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Een begraafplaats en de gevel van 

een huis in Friesland 

Nieuw Leven. Toen we die woorden kozen als the-

ma-aanduiding voor dit Paas-nummer van ons kerk-

blad, moest ik denken aan een Elisabethbode uit de 

jaren negentig. Op een foto kun je zien dat deze 

vanaf een begraafplaats is genomen. 

 

Maar wat verderop zie je een huis met die twee 

veelzeggende woorden op de gevel: nieuw leven! 

Vlak voordat wij in 1996 als gezin vanuit Friesland 

naar Noord-Brabant vertrokken, ontdekte ik dat de 

foto was gemaakt vanaf de drachtster Zuiderbe-

graafplaats. En de symboliek is ijzersterk. Over graf-

stenen heen zie je die twee 

bijzondere woorden: Nieuw 

Leven. Het graf heeft niet het 

laatste woord. 

 

Nieuw Leven: gave en 

opgave 

En daarover gaat het met Pa-

sen. Over leven dat opnieuw 

begint, dwars door de dood 

heen. 

 

Pasen, nieuw leven is een 

groot geschenk. Een gave. 

Maar zoals dat met veel ge-

schenken gaat: elke gave is ook 

weer een opgave. Bijvoorbeeld 

als je vanaf de basisschool of 

het funderend onderwijs naar 

de middelbare school gaat; dan 

begint er een nieuw leven. Ge-

weldig. Maar je komt ook in 

een nieuwe fase waarvan je iets moet en mag gaan 

maken. Ook als je trouwt heb je zo‘n verandering. 

Ook al geven veel bruidsparen vandaag de dag aan 

dat de voordeur dezelfde blijft, maar dat ze toch 

willen trouwen: het bekende boterbriefje brengt 

hen in een nieuwe fase! En ze gaan er iets van ma-

ken. Huwelijksgeluk is een gave. Maar het gehuwd-

zijn is ook een opgave. 

Nieuw Leven 

Ds. W. Lolkema 

We kennen het allemaal, denk ik. Zo‘n ingrijpende 

verandering, waardoor het voelt alsof we opnieuw 

beginnen. 

 

Het Negerboek en Tonio 

Kortgeleden las ik het vertaalde onthutsende mees-

terwerk van de canadese journalist Lawrence Hill, 

getiteld Het Negerboek. Dat boek vertelt over het 

afrikaanse meisje Aminata dat op jonge leeftijd haar 

ouders ziet sterven. Zelf wordt ze gekaapt en loopt 

vele weken in een kettinggang naar de kust. Lood-

zwaar! Als slavin doorstaat ze een vreselijke reis 

overzee naar Amerika. Als het gaat om nieuw leven 

dan is het werkelijk onvoorstelbaar hoe deze 

vrouw telkens weet te overle-

ven en opnieuw weet te begin-

nen. Ook in de moeilijkste si-

tuaties. Alsof ze zeven levens 

heeft! Ze leeft als slavin in 

South-Carolina, in Canada, op-

nieuw in Afrika en ten slotte in 

Londen. Steeds weer moet ze 

zonder partner (want haar man 

komt om bij een scheepsramp) 

haar leven opnieuw inrichten. 

Een soortgelijke herinnering 

bewaar ik aan de lijvige requi-

em-roman Tonio van A.F.Th 

van der Heijden die ik in de 

zomer van 2011 las. Dat is het 

waargebeurde verhaal van de 

schrijver en zijn vrouw die op 

Eerste Pinksterdag 2010  hun 

enige kind, hun zoon van 21, 

verliezen. Tonio is op die zon-

dagmorgen in alle vroegte 

slachtoffer van een verkeers-

ongeluk in het centrum van Amsterdam. Haar-

scherp beschrijft Van der Heijden het verloop van 

deze Pinksterdag en het overlijden van Tonio in de 

loop van die middag in het ziekenhuis. Hij vertelt 

hoe zijn leven en dat van zijn vrouw hierdoor ver-

anderen. Er begint voor hen letterlijk een nieuw 

leven. 
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Nieuw leven – een nieuwe levensfase is dus niet alleen maar een ge-

schenk en niet alleen maar een gave. Maar ook een opgave. Doe het 

maar eens, als je net je zoon hebt verloren. Doe het maar eens, als je 

net je kind van elf of twaalf bent kwijtgeraakt bij een busongeluk in 

Zwitserland. 

 

De Bijbel 

En hoe is dat in de Bijbel? Nieuw Leven is het kernthema van het Paas-

feest. Over leven dat sterker is dan de dood. Over Christus die is op-

gewekt als eerste van al degenen die ontslapen zijn. In de theologie kom 

je de woorden nieuw leven tegen als de reactie op de rechtvaardiging 

die de mensen in Christus‘ lijden en opstanding hebben ontvangen. Dat 

is geloofsleer, dogmatiek. In de geloofsleer worden allerlei elementen 

uit het christelijk geloof systematisch doordacht. In dit geval: Jezus 

Christus heeft het Zijne voor mij / ons gedaan. Wat een gave, wat een 

geschenk! En als mensen die vergeving hebben ontvangen, doe(n) wij 

(ik)  het onze voor Hem. En ―het onze‖ wat we dan doen, dat is een 

concretisering van het nieuwe leven. Dat is een opgave, die we dank-

baar mogen volbrengen. Of om het met de oude Heidelberger Cate-

chismus te zeggen: de goede werken die we doen, verrichten we als 

een dankbare reactie op de verlossing die we in Christus hebben ont-

vangen. En dus niet – zo weten veel protestanten maar al te goed – als 

een ―ticket‖ om toegang tot de hemel te verkrijgen. Onze goede wer-

ken krijgen de vorm van de navolging van Christus. Nieuw leven heeft 

dus alles te maken met een nieuwe, andere levensstijl. 

 

HET moment: Opwekking. Lazarus en Jezus 

Het nieuwe leven begint bij de opstanding. Maar wat ligt er bijbels ge-

zien tussen Christus‘ kruisdood en zijn verschijning aan de leerlingen? 

Wij weten het niet. Niemand is erbij geweest (al stonden er volgens 

Matthéüs wel bewakers bij het graf). Jezus was dood. Zijn  leven was 

afgesloten. Dus als er toch een nieuw begin komt, móet dat wel voort-

komen uit een machtsdaad van God. Van een overledene kun je in dit 

opzicht immers niets meer verwachten… De Bijbel heeft hiervoor – 

vooral in de oude Nieuw-Testamentische geschriften - het woord wek-

ken of opwekken. Zie bijv. I Corinthiërs 15, een vroege cq oude brief 

van Paulus uit ongeveer het jaar 55. Deze ontstond zo‘n tien jaar voor 

het oudste Evangelie, dat van Marcus. 

 

Maar Jezus is niet de eerste die uit de dood wordt opgewekt. Denk 

bijvoorbeeld aan de opwekking van Lazarus. En toch… is de opwekking 

van Jezus anders. Lazarus wordt in het leven teruggebracht. Maar in 

het geval van Jezus gaat het niet om het weer-levend worden van een 

dode. Hij wordt opgewekt (dan wel staat op) uit de dood. Wat ener-

zijds Lazarus en anderzijds Jezus overkomt, zijn twee totaal verschillen-

de dingen. Lazarus moet later, na zijn opwekking, ooit een keer zijn 

gestorven. Maar Jezus heeft vanaf de Paasnacht de dood niet voor zich 

maar voorgoed achter zich. Hij wordt door God door de dood heen-

geroepen tot een volkomen nieuwe wijze van bestaan. Wat Hem over-

komt is uniek. 

 

Dat unieke. Dat merk je ook aan de manier waarop Lucas en Johannes 

schrijven over de verschijningen van Jezus. De leerlingen mogen Hem 

betasten. Zo wordt duidelijk dat Jezus werkelijk lichamelijk aanwezig is. 

Maar op een volgend moment is Hij weer weg. 
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En volgens Johannes 20: 19 verschijnt Jezus ineens bij zijn leerlingen ter-

wijl ze alle deuren van het vertrek waar ze zijn hebben afgesloten. De 

manier waarop Hij na Pasen ―bestaat‖ of er is, is uniek. 

Geleidelijkaan wordt dus ook duidelijk dat het kernmoment van de op-

wekking of opstanding niet in woorden valt te vatten. Jezus spreekt zelf 

in Johannes 12 dan ook door middel van een beeld. De graankorrel moet 

in de aarde vallen en sterven. Alleen dan kan hij veel vrucht voortbren-

gen. 

 

Dat is het grote geheim van leven en sterven. En Paulus werkt dat in I 

Corinthiërs 15 uit naar de opwekking der doden: er wordt een aards 

lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. In de magistrale 

slotparagrafen van zijn dogmatiek ―Christelijk Geloof‖ legt prof. Berkhof 

uit dat wij zèlf het zijn die worden opgewekt (of opstaan). Daarin ont-

staat er geen andere mens. Maar deze mens (u, jij, ik) wordt wel anders. 

 

Het nieuwe leven begint. Halleluja! Maar…  

in eerste instantie is er vooral schrik. Kijk maar naar de vrouwen in Lu-

cas 24 die bij het graf komen: ze vinden het lichaam van Jezus niet! Man-

nen in stralende gewaden geven hen uitleg en dan gaat hen een licht op. 

De mannen die dààr vervolgens van horen, bestempelen dat wat de 

vrouwen vertellen als lariekoek. Het is alleen Petrus die zich verbaast… 

Hebben vrouwen voor dit soort dingen een betere antenne dan mannen? 

Hoe dan ook, het is kennelijk niet zo vreemd dat het gebeuren van de 

allereerste Eerste Paasdag ons in verwarring brengt. Dat het vragen bij 

ons oproept. Maar daarna… 

 

…mogen we Hem volgen. 

Daarna begint het nieuwe leven. Hier en nu al.  Want, zo schreef Jan de 

Jongh: 

 

De Opgestane leidt ons naar buiten,  

Hij gaat ons voor naar Galilea,  

dat land waar het begon:  

de zegening van de armen,  

de heling van de zieken, de bevrijding van bezete-

nen,  

de opstand tegen onderdrukking.  

 

Achter Hem aan  

zijn wij gezegende mensen 

en zullen wij weten wat blijdschap is.  

Want zijn Geest is het die leven maakt.   

 

Sinds wij in 2009 in Israël zijn geweest, stel ik me bij deze woorden van 

Jan de Jongh ruimte voor.  De ruimte van het Meer van Galilea. De 

schoonheid van het land. Vrijheid die er – gezien de geschiedenis van 

Israël – niet zómaar is. Waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad 

en genas. Ruimte en nieuw leven. Ook voor ons, hier op ons eiland Dus-

hi Korsow. 

 

Mag het Paasfeest 2012 ons nieuwe inspiratie geven.                                 

 
Gebruikte literatuur:  

H. Berkhof: Christelijk Geloof 

E. Flesseman – Van Leer: Geloven vandaag 

H. Conzelmann: Grundriss der Theologie des Neuen Testaments  

AFJ Klijn: De wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament 

Open Deur, maandblad, maart 2002 en Elisabethbode, Paasnummer 1996.   
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Deze uitgave van VPG-Nieuws is 

het themanummer Nieuw Leven. 

Daarover gaat ook het hoofdarti-

kel. Want deze uitgave verschijnt 

op Palmzondag, vlak voor Pasen 

dus.  

Het blad geeft opnieuw een indruk 

van diverse VPG-activiteiten. En 

daar doorheen kunt u iets proeven 

van het geloof en de blik op de 

maatschappij waar de VPG voor 

staat. We zijn immers kerk in de 

samenleving.  

U leest berichten over diverse fun-

draisings-activiteiten op 27, 28 en 

30 april. En een terugblik op enke-

le bijzondere kerkdiensten in de 

Emmakerk. Ook vindt u het twee-

de deel van een artikel over de 

geschiedenis van de kerkzang op 

ons eiland. En u kunt kennismaken 

met de kersverse nieuwe voorzit-

ter van de Centra-

le Kerkenraad. 

Kortom: een keur 

aan leesvoer.  

U kunt ook zelf 

kopij aanleveren 

voor de rubriek 

Ingezonden. Daar-

bij heeft de redac-

tie de taak om te bekijken of de 

aangeleverde kopij geschikt is 

voor het blad. Maar de redactie 

stelt die vraag aan alle kopij, op 

basis van het redactiestatuut. 

Daarvoor zijn de redactieleden 

ingehuurd cq aangesteld. En 

soms moet een tekst worden 

ingekort. Of het taalgebruik 

moet even onder handen wor-

den genomen. We doen het 

graag! En met liefde, vanwege dat 

ene doel: een goed leesbaar en 

informatief kerkblad wat er ook 

nog eens leuk uitziet.  

Een détail: de lay-out van het 

blad wordt deze keer verzorgd 

in europees Nederland waar 

men momenteel geniet van heer-

lijk lenteweer. Dankzij Internet 

en de uitvinding van de laptop is 

een afstand van achtduizend kilo-

meter geen pro-

bleem meer.  

    

Ayó, Bon Pasku 

di Reserekshon, 

hopi bendishon 

en tot de volgen-

de keer. 

     

E. Slieker en W. Lolkema.  

The most holy Christian season of Lent is approaching its climax in the 

solemn observance of Palm Sunday, followed by the sublime remem-

brance of Good Friday and the joyous celebration of Easter 

(Resurrection) Day, the greatest of the ecclesiastical (Church) festivals. 

During Lent, the Church and Christians are reminded of the importance 

of, as well as, the need to engage in prayer, fasting and charitable deeds 

that have powerful and effective outcomes. 

 

The practice of prayer, fasting and charitable deeds has its origin in Jew-

ish religious observances in Old Testament times. It is what the believer 

in God turns to in times of anguish, distress, danger, need and life 

threatening situations, seeking deliverance and relief from God and finds 

to his /her amazement that power which lifts up, gives victory and sus-

tains. This was precisely what Hannah did in her need for a child which 

she could not conceive, the failure of which she was insulted, mocked 

and ridiculed. Her fervent prayer to God, mistaken as drunkenness by 

Eli, the Priest, resulted in her bearing Samuel her son who became a 

great and powerful prophet of God (I Sam.1:9-20). King David too 

turned to prayer and fasting when his first child by Bathsheba lay mor-

tally ill, and although the child eventually died, the practice of turning to 

God in prayer and fasting remained the only option for King David 

throughout his life. No wonder he was called a man after God‘s own 

heart (II Sam.12:13-17). In similar fashion the prophet Elijah whose life 

was threatened by the wicked King Ahab and his equally evil wife Jeze-

bel, took his stand at Mount Carmel and through fervent prayer gained 

victory over his adversaries (I Ki.18:36-39). The final example I choose 

from the Old Testament regarding the efficacy of prayer and fasting is 

that of the Jews returning to Jerusalem from exile. Their quest was the 

rebuilding of the Temple of Jerusalem that was pillaged and destroyed 

by the Babylonians. They were concerned and fearful about their safe 

return as well as that of their children and possessions. So they fasted 

and prayed to God who answered their prayer and granted them the 

safe passage they needed (Ezra. 8:21 & 23). Prayer and fasting evoke 

powerful results. 

 

This sense of the importance and practice of prayer and fasting, sup-

ported by charitable deeds or works (acts of Christian love and kind-

ness to the poor and needy), is continued in the New Testament. The 

narrative of the boy possessed by an evil spirit in the Synoptic Gospels 

is one such example. Jesus‘ disciples were unable to cast out the evil 

spirit from the boy who was brought to Jesus by his father. Jesus then 

casts the evil spirit out of the boy calling into question the lack of hu-

man belief and faith. Later, when asked by the disciples why they could 

not cast out the evil spirit, Jesus told them that some cases could only 

be successfully achieved through prayer and fasting (Matt.17:14-19; 

Mk.9:17-29; Lk.9:37-45). Jesus further emphasized the importance and 

practice of prayer, fasting and charitable deeds in his teaching of the 

large crowd of his disciples and people from the surrounding regions 

who had gathered to hear him and also to be healed (Lk.6:27-36). Then 

the apostle James makes the most poignant statement regarding the 

efficacy (power) and effectiveness of earnest prayer in every circum-

stance of life whether it be trouble, sickness, joy or sinful behavior. He 

asserts that the sick will be healed, the sinful pardoned and the trou-

bled relieved. For as he says: ―The prayer of a righteous person is 

powerful and effective (Jas.5:17). 

 

The examples presented are but a few selected sampling from the host 

of such contained in the Holy Scriptures. As we continue, therefore, 

through this season of Lent, and shall be soon celebrating Palm Sunday, 

Good Friday and Easter (Resurrection) Day, let us be reminded of the 

power of prayer, fasting and works of charity. And let us be encour-

aged in their constant practice not only in the season of Lent but al-

ways, as we seek to ensure the right state of heart in our relationship 

with God. Amen.  

 

Redactioneel 

The Power of Prayer, Fasting 

and Charitable Deeds  

Rev. L. Warren 

Meditatie 
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VPG News-Nieuws-Notisia  

is het kerkblad van de drie 

wijken van de Verenigde 

Protestantse Gemeente van 

Curaçao. Het verschijnt tien keer 

per jaar  en wordt aan de leden 

per post thuisbezorgd of via E-

mail. 

 

Ledenadministratie: 

Adreswijzigingen of vertrek 

kunnen worden doorgegeven aan 

het Kerkelijk Bureau in Fort 

Amsterdam.  

vpg-cur@curlink.com 

 

VPG News-Nieuws is gratis, 

maar giften worden zeer op prijs 

gesteld. U kunt deze overmaken 

naar bankrekening 90091204 bij 

de MCB t.n.v. VPG Curaçao, 

o.v.v. ‗Donatie VPG-Nieuws‘ 

 

Redactie: 

Ds. W. Lolkema 

Dhr. E. Slieker 

Vacatures 

Opmaak: 

Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren 

Druk: Drukkerij ―De Stad‖ NV 

Distributie: dhr. F.J. 

Rhuggenaath 

Oplage: 1500 exemplaren 

gedrukt. Ruim 100 

emailexemplaren. 

 

Kopij kunt u (het liefst met 

passende illustraties) en in kale 

opmaak, lettertype Gill Sans MT 

11, per email versturen naar 

vpgnews@gmail.com  

 

De redactie behoudt zich het 

recht voor om ingekomen kopij 

in te korten of niet te plaatsen. 

Kopij voor de eerstvolgende 

editie kan worden ingestuurd tot 

uiterlijk woensdagmorgen  25 

april  2012. 

Wij bieden u de gelegenheid om 

VPG-Nieuws in kleur via e-mail te 

ontvangen. 

 

Op deze manier kunnen we flink 

besparen op de maandelijkse kosten 

van NAF 2000,—. 

 

Bent u geïnteresseerd om VPG- 

Nieuws elektronisch te ontvangen 

meldt u dan aan door het zenden 

van een e-mail met uw naam en hui-

dig 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 VPG-News in colour sent to 

you by e-mail. 

 

This way we can save on our costs 

of about ANG 2,000.00 per month. 

 

If you are interested in receiving  

VPG-News by e-mail, please sub-

scribe by sending an e-mail to the 

editorial staff, e-mail address: 

vpgnews@gmail.com And you will 

receive your next VPG-News in 

colour. Please also include your 

name and street address. 

VPG Nieuws (News) via Email Bijbelleesrooster 

april 2012 
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Centrale kerkenraad 

De Centrale Kerkenraad van de V.P.G. bestaat uit de volgende leden: 

 

zo. 1 Psalm 24 Koninklijke intocht 
ma. 2 Johannes 12:20-36 Een donderslag bij heldere hemel? 

di. 3 Johannes 12:37-50 Geloof in de Zoon en de Vader 

wo. 4 Ezechiël 34:1-16 Wie is de goede herder? 

do. 5 Johannes 13:1-38 Zichtbare liefde 

vr. 6 Goede Vrijdag 
Johannes 18:1-19:30 

Cruciaal 

za. 7 Johannes 19:31-42 Voorbereiding 

zo. 8 Eerste Paasdag 
Johannes 20:1-18 

Vasthouden en loslaten 

ma. 9 Tweede Paasdag 
Ezechiël 34:17-31 

Herderlijke zorg 

di. 10 Ezechiël 35:1-15 Bergrede 

wo. 11 Ezechiël 36:1-15 Opbloei 

do. 12 Ezechiël 36:16-32 Terugkeer en inkeer 

vr. 13 Ezechiël 36:33-38 Paradijsbelofte 

za. 14 Ezechiël 37:1-14 Nieuw leven 

zo. 15 Johannes 20:19-31 Eerst zien en dan geloven 

ma. 16 Handelingen 2:43–3:10 Gaven 

di. 17 Handelingen 3:11-26 Uitleg 

wo. 18 Handelingen 4:1-12 Krachtig getuigenis 

do. 19 Handelingen 4:13-22 Verbazende reactie 

vr. 20 Handelingen 4:23-35 Bewogen reactie 

za. 21 Handelingen 4:36–5:11 Geefgedrag 

zo. 22 Hooglied 1:1-7 Verlangen 

ma. 23 Hooglied 1:8-17 Zoete woorden 

di. 24 Hooglied 2:1-7 Voor mij is er maar één 

wo. 25 Johannes 9:1-12 Schuldvraag 

do. 26 Johannes 9:13-23 (Voor)oordeel 

vr. 27 Johannes 9:24-41 Wie is er nou blind? 

za. 28 Johannes 10:1-10 Herkenbare stem 

zo. 29 Johannes 10:11-21 De goede herder 

ma. 30 Psalm 65 Goede zorg 

di. 1 Handelingen 5:12-26 Open deuren 

wo. 2 Handelingen 5:27-42 Het zekere voor het onzekere 

do. 3 Handelingen 6:1-7 De eenheid bewaard 

vr. 4 Hooglied 2:8-15 Samenkomst 

za. 5 Hooglied 2:16–3:5 Zoeken 

zo. 6 Hooglied 3:6-11 Bewondering 

mailto:krijniewout@hotmail.com
mailto:maritza@janbeau.com
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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 
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De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een adver-

tentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of pro-

ducten aan een breed publiek in Nederland en Curaçao onder de aan-

dacht te brengen.  

 

De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor 

één jaar (10 edities) ANG 500,- per jaar.  Een advertentie in de rubriek 

VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u 

een oplopend tarief.  

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.  

   

Email: vpgnews@gmail.com 

Adverteren 

Distributie 

De redactie 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 

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
  5-4  ds. H. Végh; Witte Donderdag; 
 19.00 uur; Heilig Avondmaal 
  6-4 Ebenezer church; Rev. L. Warren; 
 Goede Vrijdag;   
  7-4  Fortkerk; ds. W. Lolkema; Stille 
 Zaterdag; Paaswake; 21.00 uur 
  8-4  ds. H. Végh; Pasen 
15-4 zr. Y. Isidora  
22-4 ds. H. Végh 
     ds. C. W. Smit; Kids4Christ; 
 16.30 uur 
29-4 Rev. L. Warren en ds. C.W. Smit; 
 VPG dienst Ebenezer kerk 
 6-5 ds. H. Végh 
 ds. H. Végh; Papiamentstalige 
 dienst; 17.00 uur 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
  4-4 Oecumenisch Middaggebed; 12.30 
  5-4  Emmakerk; ds. H. Végh; Witte 
 Donderdag;  19.00 uur; Heilig 
 Avondmaal 
  6-4 Ebenezer church; Rev. L. Warren; 
 Goede Vrijdag;   
  7-4  ds. W. Lolkema; Stille Zaterdag;    
 Paaswake; 21.00 uur;  
 Doopbediening 
  8-4   ds. W. Lolkema; Pasen 
15-4 ds. W. Lolkema; Heilig Avondmaal 
18-4 Oecumenisch Middaggebed; 12.30 
22-4 ds. W. Lolkema; bevestiging  
         ambtsdragers 
29-4 Rev. L. Warren en ds. C.W. Smit; 
 VPG dienst Ebenezer kerk 
6-5 ds. W. Lolkema 

 
 Oecumenisch middaggebed, iedere eerste en    

  derde woensdag van de maand, 12.30 - 12.55 

Ebenezer Church  
Oranjestraat 111 
  5-4  Emmakerk; ds. H. Végh; Witte 
 Donderdag;  19.00 uur; Holy
 Communion 
  6-4  Rev. L. Warren; Good Friday;  
 9.30 uur 
  7-4  Fortkerk; ds. W. Lolkema; Stille 
 Zaterdag; Paaswake; 21.00 uur 
  8-4  Rev. L. Warren; Easter Sunday 
15-4  Men‘s Fellowship 
22-4 Rev. L. Warren 
29-4 Rev. L. Warren en ds. C. W.   
 Smit; VPG Joint Service at  
 Ebene zer  
 6-5   Rev. L. Warren; Holy Communion                 

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 
Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in 
het ziekenhuis het Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact 
opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant. 
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to 
receive Communion at home, please contact one of our local board-
members or your pastor. 
 
Doopbediening 
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; 
tenminste 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. 
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 Ebenezer Church 

Wijk 1              Phone: 465 3121 

Local Board Team   

Elders:  

Sr. L. Sampson 

(Chair) 

Br. D. Martina 

 

Br. F. James 

Br. D. Nisbeth 

 

527 9173 

736 9244 work 

733 1628  

563 0557 

767 9068 res 

520 3015 

Br. J. Teeuwen 

Deacons: 

Br. A. Fernandes 

Sr. B. Lester 

 

 

Sexton 

Sr. Hilda Leonard 

562 9777 

 

524 7036 

868 8206 res 

522 1667 

 

 

461 7670 res 

Minister 

Rev. L. 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 

Ebenezer Church 

Wijknieuws Ebenezer Church   

Geen kopij ontvangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diakonie 

 

 

zondag  

 

 

2012 
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Bevestiging ambtsdrager  

Emmakerk 

April  

    

Sun. 1 Worship Service for Palm 

Sunday & Holy Communion 

Mon. 2 Holy Week Service 

led by Men‘s Fellowship 

Tue. 3 Holy Week Service 

led by Women‘s Group 

Wed. 4 Holy Week Service 

led by Bible Study & Prayer 

Group 

Thu. 5 Worship Service of 

Last Supper at Emmakerk 

Fri. 6 Worship Service for Good 

Friday 

Sat. 7 Worship Service at Fort-

kerk 

Sun. 8 Easter Sunday Worship Ser-

vice 

Sun. 15 Worship Service of 

Praise led by Men‘s Fellowship & 

Soup Sale 

Sat. 21 Theological Seminar 

Sun. 22 Worship Service of 

Bible Study 

Sun. 29 VPG Joint Worship 

Service at Ebenezer 

     

Please be informed that our Theo-

logical seminars are open for all 

leaders and members of our con-

gregations. 

Highlights of church program Ebe-

nezer church for the months of 

March and April 
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 Fortkerk         

Wijk 2                 Tel. 747 0691 

Leden van de wijkkerkenraad  

Ouderlingen 

Zr. M. Bakhuis (kv) 

Br. P. J. Boodt (kv) 

Br. L.. van der Wolde 

(voorzitter en hulppredikant) 

 

461 5013 

747 395 

888-9447 

Diakenen 

Br. F. Hasselbaink 

Zr. L. Vliegenthart 

 

Kosteres 

Zr. A. Palm  

 

738 1725 

525 3338 

 

 

462 6873 

predikant 

Ds W. Lolkema 

Santa Rosa Resort 51-B 

tel: 7470691 

cell: 5124828  

E-mail: w.lolkema@gmail.com 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  Ds. W. Lolkema 

gaan. Dat MAG echt niet.  

 

Vóór Eerste Paasdag 

is er op zaterdagavond 7 april de Paaswake. Deze begint om negen uur 

in de Fortkerk.  

Er zullen twee jongetjes (broertjes) worden gedoopt: Christian Nico 

van Woerkom Mejias en Sebastian Nico van Woerkom Mejias. Ze zijn 

resp. zes en vier jaar oud en wonen met hun ouders op Vredenberg. 

Omdat hun ouders het Nederlands niet bijzonder goed beheersen zal 

ik de doopvragen in het Engels stellen.   

U kent ongetwijfeld het begin van Genesis: het werd avond, het werd 

morgen - de eerste dag. Zo denken we, samen met Israël, niet van het 

licht naar het donker maar dwars door het donker heen naar het licht. 

Door de dood heen naar het leven toe. Wat een mooie beweging 

door de tijd heen.   

De dagen voor 7 april bent u welkom in de Emma- en Ebenezerkerk: 

op de avond van Witte Donderdag is de dienst in Emma om zeven uur. 

En op de ochtend van Goede Vrijdag is de dienst in Ebenezer om half 

tien.  

 

Na Eerste Paasdag 

vieren we op 15 april het Heilig Avondmaal. En op 22 april zullen één 

of meer gemeenteleden worden bevestigd tot ambtsdrager. Omdat ik 

op dit moment op dit punt nog niet volledig ben geïnformeerd houd ik 

hun namen nog even voor me. U hoort / leest er tegen die tijd meer 

over in de kerkdienst. Op 29 april is er een VPG-dienst.  Zie verder 

het kerkdienstenrooster.  

 

Congratulations!!  

mogen we zeggen tegen onze broeders en zusters van de Ebenezer-

Gemeente met hun kerkgebouw aan de Oranjestraat. Dit jaar vieren 

zij dat ze zich 75 jaar geleden aansloten bij de VPG, acht jaar nadat de 

Gemeente was gesticht door ds. Obed Anthony. Hij was een Metho-

dist die kwam van het eiland Dominica (zie de maart-uitgave van dit 

blad, pagina 6.)  HET hoogtepunt van dit jubileumjaar is vrijdagavond 23 

november om zeven uur, maar dat duurt nog even. Er is nog voldoen-

de tijd om aan u door te geven wat er op dat tijdstip precies gebeurt. 

Maar ook in de week van 1 t/m 8 april vinden al verschillende jubileum-

activiteiten plaats.  

Op 22 maart was ik vanwege een tv-opname  bij de Ebenezer soupkit-

chen. Die bestaat al vijftien jaar. Kinderen van de basisschool (FO) ko-

men op donderdag, meteen na schooltijd, een beker soep en een stuk 

brood halen. Heel gezond! Wat een geweldig stuk werk. Diverse ge-

meenteleden zijn daar bijzonder trouw in. En zo kent Ebenezer nog 

meer belangrijke diakonale activiteiten. Het is een geweldig voorbeeld 

van kerk-zijn middenin je buurt.   

Nogmaals wensen we de Ebenezer-Gemeenschap geluk met haar jubi-

leum en Gods zegen voor de toekomst.  

Veertigdagentijd en Pasen  

Ik had het er van de week met één van mijn collega‘s over. Wat voelt 

de veertigdagentijd hier op het eiland toch anders dan in Nederland, 

zeker als je in NL al vele malen als dominee een  veertigdagentijd hebt 

meegemaakt. Er hoort immers een bepaald weertype bij. Temperatu-

ren die aarzelend boven de tien of zelfs vijftien graden uitkomen. De 

natuur wordt wakker uit haar winterslaap. De beginnende lente!!  

Ik herinner me complete oecumenische paasnachtwakes, van twaalf uur 

‘s nachts tot half acht ‘s ochtends. Zeven-en-een-half uur waken in een 

kerkgebouw midden in de stad Roosendaal. Eerst hoor je het behoor-

lijk heftige uitgaansleven op de achter- of voorgrond. (Voor de zeker-

heid houdt een oud-politieagent de wacht, je weet maar nooit…) Maar 

langzaamaan komt vanaf ongeveer half drie de ―doodse‖ stilte. We zijn 

in het holst van de nacht.  

En dan, rond vijf uur, zingen de eerste vogels. Ontluikend voorjaar. De 

Heer is waarlijk opgestaan. Er is geen betere methode dan een paas-

nachtwake om het opstandingsgebeuren letterlijk aan den lijve te erva-

ren. Wachtend, biddend en wakend. Wachend und betend, zegt een 

lied uit Taizé. Elk half uur: 1. een schriftlezing 2. een eigentijds gedicht 

en 3.  een lied wat de hele nacht door elk half uur wordt gezongen. En 

daarna stilte, tot het begin van het volgend half uur. Om half acht gaat 

de Paaskaars aan. We lezen het Paas-Evangelie volgens Johannes. En 

dan heel gauw naar huis. Kop thee, kop koffie, want om tien uur sta ik 

in functie voor een volle kerk.  

OK,  dat is geweest. Op naar de toekomst! Ik ben zo benieuwd naar 

hoe het hier zal zijn. Pasen 2012. Het zal anders zijn, dat weet ik zeker. 

Maar ook zooo mooi! Want de Heer is overal DeZelfde. En zijn op-

wekking wordt wereldwijd gevierd. We zullen het dus doen: Pasen 

vieren. We mogen, we moeten het doen, op hoge toon.  Christus onze 

Heer verrees! 

Komt u het ook meevieren op de ochtend van 8 april in de Fortkerk om half 

tien?  Of als u dat beter uitkomt: in een ander kerkgebouw. Laat u dit 

Hoogfeest van de kerk niet ontglippen!  

Het koor Forti Kantando zal aan onze dienst meewerken.   

 

Een bron van kracht en troost 

Ik hoop dat Pasen 2012 een bron van kracht en troost mag zijn voor 

mensen die na Pasen 2011 een dierbare hebben verloren aan de dood.  

Wie weet, wie weet….maar ik zeg het heel voorzichtig…ook voor de 

naaste familieleden van 22 kinderen en zes volwassenen die op 13 

maart omkwamen in een tunnel in Zwitserland. Voor mensen in Tou-

louse die in diepe rouw zijn nu een schutter ongegeneerd zijn moor-

dende gang is gegaan. Maar ook voor alle anderen – waar en wanneer 

dan ook – die ooit – kort of lang geleden – een geliefde verloren aan 

de dood.  

Eén minuut stilte in België en Frankrijk is niet zo heel veel. Maar het is 

zeker wel iets! Een samenleving komt tot stilstand. Even maar. Maar 

toch. Want aan dat wat is gebeurd mogen we niet zomaar voorbij 
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Ter Gedachtenis: Humbert van Breet. 

 

26 oktober 1929 – 12 maart 2012,  

Admiraalsweg 31 (Amerikanenkamp) 

 

Op maandagavond 12 maart overleed dhr. Humbert van Breet in het 

SEHOS. Hij is 82 jaar geworden. De afscheidsdienst vond plaats in de 

Emmakerk op zaterdagmiddag 17 maart, gevolgd door de begrafenis op 

de RK begraafplaats aan de Roodeweg in Otrobanda.  

In de dienst lazen we o.a. Psalm 23 en het begin van II Corinthe 5.  

De heer Van Breet was al als jonge tiener zijn beide ouders kwijt door 

hun overlijden. Maar hij was sterk en is dat altijd gebleven. Hij was een 

veelzijdig mens. Technisch was hij zeer begaafd, in zijn vrije tijd was hij 

elektronicus. Hij werkte tientallen jaren bij de Belastingdienst en won 

tweemaal een prijs voor het schrijven van de Nederlandse taal.  

Hij was ook een goed organisator. En – iets heel anders: hij kende zijn 

Bijbel!   

Blijf rustig en zorg goed voor je gezondheid. Dat hoort dochter Vanessa 

haar vader nog zeggen. Maar wel op de hem eigen nuchtere manier: 

Houd je hoofd koel en je voeten warm – en je kunt alles aan wat op je 

pad komt. Dat was zijn motto. Hij moedigde zijn vrouw en drie kinderen 

aan om dwars door de moeilijkheden van het leven heen te gaan en ze 

niet (al te gemakzuchtig) te ontwijken. Daarin was hij zelf een voorbeeld.  

In de loop van 2009 bleek dhr. Van Breet ernstig ziek te zijn. Er volgden 

heel wat operaties.  

En na elke operatie moest hij iets ―inleveren‖. In december jl was hij – 

zoals we dat wel noemen – uitbehandeld. En op de late 12e maart ging 

de vlam van zijn aardse leven uit.  

We wensen allen die hem nu missen Gods nabijheid toe. In het bijzon-

der zijn vrouw Esther, zijn drie kinderen en hun partners, zijn petekind 

en zijn kleinkinderen.   

 

Mag Humbert van Breet rusten in vrede.  

W.L. 

Als u mij nodig hebt… 

weet u mij vast wel te vinden. Mijn gegevens staan bovenaan deze pag-

ina‘s van de Fortkerk.  

Om eerlijk te zijn vind ik het niet eenvoudig om goed greep te krijgen op 

het pastorale bezoekwerk in deze wijk. Ik probeer het mijne te doen om 

het wat te laten groeien. Dat zal vast en zeker een keer zijn vruchten 

afwerpen (en dat doet het bij tijden ook al wel). 

Mijn wekelijkse vrije dag is de zaterdag. Wilt u mij op die dag alleen be-

naderen voor spoedeisende pastorale situaties?   

 

Een greep uit de Activiteiten in de maand april 

Maandagavond 2 april: wijkkerkenraad.  

Dinsdagmorgen 3 april: gespreksgroep Tamarijn, om tien uur.  

Woensdagmiddag 4 april: middaggebed in de Fortkerk, om half één 

Woensdagavond 4 april: belijdeniscatechese in de Fortkerk, om kwart 

voor acht  

Woensdagmorgen 11 april: Buurten bij een bakkie, van tien tot half 

twaalf. Santa Rosa Resort 51-B 

Donderdagavond 12 april: gespreksgroep Johannes in de Fortkerk, om 

kwart voor acht 

Maandagochtend 16 april: gespreksgroep Zeelandia, om tien uur 

Maandagavond 16 april: centrale kerkenraad 

Woensdagmiddag 18 april: middaggebed in de Fortkerk, om half één 

Zaterdagochtend 21 april: VPG-ambtsdragersochtend, De Flamboyant   

  De aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt.  

Vrijdagavond 27 april: Fundraisingsavond in De Tamarijn, om half zes 

Voor meer informatie: zie het uitgebreide artikel in dit blad.  

Zaterdagmorgen 28 april: Raad van Kerken 

 

Bij de drie gespreksgroepen Tamarijn, Zeelandia en Johannes mag u rus-

tig ―vrijblijvend‖ een keer komen kijken. En als het u bevalt, kunt u blij-

ven meedoen. En als u vooraf meer wilt weten, kunt u mij natuurlijk bel-

len. Bon Bini!   

 

Ten slotte 

wens ik u (jou) een heel mooi Paasfeest.  

Een hartelijke groet, in Hem verbonden.  

Uw wijkpredikant. W. Lolkema 

Vrijdag 27 april a.s., inloop vanaf 17.30 uur in De Tamarijn.  

Voor ALLE VPG-leden en hun eventuele gasten 

 

Wij van de Fortkerk nodigen u hartelijk uit voor een gezellige avond. 

Deze is in jeugdgebouw De Tamarijn (Mahaaiweg / hoek Jasmijnweg / 

Kaya Urdal) op vrijdag 27 april a.s.  

De opbrengst van de avond komt ten goede aan ons diakonale project 

voor Yabi di Libertad, gevestigd op Landhuis Papaya.   

De stichting Yabi zet zich in om jongeren met een ―verleden‖ op het ge-

bied van drugs en / of detentie weer klaar te maken voor een gezond 

leven in onze samenleving.  

Van de opbrengst van deze avond moeten de onkosten nog worden afge-

trokken, maar het spreekt vanzelf dat we er alles aan doen om die zo 

laag mogelijk te houden.  

 

Kaartverkoop 

U koopt op de avond zelf een entreekaartje bij de ingang van De Tama-

rijn. Dat kost 10 NAF. En voor kinderen tot 12 jaar: 5 NAF. Als u een 

kaartje in de voorverkoop koopt, kost dat voor volwassenen 9 NAF. En 

de voorverkoop is op de zondagen 15 en 22 april na de kerkdienst in de 

Fortkerk.  

 

Wat krijgt u voor zo’n kaartje?  

Voor dit kaartje krijgt u één pastechi, twee drankjes en een kala (dit laat-

ste in beperkte voorraad). Voor kinderen is er onbeperkt limonade en 

wat lekkers. Daarnaast krijgt u de toegang om om 19.00 uur een film te 

bekijken. Deze film heet Pay it Forward en is uit het jaar 2000. Hij duurt 

ongeveer twee uur. De regisseur is Mimi Leder. Het is een prachtig ver-

haal over het verbeteren van de wereld maar wel bij jezelf beginnen. De 

film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Catherine Ryan Hyde. En 

voor kinderen zal de film Sammy de Schildpad te zien zijn.  

Ook komt er een verloting met loten voor 5 NAF per stuk.  

Tussen de bedrijven door, om ongeveer 18.30 uur, zal iemand van de 

Stichting Yabi di Libertad iets komen vertellen.  

Als u de drankjes op hebt die bij het entreekaartje horen kunt u voor 

een gering bedrag nog  

een volgend drankje kopen. Datzelfde geldt natuurlijk voor de pastechies 

e.d.  

 

Geweldig als u komt!! U bent welkom, Bon Bini. En als u die bezit: na-

tuurlijk met uw huisgenoten. 

 

Wilt u helpen?  

U kunt ook extra-actief meewerken aan deze gezellige avond. Bijv. door 

een lekkere taart te bakken die u geheel belangeloos ter beschikking stelt 

als prijs voor de verloting of als te-verkopen-hapje tussendoor. Of mis-

schien kunt  u vrij eenvoudig een niet al te duur gerechtje maken. Ook 

dat mag u ter beschikking stellen. Of iets leuks voor de verloting?? 

En….vele handen maken licht werk! Misschien wilt u helpen met het ver-

kopen van de kaarten en loten aan de ingang. Of wilt u drinken inschen-

ken? Dus: als u als vrijwilliger wilt meewerken in de organisatie voor en/

of tijdens de avond, meld u dan zo spoedig mogelijk aan  

via wollewap2000@yahoo.com of via w.lolkema@gmail.com of via 

I.L.A.Broekhuijse@uu.nl  

Telefoon: 747 06 91 of 512 48 28 of 888 94 47 of 66 88 116. 

U kunt zich ook aanmelden als u een zelfgemaakt gerecht wilt meebren-

gen.   

Graag tot ziens in de Tamarijn op 27 april. Of vóór die tijd ergens an-

ders.  

Irene Broekhuijse. Wim Lolkema. Luuk van der Wolde.  

Een gezellige avond Fundraising voor Yabi di 

Libertad / Landhuis Papaya! 

mailto:wollewap2000@yahoo.com
mailto:w.lolkema@gmail.com
mailto:I.L.A.Broekhuijse@uu.nl
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Op dit moment zijn we op weg naar Pasen. Deze tijd heeft iets bijzon-

ders in zich. Steeds dichter komen we bij de Stille Week, waarin we 

ons ten volle concentreren op het lijden van Christus. Deze week 

wordt voorafgegaan door de Palmzondag. Het is een lichtpunt in de 

duisternis. Jezus doet zijn intocht in Jeruzalem op een ezel. De kinde-

ren van de Emmakerk komen de kerk binnen en zwaaien met palmtak-

ken in hun handen. Ze zingen het bekende ―Nanga palm‖. In de Stille 

Week vallen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Op 

elk van die dagen is er een kerkdienst in één van onze kerken. Zo mo-

gen we het lijden van Christus met elkaar voor ogen stellen. Het ge-

heel mondt dan uit in de Paasmorgen, waarin er een uitbundige blijd-

schap is. ―De Heer is waarlijk opgestaan‖, roepen we dan. Hij was ster-

ker dan de dood. Dat geeft ons moed en kracht. Het is een perspectief 

voor de toekomst. Pasen is meer dan paaseieren en paashazen. Het is 

meer dan wat de commercie ervan maakt. Het is het hoogtepunt van 

ons kerkelijk jaar. Omdat Jezus is opgestaan, is er een kerk. We heb-

ben niet te maken met een dode Heer, maar met een levende! We 

mogen dit in woord en daad uitdragen. Daarom mag er van onze kerk 

iets uitgaan. We mogen een lichtend licht en een zoutend zout zijn. 

Het evangelie moeten we niet onder de korenmaat zetten, maar de 

kandelaar van het Evangelie mag gezien worden, ook op Curaçao. 

 

Intussen gaan de activiteiten van de Emmakerk door. Ik 

noem u: 

De gebedsgroep 

Elke dinsdag komen we bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consisto-

rie. We bidden voor kerk en wereld, voor rijken en armen, voor dwa-

lenden en zoekenden, voor anderen en voor onszelf. We mogen leven 

uit de kracht van het gebed. 

 
Belijdeniscatechisatie 

Elke woensdag is er belijdeniscatechisatie van 20.00 tot 21.00 uur in de 

consistorie. We bespreken de betekenis van het belijdenis doen. Zo 

bereiden we ons voor op de belijdenis.  

 
Seniorenmorgen 

Op 16 april a.s. is er weer een seniorenmorgen. We beginnen om 9.30 

uur in de consistorie. We bespreken een gedeelte uit de Bijbel en we 

zingen met elkaar. Er is koffie en koek, fris en pastechi. Het is een ge-

zellige ontmoeting. Komt u ook? De seniorenmorgen is maandelijks. 

 
Bijbelstudie 

Op het ogenblik zijn we bezig met de bestudering van de brieven van 

de apostel Johannes. We komen bijeen op 19 april a.s. om 19.30 uur in 

de consistorie. Het is goed om de Bijbel met elkaar te bestuderen, om 

tekst voor tekst met elkaar na te gaan, om te horen over achtergrond 

en betekenis van de Bijbelboeken. Op een Bijbelstudieavond is het mo-

gelijk met elkaar van gedachten te wisselen, hetgeen in een kerkdienst 
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niet zo het geval is. Daarom is de Bijbelstudie een goede aanvulling op de 

kerkdienst. De Bijbelstudie is eens in de 14 dagen. 

 
Theologische cursus 

Op 26 april a.s. komen we weer bijeen voor de beknopte theologische 

cursus voor gemeenteleden. We zijn op het ogenblik bezig met het af-

sluiten van het blok dogmatiek. Laatst hadden we het over de sacramen-

ten. Een avond over de laatste dingen (de eschatologie) staat nog op het 

programma. Daarna beginnen we met het blok kerkgeschiedenis. Als u 

belangstelling hebt, bent u van harte welkom. U kunt ten allen tijde in-

stromen. Deze cursus is eens in de 14 dagen. 

 
Zangdienst 

De wijkkerkenraad heeft besloten om dit seizoen nog twee zangdiensten 

aan het programma toe te voegen: één op 27 april en één op 25 mei. Op 

27 april beginnen we om 19.30 uur met onze zangdienst in de Emma-

kerk. Als u nog liederen wilt opgeven, kan dat bij mij.  

 
Ambtsdragersdag 

De centrale kerkenraad heeft het ministerie gevraagd weer ambtsdra-

gersdagen te organiseren, zoals dat vroeger wel vaker werd gedaan. Het 

ministerie heeft hieraan gehoor gegeven. Op 21 april a.s. is er zo‘n 

ambtsdragersdag. Besproken wordt de toekomst van de VPG en het be-

leid voor de toekomst. Meer informatie krijgt u nog, zoals de tijden. De 

bijeenkomst wordt gehouden in de Flamboyant. 

 

Rommelmarkt 

Op 28 april wordt er en rommelmarkt georganiseerd ten bate van de ex

-Yammers. YAM staat voor: Young Adult in Mission. In het kader van de 

Canacom komen de Yammers uit het Caribische gebied op gezette tijden 

bij elkaar om te delibereren over onze opdracht als kerk en hoe jong 

volwassenen daaraan een bijdrage kunnen leveren. Op gezette tijden ko-

men ook ex-Yammers bijeen om zich opnieuw te bezinnen op dit thema. 

Van de zomer zal er van 3 tot 11 augustus in Trinidad een conferentie 

zijn, waarin ook geparticipeerd wordt door ex-Yammers vanuit de VPG. 

Om hun reis- en verblijfskosten op te kunnen brengen, worden er een 

rommelmarkt en een car wash georganiseerd. Dit alles gebeurt in en 

rond de Emmakerk, van 9 tot 13 uur. De spullen, die u kwijt wilt voor de 

rommelmarkt, kunt u zaterdag 21 april brengen naar de consistorie van 

de Emmakerk. Van 9 tot 14 uur is er iemand om deze in ontvangst te 

nemen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en ook allemaal wel-

kom op de rommelmarkt! Meer informatie ontvangt u nog. 

 

Bij de diensten 

Op 1 april is het Palmzondag. We staan erbij stil, dat Jezus op een ezel 

zijn intocht doet in Jeruzalem. Het is een glimp van licht in de lijdenstijd. 

We hopen met elkaar het Avondmaal te vieren. Brood en wijn gaan rond 

als tekenen van Gods liefde en verlossing. Hij zond zijn Zoon naar deze 

 Emmakerk 

Wijk 3                   Tel. 737 3070                       

Leden van de wijkkerkenraad MCB : ―Wijkwerk Emmakerk‖ 23963403  

Ouderlingen: 

Zr.  H. Baank (voorz.) 

Zr. F. Da Costa Gomez 

      (jeugd) 

Br. O. Griffith (kv) 

Zr. D. Schrader (kv) 

zr. Krijnie Wout - de 

Geus 

 

767 6920 

432 6331 (w) 

526 1566 (c) 

737 7745 

528 9530 

513 8909  

Diakenen: 

Zr. C. Tevreden 

Br. H. de Lijster 

zr. Brigitte Douglas-Relyveld 

 

Kosteres: 

Zr. C. Gilmoor 

 

 

868 4247 

510 4753 

 

 

 

668 5785 

868 0775 

Predikant 

Ds. H. Végh 

Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed 

Tel:  737 3070 (huis/kantoor) 

        661 6339 

E-mail: jas.vegh@gmail.com  
Website: www.freewebs.com/vegh 

Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  Ds. H. Végh 

mailto:jas.vegh@gmail.com
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Nieuws Jet 

Een terugblik op drie bijzondere kerkdiensten                                                                           

Op 26 februari was het groot feest: bij Emma was de jaarlijkse Diaconie-

dienst. De kerk was goed vol, de bruine stoelen moesten erbij gesleept 

worden, echt ouderwets. De dienst werd geleid door ds. H. Végh en ds. 

W. Lolkema. De Gideons werden in  het zonnetje gezet. De voorzitter 

van de Gideons, br. John Carrega, legde uit wat het werk van de Gideons 

inhoudt. 

Na de dienst was er een lange rij kerkgangers bij de zijdeur van de Flam-

boyant: men kon daar een lekkere kop soep halen, klaargemaakt door de 

dames van de Soupkitchen van de Ebenezer. Thank you, ladies! It was 

very good, delicious! Bij de voordeur stond ook een rij mensen te wach-

ten voor koffie, thee en fris en wat lekkers erbij.                                             

Er waren ook stands. Bijv. die van de Miss Lee Foundation voor de jeugd.  

De jeugd krijgt daar o.a. muziek-, computer- en naailes. Er was ook een 

stand van de FMA over drugsverslaafden. En br. Carrega gaf uitleg over 

de Gideons. Het was gezellig druk, de mensen liepen af en aan in de 

Flamboyant. 

Op 4 maart was het alweer feest. Zr. Krijnie Wout - de Geus werd be-

vestigd tot ouderling met speciale opdracht; ze is nu scriba van de Cen-

trale Kerkenraad. En zr. Brigitte Douglas-Relyveld werd bevestigd tot 

diaken. Lieve zusters, van harte gefeliciteerd! Een goede, gezegende en 

vruchtbare tijd toegewenst! 

En op 18 maart was er nog een feest. De Dividivi-school was te gast bij 

Emma, de dienst werd geleid door ds. Hans Végh en ds. Wouter Smit, 

onze jeugdpredikant met zijn gitaar. Op het orgel en de vleugel speelde 

onze bekende zr. Jeanette Kroes. Het thema was: Vijf broden en twee 

vissen. Verschillende groepen van de school hadden wat ingestudeerd. Er 

waren koortjes - en wat zongen ze mooi. De kleintjes deden een toneel-

stuk, ze hadden brood bij zich. Voor in de kerk hing een prachtige ban-

ner met het opschrift: De wonderbare spijziging. Deze was gemaakt 

door de kinderen, heel mooi. Ook de schriftlezing werd door de kinde-

ren gedaan. De kerk zat vol, er werd uit volle borst gezongen.                                                       

Na de dienst was het gezellig in de Flamboyant. De oudercommissie 

kwam met een grote taart met frisse kleuren, iedereen kreeg een stukje. 

Dividiviërs, masha danki dat jullie zo goed je best hebben gedaan. Het 

was fijn met jullie in de Emmakerk. Tot volgend jaar! 

 

Jongelui. 

Wij zijn heel dicht bij de paasvakantie. En dan krijg je het voorlaatste rap-

port. Hoe ziet het eruit? Heb je goed je best gedaan? Ja?…dan zit je 

goed. Nee?…dan wordt het wel heel hard werken na de paasvakantie. 

Het is altijd te proberen. Goed je best doen moet je immers altijd. Je 

kunt er zeker nog een mooier cijfer van maken. Ga ervoor! 

 

Zieken en Bejaarden 

Gaat het een beetje met u?  O.Fons, we hebben u een paar keer moeten 

missen, misschien lukt het met Pasen? Wie weet. Zr. Elly was in de Divi-

dividienst, hopi bon! Alle andere leden van de tweede jeugd: we blijven u 

gedenken in onze gebeden. Houdt in ieder geval de moed erin. 

 

Seniorenochtend. 

Het was weer een gezellig samenzijn. Zr Elly vierde haar verjaardag. We 

lazen over Nikodemus. En onze discussies na de bijbel-lezing zijn altijd 

verhelderend. Br.Gerrit schoof aan: nog een haan erbij. 

 

Zangdienst 

Wat hebben we mooi gezongen. Het aantal stemmen groeit, we telden 

wel 25 man/vrouw! Het gaat de goede kant op en daarom gaan wij door 

in april en mei. Komt u zingen, lieve mensen…?! 

 

Praeses Centrale Kerkenraad. 

Voor degenen die alleen het Emmanieuws lezen: zr. Maritza Bakhuis is 

afgetreden als voorzitter van de Centrale Kerkenraad. En onze diaken br. 

Hanco de Lijster is haar opgevolgd. Hij is sinds 19 maart de nieuwe prae-

ses. Zr. Maritza: namens Emma hartelijk dank voor uw inzet en tijd. Ge-

zondheid en Bendishon toegewenst! Br. Hanco de Lijster: dank u wel dat 

u onze nieuwe praeses wil zijn. Het is geen gemakkelijke taak. Namens 

Emma een goede, gezegende en vruchtbare tijd toegewenst! De Heer die 

u heeft teruggeroepen naar Emma zal u bijstaan en leiden.  

 

Hij nam mijn plaats in 

In het hart van iedere christen leeft dit bewustzijn: Christus stierf voor 

mij. We kunnen deze waarheid duidelijker zien als we denken aan wat 

Barabbas overkwam. Hij zat in zijn cel te wachten op zijn executie. Want 

hij was een moordenaar. Plotseling hoorde hij de menigte buiten 

schreeuwen: ―Barabbas! Barabbas!‖.Een koude rilling moet er over zijn 

rug gegaan zijn.                                                                                                                                         

Toen hoorde hij voetstappen. De sleutel knarste in het slot. De deur 

zwaaide open. Maar tot zijn verbazing werd hij vrijgelaten. Hij was een 

vrij mens! Een man, Jezus genaamd, had zijn plaats ingenomen.                                                                                                                       

En iedere gelovige kan nu met recht zeggen: de Here Jezus nam mijn 

plaats in. Want ik verdiende te sterven. Ik verdiende dat de toorn van 

God over mij zou worden uitgegoten. Ik verdiende de eeuwige straf. 

Maar Hij werd overgeleverd voor mijn fouten. Hij droeg de straf voor 

mijn zonden… Christus was mijn Plaatsvervanger. Hij voldeed aan Gods 

eis van gerechtigheid. Ik verdiende de straf, maar Jezus stierf voor mij. 

Nu is er voor mij niets anders overgebleven dan de hemel. Straks. Want 

Hij nam mijn plaats in! 

 

Steuntje.                                                                                                                                   

Met God achter u en Zijn armen onder u kunt u alles trotseren wat vóór u 

ligt. Laten we zó op weg gaan naar PASEN, het grote FEEST van de Op-

standing. Wij begroeten u graag in de diensten van de Stille Week tot 

aan Pasen.  

Houdt u het rooster goed in de gaten, let op de gezamenlijke diensten, 

zodat u niet voor een gesloten deur komt te staan. Want dat is zo jam-

mer. 

 

Ten slotte: Een wens                                                                                                                                      

Een gezegende Stille Week gewenst. Goede bezinning en gezegende 

Paasdagen.                       

Bon Pasku Resurekshon.                                                                                                        

 

Namens de kerkenraad van de Emmakerk: Jet Baank. 

 

aarde om ons te bevrijden van kwaad en zonde. Om 17.00 uur is er een 

papiamentstalige dienst die geleid wordt door zr. Yvonne Isidora. 

Op 4 april is het Witte Donderdag. Dan is er om 19.00 uur een dienst in 

onze Emmakerk. We staan dan stil bij het lijden van Jezus Christus. We 

vieren dan samen het Avondmaal. 

Op 5 april is het Goede Vrijdag. Er is dan om 9.30 uur een dienst in de 

Ebenezer church. We staan dan stil bij het sterven van Christus. 

Op 6 april is het Stille Zaterdag. Het is stil rond het graf; we zien uit naar 

de opstanding. Om 21.00 uur begint de Paaswake in de Fortkerk. 

Zo mogen we als VPG met elkaar de diensten in de Stille Week meema-

ken. 

Op 8 april is het Pasen. We vieren dan de opstanding van Jezus Christus. 

Het graf is leeg, Hij is opgestaan uit de dood. Het geeft ons moed en in-

spiratie voor de toekomst. Het licht van Jezus Christus mag schijnen in 

ons leven en in deze wereld. We hopen op een feestelijke dienst met 

elkaar. 

Op 29 april is er een VPG-dienst in de Ebenezer church. Voorgangers 

zijn dan ds. Leander Warren en ds. Wouter Smit. 

 

E-mail en website 

Mijn .tk-account werkt niet meer. Daarom ben ik per e-mail te bereiken 

op jas.vegh@gmail.com Het adres van mijn website is 

www.freewebs.com/vegh 

 

Een hartelijke groet voor u allen, 

Ds. Hans Végh. 

mailto:jas.vegh@gmail.com
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 Identifeiten 

 Jeugdpredikant VPG/Identiteitsmanager Vereniging 

Protestants Christelijk Onderwijs 

  

    Ds. Wouter Smit 

Las Quintas Villas 34 

Tel:  523 2763 

E-mail: woutersmit67@hotmail.com 

 

Kerk-en-Jeugd     en     Kerk-en-School 

Identifeiten ds. C.W. Smit 
woordigen. De reis-en verblijfkosten worden door CANACOM betaald.  

 

Reunie met Passed-Yammers 

Sinds YAM Workcamp 2000 hebben in totaal 15 personen de VPG ver-

tegenwoordigd, namelijk 5 leiders en 10 jongeren. Op Curaçao hebben 

acht personen (5 jongeren en 3 leiders) serieuze belangstelling getoond 

om aan deze bijeenkomst deel te nemen. De Passed-Yammers moeten 

de reis- en verblijfkosten zelf betalen. Deze worden niet betaald door 

CANACOM.  

De kosten bedragen ongeveer NAF 1400 per persoon. Dit is: ongeveer 

NAF 1.040 aan reiskosten en USD. 200 aan verblijfkosten.  

 

Fundraisings 

Niet iedereen kan het hierboven genoemde bedrag opbrengen. Daarom 

is afgesproken is dat enkele fundraisings zullen worden gedaan om aan de 

fondsen te komen. Getracht zal worden om NAF 700 per persoon aan 

fundraising bij elkaar te krijgen. Er liggen plannen voor diverse fundrai-

sings zoals car wash, etenverkoop, rommelmarkt en koor-uitvoering  

 

De eerste twee fundraisings  

Deze vinden plaats op 28 april en 30 april a.s. .  

- Zaterdag 28 april:  

Carwash, rommelmarkt en verkoop van hot-dogs en soep bij de Emma-

kerk. 

De kaarten voor de carwash kosten NAF 7,50 per personenauto en 

NAF 15 per Blazer, SUV, enz.  

Tijd: 09.00 - 13.00 uur. 

- Maandag 30 april (Koninginnedag): 

Op de Koninginnemarkt zullen de overgebleven spullen worden ver-

kocht.  

Plaats: Wilhelminaplein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd Bonaire ontmoet jeugd 

Curaçao Farida Da Costa Gomez 

De volgende Kids4Christ dienst is op 22 april om 16.30 uur in de Emma-

kerk. Deze wordt georganiseerd met een paar klassen van het Marnix 

FO  

 

In maart is er een bezinningsdag gehouden voor het personeel van het 

VO, waarvan u in de volgende VPG nieuws een uitgebreid verslag zult 

krijgen. Verder start eind maart de pilot op onze VSBO school Marnix 

Rio Canario om te kijken of we het karaktervormende leefstijlprogram-

ma Wak bo Kaya in het curriculum kunnen inpassen. Verder  is er op 

woensdag 18 april een tweede bijeenkomst van de dragende kerken van 

de VPCO, waar we onze verwachtingen naar elkaar zullen uitspreken.  

Van deze gebeurtenissen doen wij verslag in de volgende editie.  

Jeugd Bonaire ontmoet jeugd Curaçao, weekend 

van 1 t/m 3 juni  2012  

De jeugd  

van de Protestantse kerk op Bonaire wil dolgraag een weekend naar 

Curaçao om de jeugd van de VPG te ontmoeten.  

Zij spelen muziek, zingen en hebben hun eigen koor. Zij willen in deze 

ontmoeting hun geloof middels muziek en zang uitdragen aan de hele 

gemeente van de VPG Curaçao.  

 

Enkele gegevens                                                                                                                         

De coördinator op Bonaire is Denise Crestian-Coffie, De leeftijd van de 

kinderen varieert tussen de 5 en 17 jaar. De groep bestaat uit 30 perso-

nen: 25 kinderen en 5 leiders.  

 

Globale planning, wijzigingen voorbehouden:  

- vrijdag 1 juni: aankomst op de vroege middag 

- zondagmorgen 3 juni: gezamenlijke VPG-dienst in de Emmakerk. 

Muziek, zang en geloof van de jeugd van de Protestantse Kerk van Bonai-

re staan in deze kerkdienst centraal.  

- zondagmiddag 3 juni: de jongeren gaan terug naar Bonaire. 

 

Youth Adults in Mission (YAM) Workcamp 2012 

De data 

Het workcamp is van 27 juli t/m 13 augustus 2012 

De reünie met Passed-Yammers is van  3 t/m 10 augustus 2012  

 

Workcamp 2012 

Twee jongeren van de Ebenezer Church zullen de VPG dit jaar vertegen-
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Op 26 februari j.l., op onze traditionele Diakoniezondag op de eerste 

zondag in de lijdenstijd mochten we een gezamenlijke eredienst houden 

met de drie gemeenten van de V.P.G. Dit jaar was de beurt aan de Em-

makerk om gastkerk te zijn. De kerk was vol en het was een dienst 

waaraan velen actief hebben meegedaan. Dit jaar hebben we ―The Gide-

ons‖ in het zonnetje gezet. Drie vertegenwoordigers van ―The Gideons‖ 

gaven acte de présence. De voorzitter, de heer Carrega, heeft tijdens de 

dienst een korte uitleg gegeven van hun doelstellingen.  

De dienst werd geleid door ds. Hans Végh en ds. Wim Lolkema. Ds. 

Lolkema hield een zeer toepasselijke en leerzame preek.  

 

Na de dienst was er gelegenheid tot napraten, onder het genot van een 

kop soep, koffie, thee of limonade. Ook had een aantal instellingen 

stands opgesteld in de Flamboyant waar informatie te krijgen was voor 

geïnteresseerden.  

 

Het werk van onze diakonie gaat intussen door. Afgelopen week hebben 

we de prijzen van de producten die in de voedselpakketten gaan vergele-

ken. Van de huidige leverancier krijgen we een korting waardoor de kos-

ten in eerste instantie omlaag zijn gegaan. Maar blijkbaar zijn de prijzen in 

de afgelopen paar maanden toch weer gestegen .  

We willen onze diensten uitbreiden! Onder andere willen we meer aan-

dacht gaan geven aan begeleiding van de gezinnen die door ons geholpen 

worden. Dit in de hoop dat we ze daarmee kunnen helpen om uit de 

vicieuze cirkel van armoede te komen. We verzamelen ook goede twee-

dehands kleding, meubels, gordijnen e.d. Wanneer u iets over heeft, 

schenk het aan uw Diakonie.  

Dit alles geeft ons als diakenen ook meer werk! Daarvoor  hebben we 

uiteraard man- en vrouwkracht nodig. Vandaar nogmaals een dringend 

verzocht aan u: denk er eens over na of het ambt van diaken een bedie-

ning is die voor u is weggelegd. Als u twijfelt, kom dan eens praten met 

ons. Of woon een keer een vergadering bij als toehoorder om zodoende 

een beter inzicht te krijgen in ons werk. Een aanrader is ook het artikel 

van ds. Wouter Smit in de rubriek ―Meditatie‖, getiteld: ―Gerechtigheid: 

het bewijs van een levend geloof‖  in de editie van maart 2012 van dit 

blad.  De Diakonie heeft u hard nodig. 

 

Elders in deze editie kunt u lezen dat ik in de afgelopen vergadering van 

de Centrale Kerkenraad ben gekozen als zijn nieuwe praeses. Hierdoor 

zie ik mij genoodzaakt mijn functie als voorzitter van de Diakonie neer te 

leggen, hetgeen ik zal doen zodra wij binnen de Diakonie een nieuwe 

voorzitter hebben gekozen. Er is reeds een kandidaat, dus hopelijk is 

deze al in functie wanneer u dit leest.  

Rest mij nog te zeggen dat ik de functie van voorzitter van de Diakonie 

met veel plezier heb vervuld, dit mede dankzij ons fantastische team. Als 

diaken zal ik deel blijven uitmaken van de Diakonie. 

God zegene u, 

Hanco de Lijster. 

Diakonie 

Helpen waar geen helper is 

 Voorzitter: Hanco de Lijster 

hanco.de.lijster@gmail.com; 510-4753 
Secretaris: Lia Vliegenthart-de Mees 

vlieglia@gmail.com; 525-3338 

Penningmeester: Friedeman Hasselbaink 

friedeman@hotmail.com; 661-0163 
Overige leden: zie wijkberichten 

 

 

 

 

Uw giften voor de diakonie zijn van harte wel-

kom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG 

 

Kerkvoogdij 

De kerk is van blijvende waarde 

 Voorzitter: P. Jan Boodt 

Fortkerk: Maritza Bakhuis 

Emmakerk: Orlando Griffith en Denise 

Schrader  

Ebenhezer church: Franklin James en Jan 

Teeuwen  

 

 

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken 

naar één van de rekeningen van de VPG: 

RBTT: 1183036    

Maduro: 90091204 

Giro: 559911 

O.v.v. kerkelijke bijdrage 

Beste kerkleden, 

 

“En niet te vergeten de ledenenquête. Gelukkig hebben we al een goede res-

pons gekregen. In de volgende VPG nieuws zullen we de lijst met namen publi-

ceren zodat we allemaal weten wie er wel en niet lid is van de VPG. Geeft wat 

duidelijkheid. Maar tot die tijd heeft u nog alle gelegenheid om u aan te mel-

den als u dat nog niet gedaan zou hebben.” Dit las u in één van de vorige 

edities van het kerkblad. 

  

Toch zullen we de lijst niet publiceren. En wel om twee redenen.  

De eerste is de privacy. Het kan zijn dat de meesten niet hun naam in de 

krant willen zien staan. De tweede reden is dat heel veel mensen zich 

dan erg moeten gaan schamen want ze staan niet op de lijst. Want leek 

het enthousiasme om de lijst in te vullen aanvankelijk groot, later is dat 

enorm afgenomen. In totaal hebben we ongeveer 150 lijsten gekregen. 

Dus kennelijk hebben heel wat mensen gedacht : ―We hoeven de lijst 

toch niet in te vullen want ze kennen ons toch wel. We zitten elke zon-

dag in de kerk dus dan weten ze toch wel wie we zijn‖. 

Ja, nu kennen we u allemaal, maar straks mogelijk niet meer!  

 

Stel u maar het volgende voor: er komt een nieuwe dominee of er komt 

een nieuwe ouderling, onbekend op Curaçao en die wil een ledenlijst 

met adressen hebben. Als kerkelijk bureau willen we hem dan een goede 

lijst geven. De oude lijst is verouderd: een heleboel adressen kloppen 

niet meer, veel mensen van die lijst zijn verhuisd of  overleden. Dus wat 

doet het kerkelijk bureau? Die geeft graag de juiste lijst aan de nieuwe 

dominee. Die nieuwe lijst is weliswaar maar klein maar we weten dat het 

wel de goed-bijgewerkte lijst is. En staat uw naam daar dan op??  Nee 

dus, want u vond het niet nodig om de lijst in te vullen..  

Nu kunt u wel zeggen: ‖ maar ik zit wel elke zondag in de kerk.‖ Maar zal 

de nieuwe dominee dan vragen: ― maar waarom staat u dan niet op de 

lijst die ik heb gekregen‖? 

Dus dan bent u niet bekend! 

 

Voor alle duidelijkheid, voor diegenen die de enquête gemist hebben of 

nog niet ingestuurd, maar nu vergeten zijn waar deze ook alweer stond,  

drukken we nogmaals de enquête hier af. 

 

15 maart 2012 

 

Geachte mevrouw/ meneer,     

                                                           

Op verzoek van de Centrale Kerkenraad sturen wij u deze brief met een 

aantal vragen.  

De Centrale Kerkenraad maakt zich namelijk zorgen over het feit dat er 

volgens de administratie meer leden in de VPG aanwezig lijken te zijn 

dan er in de zondagse erediensten worden gezien.  

We verzoeken u daarom vriendelijk ons te helpen bij het vaststellen van 

Op de hoogte Van de kerkvoogden  
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ons ledenbestand en ons te vertellen of uw gegevens nog kloppen. 

 

We verzoeken u  

of deze brief met uw antwoorden aan één van uw kerkenraadsleden 

te overhandigen,  

of via telefonisch contact met het kerkelijk bureau, tel 4611139, uw 

antwoord ons te doen toekomen,  

of via email vpg-cur@curlink.com uw antwoord in te zenden.  

 

Mochten we twee maanden na dato niets van u vernomen hebben dan 

nemen we aan dat we uw naam als lid van de VPG kunnen verwijderen.  

We danken u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Contact opnemen via email of telefonisch met het kerkelijk bureau 

werkt heel goed. Dus als u het bovenstaande nog niet hebt ingevuld. Het 

is voor u maar een kleine moeite om de enquête in te vullen, maar voor 

ons wel heel belangrijk om onze service naar u toe zo goed mogelijk te 

maken. Het kost hooguit twee minuten om de lijst in te vullen. Vindt u 

het moeilijk dan zal uw ouderling u er graag bij helpen. 

 

En verder opnieuw: 

Uw kerkelijke bijdrage: minimaal 50 NAF 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  

JanTeeuwen, namens de Ebenezerkerk 

Franklin James, namens de Ebenezerkerk 

Orlando Griffith, namens de Emmakerk 

Denise  Schrader, namens de Emmakerk 

 

Vervolg van de kerkvoogden Ingezonden 

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie 

 Tips voor het schrijven: 

 Schrijf kort en helder 

 Geef uw tekst een titel 

 Schrijf vanuit het positieve 

 Vermeld uw naam 

 

Kerkzang in Curaçao in historisch 

perspectief  

P. Jan Boodt 

Vervolg van het artikel in de maarteditie van het VPGnieuws. 

 

Toch zijn er ook andere geluiden en is kennelijk niet iedereen even blij 

met het nieuwe Liedboek. 

Ds. Jonkman doet pogingen om een liedboek PKNA (Protestantse Kerk 

van de Nederlandse Antillen) samen te stellen met Nederlandse , Papia-

mentstalige en Engelse liederen, maar dat komt niet van de grond. 

Ds. Saraber van de Emmakerk krijgt op zijn verzoek financiële hulp van 

zijn vorige gemeente West-Terschelling voor de aanschaf van 150 nieu-

we liedboeken ter vervanging van de oude slechte liedboeken.  En een 

CK –lid merkt op dat dat een stap achteruit is in verband met de Antilli-

anisering van het liedboek. 

Ook ds. Ben Hengeveld, predikant van 1983-1986 in de Emmakerk,heeft 

een andere herinnering. ―Het Liedboek voor de Kerken was door de 

Centrale Kerkenraad ingevoerd in wijkgemeente II Fortkerk, Wijkge-

meente III, Tamarijn en wijkgemeente IV, Emmakerk. Bij een eventuele 

ruildienst mocht het ook gebruikt worden in de Ebenezerkerk . Het was 

zaak om veel uit het Liedboek te zingen en het intensief te gebruiken. De 

onderliggende gedachte was dat, door gezamenlijke invoering, de een-

heid tussen de diverse wijkgemeenten sterk kon worden bevorderd. 

De praktijk bleek weerbarstiger. Veel gehoorde klachten waren: de melo-

dieën van de Psalmen zijn te Nederlands,  ze sluiten niet aan bij onze gevoe-

lens; de melodieteksten zijn te zwaar op de hand en getuigen niet van blijmoe-

digheid. Bij rouwdiensten, doopplechtigheden en ook bij huispredikaties 

bij verjaardagen en kroonjaarvieringen wilden de gemeenteleden liederen 

zingen welke te vinden waren in de liedbundel van de Evangelische Broe-

dergemeente dan wel in de Papiamentstalige liedbundels welke in gebruik 

waren in de Katholieke kerk (Missal di Pueblo). Culturele verschillen die 

ik in Nederland nimmer zo had ervaren‖. Dus werd er in de Emmakerk 

veel gezongen uit de liederenschat van de Evangelische Broedergemeen-

te. 

 

Daarna wordt het stil voor wat betreft het gebruik van de liedboeken, 

althans in de kerkenraden van de VPG.  Wel wordt er in de EBG ge-

werkt aan een speciaal voor Curaçao te gebruiken liedboek. De organis-

te van de Emmakerk, Jeanette Kroes, is daar in een speciale commissie 

druk mee bezig hetgeen resulteert in een uitgebreid liedboek: ―Ik wil 

zingen van mijn Heiland‖. 

In de Ebenezerkerk wordt in die jaren veel gebruik gemaakt van ― The 

Methodist Hymnbook‖. 

 

Hoe verder? 

Begin 2007 wordt in Nederland door de kerken die gebruik maken van 

het Liedboek besloten dat er een nieuw liedboek moet komen. Het hui-

dige Liedboek voldoet niet meer. Het sluit niet aan bij de leefwereld van 

de gelovige van vandaag. Dat merk je aan het steeds groter wordend 

aantal nieuwe liederen. Vanaf 1981 heeft de Interkerkelijke Stichting voor 

het Kerklied (ISK) al acht delen laten verschijnen (met meer dan 500 

nieuwe liederen!) onder de titel ―Zingend Geloven‖. Daarnaast is er in 

Wat is uw volledige naam?   

   

   

Wat is uw volledige adres?   

   

 Ja Nee 

   

> Beschouwt u zichzelf als lid van de VPG?   

   

>Betaalt u al een financiële bijdrage?   

   

 > Indien nee, zou u dan willen overwegen dat wel te 

doen?   

   

>Bent u lid geworden van een andere kerk?   
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2005 onder verantwoordelijkheid van de ISK een aanvullend liedboek 

verschenen onder de titel ―Tussentijds‖. 

 

In 2007 werd er een enquête gehouden onder de kerken en gemeentes 

in Nederland waarin gevraagd werd welke liedbundels men gebruikte en 

hoe vaak ze gebruikt werden. Er werd van de antwoorden een top 19 

samengesteld waarvan we hier een aantal bundels noemen met het per-

centage waarin deze werden gebruikt: 

Liedboek voor de Kerken  84%; Tussentijds 24,3%; Evangelische Liedbundel 

18.7%; De psalmenberijming 1773 wordt nog steeds veel gebruikt 16,7 %. 

Andere bundels zijn: Alles wordt Nieuw, Zingend Geloven, Taizé-bundel, Iona 

bundel , Johannes de Heer, Eva’s lied en nog andere bundels, bijvoorbeeld 

door plaatselijke kerken zelf samengestelde bundels. Veel bundels die 

hier in Curaçao onbekend zijn. 

Inmiddels is de ISK druk bezig met het samenstellen van het nieuwe lied-

boek. De streefdatum was  medio 2012 maar dat wordt niet gehaald; het 

zal midden 2013 worden. 

 

De kerken die er aan deelnemen zijn de PKN ( het samengaan van de 

Nederlandse Hervormde kerk, de Gereformeerde Kerken  in Nederland 

en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden), 

Algemene Doopsgezinde sociëteit, Remonstrantse Broederschap, Vrijzin-

nige Geloofsgemeenschap NPB, Nederlands Gereformeerde kerken, Ge-

reformeerde kerken Vrijgemaakt  en de Verenigde Protestantse Kerk in 

België. 

Kortom:  het wordt een door vrijwel alle Protestantse Kerken zeer 

breed gedragen liedboek 

 

Wat zingen we nu in Curaçao? 

Ook in Curaçao blijkt in de loop der jaren een grote variëteit aan lied-

bundels te zijn gebruikt. 

Tussen  wijk II (Fortkerk) en wijk III (Emmakerk) zijn er weliswaar over-

eenkomsten,  zeker ten aanzien van het gebruik van de Psalmen en het 

Liedboek voor de Kerken. Maar daarnaast zijn er ook  grote verschillen. 

Wijk I (Ebenezer) vertoont door de jaren een vrij stabiel beeld voor wat 

betreft de gebruikte liederen. Al treedt ook daar een verschuiving op, 

namelijk  ten gunste van wat meer moderne op cd‘s verschenen liederen. 

In het onderstaande wordt een overzicht van het zangrepertoire  gege-

ven op basis van door de kerken verstrekte informatie: 

 

Ebenezer: Favorite hymns of praise; The Book of Praise – geschenk 

Canacom; Contemporary songs on cd‘s etc; Little yellow booklet 

―Everybody sing‖ – een door de Ebenezerkerk zelf samengestelde lied-

bundel. 

 

Onderzoek naar de gebruikte liederen in de afgelopen 2 ½ jaar voor de  

Fortkerk (door de auteur zelf) geeft procentueel gezien het volgende 

beeld: 

Liedboek voor de Kerken:  58.8% 

Psalmen: 15.8% 

Tussentijds: 9.1% 

Opwekking: 2.5% 

Papiamentstalig: 1.1% 

Engels: 1.1% 

Gezangen voor liturgie: 1.5% 

Alles wordt nieuw: 1.1% 

Restgroep  (minder dan 1%): Johannes De Heer;  Projectliederen kind op 

zondag; Elly & Rikkert bundel; Opwekking voor kids; Randstadbundel; 

Zingend Geloven;  Youth for Christ;  Evangelische Liedbundel;  Zingende 

Gezegend; Taizé-bundel; Iona –bundel. 

 

Voor de Emmakerk ontstaat naar aanleiding van een klein onderzoek 

door ds. Hans Végh over de afgelopen periode van enkele maanden het 

volgende beeld: 

Liedboek voor de Kerken: 25% 

Engels (onbekend): 6% 

Psalmen: 10% 

Liturgische gezangen: 10% 

Kantika di Fe i Alabansa: 8% 

Evangelische Liedbundel: 22% 

Johan de Heer: 10% 

 

Conclusie: 

In de loop van de jaren blijft het beeld zoals dat al verwoord werd door 

ds. Ben Hengeveld: de Emmakerk wat meer Evangelische liederen en wat 

minder Nederlands georiënteerd. In de Fortkerk daarentegen lijkt er een 

afspiegeling te bestaan van het liedgebruik van de  PKN  in Nederland. 

De Ebenezerkerk heeft haar eigen liedidioom. 

Waarschijnlijk zal het nieuwe Liedboek voor de Kerken t.z.t. in de Fort-

kerk relatief snel ingeburgerd raken. 
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Persoonlijke mededelingen Ds. Ben Hengeveld & Ds. Rob van Buiren. 

Persoonlijke mededelingen Ds.  Hans Végh; Rev. Leander Warren; Ds. 

Wouter Smit; Ds. Wim Lolkema  

Persoonlijke  mededelingen organisten: mevr. Jeanette Kroes & dhr. Jan 

Koolhaas 

 

Maandag 19 maart 2012 is mij de eer te beurt gevallen om door de Cen-

trale Kerkenraad (CK) tot voorzitter (wij noemen dat praeses) van de 

V.P.G. te zijn gekozen. Ik dank mijn medeleden van de CK voor het ver-

trouwen dat zij in mij hebben en zal geleid door de Heer mijn uiterste 

best doen dit vertrouwen niet te beschamen. Ik wil midden in onze ge-

meente staan en zal D.V. op zondag afwisselend in één van onze drie 

kerken de eredienst bijwonen. Zodoende hoop ik u tijdens de koffie na 

de dienst beter te leren kennen. Ook wil ik voor u allen bereikbaar zijn: 

u kunt mij indien gewenst bellen of e-mailen via mijn telefoonnummer of 

e-mailadres die beide onder dit artikel staan. 

 

Voor hen die mij niet kennen, vertel ik graag iets over mezelf. Ik ben ge-

boren op 24 november 1952, op zeer jonge leeftijd in Den Haag, Neder-

land. Toen ik drie maanden jong was, ben ik tijdens de februari-storm in 

1953, die in Zeeland en Zuid-Holland woedde en zoveel overstromingen 

veroorzaakte, per boot weer teruggekeerd naar Curaçao. Daar heb ik 

sindsdien altijd gewoond. 

 

Ik ben gedoopt in de Emmakerk en heb daar ook belijdenis gedaan. Na-

dat in 1972 mijn ouders uit huis waren gegaan (zij gingen weer terug naar 

Nederland), ging ik werken als leerling-computer programmeur in het 

bedrijf van wijlen Frits Rusch te Saliña, in het gebouw waar nu de Music 

Factory is gehuisvest. Ik kreeg het behoorlijk druk en het eerste wat 

daaronder leed was mijn  kerkgang. Dat was de tijd dat ik ―mijn eerste 

liefde heb verlaten‖. Naar de kerk gaan kwam voor mij  

 

Nieuws van de Praeses 

Hanco de Lijster 
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jarenlang op de laatste plaats. Ik behoorde toen bij de 

mensen die geloofden, die goede mensen waren en anderen geen kwaad 

deden. Volgens onszelf dan! Wat deed de kerk in feite voor mij? Niets 

toch! Eigenlijk heb je de kerk echt niet nodig. 

 

Gelukkig heeft de Heer mij een dochter geschonken die haar geloof zeer 

ernstig opnam. Hij heeft mij ook een vrouw doen ontmoeten (met wie ik 

nu getrouwd ben) en aan haar kun je zien dat haar hele leven in het te-

ken van haar geloof staat. Ze zijn beiden ―een aanstekelig christen‖. Hier-

door heeft de Heilige Geest mij de ogen geopend en mij doen teruggaan 

naar de kerk. Toen ik in 2008 weer na lange tijd in de Emmakerk kwam 

(het was tijdens de eerste dienst van ds. Hans Végh) zag ik een kerk 

waar niet veel mensen in zaten. Ik herinnerde  mij de zestiger jaren toen 

de kerk vaak zo vol was dat er ook boven mensen gingen zitten. Ik dacht: 

―Deze kerk heeft hulp nodig en ik ga ze helpen‖. Ik had mijn eerste liefde 

weer hervonden, mijn liefde voor de Heer. En zo is het begonnen. Het 

Kom naar... 
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goede werk van ds. Hans Végh, gesteund door zijn wijkkerkenraad en 

meerdere kerkleden, heeft zijn vruchten afgeworpen en de kerk is nu 

gelukkig een stuk voller op zondag. Maar we zijn er nog niet.  

Ik heb nog steeds een heel druk leven, maar het geeft nu zoveel meer 

voldoening en ik begrijp nu de uitdrukking: ―Hij die weggeeft, heeft wat.‖ 

 

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn er meer V.P.G.-

leden die vroeger trouw naar één van onze drie kerken gingen, maar dit 

nu, om uiteenlopende redenen, niet meer doen. Tot deze leden richt ik 

mij nu. Beste mensen, u bent van harte welkom bij ons, wij hebben ook u 

nodig voor het werk van de Heer, zodat wij allen als bouwstenen van 

Gods kerk en behorende tot het lichaam van Christus kunnen bouwen 

aan Zijn Gemeente. Dit is een persoonlijke uitnodiging van mij aan u. 

Mocht u twijfels hebben en eerst willen praten, bel gerust naar mijn tele-

foonnummer dat onder dit artikel staat. Ik wil graag met u praten. 

Laten we allen gaan werken aan een groeiende V.P.G. ter ere van Gods 

naam en glorie. 

 

Weer tot u allen: in de mei 2012-editie van ons kerkblad wil ik mijn visie 

op de kerk als gemeente uiteenzetten. En hoe ik samen met u allen aan 

deze visie invulling wil geven, door ook uw visie en ideeën ernaast te 

leggen en ze samen te toetsen aan Gods openbaring.  

 

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen, 

Hanco de Lijster. 

Tel. 510-4753 

E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com 

Kom naar... 
Fundraising voor Stichting Yabi 

di Libertad / Landhuis Papaya.  

Vrijdagavond 27 april. De Ta-

marijn. Iedereen is welkom. 

Zie wijkbericht Fortkerk !! 

Rommelmarkt 

30 april Koninginnnedag op het 

Wilhelminaplein. Voor Passed-

Yammers . Zie voor verdere 

informatie pagina 13. 

Joodse films ds. W. Lolkema 

Joodse film: 17 april 2012.  

 

Op DINSdagavond 17 april wordt er weer een film vertoond in de 

ambtswoning van de synagoge aan de Gladiolenweg 4. De voorstelling 

begint om half acht. Denkt u er aub aan dat u niet in een bioscoop komt, 

maar meer in een fors-uitgevallen huiskamer.  Alles is prima verzorgd. 

Een vrije geldelijke bijdrage is welkom. 

 

Op 17 april kunt u de film Keeping Up with the Steins gaan zien. Deze 

comedy is uit 2006 en duurt negentig minuten. De film is in het engels. 

Vaak is het wel mogelijk om ook de engelse ondertiteling op het scherm 

te laten zien, wie weet ook deze keer.  

De film gaat over een Bar Mitzwah-viering, waarbij men viert dat joodse 

jongens in religieus opzicht volwassen worden. Een zeer spiritueel gebeu-

ren, zou je zeggen. Maar tegenwoordig worden zulke feesten nogal eens 

gebruikt  om de rijkdom van de uitnodigende partij te laten zien! De ene 

familie heeft in materieel opzicht nòg meer te bieden dan de andere… 

Ook gaat het in  de film om een grootvader die 26 jaar geleden zijn gezin 

heeft verlaten en die nu de Bar Mitzwah van zijn kleinzoon wil 

―gebruiken‖ om weer op goede voet met zijn verbitterde zoon te ko-

men. En er is natuurlijk ook een bescheiden maar mooie rol weggelegd 

voor de Rabbi (Richard Benjamin). Van harte bij u en jou aanbevolen.  Vervolg van pagina 15 

Aangeboden 
Hier kan uw gratis advertentie 
staan. Voor voorwaarden: 
vpgnews@gmail.com  

Rommelmarkt en carwash 

28 april 9.00—13.00 uur Em-

makerk. Zie verder wijkbericht 

Emmakerk. 
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