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World Day of Prayer 2011
By rev. Leander Warren
World Day of Prayer which has over the years
grown into a global ecumenical movement will be
observed on Friday March 4 this year, the first Friday of the month which has become the fixed day
for its observance. This now ecclesiastical event
which began in the United States of America in
1884 as a women’s initiative, to give creative response to global issues of concern, uses the motto:
Informed Prayer and Prayerful Action to affirm
that prayer and action operate in tandem, and together have immeasurable influence on the affairs of
the world. From this beginning, the World Day of
Prayer movement convened its first official observance in countries around the world in 1927 under
the then name Women’s World Day of Prayer.
World Day of Prayer invites Christians and the
Church from the various traditional and confessional
persuasions to unite around a specific prayer focus
which is lifted up throughout the day of observance
in the various regions of the world. Each year a different country is chosen as country of focus and a
theme which speaks to a particular concern or need
of that country is also chosen. This year the country
chosen is the South America nation of Chile which
last year experienced a couple of events that attracted the attention of the world and made global
headlines for several weeks. The events referred to
are the catastrophic and one of the most violent
earthquakes ever recorded, and the saga of the thirty
-three (33) miners trapped almost a mile underground for more than two and a half months. These
two events caused the nation of Chile serious destruction, loss, anguish and trauma.
For this year’s observance of World Day of Prayer,
the theme is: “How Many Loaves Have You?” This
theme invites reflection on the contradiction between a land rich in resources but where there are so
many people who lack the basic necessities of life,
and often do not have resources to ensure them a
good life. This situation mirrors that of Chile, a
country of abundant riches and yet has so many people who do not have enough, not even to eat, despite
their industry and hard labour. It also invites reflection on the nexus of human faith and God’s all suffi-

cient grace as shown in the Old Testament account
of the story of the widow of Zarephath in 1.Kings
17:8-16 and the New Testament account of the story
of the feeding of the five thousand by Jesus, in the
Gospel of Mark 6:30-44. Both of these stories show
how faith and action can result in the sustenance of
life especially in times of hardship and serious challenge. This is again applicable to situations both
past and recent in the history of Chile and which
others can relate to from experiences of their own
national contexts. It therefore raises for all Christians the question regarding the gifts one has, and
which one can and is willing to share that can help
make a positive difference to human life and survival. The International Committee of World Day of
Prayer meets every four years and brings together
delegates from more than one hundred and seventy
(170) countries. Their remit is to select themes and
writers for future World Day of Prayer observances,
discuss current issues of concern, share experiences
from their national contexts as well as seek understanding and appreciation of each other. It is estimated that the World Day of Prayer service has
been translated into more than ninety (90) languages
and experienced by over sixteen (16) million participants over the last six (6) years.
The artwork which accompanies and gives embellishment to this year’s theme of World Day of
Prayer observance was designed by a female artist
of Chile. Sadly she died of heart failure believed to
have been triggered by the earthquake mentioned in
the foregoing. The artwork depicts the biblical context, the Chilean context as well as general local
contexts of the theme. On the upper part of the tapestry Jesus is shown praying and healing, on the left
he is shown praying and the apostles sleeping, on
the right he is healing a lame person with others surrounding the scene, among them children, the lower
part is related to bread and in the centre Jesus is
multiplying the loaves and fish.
World Day of Prayer is observed in Curacao in an
ecumenical setting involving the Methodist Church,
the Anglican Church, the United Protestant Church
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and the Christian Fellowship
Church. During the week leading
up to the first Friday of March,
services are held each night beginning on Monday in one of the
participating Churches. This year
the closing service on Friday
March 4 at 7:00 p.m. will be held
at Ebenezer, and it would be
wonderful to have Christians
from all traditions come together

and pray for our brothers and sisters in Chile and the entire nation
of Chile, and also for other situations of dire need and grave danger, for informed prayer and
prayerful action work. This we
have biblical assurance of in
James 5:16b, “The prayer of a
righteous person is powerful and
effective.”

World Day of Prayer 2011 Chile
By Rev. L. Warren

How Many Loaves Have
You?

O

n Friday March 4, 2011 the
women of Chile invite us to join
with them in an opening procession, carrying a "panera", the
name that Chileans
give to their everyday
bread basket. Bread is
central to their daily
life and sharing bread
is a universal sign of
hospitality.
Enduring a devastating
earthquake in February, 2010, and two
other earthquakes
since January, 2011,
the women of Chile
further encourage us to
enter a process that
draws us into the bible,
into the context of
Chile and into the real
situations of our lives
and communities. How
many loaves have
you? What are your
gifts? What can you
share? These are ques-

tions we are asked to ponder as
we reflect on the meaning of the
theme,
How Many Loaves Have You?

Meditation
HOUD MIJN WOORDEN IN GEDACHTEN
Door Ds. Hans Végh
Meditatie over Dt. 11:18-32

Als het volk Israël op weg is
naar het Beloofde Land, geeft
God het zijn wet. “Houd mijn
woorden in gedachten”, lezen we
in vers 18. Er moet in Kanaän een
nieuwe maatschappij ingericht
worden en die moet iets uitstralen
van Gods bedoelingen. Daarom
zullen zijn regels en wetten daar
van kracht zijn. De wetten zijn
niet bedoeld om de vrijheid in te
perken, maar juist om die te garanderen. Zoals verkeersregels er
zijn om ons veilig door het verkeer heen te loodsen en niet om
ons dwars te zitten.
De Israëliet moet Gods woorden
dragen als een teken om zijn arm
en als een band op zijn voorhoofd. Sommige joden doen dit
ook letterlijk. Dit voorschrift
wijst erop, dat Gods wet altijd bij
ons moet zijn. In Psalm 119, een
psalm over de wet, wordt dat duidelijk.
De wet moet ook aan de kinderen
ingeprent worden, lezen we in
vers 19. De Israëliet moet er
steeds over spreken, thuis en onderweg, als hij naar bed gaat en
opstaat. Nu klinkt het woord
“inprenten” ons hier wat opdringerig in de oren, maar er wordt
bedoeld, dat we onze kinderen in
het geloof moeten opvoeden. Geloofsopvoeding was al een thema
in Israël. Onze kinderen mogen
vertrouwd raken met Gods
Woord.
Ook moet de wet geschreven
worden op de deurposten van het
huis en op de poorten van de stad.
Dit wordt soms nog letterlijk opgevat door joden. Maar ook hier
is duidelijk, dat we Gods wet
nooit mogen vergeten. Dan zal
het ons goed gaan. Vers 21 belooft de kinderen een lang leven
in het Beloofde Land. Dat wil
niet zeggen, dat het pad van gelovigen altijd over rozen gaat, maar
wel mogen we Gods zegen en
kracht ervaren.
Vanaf vers 22 belooft God aan
het volk, dat Hij het een nieuw
land zal geven en de volken, die
daarin wonen, zal verdrijven, als
het volk zich houdt aan zijn geboden. Velen hebben hier vragen
over gesteld. En dat is begrijpelijk. Waarom moesten de Kana-

änieten wijken voor de Israëlieten? Was dit wel rechtvaardig?
Ze woonden immers al eeuwen
in hun land. Elders in de Bijbel
lezen we een reden. We lezen,
dat de Kanaänieten deden wat
kwaad was in de ogen van de
Heer. Ze brachten kinderoffers
en aanbaden afgoden. “Niet uw
eigen rechtvaardigheid of uw
zuivere geweten geeft u toegang
tot hun land. De Heer, uw God,
verdrijft die volken voor u omdat
ze zo slecht zijn, en omdat Hij
Zich wil houden aan de eed, die
Hij uwe voorouders Abraham,
Isaak en Jakob heeft gezworen”,
lezen we in Dt. 9:5. Israël wordt
gewaarschuwd zich te distantiëren van de kwade praktijken van
de Kanaänieten en zich niet met
hen in te laten. Ze zouden hen
kunnen verleiden hetzelfde te
doen. Dat zou God niet kunnen
aanzien. Hij is een jaloers God.
Hij wil graag, dat we Hem dienen en Hem alleen, en niet onze
afgoden en afgodjes. Hij wil
graag, dat we zijn wet doen en
zijn woorden in gedachten houden.
God stelt Israël voor de keuze.
Het kan Hem dienen of de afgoden. Als het Hem dient, is er zegen, als het Hem niet dient,
vloek.
Zo mogen ook wij zijn woorden
in gedachten houden. We mogen
ze lezen in de Bijbel en horen in
de kerkdienst.
We mogen ook denken aan Hem,
die Gods woorden eeuwig in gedachten heeft gehouden: Jezus
Christus. En Hij heeft Gods
woorden niet alleen in gedachten
gehouden, maar ook gedaan. Hij
was tot op het kruis gehoorzaam
aan God. Ook toen het op het
laatst moeilijk werd in zijn leven
en Hij een lijdensweg moest ondergaan, bleef Hij trouw aan het
woord van zijn Vader. Juist in de
lijdenstijd staan wij daarbij stil.
Wat Hij deed, was een offer, dat
Hij bracht voor ons.
We mogen dit, in de veertig dagen vóór Pasen, in gedachten
houden.
Ds. Hans Végh
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World Kidney Day

De “World Kidney Day”
(WKD) werd door de Internationale Vereniging van Nefrologen
(nierspecialisten) en de Internationale Federatie van Nierstichtingen als een speciale dag uitgespoken waarop met aandacht vraagt
voor de nierproblematiek wereldwijd.
Deze dag wordt rond de 10 en 11
maart van elk jaar gevierd.
De bedoeling
Het is de bedoeling dat we op
deze dag bewust(er) worden gemaakt van het belang van de nieren voor onze algehele gezondheid en zodoende het aantal nierziekte gevallen en de aanverwante gezondheidsproblemen wereldwijd helpen verminderen.
Met andere woorden gaat het erom dat wij ons realiseren dat we
gezegend zijn met een tweetal
organen dat als werk heeft het
schoonhouden van ons lichaam.
De nieren zijn filters voor onze
lichaam. Maar, het komt echter
voor dat we deze organen niet
waarderen en door ons gedrag
(meestal eetgedrag) deze organen
beschadigen.
De oorzaken
De meest voorkomende risico
faktoren voor het chronisch falen
van de nieren zijn de Diabetis
(suikerziekte) en de Hypertensie
(hoge bloeddruk). Het is dus zaak
dat personen die bekend zijn met
deze ziektes zich realiseren dat
zij extra aandacht moeten besteden aan hun gezondheid om te
voorkomen dat ze op een later
tijdstip ook geconfronteerd worden met de nierziekte. Zij dienen
regelmatig hun nierfunctie te laten testen.
De suikerziekte en hoge bloeddruk zijn niet de enige oorzaken
van de nierziekte. Ze zorgen wel
voor meer dan 50% van de nierziektegevallen. Nieren kunnen
ook aangetast worden door andere ziekten als een auto immuunziekte, of mensen kunnen geboren worden met schrompelnieren
die op een latere leeftijd worden
ontdekt. Cystennieren kunnen
ook voor nierziekte zorgen.
Na een ongeluk komt het ook
weleens voor dat de nieren een
shock krijgen. Deze shocknieren

hebben gelukkig een kans tot herstel.
Nierfalen en behandeling
Wanneer de nieren definitief zijn
aangetast en heeft een persoon
minder dan 10% aan nierfunctie,
dient deze persoon behandeld te
worden om de giftige stoffen uit
de lichaam te halen. Deze behandeling heet dialyse. Een meer
landurige behandeling, maar vaak
niet als een behandeling gezien,
is de niertransplantatie.
Dialyse is het schoonmaken van
het bloed via een kunstnier. Deze
vorm van dialyse heet Haemodialyse. Met dit systeem wordt de
patient gekoppeld aan een machine. Het bloed wordt gepompt via
slangen en gaat door een kunstnier waar de “echte spoeling” van
het bloed plaats vindt. Voor deze
bahandeling gaat een nierpatiënt
3 dagen in de week naar een dialysecentrum en wordt voor 3 a 4
uur gekoppeld aan de dialyse machine.
Ook kan het bloed schoongemaakt worden via de bloedvaatjes
van de buikvlies die in aanraking
komen met een spoelwater in de
buik. Deze vorm heet CAPD.
Continue Ambulante Peritoniale
Dialyse. Continue omdat het
spoelvloeistof continue in de buik
is. Dit vloeistof zorgt ervoor dat
de giftige stoffen via de bloedvaatjes in het vloeistof terecht
komen. Na 5 a 6 uur wordt dit
vloeitstof gewisseld. Ambulante
omdat deze behandeling niet via
een vaststaande machine gebeurt.
De patient kan het vloeistof uit en
in laten lopen (wisselen) op verschillende plekken (op het werk,
thuis), natuurlijk mits de omgeving superschoon/steriel wordt
gemaakt.
De meeste ideale behandeling is
een transplantatie. Dit is wanneer
er een nier beschikbaar wordt
gesteld voor de nierpatient. Dit is
wanneer onder meer de bloedgroep en weefseltypering van
zowel de donor en ontvanger
identiek zijn. De patient hoeft, na
een succesvolle transplantatie,
niet meer te spoelen/dialyseren.
Wel blijft de patient medicijnen
gebruiken zodat de lichaam de
getransplanteerde nier niet afstoot. Regelmatige controle blijft

noodzakelijk.
De Situatie op Curaçao
Op Curaçao zijn er momenteel
ongeveer 250 mensen die gediagnostiseerd zijn met nierinsufficientie. Deze personen dialyseren
weekelijks bij een haemodialyse
centrum of dagelijk thuis of op
hun werk. Dit aantal is
“shocking” als wij ons realiseren
dat ongeveer 150.000 mensen
wonen op Curaçao. Een klein
rekensommetje leert ons dat 1 op
de 600 personen die op dit eiland
wonen, aan het dialyseren is. Nog
schokerend is het om te weten dat
Curaçao met deze gemiddelde in
de top 3 van de wereld staat samen met Japan en Amerika, conform onderzoek van een lokale
nefroloog.
Van het aantal nierpatienten op
Curaçao is ongeveer de helft suiker en/of hoge bloeddruk patienten die later nierpatienten zijn
geworden.
Wat te doen
Gezond leven is in het kort verwoord wat we kunnen doen om
onze nieren gezond te houden.
Dit brengt ons aan de doelstellingen van de initiatiefnemers van
de WKD.
We moeten bewust worden van
het belang van de functie van de
nieren voor onze lichaam. Meer
beweging en een gezonder eenpa-
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troon helpen ons aardig op de
weg van gezond leven.
Personen die risico lopen om suikeren hoge bloeddrukpatienten te
worden, dienen extra voor hun
gezondheid te zorgen. De medische dienstverlening op de eerte
linie (huisartsen) dienen extra
aandacht te schenken aan risico
patienten.
Wat wordt gedaan
Er bestaat op Curaçao een stichting die zich inspant voor het
welzijn van de nierpatienten en
die zich bezighoudt met het geven van informatie ter voorkoming van meer nierproblemen op
Curaçao, de Nierstichting Curaçao (NSC).
Er wordt vaak lezingen gehouden
voor de patienten maar ook voor
het brede publiek. Eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat de opkomst
altijd aan de lage kant is. Zie dan
ook hier werk voor wat betreft de
eerste doelstelling van de initiatiefnemers van de WKD. De bewustwording blijft essentieel bij
het voorkomen van niet alleen
nierproblemen maar alle andere
gezondheidsproblemen. Het is de
bedoeling dat binnenkort informatie gericht wordt gegeven aan
jongeren van het eiland.
Het bestuur van de Nierstichting.
Curaçao
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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.

De Centrale Kerkenraad
De Centrale Kerkenraad van de V.P.G. bestaat uit de volgende leden:
Tel. 461 5013
Cel. 511 6688
Cel. 527 9173
Cel. 526 1566
Tel. 767 9620
Tel. 465 7061
Tel. 747 3950
Cel. 510-4753

Maritza Bakhuis, Voorzitter
Giselle Hollander, Scriba
Ludmila Sampson, Ebenezer
Farida Da Costa Gomez, Emmakerk
Jet Baank, Consistorie
Rev. Leander Warren, Ministerie
Jan P. Boodt, Kerkvoogdij
Hanco de Lijster, Diaconie

VPG NewsNews-Nieuws

Redactie:

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.

Ds. Hans Végh, Rev. Leander
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.
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
Kopij kunt u het liefst met
passende illustraties per e-mail
naar vpgnews@gmail.com
versturen.
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
16 Maart 2011.
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Dinsdag
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Vrijdag
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Dinsdag
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Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Deuteronomium 11:18-32
Psalmen 2:1-12
Psalmen 31:1-25
Romeinen 3:1-20
Romeinen 3:21-31
Matteüs 17:1-13
Matteüs 17:14-27
Joël 2:1-17
Matteüs 6:1-18
Genesis 2:4b-25
Genesis 3:1-15
Romeinen 5:1-21
Matteüs 4:1-11
Genesis 12:1-20
Romeinen 4:1-25
Psalmen 31:1-22
Psalmen 121:1-8
Psalmen 89:1-30
Matteüs 1:1-17
Johannes 3:1-21
Johannes 3:22-36
Johannes 4:1-24
Johannes 4:25-42
Johannes 4:43-54
Lucas 1:26-38
Exodus 17:1-7
Psalmen 95:1-11
1 Samuel 16:1-23
Psalmen 23:1-6
Efeziërs 5:1-14
Johannes 8:1-30
Johannes 8:31-59
Johannes 9:1-19
Johannes 9:20-41
Ezechiel 37:1-14
Jesaja 50:1-11
Jesaja 51:1-23
Jesaja 52:1-12
Jesaja 52:13-53:12
Johannes 11:1-16
Johannes 11:17-37
Johannes 11:38-57
Filipenzen 2:1-11
Psalmen 31:1-25
Psalmen 118:1-29
Zacharia 9:1-17
Matteüs 21:1-11
Matteüs 21:12-22
Matteüs 26:1-30
Matteüs 26:31-56
Matteüs 26:57-27:2
Matteüs 27:3-31
Matteüs 27:32-56
Matteüs 27:57-66
Matteüs 28:1-15
Marcus 16:9-20
Romeinen 6:1-11
Psalmen 16:1-11
Handelingen 2:22-36
1 Petrus 1:1-12
Johannes 20:19-31
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Adverteren

Kerkdiensten in Maart 2011

Nieuwe tarieven

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

5

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
06/03 Rev. L. Warren (H.C.)
09/03 Rev. L. Warren 7.00 p.m.
Ash Wednesday
13/03 Diaconie Sunday (Joint VPG
Service)
20/03 Youth and Children
27/03 Rev. L. Warren
03/04 Rev. L. Warren (H.C.)

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.

Fortkerk
Fort Amsterdam
06/03 Br. L. v/d Wolde
13/03 Diaconiezondag in de Ebenezer
Kerk
20/03 Ds. M. Bakema
27/03 Ds. R. van Buiren (H.A.)
03/04 Ds. B. Jongkind

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
06/03 Ds. H. Végh & M. Mingoen
13/03 Diaconiezondag in de Ebenezer
Kerk
20/03 Ds. H. Végh
27/03 Ds. H. Végh
03/04 Ds. H. Végh (H.A.)
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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 br. D. Martina

Pre

Valentine’s Day High
Tea Evening
On Sunday February 13, 2011
the Ebenezer Church organized a
Pre Valentine’s Day High Tea
evening. This was a very special
fundraising event in which all
groups were involved.
The children of the Watermelon
group performed a beautiful
dance and some poems.
The youth represented by Valdemir Valerius sang a nice love
song.
The Ebenezer women’s group
prepared an excellent meal,
snacks, “letter”, and warm
chocolate drink and of course tea.
They also decorated the premises.
The men’s fellowship together
with some handy ladies of the

Church helped out painting the
walls and arranging the chairs
and tables.
The fully decorated Ebenezer
yard was very suitable and cozy

venue for this event.
Bro. Oliver “Jacky “Schmidt on
the keyboard and bro. Desi Accord on the saxophone entertained the crowd of more than
150 persons with great music.
Mr. Hector Sampson also entertained the public with a serenade
on his trombone.
One of the highlights of the evening was the performance of the
young rising star
Miss Alicia Winter. This was a
very successful event and we
want to thank everyone that attended and helped in one way or
the other, especially Mr. and Mrs.
Johnson from the USA on vacation on our island who helped us
with putting up tents and decorating.
World day of prayer

World day of Prayer Service will
be held at the Ebenezer Church
on Friday March 4th, at 7:00 p.m.
You are cordially invited to attend this Prayer Service.

Special Activities
Special Activities EBENEZER March 2011
Fri. 4th
Wed. 9th
Sun. 13th

World Day of Prayer at 7:00 p.m.
Ash Wednesday Service – Commencement of Lent
Diaconie Day Service at Ebenezer

Watermelon Bible group
The Watermelon group is growing each week with more children. The leaders Sis.
Rafaela Hughes, Carla Fernandes, Yollennie Warren and Astrid
Arrindell are doing an excellent
job. The children receive Bible
classes; handcraft lessons, singing, dancing
lessons and games every
Saturday from 4:00 to
6:00 PM.
Family Service
Sunday January 30th the
Victoria Club hosted the
Ebenezer Church Family
Service.
This was a very uplifting
family service with participation of all groups.
Especially the Victoria
Club was well represented.
The next Ebenezer Family Service will be on
May 29th at 6:00 PM and
will be hosted by the
Women’s group. We
encourage all families

and friends to attend and enjoy
this uplifting event.
Men’s Fellowship
The activities of the Men’s fellowship will continue each 2nd
and 4th Monday of the month.
The activities for the month of
March are:
Monday March 14 at 7:00 PM:
Lecture on budgeting and the
wise use of money. This session
will be opened for everyone!
You are cordially invited.
On Saturday March 26th the men
will do some maintenance work
on the Church premises.
Monday March 28th: Financial
report and games.
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Miss Lee Foundation
In February the Miss Lee
foundation started with
music classes for children. 12 children are receiving music lessons
from the capable music
instructor Mr. Hector
Sampson.
The kids are really enthusiastic with these lessons.
In 6 months we will see
the results of these lessons and practice. It is
the intention to start music classes for youth and
adults in due course.
The Computer classes
will continue starting
Saturday March 12th.
The handcraft class is
also active every Wednesday at
6:00 PM. Those who are interested please contact the coordina-

Ander Nieuws

Aangezien zr. Jet Baank enige
tijd in het buitenland vertoeft,
heeft ze mij gevraagd haar vaste
rubriek “wijknieuws van Jet”
over te nemen. Dat kan ik natuurlijk niet. Ze schrijft op haar eigen
persoonlijke en aansprekende
wijze. Toch wil ik u enig nieuws
niet onthouden. Jet is niet voor
niets in het buitenland, in Nederland, om precies te zijn, bij haar
zoon en schoondochter. Die hebben onlangs een baby gekregen
en Jet wilde daar bij zijn. De baby heet Kaine Ramon Ivo en is
op 4 februari geboren. We feliciteren vader en moeder en Jet en
Paul van harte met hun zoon c.q.
kleinzoon.

De kleine Kaine
Zorg en Hoop
Elke maand kom ik bij huize
“Zorg en Hoop” aan de Schout
bij Nacht Doormanweg 66. In dat
huis wordt een aantal ouderen
verzorgd. Ik lees met hen teksten
uit de Bijbel en leg die uit. Ik

tor of the Miss Lee Foundation
Sis. Carla Fernandes.
Tel no. 518-5468.
zing met hen liederen. We bidden
met elkaar. Meestal bespreek ik
de bijbelteksten, waarover ik de
zondag daarvoor gepreekt heb. Ik
vertel hun ook iets over het kerkelijk leven in de Emmakerk. Ik
kom hier al geruime tijd. Toen ds.
Afke Boezewinkel er was, wisselden we elkaar af. Nu zij vertrokken is, kom ik alleen. Je
merkt aan de ouderen, dat ze het
fijn vinden om op deze manier
bezig te zijn met hun geloof.
Redactievergadering
U heeft zich misschien wel eens
afgevraagd hoe VPG-nieuws nu
tot stand komt. Wel, als de kopij
verzameld is, wordt die door een
redactor ingedeeld en er wordt
een concept van de krant opgesteld. Die wordt in het weekend
toegemaild aan de redactieleden.
Deze bekijken het concept, halen
de (spel)fouten eruit of leveren
ander commentaar. De dinsdag
daarop vergadert onze redactie.
We bespreken het concept bladzijde voor bladzijde. Meestal gaat
dit snel, soms moet er een discussie gewijd worden aan een bepaalde kwestie. Aan het eind van
de avond maken we afspraken
over het volgende nummer. De
volgende morgen gaat de kopij
naar de drukker. De krant kan
dan in het weekend daarop verspreid worden.
Bevestiging
Op woensdag 26 januari j.l. werd
ds. Beatrice Jongkind verbonden
aan de VPG. Zoals u wellicht

gelezen heeft, werkt ds. Jongkind
sinds september als geestelijk
verzorger in de Caprileskliniek.
De verbintenisdienst werd dan
ook gehouden in de kapel op het
terrein van de kliniek. Tegen 7
uur s’ avonds stroomt de kapel
vol met patiënten van de kliniek
en enkele genodigden en medewerkers. Mij is gevraagd om ds.
Jongkind te verbinden aan de
VPG. Na lied, votum, groet en
gebed komt de verbintenis. Er
wordt uitgelegd wat die verbintenis inhoudt en wat de taken van
de nieuwe pastor zijn. Na het beantwoorden van de vraag of ds.
Jongkind bereid is de Heer en
zijn kerk en de gemeenschap van
de kliniek te dienen naar eer en
geweten en zich te houden aan de
orde van de kerk (de vraag is vrij
weergegeven) knielt ze neer en
ontvangt ze de zegen. Haar worden de handen opgelegd door mij
en twee andere aanwezige predikanten. Daarna wordt ze toegezongen. Dan neemt ds. Jongkind
de dienst over en houdt een preek
en doet de gebeden. De aanwezigen kunnen een kaarsje branden
en elke afdeling ontvangt een
(kinder)bijbel. De dienst was geheel in het papiaments, aangezien
dat voor de patiënten toch de taal
is waarin zij hun geloof beleven.
Organist in deze dienst was br.
Boodt, terwijl twee andere musici
hun medewerking verleenden.
Het geheel was sfeervol. Na afloop was er een receptie voor het
hoofdgebouw en kon iedereen
kennismaken met ds. Jongkind.
Ds. Jongkind is voornemens elke
maand op woensdag een dienst te
houden in de kapel.
Ds. Jongkind is dus nu verbonden
aan de VPG. Ze zal af en toe ook
voorgaan in een kerkdienst en wil
ook meedoen in het ministerie.
We heten haar van harte welkom
en wensen haar een goede tijd op
ons “dushi Kòrsou”.
Lezing over gezondheid
Op 4 februari j.l. organiseerde
onze activiteitencommissie een
lezing over gezond leven. De lezing werd gehouden door mw.
Rachna Blom in de Flamboyant.
Mw. Blom is voedingsdeskundige en geeft adviezen op het gebied van gezonde voeding. In
haar lezing beklemtoonde ze de
noodzaak gezond te leven. Als
we dat doen, voelen we ons beter.
Er is immers een wisselwerking
tussen lichaam en geest. Het geheel werd ondersteund door een
PowerPointpresentatie. Na afloop
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van de lezing konden de belangstellenden vragen stellen en ontstond er een levendige discussie.
De activiteitencommissie is van
plan vaker van dit soort lezingen te
houden en activiteiten te ontplooien voor jong en oud. Dit versterkt
ons bewustzijn en de onderlinge
band.
Bonaire
Zoals u misschien weet, ben ik
sinds november 2009 consulent
van de Protestantse Gemeente in
Bonaire (PGB). De gemeente is
vacant, sinds ds. Ernst Stutterheim,
ons allen bekend, uit Bonaire is
weggegaan en predikant geworden
is in Aruba. Elke maand ga ik een
weekend naar Bonaire. Ik doe daar
bezoekwerk, ik geef catechisatie en
heb een vergadering met de kerkenraad over de lopende zaken. In
juni vorig jaar is de kerkenraad
bijna geheel vernieuwd. Voor de
Protestantse Gemeente van Bonaire
is sinds 10-10-10 een moeilijke
situatie ingetreden. De RCN
(Rijksdienst Caribisch Nederland,
gevestigd in Kralendijk) gaf te kennen, dat Nederland het traktement
van de predikant niet gaat betalen.
Dit terwijl de predikant van de
PGB al eeuwenlang een traktement
ontving van de Staat der Nederlanden en later van de Nederlandse
Antillen. Nu de Nederlandse Antillen opgeheven zijn, is de PGB dus
in een moeilijk parket terecht gekomen. In september j.l. heeft de gemeente ds. Kenneth Kross uit Suriname beroepen, maar die heeft het
beroep aangenomen onder voorbehoud van financiering. Er worden
nu diverse pogingen ondernomen
om dat traktement alsnog te kunnen financieren of op andere wijze
te voorzien in de vacature.
De PGB telt ongeveer 350 leden.
Er zijn twee kerken: een in Kralendijk en een in Rincon. De diensten
in Rincon zijn in het papiaments,
die in Kralendijk in het Nederlands. Als ik op Bonaire ben, ga ik
voor in beide diensten. De dienst in
Rincon begint al om 8.30 uur en
die in Kralendijk om 10.00 uur.

De kerkenraad van Bonaire
Ds. Hans Végh
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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
194
Tel.:
tel: 5212195
767 9344
/ 4653149
(thuis)
cell.: 6924907
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

Wijknieuws Fortkerk
Nieuws uit de Fortkerk
door ds. Rob van Buiren

Om te beginnen wil ik mij kort
aan U voorstellen: Rob van Buiren, emeritus-predikant van de
Protestantse Kerk Nederland , te
Middelburg . Ik heb in diverse
Nederlands Hervormde Gemeenten in Nederland gewerkt, terwijl
ik 15 jaar geestelijk verzorger in
de gevangenis ben geweest (vijf
jaar lang in mijn eerste Gemeente
en 10 jaar lang als afsluiting van
mijn dienst in de NH Kerk. Van
1978 – 1983 was ik predikant bij
de Fortkerk . Aan die tijd bewaren wij (mijn vrouw en ik en onze kinderen) heel goede herinneringen, waarvan er vele nu weer
boven komen. Wij houden van
Curacao waar inmiddels al de 4e
generatie (onze kleinzoon) van
onze familie woont. Het was een
grote verrassing toen de voorzitter van de CK mij opbelde met
de vraag of ik tot September as.
consulent bij de Fortkerk wilde
zijn. Het voelt als een mooi kado:
zo’n periode nog eens op Curacao te mogen werken! Ik ben
daar dankbaar voor.
Inmiddels is dat werk al wat op
gang gekomen: ik ging voor in
kerkdiensten, maakte wijkkerkenraadsvergaderingen mee, was
aanwezig bij de Tamarijnontmoetingsochtend-en, had enkele doopgesprekken, was aanwezig bij ministerievergaderingen en deed enkele huisbezoeken. Wat betreft dit laatste :
als U prijs stelt op een bezoek
belt U mij dan aub op - ik kom
graag naar U toe.

Op deze plaats wil ik graag mevr.
Elly Lingstuyl (velen van U zullen haar kennen: zij heeft jaren
lang in de VPG gewerkt) heel
veel sterkte toewensen! Elly had
een erg vervelend ongeluk waardoor zij nu haar rechterhand die
veel pijn doet niet of nauwelijks
kan gebruiken. Het zal tijd vragen
met deze handicap zo goed mogelijk om te gaan. Wat ik zag, is:
dat er al een goed begin van “er
mee leven “ is en veel doorzettingsver-mogen . Wij wensen
Elly daarbij het allerbeste toe!.
Jetty Hammen en ik proberen
weer een bijbelgespreksgroep
op Zeelandia Residence Park
van de grond te krijgen . Ik heb
begrepen dat ook gemeenteleden
die elders wonen daaraan meededen toen ds Afke Boezewinkel
deze kring leidde. Bewoners van
ZeRePa ontvangen een brief en
als U, buiten ZeRePa, belangstelling heeft voor deze kring,
belt U mij dan aub.
Bovenstaand bericht doet me
denken aan het 25-jarig jubileum
van ZeRePa dat we op Zondag 19
december vierden. Ik was daar
aanwezig namens de VPG en heb
Bestuur, Directie en (op de eerste
plaats) Bewoners namens de Centrale Kerkenraad van harte gefeliciteerd en met de aanwezigen
kort stil gestaan bij het thema
“Ouder
worden
is
ook winst”. Het samenzijn was
een feest voor de aanwezigebewoners en mensen van buiten
dankzij de goede en verzorgde

organisatie door de Directeur Mevr. Edith Anthony.
Onze eerste viering van het Heilig Avondmaal in dit kwartaal is
op Zondag 27 maart - voor deze
dienst bent U net als voor alle
andere kerkdiensten van harte
uitgenodigd.

gewerkt aan de voorbereidingen
van de komst van
ds Lolkema in augustus – september.

Een hartelijke groet,
Ds Rob van Buiren

Er wordt door de kerkenraad hard

Zeelandia Residence Park

Oppassers gezocht
De kerkenraad van de Fortkerk wil de oppasdienst voor de allerkleinsten nieuw leven in blazen.
Vindt u het leuk om af en toe op te passen, dan kunt u zich daarvoor opgeven bij Luuk van der Wolde.
( tel: 888-9447 of via mail: vanderwolde@cura.net )
Alvast onze hartelijke dank.
Luuk van der Wolde.
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Identifeiten
door ds. Wouter Smit
C4U
Zit je op de middelbare school
en vind je het leuk om met andere tieners over dingen van
het leven te praten? Wil je wel
nadenken over Jezus, maar
weet je het allemaal nog niet
zo zeker? Lijkt het je wat om
nu eens een keertje niet met je
ouders, maar met je vrienden
te eten?
Vera en ik nodigen je uit voor
C4U – Christ for You/Yiu: dat
is eens in de twee weken op
vrijdagavond samen eten en
praten over God en Jezus, internet, vriendschappen en allemaal andere belangrijke onderwerpen; voor wie dat wil,
neem ik mijn gitaar mee en
gaan we ook samen zingen en
bidden.
Waar?
We zijn nog aan het zoeken
naar een geschikte plaats voor
C4U. De kerk heeft verschillende jeugdhuizen, die misschien wel ok zijn. Misschien
heb jij ook nog een idee voor
een goede plek?
Wanneer? Vrijdagavond
Hoe laat? 18.28 uur
tot 20. 30 uur
Laat ons even weContact
ten of je wilt komen: tel
5232763 of
wouter.vera@gmail.com of

mail je facebook adres of mobiele nummer even door aan
ons. Dan laten we je weten
wanneer de eerste keer zal
zijn.
nieuwe godsdienstleerkracht
gevonden is, stop ik Godsdienstlessen
Sinds begin februari geef ik
voor 13 uur godsdienstles op
de Marnixschool (Rio Canario) aan de eerste en tweede
klassen van het VSBO aldaar.
De vorige godsdienstleerkracht was voor de kerst uitgevallen en het past een christelijke school eigenlijk niet, dat
er geen godsdienstles gegeven
wordt. Bovendien leek dit mij
een goede gelegenheid om zo
de tieners, de godsdienstmethode, het niveau van de leerlingen, het schoolsysteem en
het leerklimaat te leren kennen. (Er is ook mij gevraagd
om een leerplan op te stellen
voor het godsdienstonderwijs
binnen de VPCO scholen en
zo snijdt het mes van lesgeven
aan meerdere kanten.) Omdat
ik al meer heb lesgegeven en
ik graag voor een groep sta,
bevalt het me goed. Ik doe dit
op invalsbasis, dus wanneer er
een weer met lesgeven.

Carnaval
In mijn rondgang door de
scholen vragen leerkrachten
mij regelmatig wat ik van caranaval vind. Er zijn christenen, die daar mordicus op tegen zijn en die het een feest
van de duivel noemen. Aan de
andere kant zijn er christenen,
die zich het hele jaar inzetten
voor hun eigen carnavalsgroep
en prachtig uitgedost deelnemen aan de optocht. Iedereen
weet dat er rondom het caranaval dingen gebeuren, waar
je vraagtekens bij kunt hebben. Overmatig alcohol- en /of
drugsgebruik en seksuele losbandigheid zijn wel de meest
in het oog springende erger-

nissen. Het zijn deze (rand)
verschijnselen, die sommige
christenen tot een veroordeling
van het hele carnavalsgebeuren brengen. Zij willen zich er
daarom letterlijk verre van
houden en vinden ook dat andere christenen er afstand van
dienen te nemen.
Ik moet zeggen dat ik een
beetje verlegen ben met de
vraag “wat ik er nou van
vind”, want ik weet niet eens
precies wat carnaval betekent
voor een Curaçaoënaar. Ik heb
het hier nog nooit meegemaakt, dus wat kan ik er van
zeggen?
Laat ik dit proberen: als christen zijn wij vrij. Jezus heeft
ons bevrijd van de wet en van
het wetticisme. Er is geen enkel ander mens, die ons de wet
kan voorschrijven. Je kunt als
christen de overtuiging hebben
dat je alcoholvrij dient te leven; maar dat kun je andere
christenen niet voorschrijven.
Jezus zelf hield immers ook
van een feestje, getuige het
verhaal van de bruiloft te Kana. Ik kan me niet voorstellen
dat Hij daar als rasechte Jood
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niet gedanst heeft of niet van de
wijn heeft genoten.
Ik geloof dat wij als christenen
de wereld niet moeten verketteren en dus maar moeten mijden.
Als christenen zijn we ín de wereld, maar wij zijn niet vàn de
wereld. Jezus noemt ons het
zout der aarde. Wij zijn er voor
om het leven smaakvol te maken en tegen bederf te bewaren.
Ik geloof dat dat betekent dat
wij als christenen midden in het
leven mogen staan, maar dan
net op een andere manier dan
anderen. Als christen leef je net
even anders. Ik geloof dat wij
gerust aan carnaval deel kunnen
nemen, maar dat er juist bij dat
soort gelegenheden een grote
verantwoordelijkheid op ons
rust. Daar kunnen we laten zien,
hoe goed het is om zelfbeheersing te kennen, wat het betekent
dat ons lichaam een tempel van
de heilige Geest is, wat het inhoudt om trouw te zijn en dat
seks op z’n mooist én bedoeld is
binnen een duurzame relatie. Zo
zijn wij een licht voor de wereld, ja een reclamespotje voor
de Allerhoogste. Want een lamp
zet je toch ook niet onder de korenmaat?

Opsporing Verzocht
Mijn naam is Lydia van Putten. In 1966 volgde ik de Vormingsklas aan de Koningin Juliana Huishoudschool.
Kort daarop vertrok ik naar het buitenland.Hierdoor raakte ik het
contact met de heer Theo van Attem kwijt.
Sinds kort ben ik weer op Curacao. Ik zou graag weer contact
hebben met meneer Van Attem, maar ik weet niet waar hij te
bereiken is.
Misschien weet een van de Kerkblad-abonnees waar hij tegenwoordig verblijft? Hopelijk zal u willen overwegen dit berichtje te
plaatsen in het Kerkblad.
Met vriendelijke groet,
Lydia van Putten.
E-mail: lydiavanputten@yahoo.com
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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

Als u dit leest zijn we alweer
in de tweede maand van het jaar
2011 of misschien zelfs in de
derde. Op 13 maart a.s. begint de
lijdenstijd, de periode van veertig
dagen vóór Pasen. Deze is dit
jaar laat. Ik wil u hier berichten
over onze activiteiten in de
maand maart.
Gebedsgeroep
Deze komt elke week bijeen op
dinsdag van 19 tot 20 uur, afwisselend in de consistorie of ten
huize van br. en zr. Voigt,
Alexanderlaan 6, Emmastad. U
bent van harte welkom op dit uur.
We bidden voor kerk en wereld,
voor jong en oud, voor mensen
dichtbij of ver weg of wat ook
iemand maar in gebed wil brengen.
Belijdeniscatechisatie
Elke woensdag is er van 19.30
uur tot 20.30 uur belijdeniscatechisatie in de consistorie. We
bereiden ons voor op het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis. Een van de groep zal op
20 maart a.s. belijdenis doen.
Cursus theologie
Eens in de 14 dagen, op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur
wordt er een beknopte cursus
theologie gegeven voor gemeenteleden. Het schema treft u elders
in deze krant aan. Het is besproken in de Emmakerkenraad. We
zijn nu bezig met de behandeling
van de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes). Afgelopen keer
bespraken we de omgang met
reine en onreine dieren, het bloedoffer en de feesten. We nemen
dus thema’s uit de Pentateuch om
te bespreken. De cursus duurt ca.
2 jaar. De bedoeling is dat er dan

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

Ds. Hans Végh

nog een derde jaar aan wordt
vastgeplakt, waarin de homiletiek
(preekkunde), incl. exegese, een
plaats zal krijgen (een half jaar)
en ook pastoraat (een half jaar).
Gemeenteleden, die deze cursus
(voldoende) doorlopen hebben,
kunnen in aanmerking komen
voor de functie van hulppredikant. Personen, die dat willen,
zullen een gesprek hebben met
het ministerie. Daarin wordt beoordeeld of men geschikt is voor
de functie. Als het ministerie dat
van oordeel is en nadat er overleg
geweest is met de wijkkerkenraad, waartoe de betreffende persoon behoort, kan men dan ter
benoeming worden voorgedragen
aan de Centrale Kerkenraad. Belangstellenden voor de cursus
kunnen zich opgeven bij mij.
Bijbelstudie
Eveneens eenmaal in de 14 dagen
is er een bijbelstudie over de Romeinenbrief. De afgelopen tijd
ging het vooral over wet en evangelie en de rechtvaardiging door
het geloof. Paulus benadrukt deze
zaken in het eerste deel van de
brief. We komen bijeen op donderdagen van 19.30 tot 21.00 uur
in de consistorie. Voor de data,
zie het schema hiernaast.
Ouderenmorgen
Op 14 maart a.s. is er weer een
ouderenmorgen in de consistorie.
We zingen en bidden, lezen en
overdenken een bijbelgedeelte. Er
is ruimte voor ontmoeting en gesprek, koffie en fris en een hapje.
U bent van harte welkom!
Zangdienst
Op 25 maart a.s. is er weer een
zangdienst in onze Emmakerk.
We zingen veel bekende liederen
ter ere van onze God. Er is ook

een Schriftlezing en een korte
meditatie. U kunt liederen opgeven bij mij. We beginnen om
19.30 uur.
Bij de diensten
Op 6 maart a.s. is er een gezamenlijke dienst met de EBG. De
kerk van de EBG is dan gesloten
in verband met de carnavalsstoet,
die voorbijtrekt in Mundu Nobo.
In deze dienst hopen ds. Maarten
Mingoen en ik voor te gaan.
13 maart a.s. is het de eerste lijdenszondag (de eerste zondag in
de veertigdagentijd). We staan
dan in het bijzonder stil bij het
lijden van Jezus Christus voor de
zonden van de wereld. Maar ook
het lijden in de wereld heeft onze
aandacht, zoals (slachtoffers van)
oorlog, honger en armoede. Deze
zondag is het diaconiezondag.
Een gezamenlijke dienst wordt
gehouden in de Ebenezer church.
Het werk van de soepkeuken van
deze kerk zal belicht worden,
evenals ander diaconaal werk. De
Emmakerk zal dan gesloten zijn.
In de lijdenstijd heeft onze kinderennevendienst een veertigdagenproject. U zult hierover nog nader
geïnformeerd worden.
Op 20 maart a.s. hoopt Dwight
Pietersz belijdenis af te leggen
van zijn geloof. Hij wil ervan
getuigen, dat hij zijn Heer wil
dienen.
Op 27 maart a.s. zal Jaydon de
doop ontvangen, zoontje van
Dwight Pietersz en Samira
Hammoud. Het mag het teken
ontvangen van Gods liefde en
redding.
We hopen op goede en gezegende
diensten met elkaar.
Overleden
Op 21 februari j.l. overleed br. J.

ACTIVITEITEN
Seizoen 2010/2011
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:
Donderdags op 3, 17 en 31 maart
van 19.30-21.00 uur in de consistorie.
Cursus theologie:
Donderdags op 10 en 24 maart
van 19.30-21.00 uur in de consistorie.
Ouderenmorgen:
Maandag 14 maart van 9.30 11.30 a.m. in de consistorie.
Zangdienst:
Vrijdagavond 25 maart om 19.30
uur in de Emmakerk.

Renaud. We wensen de familie
heel veel sterkte bij dit verlies.
Dank en groet,
Ds. Hans Végh

Jet in Nederland

Lieve mensen, zoals u weet en
gemerkt hebt, ben ik een tijdje
van het eiland af. Eind januari
verwachtten wij ons tweede
kleinkind en wel een kleinzoon.
Hij kwam een week later, nl. op
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4 februari, gezond en wel. Een
geboorte is iedere keer weer een
wonder Gods, we zijn de Heer
dan ook zeer dankbaar voor zo'n
groot geluk en Zijn genade met
ons mensen. Onze kleinzoon
kreeg de namen: Kaine Ramon
Ivo.
Daar ik toch in Nederland ben,
reed ik afgelopen zondag 13 februari naar de vorige gemeente –
de Adventkerk in BunschotenSpakenburg van ds. Hans Végh.
Ze zouden daar een gemeentedag
houden. Ze hadden workshops,
een daarvan ging over ons dushi
Korsou, want een van de ouderlingen (Jannie) was in oktober op
vakantie gekomen naar ons
mooie eiland. Zij heeft met eigen
ogen de deplorabele staat van de
Emmakerk gezien.
Ze ging terug en was vast van
plan om iets voor onze Emma te
doen. Op de gemeentedag konden Jannie en ik vertellen over
Emma en we konden foto's laten
zien van het dak, de luifel, de
ramen, zodat de gemeenteleden
daar een veel beter beeld konden
krijgen van de toestand. Laten we
hopen, dat we duidelijk genoeg
overgekomen zijn met onze babbel en dat ze een duit in het zakje
doen voor onze Emma. Na de
dienst had de Jeugd (een grote
groep,zie foto) een sing-in, wat
klonk dat mooi. Voor de kleintjes
was er in dat uur een film. De
gemeentedag werd om 19u afgesloten met een jeugddienst. Ja,
super fijn, als de jeugd warm
loopt voor de Heer. Dit is de grote wens van onze predikant.
Zondag. 6 feb in de Meerkerk
kreeg ik deze 3 items mee, die
wil ik heel graag aan u meege-

ven, het is de
moeite waard.
1. Iedereen telt
mee voor God,
ook U.
2. God heeft een
ieder persoonlijk
op het oog om
hem steeds meer
te leren kennen.
3. God wil een
ieder van ons
gebruiken in Zijn
dienst.
God wil dat wij
Hem persoonlijk
leren
kennen.
Handelingen 16.
Jij/U bent bijzonder, want God
vindt u/jij bijzonder. Hoe gaat het bij ons mensen?
Herkent u dit? Ik stuur de groeten
voor allen, behalve voor die en
die, zo handelt God niet. En daarom kan niemand zeggen, ik hoor
er niet bij.
Bidden….Ja! Maar hoe??
Wat is er veel te zeggen en te
vragen over “het gebed”! Maar
het belangrijkste bij het bidden is
de gesteldheid van ons hart: of
het gebed werkelijk uit ons hart
komt. Dan zal ons bidden pas
echt bidden zijn. Dan zal het,
soms vanzelf overgaan in
“smeken”: “in roepen tot God”.
Maar wat een troost en zekerheid
te mogen weten dat Hij ons hoort.
Hij laat geen bidder staan.
Laten we blijven bidden, want:
Bidden is wat elk mens het allermeest nodig heeft.
Bidden behoeft niet geleerd te
worden.

Bidden is veel meer dan een formulier-gebed opzeggen.
Bidden voor de vorm is waardeloos.
Onbekeerde mensen moeten bidden. Bekeerde mensen bidden.
Het gebed is het geheim van een
waar christelijk leven.
Bidden maakt ons klein,
Bidden geeft kracht en moed.
Bidden mag niet zonder danken.
Danken is: Gods Liefde zien.
Persoonlijk gebed op een stil
plekje is als de dauw op het veld.

Bidden leidt tot danken voor het
Kruis,
Bidden maakt ons kruis lichter.
Tip voor een licht kruis en een
gezegende dag:
Volhard in het bidden, Breng
regelmaat in uw gebedstijd.
Het bidden en Bijbellezen is het
belangrijkste van de hele dag.
Warme groetjes namens de Kerkenraad,
Jet Baank.

de verbintenis van ds. Jongkind
In beeld
Bron: Personeelsblad Klinika Capriles
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Fundashon Pro Bista
Op 6 mei 2011 organiseert de activiteitencommissie van de
Emmakerk een “Dinner in the Dark” bij Fundashon Pro Bista. Een
driegangendiner in het donker met als doel om je in te leven in het
leven van de blinde en slechtziende medemensen. De bediening
wordt gedaan door cliënten van Pro Bista en de opbrengst gaat naar
de stichting. Een goed moment dus om eens een kijkje te nemen bij
Pro Bista. Wat doet deze stichting eigenlijk en wat betekenen de
mensen van Pro Bista voor onze samenleving?
Liefde is blind. Ik ben blind dus
ik ben liefde.
Dit is de eerste tekst die je
tegenkomt bij de balie van Pro
Bista. Een positief statement. Bij
Pro Bista wordt het blind zijn
positief benaderd. In een
introductiefilmpje over de
stichting zegt de ergotherapeute
bijvoorbeeld “Het leven is nog
lang niet voorbij, in tegendeel er
komen dingen bij.” Of zoals ze in
het Papiaments zeggen “Bida no
a kaba, ela kambia.” Maar als je
blind wordt ervaar je dat uiteraard
in eerste instantie niet als positief.
Positief is in ieder geval wel dat
Curaçao deze stichting rijk is.
Hier heeft men hart voor de
blinde medemens en kan men
terecht voor hulpvraag en het
leren omgaan met het blind zijn.

Jumarie Chap
Intakegesprek en vervolgtraject
Het intakegesprek bij Pro Bista
wordt gedaan door de maatschappelijk werkster Jumarie Chap. Zij
is ook degene die Farida Da
Costa Gomez en mij alles over
Pro Bista vertelt wat we maar
willen weten.
Bij het intakegesprek wordt
gekeken naar wat de mogelijk–
heden van de cliënt zijn en welke
hulpvraag er is. Er wordt nauw
samengewerkt met bijvoorbeeld
oog– en huisartsen, ziektekosten–
verzekeraars en scholen. Vooral
dat laatste is erg belangrijk in het

leven van de blinde jeugdigen en
kinderen. Want om een zo
normaal mogelijk leven te
kunnen bieden aan de cliënten
gaat Pro Bista heel ver. Zo
worden de studieboeken aan het
begin van het schooljaar omgezet
in braille of in gesproken vorm.
Jeugd en kinderen
Op dit moment zijn 53 van de
260 cliënten kind of jeugd. De
jongste cliënt is een baby van 11
maanden. Wat Farida en mij heel
erg aangrijpt is de ruimte bij de
kinderopvang die helemaal
verdonkerd kan worden. In die
ruimte worden kinderen die hun
gezichtsvermogen helemaal
zullen verliezen alvast gewend
aan de situatie en getraind hoe ze
daar mee om moeten gaan. Als
volwassene kun je je niet voor–
stellen hoe je daarmee om zou
moeten gaan, maar Jumaira
vertelt dat kinderen heel flexibel
zijn en dat het eigenlijk heel
verbazingwekkend is hoe de
kinderen daar zelf mee omgaan.
Ze spelen gewoon vrolijk als
kinderen die wel normaal zicht
hebben.
Ergotherapie
Pro Bista heeft een ergotherapeut
en een ergotherapeute in dienst.
Naast revalidatie kijken zij wat de
cliënt nog allemaal kan en hoe ze
de cliënt met hulpmiddelen
kunnen helpen in het dagelijkse
leven. Aangezien het dagelijkse
leven vaak thuis is, gaan zij ook
bij de cliënten op bezoek om
thuis de nieuwe vaardigheden aan
te leren. Belangrijke onderdelen
van de hulpmiddelen zijn de
braille– en computerlessen.
Afdeling “sin raton”
Dit is de computerafdeling. Als
ziende sta je er niet direct bij stil,
maar iemand die niet kan zien
heeft niet zoveel aan een muis
waarmee computers standaard
worden uitgerust. In plaats
daarvan moet gebruikt worden
gemaakt van de zogenaamde
sneltoetsen. Dus om te printen

moet de combinatie Control P
worden gebruikt en om te
kopiëren Control C. De cliënten
moeten dus ook over een goed
geheugen beschikken om deze
combinaties te onthouden. Bij u
zal ongetwijfeld de vraag rijzen
hoe iemand die niet kan zien
terug kan lezen wat hij of zij
getypt heeft. Daarvoor zijn de
c o mp u t e r s u i t ge r u s t me t
spraaksynthesizer en brailleleesregel. Als de cliënt de spraaksynthesizer activeert dan hoort hij/zij
wat er getypt is. Wil de cliënt het
liever nalezen dan kan dat met
behulp van de brailleleesregel.
Op een apparaat wordt dan per
regel de tekst weergegeven in
braille, zodat de cliënt kan voelen
wat er getypt is. Pro Bista
beschikt ook over een braille
printer.
Bibliotheek
De bibliotheek wordt beheerd
door een cliënt. Hij was van
beroep jurist, maar werd door
aangetaste oogzenuwen
slechtziend. De bibliotheek bevat
boeken in braille, boeken met
grote letters en er zijn ook
luisterboeken op audiocassette of
CD. Het inspreken van die
boeken wordt trouwens veel door
vrijwilligers gedaan.
Vrijwilligers
Pro Bista kan zich gelukkig prij–
zen met het grote aantal vrijwil–
ligers van wiens diensten ze ge–
bruik kunnen maken. Dit zijn er
meer dan honderd. Er zijn
vrijwilligers die helpen met
vervoer, die voorlezen, Engels of
Nederlandse les geven, helpen
met handenarbeid of spelletjes en
nog veel meer taken die allemaal
even waardevol voor de stichting
zijn. Mocht u
trouwens
geïnspireerd raken, dan kunt u
altijd contact opnemen met Pro
Bista. Vrijwilligers kun je
namelijk nooit genoeg hebben.
Stagiaires
Naast de professionele
medewerkers en de vrijwilligers
wordt er gewerkt met stagiaires.
Hierbij wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van de lokale
studenten. Vooral bij de afdeling
maatschappelijk werk is dat voor
de cliënten erg prettig, want als je
je hart wilt luchten doe je dat toch
het liefst in je eigen taal. Voor de
afdeling ergotherapie is het iets
lastiger om lokale stagiaires te
krijgen en voor die afdeling
komen daarom ook stagiaires uit
andere landen in aanmerking.

Dinner in the Dark
Pro Bista heeft verschillende
projecten. Naast het ijsproject (u
kunt een zak ijs kopen voor twee
gulden) is Dinner in the Dark ook
een project. Het klinkt misschien
een beetje eng om in het donker
te gaan eten, maar de mensen die
het meegemaakt hebben, hebben
het over het algemeen als zeer
bijzonder ervaren. U zult name–
lijk op uw zintuigen moeten ver–
trouwen, want van te voren krijgt
u niet te horen waar het menu uit
zal bestaan. Er wordt wel reke–
ning gehouden met speciale wen–
sen, dus als u vegetarisch bent of
bij voorbeeld geen zout mag eten,
dan wordt daarmee rekening ge–
houden. Het eten wordt door een
ervaren cateraar bereid.
Voor het diner laat men u eerst
een beetje wennen aan het donker
en daarna wordt u door uw ober
naar de tafel gebracht. Dan is de
uitdaging om een driegangen
diner te nuttigen en te proeven
wat u eet. U wordt voorzien van
een servet en men heeft nog niet
meegemaakt dat de mensen na
het eten er niet meer uitzien, dus
u mag ervan uitgaan dat het best
mee zal vallen. U zult ongetwij–
feld een gezellige avond hebben
en een ervaring rijker zijn.
De kosten van het diner inclusief
open bar voor, tijdens en na het
diner bedragen honderd gulden.
Indien u geïnteresseerd bent, dan
kunt u zich opgeven bij Farida Da
Costa Gomez, telefoonnummer
526-1566.
Nog zoveel meer
Pro Bista doet nog zoveel meer
dan waarmee deze pagina te
vullen is. Zo leren ze de cliënten
wassen, strijken en zich te redden
in de keuken. En zelfs domino is
mogelijk met speciale stenen,
waarbij ook weer een bijzonder
goed geheugen komt kijken. Ik
wil u van harte uitnodigen om
een kijkje te nemen op de website
www.probista.com om alles over
deze stichting te lezen.
Trijnie Meijer
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Van de Kerkvoogdij

Cursus theologie

door P. Jan Boodt

voor gemeenteleden

Beste kerkleden,
Januari was een vrij rustige
maand voor de kerkvoogdij. In
het vorige bericht hebben we al
gemeld dat ds Rob van Buiren
consulentpredikant is geworden
voor de Fortkerk en dat ds Beatrice Jongkind is bevestigd als predikant voor de Caprileskliniek.
En dat laatste gebeurde in een
hele bijzondere dienst in de kleine kapel van de Caprileskliniek.
Wat de Fortkerk betreft daar
wordt door de Firma Rodriquez
een ringleiding aangelegd. Een
ringleiding is een systeem waarbij gehoorgestoorden, die gebruik
maken van een gehoorapparaat,
zonder bijgeluiden van de omgeving naar het gesproken woord,
zoals een preek, kunnen luisteren.
Door op het gehoorapparaat een
knopje om te zetten horen ze vervolgens alleen het geluid wat
door de microfoon tot hen komt.
In Nederland zijn in veel openbare gebouwen al ringleidingen
aangelegd. Maar voor Curaçao is
dit een primeur. De Fortkerk is
daarmee het eerste gebouw op
Curaçao waar voor de gehoorgestoorden deze faciliteit aanwezig
zal zijn! .
Het Cultureel Comité Fortkerk is
heel druk bezig geweest, samen
met de kunstkring Curaçao, met
het organiseren van een concert
van de 3 baritons. Vooral het vele
werk van de voorzitter mevr.
Smeets-Muskus, heeft er toe geleid dat op 14 februari voor een
uitverkochte zaal in het Hyatt de
drie bekende Nederlandse baritons: Marco Bakker, Henk Poort
en Ernst Daniel Smid een fantastisch goed concert gaven. Aanvankelijk was de idee om het
concert te laten plaats vinden op

het Fortplein. Maar vanwege de
kans op regen, en dat het op een
doordeweekse dag moest plaats
vinden, kon dat helaas niet gebeuren. Wie weet volgend jaar.
De opbrengst van het concert zal
gedeeld worden door de kunstkring en het Cultureel Comité
Fortkerk
De kerkvoogdij is weer bezig om
te zorgen dat het contract van ds
Lolkema op tijd klaar is. Ds
Lolkema zou graag half augustus
al naar Curaçao willen komen .
Laten we hopen dat de ambtenarij nu wel wat sneller in staat zal
zijn om de juiste maatregelen te
nemen.
Een ander nieuwtje is dat we van
het Prins Bernhard Cultuur Fonds
voor de Nederlandse Cariben en
van een onbekend blijvende donor twee giften hebben gekregen
voor de aanschaf van een vrijwel
nieuwe – maar enkele keren gebruikte 2de hands – vleugel. Dit
in verband met de vele buitenlandse artiesten die altijd van de
vleugel gebruik maken. De vleugel komt uit Dallas en hebben we
met hulp van professor Harold
Martina kunnen aanschaffen. We
zijn zeer verguld dat dit mogelijk
is. Dit is weer een goede ondersteuning van het werk van het
Cultureel comité Fortkerk
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Globale opzet beknopte cursus theologie voor gemeenteleden
Start: 13 januari 2011
Plaats: consistorie Emmakerk
Tijd: eens in de 14 dagen op donderdag van 19.30-21.00 uur
Tijdsduur: 2x 20 avonden (= ca. 2 jaar)
Vakken:
Oude Testament: 8 avonden
Wet van Mozes (Pentateuch), profeten, geschriften
Nieuwe Testament: 8 avonden
Evangeliën, brieven van Paulus, overige brieven + Openbaring
Dogmatiek: 8 avonden
God de Vader en de schepping, God de Zoon en de verlossing
(christologie, soteriologie), God de Heilige Geest (pneumatologie) en
zijn werk, kerk (ecclesiologie), sacramenten (sacramentologie), eschatologie (leer van de eindtijd)
Kerkgeschiedenis: 8 avonden
Vroege kerk, middeleeuwen, Reformatie, moderne tijd
Liturgiek: 4 avonden
Inrichting van de kerkdienst: voorbereiding, prediking, gebeden, liederen, avondmaal, doop
Kerkrecht: 4 avonden
Kerkorde van de VPG: leiding van de Kerk, taak van predikanten, ouderlingen en diakenen, kerkvoogdij
Gezocht wordt naar de mogelijkheid om de cursus aansluitend uit te
breiden met een derde jaar, waarin homiletiek (preekkunde) (incl. exegese) (1/2 jaar) en training pastoraat (1/2 jaar) worden gegeven.
Wijzigingen voorbehouden
Jasv061210

En tot slot 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!

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

Bijbel Quiz

door Trijnie Meijer

door Trijnie Meijer

Schellen vallen van de ogen

Deze maand een quiz met vragen over de bijbel

Dit betekent: plotseling inzien, wat niet eerder begrepen
werd
Saulus, die de christenen fel vervolgde, zag op weg naar Damascus
een fel licht en hoorde hoe een
stem hem vroeg waarom hij hem
vervolgde. Saulus werd blind; toen
een paar dagen later Ananias, een
discipel van Jezus, de handen op
Saulus’ ogen legde, werd hij genezen. In Handelingen 9:18
(Herziene Statenvertaling) staat:
“En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij
stond op en werd gedoopt.” Daarna
nam Saulus de naam Paulus aan.
In het relaas van Paulus valt het

weer kunnen zien samen met zijn
nieuwe geestelijke inzicht, en dat
gegeven heeft geleid tot de figuurlijke betekenis van de uitdrukking. Ze is zeer gewoon geworden in het hedendaags Nederlands.

Geloof in Kunst

1. Wat betekent het Griekse woord Apokalipsis?
a) Natuurramp
b) Onthulling of openbaring
c) Zonsverduistering
2. Wie is de oom van Esther?
a) Mordechaï
b) Jozef
c) Jeremia
3. Wie heeft (zo wordt door velen aangenomen) het Bijbelboek
Klaagliederen geschreven?
a) Prediker
b) Paulus
c) Jeremia
4. Welke vrouwelijke profetes is rechter geweest in Israël?
a) Esther
b) Ruth
c) Debora
5. Wie is de opvolger van Mozes als leider van het volk Israël?

door Trijnie Meijer

a) Aäron
b) Jozua
c) Paulus
6. Op welke twee plaatsen in de bijbel staan de Tien Geboden?
a) Exodus 20 en Deuteronomium 5
b) Exodus 20 en Handelingen 4
c) Exodus 20 en Johannes 3
7. Hoe heet de zus van Mozes en Jozua?
a) Esther
b) Mirjam
c) Maria

Op een rivier zijn vissers druk in de weer met het binnenhalen van drenkelingen. Een wonderlijke vangst, die vanaf de oevers wordt gadegeslagen door honderden mensen.
De betekenis van deze merkwaardige voorstelling zullen de tijdgenoten
van de schilder meteen hebben begrepen, ook zonder verwijzing naar de
bijbelpassages op de eerste boot. Uitgebeeld is het verhaal waarin Jezus
zijn leerlingen aanspoort hem te volgen: “Kom, ik zal u tot vissers van
mensen maken.” Adriaen van den Venne gaf er een vorm aan die aansloot
bij de godsdienstige en politieke situatie van de eigen tijd.
Het zijn namelijk protestanten en katholieken die op de zielen van de
mensen vissen. De godsdienststrijd was tevens een strijd om de politieke
macht. De aanhang van de mensenvissers op de oevers laat daar geen
twijfel over bestaan. Links staat het protestantse Noord-Nederland met
achter een oranjetwijg stadhouder Maurits van Nassau, zijn broer Frederik
Hendrik en hun bondgenoten. Rechts het katholieke zuiden met aartshertog Albrecht en zijn vrouw Isabella, de Spaanse bevelhebber Spinola en
de paus die door kardinalen wordt rondgedragen.
Waar de sympathie van de schilder lag, is duidelijk: aan de protestantse
zijde staan de bomen in blad, terwijl die aan de overkant verdorren.

8. Hoe heet het echtpaar dat grond verkocht en de opbrengst daarvan ter
beschikking stelde aan de eerste christengemeente? Zij hielden echter
een deel van de opbrengst achter, waarvoor zij werden gestraft met de
dood.
a) Ananias en Saffira
b) Maria en Stefanus
c) Johannes en Maria
9. Welke brief in de bijbel is de eerste die door Paulus is geschreven?
a) De brief aan de Grieken
b) De brief aan Filemon
c) De brief aan de Romeinen
10. Van welke vier apostelen staan er, behalve van Paulus, ook brieven in
het Nieuwe Testament?
a) Jakobus, Petrus, Johannes en Lot
b) Jakobus, Petrus, Johannes en Ananias
c) Jakobus, Petrus, Johannes en Judas

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

Naam maker: Adriaen Pietersz van den Venne 1589 – 1652
Naam schilderij: Zielenvisserij
Materiaal: olieverf op paneel (98,5 × 187,8 cm) — 1614
Bevindt zich in: Rijksmuseum, Amsterdam
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Reli-Links
door Trijnie Meijer

Amnesty
MOORD OP MENSENRECHTENACTIVISTE

Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites
met religieuze inhoud.
www.hospitaalbroeders.nl
HospitaalBroeders is een ontwikkelingshulporganisatie en behoort tot de
internationale organisatie Hospitaller Order of St. John of God. In 50
landen wereldwijd zetten 1500 broeders en ruim 30.000 medewerkers het
werk van Johannes de Deo voort. Het ontwikkelingswerk van de
HospitaalBroeders in Afrika richt zich onder andere op
armoedebestrijding en het geven van basiszorg. Ze bouwen ziekenhuizen,
klinieken en psychiatrische ziekenhuizen. Ze helpen inwoners van dorpen
in Afrika met het verbeteren van hun leefomstandigheden. De
HospitaalBroeders helpen duizenden patiënten maar leiden ook artsen,
verpleegkundigen, onderwijzers en technici op in hun eigen ziekenhuizen.
Ook hebben ze projecten voor straatkinderen. Die worden opgevangen en
krijgen onderwijs. Daarnaast heeft HospitaalBroeders een aantal zeer
succesvolle microkredietprojecten. Met een stukje grond en een lening
worden dorpen geheel zelfvoorzienend. De dorpsbewoners doen aan
veeteelt en verbouwen groenten en fruit. De HospitaalBroeders bieden op
een praktische en kleinschalige manier hulp.
Deze samenwerking is gebaseerd op christelijke
waarden als naastenliefde en compassie voor
ieder mens. Ongeacht ras, sekse of godsdienst.
www.eleos.nl
Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke
gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan mensen met
psychiatrische of ernstig psychosociale problemen. Kenmerkend voor
Eleos is haar identiteit. Eleos richt zich op zorgvragers die willen dat de
geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. Op de site
wordt o.a. aandacht besteed aan ADHD. De invloed van ADHD op het
geloofsleven kan ingrijpend zijn. Een concreet merkbaar gevolg kan zijn
dat er sprake is van wanorde en vergeetachtigheid in geloofsbeleving en
het praktiseren daarvan. Men komt nooit toe aan bidden en
Bijbellezen. Er ontstaan schuldgevoelens over de dingen
die misgaan in het eigen leven, in het gezinsleven en
in het functioneren binnen de kerkelijke gemeente.
www.athletesinaction.nl
Athletes in Action is een beweging van jongeren en kerken met een passie
voor sport, mensen en Jezus. Athletes in Action gebruikt sport om mensen
te bereiken met het evangelie van Jezus. Ze willen kerken dienen in het
bereiken van jongeren in hun omgeving op
een aansprekende en laagdrempelige
manier. We willen jongeren uitdagen hun
geloof te delen met leeftijdsgenoten
wereldwijd.
www.stichtinghvc.nl
Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) zet zich in voor
noodlijdende gelovigen, wereldwijd. Ze bieden vervolgde christenen
gerichte geestelijke en praktische ondersteuning.
Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, staat
centraal. Ze zijn actief in vele landen, vooral daar waar
Christus belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot
gevolg heeft. Stichting HVC helpt christenen op een heel
directe manier. Ze steunt kleinere als bestaande missie- en
hulpprojecten en zet zelf hulpprojecten op.
www.stichingreck.nl
Reck betekent zorgen, bezorgd zijn om. Het is het tegenovergestelde van
het Engelse woord reckless, dat staat voor roekeloos zijn. Reck is niet
bezorgd, maar wil zorg dragen voor talenten van jongeren.
Reck wil jongeren de ruimte geven om zich te ontplooien en ondersteunt
hen zodat zij hun talenten in kunnen
zetten om het Koninkrijk van God op
een relevante manier bekend te
maken, in de breedste zin van het
woord.
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onderzoek te doen naar de moord
op Natalia Estemirova en de
mogelijke betrokkenheid van
overheidsdienaren te onderzoeken.

Op 15 juli 2009 werd de
mensenrechtenactiviste Natalia
Estemirova ontvoerd buiten
h a a r h u i s i n G ro zn y ,
Tsjetsjenië. Uren later werd
haar lichaam gevonden in de
bossen van de aangrenzende
deelrepubliek Ingoesjetië. Ze
was van dichtbij door het hoofd
en de borst geschoten.
Natalia Estemirova werkte voor
de Russische mensenrechten–
organisatie Memorial. Sinds 2000
verzamelde ze bewijs van men–
senrechtenschendingen. Ze werk–
te samen met journaliste Anna
Politkovskaya. Volgens het
onderzoek naar de dood van
Natalia, kon de overheid onmo–
gelijk daarbij betrokken zijn ge–
weest. Dit ondanks het feit dat ze
kort voor haar dood onderzoek
deed naar de mogelijke betrok–
kenheid van politieagenten in
Tsjetsjenië bij buitengerechtelijke
e x e c u t i e s e n ge d w o n ge n
verdwijningen.
De Russische autoriteiten noem–
den in brieven aan Amnesty
International de naam van een
verdachte van de moord op
Natalia en beweerden een inter–
nationaal arrestatiebevel voor
hem te hebben uitgeven. Amnesty
twijfelt echter nog steeds aan de
zorgvuldigheid van het onderzoek
en zij is vooral bang dat aanne–
melijke beweringen over de be–
trokkenheid van de overheid niet
goed onderzocht zijn.
O n de r an der en pr es i de nt
Medvedev beloofde dat dit mis–
drijf zou worden opgelost en de
daders berecht. Maar er zijn geen
aanwijzingen dat het onderzoek
diepgaand en onafhankelijk is
geweest.
Schrijft u alstublieft vóór 1 april
2011 een brief naar de Russische
president en dring er bij hem op
aan diepgaand en onafhankelijk

Voorbeeldbrief
Stuur uw brief naar:
Dmitry Anatolievich Medvedev
President of the Russian Federation
ul. Ilyinka, 23
103132 Moscow
Russian Federation
Fax +7 495 9102134
En een kopie van uw brief naar:
Ambassade van de Russische
Federatie
Z.E. Dr Roman Kolodkin
Andries Bickerweg 2
2517 JP Den Haag
Fax +31-70 361 7960
E-mail ambrusnl@euronet.nl
(plaats, datum)
Your Excellency,
Please allow me to express my
concern about the investigation
into the killing of human rights
activist Natalia Estemirova, who
was abducted outside her home in
Grozny on 15 July 2009. Her body
was later found in the forest in the
Republic of Ingushetia.
Despite Natalia's work on possible
involvement of the authorities in
extrajudicial executions and
enforced disappearances in
Chechnya, the investigation into
her death rejected the possible
involvement of government
officials in her killing.
Although the suspected murderer
was named and an international
warrant for his arrest was allegedly
issued, Amnesty International is
concerned that the investigation
has been inadequate and has failed
to look at possible government
involvement.
I call on you to conduct an
independent, impartial and
thorough investigation into Natalia
Estemirova’s killing, including the
possible involvement of
government officials/members of
security forces, and I urge you to
bring those responsible to justice.
I am confident of your good will
and sense of justice.
Yours sincerely,

(naam, adres)
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Een tempel voor de heer

MOPPEN:

Koning Salomo bouwde in Jeruzalem een tempel voor God, en dat
was misschien wel zijn belangrijkste daad. Het duurde zeven jaar
voordat het enorme bouwwerk af was. Het godshuis zou
vierhonderd jaar blijven staan. De tempel was van binnen en van
buiten bedekt met cederhout en goud. De beste ontwerpers,
smeden en beeldhouwers maakten de prachtigste versieringen.
De zoldering en de wanden werden beschilderd in schitterende
kleuren.
Toen de tempel klaar was, riep Salomo het hele volk van God bij
elkaar. De priesters droegen de “ark van het verbond”, waarin de
stenen tafelen lagen, naar de tempel. Die werd daar neergezet in
een speciale ruimte. Toen daalde er op de tempel een wolk neer,
waarin God zich verborgen had. Maar al konden zij Hem niet zien,
de mensen wisten dat God heel dicht bij hen was.
Salomo bad: “God, dank U dat U mij in staat hebt gesteld deze
tempel voor U te bouwen, naar het plan van mijn vader David. Ik
weet wel dat zelfs dit niet goed genoeg is. Niets is groot of
stralend genoeg voor U. U hebt de aarde en de hemel gemaakt.
Maar toch Heer, laat deze tempel alstublieft de plaats zijn waar
wij U altijd kunnen vinden.”
Later verscheen God aan Salomo. Hij zei: “Als je doet wat Ik je
opdraag, zal Ik in deze tempel wonen. Ik zal luisteren naar de
gebeden van de mensen die hiernaar toe komen.”

Een kelner vraagt aan
een gierige Schot na het dessert of hij nog
iets verlangt. "Jazeker," zegt hij, "wilt u de
rekening alstublieft flamberen?"
Het is groen en houdt van chocolade?
Kermit de Snicker.
In een onguur kroegje zit een zakkenroller. Hij
haalt een modeblad te voorschijn en bekijkt de
foto's aandachtig. "Wat krijgen we nou?"
vraagt een collega. "Wil meneer de mode gaan
volgen?" "Ja, ik moet toch weten waar volgend
seizoen de zakken zitten!"
Het is wit met zwart en springt op en neer, wat
is dat? Een springuin.
De vertegenwoordiger geeft een demonstratie
met wasmiddel X en zegt na afloop trots: "Wat
heb ik u gezegd? Is dat overhemd van u niet
fantastisch wit?" "Dat wel, ja. Maar daarvoor
was het bontgeruit!"
"Ga je mee voetballen?" vraagt Jan aan zijn
vriendje. "Ja, maar pas over vijf minuten. Ik
moet eerst nog mijn huiswerk maken, mijn
kamer opruimen en de auto van mijn vader
wassen."
Je rijdt op een weg. Voor je rijdt een
vrachtauto, achter je vliegt een helikopter en
links van je loopt een heel groot varken en
rechts van je is een afgrond. Alles gaat op de
zelfde snelheid. Hoe kom je hier tussen
vandaan? Uit de draaimolen stappen.
In de aardrijkskundeles vraagt de meester
“Noem eens een land waar het altijd koud is?”
Antwoord Jantje: “Friesland meester.”
Wat gebeurt er dan als je naast je schoenen
loopt? Je sokken worden vies.
Vraagt de juffrouw “Wat hebben olifanten wat
andere dieren niet hebben?”
Kees: “Jonge olifantjes juf.”
Waarom lachen kaboutertjes als ze gaan
voetballen? Omdat het gras onder hun
okseltjes kietelt.

