening van macht,
maar door geweldloosheid en
door lijden. Ook zei Hij, dat zijn
Koninkrijk niet van deze wereld
was.
Het religieus en crimineel geweld
is van alle tijden, niet alleen iets
van onze tijd. Dit geweld heeft
veel, zeer veel mensenlevens gekost en uiteindelijk leidt het nergens toe, alleen tot meer bloedvergieten. Moge dat begrepen
worden en moge de wereld in
2011 in vrede leven.
Enige literatuur:
H. Graetz, Geschichte der Juden
von der ältesten Zeiten bis auf
die Gegenwart, Bd. 3, Leipzig 5
1905 (repr. Berlin 1998), p.
250v., 257v., 453v., 458v., 467v.,
504v., 540v., 552v.
F.F. Bruce, Zealot, in: The Illustrated Bible Dictionary, dl. 3,
Leicester 1980, p. 1674-1676
E. Yamauchi, De wereld van de
eerste christenen. Cultureel, politiek en religieus, Den Haag 1981,
p. 11v.
Zealot, in: Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite
2004 DVD.
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Meditation
Are These Signs of The End Times or End of The World?
By Rev. L. Warren

G

lobal warming, climate
change, rise in sea level, unseasonal torrential rains, swollen
raging rivers, unprecedented
floods, ferocious destructive
storms, fiery volcanoes, razing
forest fires, earth shattering
earthquakes, freezing blizzards
and ice storms, countries at war
with countries – are these signs
of the end times? Our human
preoccupation with the end times
has taken on increasing proportions in the face of the frequent
prevalence of these phenomena
over the last few years. For as
these ravaging events exact their
deadly and destructive toll with
seeming unrelenting regularity
on our lives and possession, the
oft uttered comment is articulated
that, “God will soon take his
world”, which is a reference to
the end of the world and human
existence as well as that of all
other life forms. However, as we
utter such comments, it would be
wise for us to make sure what the
bible really states concerning the
end of the world as Lk.21:8-9
records, “Watch out that you are
not deceived. For many will
come in my name claiming, ‘I
am he,’ and ‘The time is near.’
Do not follow them. When you
hear of wars and revolutions, do
not be frightened. These things
must happen first, but the end
will not come right away.”
Notwithstanding the foregoing
biblical insight, however, this
desire to know when the world as
we have come to know and experience it will end, has been the
obsession of human beings ever
since Jesus spoke of this ultimate
world phenomenon to his disciples in Matt.24:3-14, which is
paralleled by the other two synoptic gospel accounts in Mark
and Luke. As such, over the centuries there have been several
predictions as to when the world
would end but to date none has
proved to be correct. What then
is there to be learnt from these
natural and sometimes human
caused phenomena, so prevalent
these days and which bring so
much destruction and death to
our lives?
It is worth noting that Jesus neither shared this nigh pathological

concern nor indulged in the obsession regarding the end times
such as we human beings have
done down through the centuries.
Instead he shifted the focus from
this obsession with the end times
to human beings living prepared
and watchful lives. This he did by
presenting simultaneously the
return of Christ, and the end
times, alternatively called the
close of the age, and the gathering of the elect or saved as
Matt.24:30-31 states. “At that
time the sign of the Son of Man
(Christ) will appear in the sky,
with power and great glory. And
he will send his angels with a
loud trumpet call, and they will
gather his elect (or the saved)
from the four winds, from one
end of the heavens to the other.”
Jesus further emphasized the
need for human beings to focus
on and live prepared and watchful lives. He also underscored the
futility and folly of us wanting to
know when the end will be by
pointing out that only the Father
in heaven is privy to this knowledge. This Matt. 24:36 records as
follows, “No one knows about
that day or hour, not even the
angels in heaven, nor the Son
(Jesus Christ), but only the Father.” It seems to me, therefore,
that it should not matter at all to
us whether the world ends in our
time or for that matter any other
time. What, however, should
matter is that we are prepared and
ready, that is, live watchful lives
as the bible exhorts us in Matt.
24:42, “Therefore keep watch,
because you do not know on what
day your Lord will come.”
So why do we not follow the focus of Jesus and concern ourselves with prepared and watchful lives? Lives that make it possible for us to experience the after
-death life, which our faith assures us of and which we believe.
For I have no doubt that disturbing and startling phenomena both
natural and human, such as are
being witnessed in our times,
causing us distress, trauma, trepidation and worry will continue to
be displayed throughout the
world long after we have passed
on. As the Holy Scriptures point
out, these signs that are now
taken as signaling that the end

times are upon us, should rather
be seen as reminders for us to
ensure that we are prepared and
ready. So that when Christ returns as the Conquering Host and

3

King, we will be caught up to
meet him and so be with him forever. (1.Thes.4:17)
Ω

Van de Diakonie
door Hanco de Lijster

W

anneer u dit leest is waarschijnlijk reeds de eerste maand
van dit jaar voorbij, maar dit is de
eerste editie van het VPG Nieuws
van 2011 en ik neem de gelegenheid waar om u allen alsnog namens de diakonie een gezegend
2011 toe te wensen.
Op 5 december j.l. hebben wij
namens onze VPG cheques overhandigt aan vertegenwoordigers
van de verschillende instanties
waarvoor in onze drie kerken gedurende 2010 bij een aantal deurcollectes door u geld is gegeven
dat voor deze instanties bestemd
was.
In december zijn door de diakonie, behalve de gebruikelijke
voedselpakketten die elke maand
aan onze zorggezinnen worden
uitgedeeld, ook kerstpakketten
afgegeven.

Wij bedanken een ieder die in het
afgelopen jaar onze diakonie
heeft bijgestaan op financiële, of
welke andere manier ook, van
harte. Zonder uw steun zou het
ons een stuk moeilijker zijn geweest.
Vol vertrouwen, dat wij ook in
2011 op uw steun kunnen rekenen, gaan wij door ons te ontfermen over de minder bedeelden
op Curaçao.
Dit jaar gaan wij onderzoeken of
wij met behulp van professionele
instanties gezinnen kunnen gaan
begeleiden om hen via studie, of
middels om- of bijscholing een
kans te bieden hun situatie te verbeteren en uit de vicieuze cirkel
van armoede te komen.
Wij bidden God voor wijsheid en
inzicht en voor Zijn zegen op
onze werken.
God zegene u allen.
Ω
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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
Ebenezer Church
Oranjestraat 111
06/02
13/02
20/02
27/02
06/03

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

Rev. L. Warren (H.C.)
Sis. Y. Isidora
Youth and Children
Rev. L. Warren
Rev. L. Warren (H.C.)

Fortkerk
Fort Amsterdam
06/02
13/02
20/02
27/02
06/03

Ds. M. Bakema
Ds. W. Smit
Ds. B. Jongkind
Ds. R. van Buiren
Br. L. v/d Wolde

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.

Emmakerk
Schottegatweg Oost 67
06/02
13/02
20/02
27/02
06/03

Ds. W. Smit
Ds. H. Végh (H.A.)
Ds. H. Végh
Ds. J. Jonkman
Ds. H. Végh & M. Mingoen
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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
Sr.Hilda Leonard 461 7670 res

Ebenezer in 2011
By Rev. L. Warren

E

benezer began the new year
2011, with a Covenant Renewal
Service on the first Sunday of the
year. At this service the Church
family, severally and individually, was called to recommit to
the service of God and Church.
Since this recommitment exercise, the Church leadership, elders and deacons, have been making preparations for the first
Church Board Retreat that will
be convened at the end of the
third week of the month of January. This Retreat will among
other matters finalize and endorse the Church Programme and
Budget for the year, as well as
receive the financial statement of
the just concluded year, 2010.
For this year some emphases of
Ebenezer will be i. equipping the
whole people of God (the
Church) for enhanced ministry
and service; ii. consolidating the
community outreach initiative
(Miss Lee Foundation); iii. different approach to financial re-

sourcing and iv. strengthening the
Church family bond (enriching
relationships).
As there is an emerging desire for
Ebenezer to enhance and make
more effective its ministry
(praise, worship and teaching
life), and service (mission and
community outreach activities),
the Church will intensify its efforts to have this desire realized.
This will, therefore, arouse the
need for the equipping of the
whole people of God by fitting
them with appropriate skills. This
the Church intentionally plans to
accomplish through the convening of congregational development seminars that will be held
on a quarterly or bi-quarterly basis as the need would dictate, in
two-hour lasting sessions. The
first of these sessions is scheduled for the third Saturday in
February and any interested
member of the United Protestant
Church is invited to attend.

Special Activities
Special Activities EBENEZER
Feb 13 – Pre Valentine’s Day High Tea Evening

Ebenezer will be endeavouring to
consolidate and improve the
functioning of the Miss Lee
Foundation, its community outreach initiative, during the course
of this year. Last year, the first
year of operation, was an important learning curve for the Foundation which faced the challenge
of lack of adequate financial resources. This challenge significantly restricted the acquisition of
needed equipment and materials
and perhaps more importantly the
attracting of the suitable personnel that were needed. The Foundation will, therefore, be focusing
on acquiring these kinds of support in adequate proportions so as
to ensure the delivery of quality
service which is one of its primary objectives. In this regard,
the Foundation hereby makes a

renewed appeal for the above
mentioned areas of assistance, in
order to help it achieve its goal of
helping to equip the less fortunate of our community, with vitally needed life skills and values. The Foundation hereby
gives reminder of its current
range of activities which include
after school lessons, computer
lessons, cookery classes, sewing
classes, craft classes and music
lessons.
Over the past few years, on account of the pressure to acquire
financial resources to execute the
Church programme as well as
different Church projects, Ebenezer did several fund raising activities organized by its various
auxiliaries. While this approach
definitely helped in providing the
finances needed, it also proved to
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be distracting to other Church
emphases, for example, the spiritual growth and enrichment component. As such Ebenezer will
this year employ a different approach to acquiring the financial
resources that will be needed for
its programme and project execution. This approach will see a
very significant reduction in the
number of fund raising activities
done by the Church. It would,
therefore, allow for greater focus
on other areas of Church life,
especially that of spiritual growth
and enhancement.
Ebenezer boasts the tradition of
being a family Church, a Church
whose membership is made up of
primarily blood-related family
groups that have been welded
over the years into a strong spiritual family group. This was
helped by the fact that almost all
families lived within close proximity and therefore walking distance to the Church building.
This last fact has changed con-

siderably over the years as most
families now live away from the
immediate Church community.
This has created the necessity to
have intentional bonding initiatives to promote and keep the
Church family bond dynamic and
strong. In the Church Programme
this year are included such initiatives two of which are, Ascension
Day and Hofi Day worship and
bonding activities.
At Ebenezer we anticipate, are
hopeful for and pray that this year
of service to God and Church
would be peaceful, productive,
successful and also life transforming. We invite you, therefore, to share our hope as well as
lift us up in your prayers. We also
herein express our gratitude for
your support during the past year,
and pray for God’s continued
blessings upon your lives as well
as upon your ministry, and service to his Church in this new
year.
Ω

Valentine’s Day
Not like it used to be

F

ebruary 14 is Valentine's
Day. Although it is celebrated as
a lovers' holiday today, with the
giving of candy, Valentine flowers, or other gifts between couples in love, it originated in 5th
Century Rome as a tribute to St.
Valentine, a Catholic bishop.
For eight hundred years prior to
the establishment of Valentine's
Day, the Romans had practiced a
pagan celebration in midFebruary commemorating young
men's rite of passage to the god
Lupercus. The celebration featured a lottery in which young
men would draw the names of
teenage girls from a box. The girl
assigned to each young man in
that manner would be his sexual
companion during the remaining
year.

In an effort to do away with the
pagan festival, Pope Gelasius
ordered a slight change in the
lottery. Instead of the names of
young women, the box would
contain the names of saints. Both
men and women were allowed to
draw from the box, and the game
was to emulate the ways of the
saint they drew during the rest of
the year. Needless to say, many
of the young Roman men were
not too pleased with the rule
changes.
Instead of the pagan god Lupercus, the Church looked for a suitable patron saint of love to take
his place. They found an appropriate choice in Valentine, who,
in AD 270 had been beheaded by
Emperor Claudius.
Claudius had determined that
married men made poor soldiers.
So he banned marriage from his
empire. But Valentine would secretly marry young men that
came to him. When Claudius
found out about Valentine, he
first tried to convert him to paganism. But Valentine reversed
the strategy, trying instead to
convert Claudius. When he
failed, he was stoned and beheaded.

7

The first Valentine card grew out
of this practice. The first true
Valentine card was sent in 1415
by Charles, duke of Orleans, to
his wife. He was imprisoned in
the Tower of London at the time.
Cupid, another symbol of the
holiday, became associated with
it because he was the son of Venus, the Roman god of love and
beauty. Cupid often appears on
Valentine cards.
During the days that Valentine
was imprisoned, he fell in love
with the blind daughter of his
jailer. His love for her, and his
great faith, managed to miraculously heal her from her blindness before his death. Before he
was taken to his death, he signed
a farewell message to her, "From
your Valentine." The phrase has
been used on his day ever since.
Although the lottery for women
had been banned by the church,
the mid-February holiday in commemoration of St. Valentine was
still used by Roman men to seek
the affection of women. It became a tradition for the men to
give the ones they admired handwritten messages of affection,
containing Valentine's name.

Copyright © 1998-1999 by Jerry
Wilson. Get permission to reprint
this article. Reprinting this article in
a church bulletin is permitted.

Ω
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Nieuws uit de Fortkerk
FORTKERK
Wijk 2

Kerkenraadsleden
Wijkkerkenraadsleden
Tel. 461 1139

ds.
Ds Rob
A. Boezewinkel
van Buiren
Oudewater
Bramendiweg
kv 35
Tel.:
cell.: 767
6924907
9344 (thuis)
E-mail: buire001@planet.nl

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
(voorzitter en hulppredikant)

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

Diakenen
Zr.
Br. Friedeman
Aurelia Palm 462
738 6873
1725
Hasselbaink
Zr. Lia
525 3338
Vliegenthart
Kosteres
Zr. Aurelia Palm

462 6873

Geen kopij ontvangen
Geestelijk verzorger op
Klinika Capriles
door ds. B.L. Jongkind

H

ebt u levensvragen? Vraagt
u zich af; wie ben ik? Waarom
ben ik hier op aarde? Wat is de
zin van mijn leven? Wat geloof
ik eigenlijk, waarin geloof ik of
in Wie? Wat hoop ik, verwacht
ik, wat verlang ik eigenlijk van
mijn leven? Waar ga ik voor, hoe
kan ik vrede vinden met God en/
of met mezelf?
Sinds 1 september werk ik op
Klinika Capriles. Als geestelijk
verzorger (GV) en als patient
vertrouwenspersoon (PVP). Een
geestelijk verzorger is iemand
met wie je over al de bovenstaande zaken (en meer) kunt
praten. Het is bij wet geregeld
dat elk ziekenhuis een of meerder
geestelijk verzorgers in dienst
moet hebben, al naar gelang het
aantal clienten. Van oorsprong
was dit het werk van een pastoor
of dominee.
Om dit werk te kunnen doen hier
op Curaçao, wordt ik op 26 januari 2011 als predikant van de
VPG bevestigd. In Nederland
werkte ik voorheen al vijftien als
onder meer geestelijk verzorger.
Daarnaast ben ik op zondagen
voorgegaan in veel Nederlandse
gemeenten en ben ik publicist.
Maar ik ben ook gewoon een
mens, net als u zelf. Want samen
over je levensvragen en levensantwoorden spreken, samen
zoeken naar houvast, vraagt om
gelijkwaardigheid en maakt in
zeker opzicht. Immers: levensvragen heeft ieder mens, ziek of
niet ziek, arm of rijk, man of

vrouw, zwart of blank, jong of
oud.
Groepen, individuele gesprekken
Het is mooi om samen te spreken
over je verlangen. Over je leven,
je hoogtepunten en diepe dalen,
over je herstel, je kracht en ervaringsdeskundigheid. Over wat je
het liefste zou willen. Over alles
wat daarin mislukt is. Maar zeker
ook over alles waar wel zegen op
rust. Vaak gaat zo’n gesprek met
omtrekkende bewegingen en zijdelings, je cirkelt eromheen. Veel
onuitgesproken antwoorden komen neer op: liefde, erbij horen,
gezien worden. Bezig zijn dus
met de dingen des levens, met
gebed, rouw en trouw. Elkaar
daarin wat beter leren kennen. Bij
het voeren van goede gesprekken
hoort ook het ontsluiten van en
putten uit geloofsbronnen. Zoals
de Bijbel. Daarin horen we dat
we er voor God altijd al bij gehoord hebben, geliefd zijn.
De Kapel
Soms doet het goed elkaar uit die
Bijbel voor te lezen, verhalen van
geloof, hoop en liefde door te
geven, of samen te bidden.
Daarom is de geestelijk verzorger
op alle afdelingen van Klinika
Capriles aanwezig, in groepen en
voor individuele gesprekken. En
in de Kapel, het Huis voor de Ziel
hier op Klinika Capriles, zoals ik
graag zeg. Bedoeling is de Kapel
op te knappen en er een Stilte- en
ontmoetingscentrum van te
maken. Zodat patiënten daar kun-

nen binnenlopen, bidden, een
praatje maken, knielen, een
praatje maken met de GV of vrijwilligers, de boekjes bekijken,
de bidprentjes, de platen, een gebed schrijven in het gebedenboek
of gewoon niks doen, wachten,
tot rust komen....
VPG
Voor dit mooie maar intensieve
werk vraag ik de steun van de
gemeente, van mijn collega’spredikanten en pastores en van de
VPG. Daarom heb ik de CKR
gevraagd mij te willen beroepen
als predikant van diezelfde VPG

en mij vervolgens af te staan aan
Klinika Capriles. Ook hoop ik in
de loop detr tijd een beroep te
mogen doen op u, gemeenteleden. Om eens een bijdrage te
leveren, ieder op eigen wijze, aan
het leven op Klinika Capriles.
Opdat wij de mensen daar laten
delen in de liefde van God, of,
zoals we in de kerk zeggen, de
liefde van Christus.
Met een hartelijke groet, ds. B.L.
Jongkind.
Ω

Drie Baritons Concert

H

et Cultureel Comite Fortkerk en de Curacaosche Kunstkring hebben de eer om samen het grote 3 BARITONS concert op valentijns dag
14 februari 2011 in de ballroom van het HYATT REGENCY Hotel aan
U te presenteren.
Deze 3 zeer bekende virtuozen en geliefde Nederlandse baritons zijn:
ERNST DANIEL SMID (U wel bekend o.a. van het zeer populaire TV
programma “UNA VOCE PARTICOLARE”),
HENK POORT (o.a. PHANTOM OF THE OPERA EN REMBRANDT)
MARCO BAKKER (o.a. van de musical CATS)
Ze hebben onlangs een tournee van 2 jaar, bekend als DE DRIE BARITONS, door heel Nederland met heel veel sukses afgerond.
Ze zullen in dit programma opera’s, operettes, aria’s, film melodieen,
negro spirituals en Latijns Amerikaanse liederen ten gehore brengen
met orkestbanden van het symphonie orkest L’Orchestra Particolare
(bekend van het TV programma Una Voce Particolare ) onder leiding
van de jonge sterdirigent Maurice Littikhuis.)
Het CULTUREEL COMITE FORTKERK (CCF) viert in 2011 het feit
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dat ze in October 1991 werd opgericht met als doel het organiseren van
culturele aktiviteiten waarvan de opbrengst geheel bestemd is voor het
onderhoudsfonds van het monument
De Fortkerk (1769).
Gedurende het hele jaar zullen we ons 20jarig jubileum vieren met concerten van zowel internationale alsmede lokale artiesten
Plaats: BALLROOM HYATT REGENCY HOTEL
Tijd; 20.00 uur
Entrée: fl. 65 in de voorverkoop en fl. 75 op de avond aan de zaal.
Kaarten verkrijgbaar bij Mensing’s Caminada en Albert Heijn
Dit concert wordt mogelijk gemaakt dank zij de financieele steun van
het PRINS BERNHARD CULTUUR FONDS NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA, het HYATT REGENCY HOTEL CURACAO
en de STICHTING BON INTENSHON.
Op BONAIRE organiseert de Bonaire Classical Board Foundation het 3
Baritons concert op 16 Februari 2011 op het strand bij Plaza Resort
(Tipsy Seagull Restaurant) aanvang 7.30.pm.
In het voorprogramma: Koor en dansgroep “Tuti Frutti” die ook samen
met de 3 baritons zullen optreden met Antilliaanse liederen. Op 17 februari wordt er een workshop gegevens voor zangers en zangeressen. De
mogelijkheid voor een schoolconcert wordt thans bekeken.
Op ARUBA zullen Ernst Daniel Smid en Marco Bakker optreden in de
Cas di Cultura op 19 februari en wordt het concert georganiseerd door
de Arubaanse Kunstkring
Henk Poort moet vanwege andere verplichtingen op 18 Februari terug
zijn in Nederland.

Identifeiten
door ds. Wouter Smit

T

ieners
Van verschillende kanten is mij
verzocht om iets voor tieners te
organiseren. Samen met de jeugdleiders van de verschillende
kerken zijn mijn vrouw Vera en
ik aan het nadenken over bijeenkomsten voor tieners (van
middelbare schoolleeftijd) om
eens in de twee weken samen te
eten en dan een soort mix tussen
catechisatie en jeugdkerk te
houden. Om er achter te komen
wat een geschikt tijdstip is, zullen
we de tieners voor een vrijdagavond in februari uitnodigen om
ons plan aan hen voor te leggen.
We hebben al wel gezocht naar
een goede, handige en bereikbare
locatie. Het jeugdhuis Tamarijn
aan de Mahaaiweg lijkt hier zeer
geschikt voor. Zoals het er nu uit
ziet hopen we in maart te kunnen
beginnen. Meer hierover leest u /
lees jij in de VPG-nieuws van
maart. Mocht u vragen hebben,
neemt u dan contact met ons op?
Tel 5232763 of
wouter.vera@gmail.com of
woutersmit67@hotmail.com

De drie baritons

9

Kerkmuziek
Na een kerkdienst in de Fortkerk
kwam een gemeentelid op mij af
en ze bood aan om gitaar te spelen, tijdens de kerkdiensten. Ze
vertelde ook blok- en dwarsfluit
te spelen. Dit bracht mij op het
idee om te zien of we een combo
kunnen vormen, dat tijdens gemeenschappelijke VPG diensten
zou kunnen spelen in de kerkdiensten. Het zou mooi zijn als
daar ook een koortje bij zou zijn
van zo’n vier tot acht (goede)
zangers en zangeressen. Om dit
in zuivere banen te leiden, is een
dirigent/muziekleider gewenst.
Bent u muzikaal en voelt u zich
aangesproken om uw talenten
voor de dienst van de Heer in te
zetten, neemt u dan contact op
met mij:
woutersmit67@hotmail.com
tel 5232763.

of

Wouter Smit (jeugdpredikant)
Ω
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Nieuws uit de Emmakerk
EMMAKERK
Wijk 3

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

Wijknieuws Emmakerk

D

it is alweer het eerste bericht in een nieuw jaar. We vragen de zegen van de Allerhoogste
op ons gemeentewerk. Zonder
zijn zegen kunnen we niet. Inmiddels zijn onze activiteiten na
het kerstreces weer opgestart. Ik
noem u:

De gebedsgroep
Elke dinsdag komen we bijeen
van 19.00 tot 20.00 uur ten huize
van br. en zr. Voigt, Alexanderlaan 6, Emmastad, of in de consistorie van de Emmakerk. We
bidden voor kerk en wereld, voor
zieken, eenzamen en hulpbehoevenden of voor wie het maar nodig heeft en ons hart het ingeeft.
Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen komen we
bijeen voor een bijbelstudie en
wel op donderdag van 19.30 tot
21.00 uur in de consistorie. We
zijn bezig met de Romeinenbrief,
geen gemakkelijke brief, maar
wel diep borend.
Gespreksgroep/cursus
Vanuit de gespreksgroep “onder
de boom” is de behoefte naar
voren gekomen om op een meer
systematische wijze ons geloof te
doordenken alsmede een beter
zicht te krijgen op de kerk. Dit
heeft geleid tot het opstarten van
een beknopte cursus theologie
voor gemeenteleden. 13 januari
j.l. zijn we al gestart. De vakken,
die gegeven worden, zijn: Oude
en Nieuwe Testament, dogmatiek, kerkgeschiedenis, liturgiek
en kerkrecht. 13 januari zijn we
begonnen met de behandeling
van de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes). De cursus wordt
eens in de 14 dagen gegeven op
donderdag van 19.30 tot 21.00

Wijkkerkenraadsleden

Gironummer
“Wijkwerk Emmakerk” 580-101

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

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

868 4247
510-4753

Kosteres:
Zr. M. Morgenstond

737 8985

Tel. 737 3070
767 6920
737 9886
432 6331 (w)
526 1566 (c)
737 7745
528 9530

Website:
Emmakerk.freeservers.com

ACTIVITEITEN
Seizoen 2010/2011

Ds. Hans Végh

uur in de consistorie. Belangstellenden kunnen zich bij mij opgeven.
Ouderenmorgen
Elke tweede maandag van de
maand is er een ouderenmorgen.
Op 14 februari a.s. komen we
weer bijeen in de consistorie en
wel van 9.30 tot 11.30 uur. We
lezen een bijbelgedeelte en spreken daarover. We bidden en we
zingen. Er wordt koffie geschonken en er is een hapje en een
drankje.
Belijdeniscatechisatie
Elke woensdag is er belijdeniscatechisatie. Ze wordt gegeven in
de consistorie van 19.30 tot 20.30
uur.

God zij al onze zieken nabij.
Kerkdiensten
Op 13 februari a.s. hopen we met
elkaar het avondmaal te vieren.
Brood en wijn ontvangen we als
teken van Gods vergeving en toekomst.
Zangdienst
Op 25 februari a.s. is er weer een
zangdienst. We beginnen om
19.30 uur. We zingen bekende
liederen. Er is een korte meditatie. Achter de piano zit zr. Jeanette Kroes.
We hopen op goede en gezegende
diensten met elkaar.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Onze zieken
In de maand december werd br.
S. Boyé in het Sehos opgenomen
wegens nierstenen. Jurgen Arvelo
werd opgenomen vanwege een
blindedarmontsteking. Zr. G.
Harting-Haras moest opgenomen
worden wegens trombose, nadat
ze uit Nederland teruggekomen
was. In januari werd zr. Elly
Lingstuyl kort opgenomen wegens een operatie aan haar arm.
We leven ook mee met br. Bert
en zr. Thea Braam. Ze hebben
een spannende tijd achter de rug.
Br. Braam bleek geen tumor bij
de alvleesklier te hebben, maar
een ontsteking. Deze is op weg
om te genezen. Er volgen nog wel
onderzoeken. Die zullen plaatsvinden in Nederland. Gelukkig
kunnen br. en zr. Braam tot die
tijd weer onder ons zijn. We wensen br. Bert Braam en zijn vrouw
daarbij heel veel sterkte. Zr. Trijnie Meijer is naar Nederland afgereisd voor een onderzoek. Ook
haar en haar man Freddy wensen
we veel sterkte.

Ω

Wijknieuws Jet

V

anuit de wijkkerkenraad
wensen wij alle lieve mensen, die
dit krantje lezen Salú ku Bendishon (Gezondheid en Zegen) toe.
Dat al uw wensen, die goed voor
u zijn, mogen uitkomen.
Hoe zit het met uw goede voornemens voor dit nieuwe jaar? Gaat
u stoppen met roken, snoepen
minder naar happy hours toe?
Gaat u meer bewegen, gezond
eten, op tijd naar bed?
Of bent u van plan vaker, 2 of 3
keer in de maand of elke zondag
naar de kerk te gaan? Of…..bent
u van plan om mee te denken met
de wijkkerkenraad, een handje te
helpen in de koffiecommissie, of
bij de Kindernevendienst, of bij
de Bloemendienst? Geweldig
voornemen, om mee te helpen in

Gebedsgroep:
Wekelijks op dinsdag van 19.0020.00 uur, in de consistorie of ten
huize van br. En zr. Voigt,
Alexanderlaan 6.
Belijdeniscatechisatie:
Wekelijks op woensdag van
19.30-20.30 in de consistorie.
Bijbelstudie:
Romeinenbrief
Donderdags op 3 en 17 februari
van 19.30-21.00 uur in de consistorie.
Cursus theologie:
Donderdags op 10 en 24 februari
van 19.30-21.00 uur in de consistorie.
Ouderenmorgen:
Maandag 14 februari van 9.30 11.30 a.m. in de consistorie.
Zangdienst:
Vrijdagavond 25 februari om
19.30 uur in de Emmakerk.
Gods huis. Ja, daar moet je wel
een offer voor brengen, want zondagmorgen zijn er zoveel andere
leuke activiteiten. Maar weet u,
die ene God, Onze Vader,
geeft ons zoveel Liefde, Gezondheid, Kracht, Energie, elke dag
weer, zouden we dan voor Hem
geen offer kunnen brengen?
Denkt u daar eens over na en
meldt u aan bij de wijkkerkenraad voor een of andere commissie en komt u zondagmorgen
samen zingen, luisteren naar zijn
Woord en met ons bidden voor
deze wereld, opdat het een
leefbare wereld mag worden.
Wij begroeten u van harte. U bent
van harte welkom bij ons.
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de pastorie. Er staan witte kuipstoelen in de hoek, die mag u na
de dienst rustig van de stapel afpakken en na de koffie a.u.b weer
terugzetten. Bedankt voor uw
medewerking.

Kinderen van de kindernevendienst o.l.v. zr. Agnes in een van hun
optredens van het adventproject.
Zo, als u dit krantje ontvangt, zit
de eerste maand van het jaar er
weer op, snel hè? Het spreekwoord zegt ook:”De tijd gaat
snel, gebruikt ‘m wel”. Deelt u
uw tijd wel goed in, houdt u zich
wel bezig met de zaken van de
Heer? Leest u in uw Bijbel en
bidt u elke dag een paar keer?
Weet u dat het zo’n goed gevoel
geeft, als u in de Bijbel leest en
de teksten tot u laat door dringen?
Komt u er niet uit, dan kunt u
naar de bijbelstudie komen, daar
krijgt u hulp en uitleg. Zoekt u in
het krantje wanneer de bijbelstudie avonden zijn.
ADVENTPROJECT.
Elke zondag was het weer verrassend. Het project ging over profeet Micha, onze Boaz had die
rol. Elke week kwam hij van
achteren naar voren met zijn verrekijker, de speurneus loerde dan

naar een plaat. Als hij die gevonden had, nodigde hij de kinderen
uit om mee te gaan naar hun
ruimte, daar legde de leiding alles
uit.
De kerk zag er sfeervol uit. We
hadden weer een prachtige
kerstboom, mooi versierd, hij
rook zo lekker, de kerstkrans
stond op tafel met de Adventskaarsen erin. De pilaren waren
mooi versierd met decoraties, die
de kinderen op zaterdagmiddag
zelf hadden gemaakt met de leiding. Alle engelen, die hun
steentje bijgedragen hebben,
masha masha danki. Ik vergeet de
tuin engelen niet, hoor! Ook de
tuin zag er netjes uit voor Kerst.
DE FLAMBOYANT.
U hebt vast wel gezien, dat de
Flamboyant wat leeg is. De
naschoolse opvang is verhuisd en
nu wordt het gebouw verhuurd
aan de Capriles Kliniek, net als

Kinderen en leiders van de kindernevendienst tijdens het mooie
Kerstspel. De drie wijzen uit het oosten brachten een bezoek aan het
Kindje Jezus.

JEUGD.
Op de tweede Kerstdag konden
we genieten van onze jeugd en de
leiding. Ze hebben de kerstboodschap uitgebeeld in musicalvorm.
Wat hebben we veel en mooi gezongen. Ze liepen door de kerk,
ze voelden zich lekker thuis en op
hun gemak. Ze hadden op
zaterdagmiddagen en in de
kerstvakantie goed geoefend. Ze
zagen er prachtig uit in kostuums,
de engelen, wijzen en herders.
Maria, zo lief met haar bruine
pop, -dat was het kindje Jezusmet Jozef in de stal. De verlichte
ster stond boven het dak. Het
kerstverhaal werd duidelijk
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pas echt Kerstfeest.
JONGELUI.
De school is weer gestart. Zet ‘m
op voor het paasrapport!! Daarna
volgt het laatste rapport,
dat wordt je overgangsrapport.
We willen allemaal over, dus doe
je best, het is zó Pasen hoor!
ZIEKEN/BEJAARDEN.
Hoe gaat het met onze zieken?
Met de operatie van zr. Elly
Lingstuyl? Gaat het de goede
kant op? Genezen duurt zo lang
he? Vallen, dat gaat snel. Wij
gedenken u allen in onze gebeden, houdt goede moed, probeer
toch te lachen. Ik weet het, ‘t valt
niet altijd mee.
OVERLIJDEN
Op 4 jan. 2011 overleed de vader
van ds. Douwe Boelens.
ds.Boelens, gecondoleerd na-

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God
prees met de woorden: “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op
aarde voor alle mensen die hij liefheeft.” Lucas 2.13-14.
verteld door juf Naomi, wat was
het mooi allemaal. Juf. Kroes
zorgde voor de muziek. Jongens
en meisjes, juffen, tantes, het was
een prachtige dienst. Wat is er
veel werk verzet. Om 8 uur stond
zr. Farida al bij de strijkplank
voor de kostuums. Pabien
(Gefeliciteerd!). Jongens en meisjes, jullie waren geweldig. Laten
jullie volgend jaar weer wat
moois zien?
SENIOREN KERSTFEEST.
Wat een gezellig feest was dat en
wat een grote en vrolijke opkomst. Wij rekenen elk jaar weer
op een grote groep en dit jaar
kwam het uit en ….we hadden
genoeg.
Ja, met Kerst zingen we immers
”Komt allen tezamen”. Als we
onze kennissen meenemen, is het

mens de Emmagemeente, veel
sterkte in deze moeilijke tijd. De
Heer zal u troosten met het verlies.
Ieder weldenkend mens moet
beter weten. Hebt u weleens een
horloge gezien dat zomaar, zonder mensenhand, ontstaan was en
precies goed functioneerde? De
Bijbel zegt dat God de wereld en
de mens heeft geschapen voor
Zichzelf. Er is Iemand die ons
nuttig vindt en om ons geeft. We
hoeven dat niet allemaal te begrijpen. Wijs zijn betekent niet
dat je alle antwoorden klaar hebt,
maar dat je wilt luisteren naar
God, die tot je spreekt. Mattheüs
vertelt ons in het begin van zijn
evangelie van wijzen die een ster
zagen. Zij gingen op zoek naar
de geboren koning. De schriftgeleerden wisten het veel beter
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hem een burcht geweest, ook in
tijden van nood. Deze God heeft
zijn Zoon Jezus Christus gezonden om ons met Hem te verzoenen. Na de dienst werd het
lichaam van zr. Zeijdel bijgezet
op de protestantse begraafplaats

aan de Roodeweg.
God zij haar kinderen Hammie,
Jally, Henri en Dick nabij en
trooste de verdere familie.
Ds. Hans Végh
Ω

In Memoriam:
Humbert Wladimir Anthon Devid

O

Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken
op een geslaagd seniorenkerstfeest.
dan zij: ze wisten niet alleen het
Bijbelvers te vinden maar zelfs
de geboorteplaats van de Messias
aan te wijzen, Maar de wijzen
waren wijs omdat ze wilden luisteren naar die God die hen
vertelde dat Hij Zich aan mensen
wilde openbaren. Deze wijzen
bogen zich neer voor hun Heiland
en aanbaden Hem. Alleen
dwazen kunnen beweren dat God
niet bestaat. Wij weten beter en
danken God, onze Schepper en
Redder.
Lieve mensen, nogmaals Gezond-

heid, God’s Rijkste Zegen voor
dit nieuwe jaar,
Laten we samen bidden voor Zijn
Wereld, Zijn Koninkrijk, Laten
we Hem samen loven en prijzen,
Laten we dat samen doen op zondagmorgen in Zijn huis, dan komt
vast alles goed.
Ik nodig u uit en wij begroeten u
graag en van harte,
Warme groetjes vanuit de
wijkkerkenraad,
Jet Baank.
Ω

In Memoriam:
Johanna Aleida Zeijdel-van Benthem

O

p 18 november j.l. overleed
zr. Johanna Aleida Zeijdel-van
Benthem. Ze was 93 jaar oud.
Zr. Zeijdel werd op 4 januari
1917 geboren in Den Haag, Nederland. Ze is toch nog onverwacht
van ons heengegaan. We hebben
zr. Zeijdel leren kennen als een
sterke en dappere vrouw. Ze
stond klaar voor iedereen en
wilde mensen graag helpen. Ze
gaf alles weg. Na de oorlog gingen zij en haar man vanuit Nederland naar Suriname en later kwamen ze naar Curaçao. Ze wilden
een nieuwe toekomst opbouwen.
Op een gegeven ogenblik begonnen ze een bakkerij. Daardoor
waren ze bij velen bekend.
Haar man overleed al vroeg.
Daardoor kwam de zorg voor de
kinderen alleen op haar terecht.
De kinderen betekenden heel wat
voor haar. Ze las ze voor en
leerde ze Nederlandse liedjes. Ze

was erg op de Nederlandse taal
gesteld. Het personeel van de
bakkerij leerde ze Nederlands,
zelfs Nederlandse gezegden en
uitdrukkingswijzen. De laatste
dertig jaar woonde ze in bij haar
zoon Dick, die voor haar zorgde.
Ondanks haar hoge leeftijd bleef
ze zich verantwoordelijk voelen
voor haar zoon Hammie. Hij was
het doel van haar leven.
Zr. Zeijdel was een gelovige
vrouw. Ze las veel uit de bijbel en
toen het nog kon, ging ze elke
zondag naar de kerk, eerst naar
de Fortkerk en later naar de Emmakerk. Haar kinderen liet ze
naar de zondagsschool gaan. Zelf
gaf ze ook een tijd lang leiding
aan de zondagsschool.
Op 22 november j.l. hebben we
definitief afscheid van haar genomen. We hadden een korte rouwdienst in de Emmakerk. Hierin
stond Ps. 46 centraal. Daarin uit
de dichter zijn vertrouwen op
God. De God van Jakob is voor

p 16 januari j.l. is op 90jarige leeftijd van ons
heengegaan br. Humbert Wladimir Anthon Devid. Br. Devid is
lang ziek geweest. Hij werd geboren in Paramaribo, Suriname,
op 2 juni 1920. In Paramaribo
bezocht hij de Hendrikschool en
later volgde hij de medische
opleiding. In 1945 werd hij uitgezonden naar het toenmalige Nederlands-Indië, waar hij bataljonsarts werd. Later maakte hij de
politionele acties mee. Hij bleef
tot 1951 in Indonesië en ging
toen voor een jaar terug naar Suriname. In 1952 werd hij voor
drie jaar uitgezonden naar St.
Eustatius, waar hij arts werd. Nog
weer later werd hij schoolarts op
Curaçao en daarna huisarts op
Bonaire. Van 1958 tot 2007 was
hij huisarts hier op Curaçao. Zijn
patiënten leerden hem kennen als
een betrokken arts. Dag en nacht
stond hij voor hen klaar. Hij was
betrokken bij het hele gezin, ja,
bij de hele familie.
Br. Devid hield van zijn kinderen. Hij vond het belangrijk,
dat ze gingen studeren en gaf hun
daarvoor alle gelegenheid.
Br. Devid was ook betrokken bij
het voetbal, zo heeft hij mij eens

verteld. Tot op hoge leeftijd voetbalde hij nog, maar hij gaf ook
jongeren de gelegenheid om te
voetballen. Soms hielp hij jongeren ook aan werk.
Br. Devid was een goed mens.
Zo mochten we hem ervaren. Hij
was ook een gelovig mens. Elke
avond bad hij tot zijn God. Hij
vertrouwde op Hem.
Op 20 januari j.l. namen we afscheid van hem. We hielden een
korte rouwdienst in het crematorium van Crefona in Brievengat.
Daarin lazen we Joh. 14:1-11. In
dat bijbelgedeelte belooft Jezus
aan zijn discipelen, dat Hij heengaat om voor hen een plaats klaar
te maken in het hemelse huis
van de Vader. Jezus wijst de weg
naar die andere werkelijkheid,
naar het zijn bij God na onze
dood. Hij noemt Zichzelf de weg,
de waarheid en het leven. We
mogen zijn weg gaan en geloven,
dat Hij ons teruggebracht heeft
bij God door zijn lijden en steven.
God trooste zijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie.
Ds. Hans Végh
Ω
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Van de Kerkvoogdij

Liefde en verliefdheid

door P. Jan Boodt

Door Aiméé Voigt
(14 jaar)

este kerkleden,

De kerkvoogdij wenst allen een
gezegend en vruchtbaar 2011 in
goede gezondheid toe.
December 2010 ligt achter ons.
Een bewogen maand waar behalve de traditionele kerstvieringen
veel is gebeurd.
In de eerste plaats zijn we zeer
verheugd dat ds Wim Lolkema
uit Roosendaal het beroep naar de
Fortkerk heeft aangenomen. Begin december is hij voor een
week op Curaçao geweest en we
zijn allen zeer ingenomen met
hem en zijn vrouw. Nu de verdere procedure van aanstelling bij
de overheid. We hopen dat hij per
1 september op Curaçao zal kunnen beginnen.
Voor de tussenliggende periode
zijn we als kerkvoogdij verheugd
dat ds Rob van Buiren heeft toegezegd om als consulent voor
wijk 2 te willen fungeren. Ds van
Buiren is een goede bekende van
de Fortkerkgemeente. Hij heeft
van 1968 tot 1973 de Fortkerk als
predikant gediend.
Ds Beatrice Jongkind, die al was
gestart in de Caprileskliniek als
geestelijk verzorger, is beroepen
als predikant van de VPG met als
bijzondere opdracht de geestelijke verzorging in de klinika Capriles. Als u dit leest heeft inmiddels de bevestiging op 26 januari
al plaats gevonden.
Bovenstaande betekent dat we
samen met ds Wouter Smit, de
jeugdpredikant, 5 reguliere predikanten hebben waarbij we ook
nog worden geholpen door ds
Martine Bakema, de echtgenote
van ds Henk Hortensius, de
vlootpredikant. Voorwaar een
zeer plezierige situatie voor de
VPG, zoveel dominees.

In de vorige kerkvoogdij mededeling hebben we u verteld over
de problematiek rondom de honorering van ds Smit. De hele
maand december en het begin
van januari 2011 is grotendeels
in beslag genomen door onze
pogingen om dat rond te krijgen.
Na heel veel overleg, zelfs met
inschakeling van het bureau van
de minister-president, is het ons
dan uiteindelijk ons gelukt. 14
januari kon ds Smit zijn salaris
ontvangen. Een feestje waard.
Maar 4½ maand is wel heel erg
lang. Laten we hopen dat dit
maar eenmalig zal blijken te zijn.
Tijdens de kerstdagen heeft op
het Fortplein weer de kerstboom
staan prijken. We zijn de firma
Netpro zeer dankbaar dat zij net
als vorig jaar ook dit jaar zich
weer geheel belangeloos hebben
ingezet om de kerstboom zowel
op te tuigen als weer begin januari af te breken.

L

iefde is leven dichter bij de Heer
Liefde is geven meer en meer
Liefde is groot, liefde is klein
Liefde is samen gelukkig zijn!

Verliefdheid is gelijk aan de kleuren van het leven
Blauw als de hemel, rustig en vredig
Oranje als de zon, warm en vurig
Groen als de planten die bloeien en zuurstof geven
Verliefdheid is gelijk aan de kleuren van het leven
Zwart als de nacht, stil en eenzaam
Grijs als de storm, nat en koud
Rood als het bloed dat uitvloeide en niet is samengebleven
Verliefdheid is gelijk aan de kleuren van het leven
Paars als confetti, licht en zwevend
Geel als een banaan, zacht en zoet
Roze als een roos die aan een geliefde wordt gegeven
Verliefdheid is gelijk aan de kleuren van het leven
Kleuren voor geluk, blijdschap, het goede
Maar ook voor verdriet, pijn, de woede
Aan alle emoties is wel een kleur te geven
Vandaar dat verliefdheid gelijk is aan de kleuren van het leven!

Begin januari hebben we financieel de schade opgenomen die er
is ontstaan door de lekkage van
het dak van de Fortkerk. Schrik
niet……., want het is een bedrag
van ruim Naf 400.000 wat nodig
is om het dak goed te kunnen
repareren. Het zal een keer moeten gebeuren.
Ook dit jaar weer het bekende
maar daarom niet minder actuele
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 staan
in het hieronder geplaatste kader.

P. Jan Boodt, voorzitter
Maritza Bakhuis, namens de Fortkerk
Franklin James en Jan Teeuwen namens de Ebenezerkerk
Orlando Griffith en Denise Schrader namens de Emmakerk
Rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage:
RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911

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

Quiz Simson

door Trijnie Meijer

door Trijnie Meijer

Valse profeet

Deze maand een quiz met vragen over Simson

Dit betekent: prefeet die (ook
zonder dat te weten) niet verkondigt wat God wil; iemand
die een persoon, richting of
groep niet correct vertegenwoordigt.
Een profeet is een man die bekendmaakt wat de wil van God is. Hij
spreekt in opdracht van God over
zaken die in het heden, verleden of
toekomst liggen en is dus niet alleen maar een voorzegger van zaken die in de toekomst liggen. Een
paar oudtestamentische profeten
zijn Elia, Elisa, Samuël en Jesaja.
Er waren ook profetessen, zoals
Debora. Niet iedereen die voorgaf
een profeet te zijn, was dat ook.
Zie bijvoorbeeld Deuteronomium

18:22, “Als een profeet spreekt in
de naam des Heren en zijn woord
wordt niet vervuld en komt niet
uit, dan is dit een woord, dat de
Here niet gesproken heeft; in
overmoed heeft de profeet het
gesproken, gij zult voor hem niet
vrezen.” Ook nu spreekt men dan
nog van een valse profeet.

Geloof in Kunst
door Trijnie Meijer

1. Wat was het beroep van Simson?
a) landbouwer
b) rechter
c) visser
2. Waardoor werd hij legendarisch?
a) zijn kennis en inzicht
b) zijn latere koningschap
c) zijn lichaamskracht
3. Van welke stam was hij?
a) Dan
b) Naftali
c) Levi
4. Hoe bewees een Narizeeër dat hij een dienaar van God was?
a) door zes keer per dag te bidden
b) door het haar niet te laten knippen en geen alcohol te drinken
c) door iedere maand 7 dagen te vasten
5. Wat trof hij aan in het kadaver van de dode leeuw?
a) een bijenzwerm en honing
b) goud
c) niets
6. Met wat voor meisje trouwde hij?
a) een Moabitische
b) een Samaritaanse
c) een Filistijnse
7. Wat kon Simson winnen met het raadsel?
a) 30 are grond
b) 30 stuks onder– en bovenkleding
c) 30 kruiken wijn
8. Op welke manier strafte Simson toen men zijn vrouw afnam?
a) hij liet zijn schoonvader gevangen zetten
b) hij gooide zijn schoonvader in een kuil met leeuwen
c) hij stak schoven en rijpe korenvelden in brand met behulp van vossen

Naam maker: Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669
Naam schilderij: Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem
Materiaal: olieverf op paneel (58 × 46 cm) — 1630
Bevindt zich in: Rijksmuseum, Amsterdam
Ondanks de waarschuwingen in zijn profetieën ziet Jeremia zijn Jeruzalem ten onder gaan. De troepen van Nebukadnezar zetten de stad in
brand. Zedekia, de laatste koning van Juda, wordt blind gemaakt; links in
de verte is te zien hoe hij zijn knuisten voor zijn ogen houdt.
Jeremia ziet het treurend aan. Hij is prachtig uitgelicht door het verzengende vuur, zijn elleboog steunend op een dik boek waar iemand het
woord Bibel op heeft geschreven. Ook Michelangelo toonde de profeet
leunend op zijn elleboog.

9. Welke vrouw ontfutselde hem het geheim van zijn kracht?
a) Delila
b) Maria
c) Theresa
10. Hoe verloor hij zijn kracht?
a) hij werd dronken gevoerd
b) zijn haar werd afgeschoren
c) hij had per ongeluk die dag maar 4 keer gebeden
11. Hoe nam hij uiteindelijk wraak?
a) hij duwde de pilaren van de tempel omver,
waardoor de tempel
instortte en alle aanwezigen gedood werden
b) hij veroordeelde iedereen tot gevangenisstraf
c) hij liet iedereen het land uitzetten

Het schilderij stamt uit Rembrandts Leidse periode. Hij maakte hier veelvuldig gebruik van impasto, een techniek waarbij met een schildersmes of
met het botte eind van het penseel gekerfd en gekrast wordt in de verf.
Dit werk is gekoppeld aan Jeremia 39:2.

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

Reli-Links
door Trijnie Meijer

MEXICO: LEVEN PRIESTER IN GEVAAR
C.P. 06600 – Mexico
Fax: +52 55 5093 3414
E-mail: secretario@segob.gob.mx

Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites
met religieuze inhoud.
www.kevinfrank.net
Kevin Frank is van beroep humoristisch tekenaar en illustrator. Hij werkt
15 jaar in deze branche en daarvoor werkte hij een aantal jaren in de
opvang van en hulp voor de armen in Chicago. Op zijn site kunt u zijn
werk zien en veel Bijbelse cartoons.

D

www.levensvragen.nl
Deze mooi vormgegeven IKON site is een zelfhulpsite voor mensen die
een gids zoeken bij hun levensvragen. Levensvragen.nl kan helpen om je
vragen helder te krijgen of aan te scherpen. Het biedt een tegenover
waardoor een ander spoor zichtbaar wordt. Het biedt ruimte om te
verkennen war je bent of wat je verlangt. Het geeft richting zonder te
dwingen en zonder oordeel. Levensvragen is als een bos met vele bomen.
Door in te zoomen op die ene boom,
tekst of ervaring, kun je even stilstaan bij
wat je bezighoudt, je ervaring toetsen of
op adem komen, alvorens weer verder te
gaan. Je treft er thema’s als verlies,
vergeving, intimiteit, stress brengen je bij
allerlei teksten.
www.vergeethemniet.nl
God zocht naar manieren om de mens nog een keer een kans op leven te
geven. Er was maar één mogelijkheid. Iemand moest
de straf van de mensen overnemen en de gevolgen van
de keuze tegen God dragen. Die iemand werd Gods
eigen Zoon. Hij nam vrijwillig de plaats van ons
mensen in. Het kostte Hem alles, zijn rijkdom en zelfs
zijn leven. Toch had Hij het voor ons over. Hij stierf.
Maar na drie dagen werd Hij weer levend om nooit
meer te hoeven sterven. Sindsdien geldt dat wie in
Hem gelooft en aanvaardt wat Hij heeft gedaan, ook
het echte, eeuwige leven met Hem krijgt.
Deze website is een initiatief van Henk-Jan en Elza
Oudenampsen te Ommen. Zij verwijzen niet naar een
bepaalde groep of kerk, maar adviseren op de site om
zelf de Bijbel erop na te lezen en op zoek te gaan naar
God.
www.colorsofgod.nl
Veel werk van Jany Floris is verbonden met God, een zoektocht daarnaar
en met de bijbel. Meestal zet ze doeken op in
acryl, om ergens onderweg toch over te
stappen op olieverf. Op de site kunt u veel van
haar schilderijen zien.
www.kleurrijkgeloven.nl
Corry Nicolay, geboren in 1948 te Metslawier, werd als onderwijzeres in
1980 gevraagd om taalles aan Turkse vrouwen in Heerenveen te geven.
Door het contact met moslimse vrouwen en mannen is
zij theologie gaan studeren en afgestudeerd als
Doctorandus voor Theologie en Samenleving. Thans is
zij predikant bij de Protestantse Kerk Nederland. Deze
site gaat over de rijkdom van veelkleurigheid.
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e katholieke priester
Al ej andr o Solali nde r unt
opvangcentra voor migranten in
het zuidwesten van Mexico en in
de Mexicaanse deelstraat Oaxaca.
Hij probeert migranten te
beschermen tegen de criminele
bendes die hen uitbuiten. Sinds
2008 wordt hij voortdurend
bedreigd vanwege dit werk. Zijn
l e ve n l o o p t ge va a r . D e
Mexicaanse autoriteiten doen
weinig om hem te beschermen en
de dreigementen aan zijn adres
worden niet onderzocht.
Op 10 januari 2007 werd de
priester gearresteerd toen hij
bezig was migranten uit
Guatemala te helpen. Politie–
agenten hielden hem enkele uren
gevangen en lieten hem vervol–
gens zonder aanklacht vrij.
De lokale media publiceren
onware verhalen waarin zij de
opvangcentra ervan beschuldigen
migranten te huisvesten die
medeplichtig zijn aan misdrijven.
Deze berichten roepen lokale
bewoners vaak op te demon–
streren tegen de opvangcentra en
tegen de migranten. Priester
Alejandro zet zijn hulp aan de
migranten voort en heeft de
manier waarop de Mexicaanse
autoriteiten hen behandelen
publiekelijk veroordeeld.
Hierdoor is hij een mikpunt van
bedreiging en aanvallen
geworden.
Schrijft u alstublieft vóór 1 maart
2011 een brief naar de
Mexicaanse autoriteiten waarin u
hen oproept priester Alejandro te
beschermen en ervoor te zorgen
dat hij en zijn medewerkers hun
werk in veiligheid kunnen
uitvoeren.
Voorbeeldbrief:
Lic. José Francisco Blake Mora
Minister of the Int er ior
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc
México D.F.

En een kopie naar:
Ambassade van de Verenigde
Mexicaanse Staten
Z.E. de heer Jorge Lomonaco
Tonda
Nassauplein 28
2585 EC Den Haag
Fax: 070 356 0543
E-mail: embamex@embamex.nl
(plaats, datum)
Your Excellency,
Please allow me to express my
concern about the situation of
Father Alejandro Solalinde. He is
the coordinator of the Catholic
Pastoral Care Centre for Migrants
in Southwestern Mexico (Pastoral
de Movilidad Humana Pacifico Sur
del Episcopado Mexicano) and
director of a migrants' shelter in the
municipality of Ixtepec, Oaxaca
state, which was set up to provide
humanitarian assistance t o
migrants.
On 10 January 2007, Father
Solalinde was arrested and
detained for several hours by
police while carrying out human
rights work helping Guatemalan
migrants. He was released without
charge.
Since 2008, Father Solalinde has
faced frequent intimidation. Local
media often report false stories
blaming the shelter for housing
migrants who are suspected of
committing criminal offences.
These reports often promote
community demonstrations against
the shelter and against migrants
demanding that the shelter is
closed.
I urge you to provide Padre
Solalinde and his team with
effective protection taking into
consideration their concrete needs
to enable them to carry out their
human rights work without fear of
threats, intimidation and fear for
their lives.
I am confident of your good will
and sense of jusrtice.
Yours sincerely,
(naam, adres)
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De bodemloze oliekan

MOPPEN:

Elisa reisde door het hele land. Overal sprak hij de mensen toe.
Hij probeerde hen ervan te overtuigen dat ze geen valse goden
moesten aanbidden. Hij gaf raad aan koningen en aan armen. Elisa
vertelde tegen iedereen die hij tegenkwam over de liefde van
God. Omdat de Heilige Geest met hem was, kon hij in de naam van
God wonderen verrichten. Eén zo’n wonder voorkwam dat een
moeder en haar twee kinderen verkocht werden als slaven. De
slechte koningin Jezabel was nog steeds aan de macht en zij had
veel dienaren van God laten doden. Zo ook de echtgenoot van de
vrouw over wie dit verhaal gaat. Zij was alleen achtergebleven
met twee kinderen, waar ze voor moest zorgen. Maar geld had ze
niet. Nu was het in die tijd voor een weduwvrouw heel moeilijk
geld te verdienen. Zij had niemand die haar kon helpen.
“Alstublieft!” smeekte zij Elisa. “Mijn man is gedood. U weet niet
hoe gelovig hij was en hoe hij vertrouwde op God. Maar ik heb
alleen maar schulden. En ik kan ze niet betalen. De man aan wie ik
geld schuldig ben heeft gezegd dat hij mijn kinderen zal
weghalen als ik hem niet gauw terugbetaal. Mijn kinderen en
ikzelf zullen verkocht worden als slaven! Help me, alstublieft!”
Elisa zei: “Hoe zou ik je kunnen helpen?” Even dacht hij na. “Heb
je misschien iets in huis dat je zou kunnen verkopen?” Treurig
schudde de vrouw haar hoofd. Het haar viel over haar gezicht. Ze
drukte de twee kinderen tegen zich aan. “Het enige dat we nog
hebben is een kruikje olie.” “Goed,” zei Elisa. “Vraag aan al je
buren of ze lege kruiken hebben. En niet een paar maar een
heleboel. Haal alle kruiken hiernaar toe die je kunt vinden. Laat je
kinderen maar helpen. Als je zoveel mogelijk kruiken hebt
verzameld, doe je de deur op slot. Dan schenk je de olie uit jouw
kruik over in de lege kruiken.” Ze deed precies wat Elisa had
gezegd. Ze ging het hele dorp af en nam zoveel lege kruiken mee
naar huis als ze vinden kon. Toen deed ze de deur op slot en
begon te schenken. Ze schonk en schonk en schonk. Ze blééf
schenken! Eerst kreeg ze één kruik vol, en toen nog een en nog
een en nog een. De olie uit haar kruikje leek onuitputtelijk. Hoe
kon er zoveel olie uit zo’n klein kruikje komen?! En steeds zei ze
tegen haar zoons: “Geef de volgende kruik maar.” Tot alle geleen–

"Ik geef nooit op."
zegt een optimistische golfer die zijn
kwijtgeraakte balletje zoekt. "De bal is
waarschijnlijk waar we hem het minst
verwachten." "Dat kan zijn," zegt zijn caddie,
"zal ik dan maar in de hole kijken?"

de kruiken vol waren. De
vrouw keek naar die enor–
me verzameling kruiken vol
olie. Er was geen plekje
meer over in haar kleine
huisje. Ze schudde haar
hoofd. Dit was zo iets on–
begrijpelijks. Ze ging naar
Elisa en vertelde hem wat
er gebeurd was. Hij zei:
“Verkoop die olie. Betaal je
schulden terug en van de
rest van het geld kunnen jij
en je kinderen zorgeloos
leven.”

Drie mensen houden een wedstrijd wie het
hoogst over een muurtje kan springen. De
eerste springt net over het muurtje. De
tweede springt er met gemak overheen. En de
derde springt tegen de muur. Wie sprong het
hoogst? De derde, want die zag sterretjes!
"Mag ik tien kilo aardappels van u?" vraagt een
man aan de groenteboer. "Maar niet van die
grote hoor, want ik mag niet te zwaar tillen van
de dokter."
Rechter: "Bent u de man die een auto gestolen
heeft?" Verdachte: "Ik? Nee hoor, voelt u mijn
zakken maar na!"
Vraag: welk dier is beroemd onder water?
Antwoord: een zeester.
Twee bananen zijn aan het voetballen. De een
zegt: "Ik ben een beetje bang." "Waarom?"
vraagt de ander. "Als we winnen, moeten we het
Wilhelmus zingen… en dan moeten we rechtop
staan!"
Vraag: Het vliegt en het is verlegen?
Antwoord: een roodblosje.
Een schoolinspecteur bezocht een kleine
dorpsschool. Toen hij het leslokaal binnenkwam,
was het er een herrie van jewelste. Hij pakte
de langste jongen, die ook al een behoorlijk
stemgeluid had, bij de kraag en zette hem op
de gang met de woorden: "Blijf hier maar even
uitrusten!" Hij gaf de andere jongens een
preek over gedrag, totdat een jongetje een
vinger opstak en zei: "Meneer..... mogen we nu
onze meester weer terug?"
Waarom hebben ze in Afrika geen Albert
Heijn? De vrouwen krijgen het winkelwagentje
niet op hun hoofd.

