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In recent months, the Council of Churches in Cura-

cao, the Raad van Kerken, has been receiving calls 

from concerned individuals and community groups 

regarding the progressively deteriorating moral 

state of Curacao, pointing to the rapid increase of 

crime and criminal behavior as just one indicator of 

such. An example in point was the recent funeral 

service at the Ebenezer Church for a young man, 

the grand-son of a member of the Church, who 

was killed execution style in a most brutal fashion. 

 

The reasons being suggested for this very disturbing 

and dangerous national trend in our once dushi and 

peaceful Curacao are quite varied.  

There is this view expressed by some that this de-

velopment is due to the lack of proper parental 

guidance because of the dysfunction of the family 

on account of the break-down of the traditional 

family type and the strong principles and values it 

imparted in the upbringing of children and teenag-

ers.  

A further indictment levelled is that parents too 

often compromise on the essential principles and 

values in the upbringing of their children and teen-

agers that they communicate conflicting and confus-

ing thus unclear messages.  

Another view expressed is that this development is 

due to the failing of the Church, ascribed the role 

of the guardian of the moral conscience of the na-

tion, which has sometimes acted in a politically par-

tisan manner, therefore, remaining silent when it 

was convenient to do so, and also displaying an atti-

tude of indifference thus failing to give critical sup-

port in this very challenging situation.  

Yet another view given for this development is the 

declining economic and social standards in Curacao, 

coupled with what is perceived as nepotistic prac-

tice and a lack of fairness in the access to equal and 

meaningful economic opportunity.  

Finally the view has been expressed that the cause 

of Curacao’s crime dilemma is due to the poor 

quality of our national political conversations that 

can, and are construed especially by our young peo-

ple as encouragement and incitation to crime and 

Crime and Criminality in Curacao  

a moral dilemma: The National Response 

 

Rev. L. Warren 

violent activity and behavior.  

 

My personal view is that no single reason by itself, 

but rather a combination of all of them working 

together is responsible for bringing Curacao to 

where it is now, perched as it were at the edge of 

a dangerous precipice. 

 

To prevent our beloved country slipping off this 

precipice into oblivion, I offer these few  sugges-

tions made in all humility and honesty, regarding 

the actions we need to take rather urgently and 

with judicious intent. I, therefore, encourage that  

 

The family,  

the foundation block  

of the nation 

 
the family, the foundation block of the nation, be 

empowered and encouraged by moral, spiritual, 

legal and economic means to mold the nation’s 

children and young people using traditional as well 

as contemporary principles and values that are 

good for all contexts and times.  

 

The church, 

the moral and spiritual arbiter 

in the society 

 
By the same token, I also challenge the Church to 

become acutely aware of its role in the society as 

moral and spiritual arbiter and, therefore, without 

fear or favour to exercise its role as that moral and 

spiritual sounding board of the nation, in all fairness 

and honesty, in transparency and with love and 

compassion.  

The leaders, 

models  

to the nation’s children  
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Op het moment dat Jesaja deze tekst schrijft, zijn er internationale span-

ningen. De dreiging van het Assyrische wereldrijk wordt steeds meer 

voelbaar. Jesaja schrijft in de tweede helft van de achtste eeuw. Tijdens 

de zg. Syro-Efraïmitische oorlog (Jes. 7) bemoedigt de profeet koning 

Achaz. Door deze oorlog probeert men Juda te dwingen tot het deelne-

men aan een Palestijnse defensiegemeenschap tegen de Assyriërs. Jesaja 

staat op het standpunt dat men tegen de Assyriërs geen hulp mag ver-

wachten van Egypte. Men moet alleen vertrouwen op God (Jes. 30:1-5, 

15).           

                                                                                                                                                     

De hoofdstukken 28 t/m 35 vormen de zg. Assyrische cyclus. De Assyri-

sche dreiging staat daarin centraal. Tegen deze achtergrond moeten we 

hoofdstuk 30:18-26 lezen. 

Ondanks het feit dat Israël God niet zoekt, blijft God verlangend uitzien 

naar zijn volk. Hij wil het genadig zijn en Zich over het volk ontfermen. 

We kunnen dan denken aan de gelijkenis van de verloren zoon in het 

Nieuwe Testament. De vader wacht op de verloren zoon. En als deze 

terugkeert, wordt de vader met ontferming bewogen. Zijn hart smelt en 

hij sluit zijn zoon in de armen.                                                                                                                                                      

Jes. 30:18-26 is rijk aan troost. Eens zullen er geen tranen meer hoeven 

te vloeien. God zal Zich ontfermen over het volk dat weeklaagt. Hij zal 

antwoorden op hun klacht. Wij denken wel eens: “Waar is God in mijn 

verdriet? Ziet en hoort Hij me wel?” We denken soms dat de hemel van 

koper is en dat God ons niet hoort. “Hij zal antwoorden zodra Hij je 

hoort” - zegt Jesaja. We hoeven niet te wanhopen. 

 

Ook Israël heeft soms tijden van tegenspoed en malaise meegemaakt. 

Economisch ging het slecht met het land. Er was armoede en oorlog. 

Toch wil God zijn volk niet vergeten. Hij zal het brood geven in tijden 

van tegenspoed en water in de nood. Met brood en water alleen kan een 

mens het tijdenlang uithouden. Het zijn zijn basisbehoeften. Die geeft 

God hem. God zal Zich laten zien. Veel mensen vragen tegenwoordig: 

“Waar is God? Ik zie Hem niet”. Het is begrijpelijk als we kijken naar alle 

ellende in de wereld. Het lijkt wel of God Zich verborgen heeft. Maar op 

het moment dat wij Hem aanroepen, zal hij Zich niet langer verbergen, 

zegt Jesaja. Hij komt tevoorschijn, Hij laat Zich zien, Hij openbaart Zich. 

Ooit heeft Hij het volk Israël onderricht gegeven. Dat was op de berg 

Sinaï. Hij gaf het volk zijn geboden. Dat was in de ontstaanstijd van het 

volk. Het volk hoefde niet alleen de toekomst tegemoet te gaan. God 

was met het volk. “Met eigen ogen zul je je leermeester zien”, zegt Jesa-

ja. Dat wil niet zeggen, dat we Hem letterlijk met onze lichamelijke ogen 

zullen zien. “Niemand kan God zien en leven”, lezen we ergens in de 

Bijbel. Maar we mogen Hem wel ervaren. We mogen wel zijn stem ho-

ren, ook weer niet letterlijk, maar overdrachtelijk. In de Bijbel mogen we 

zijn stem vernemen. Hij geeft ons richtlijnen voor elke dag. Een belang-

rijk bestanddeel van de Bijbel is de Torah, de eerste vijf boeken van Mo-

zes. Torah wordt vaak vertaald met “wet”, maar het is veel meer: rich-
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tingwijzing. God wijst ons de weg, ook in de woestijn van ons leven. Hij 

leidt ons naar het Beloofde Land. 

 

Als Israël dat eenmaal begrepen zal hebben, zal het al zijn afgoden de 

deur uitdoen. Het volk  werd vaak beïnvloed door de godsdienst van de 

buurvolken. Deze aanbaden vruchtbaarheidsgoden, zoals Baäl en Astarte. 

Als het volk God dient - en Hem alleen - zal het gezegend worden. Het 

Oude Testament vat dit materieel op. Het zal het volk dan in materieel 

opzicht voorspoedig gaan. God zal regen geven, zodat het gezaaide zaad 

opkomt en ontkiemt. Het land zal rijke oogst voortbrengen. Op Curaçao 

weten we wat perioden van droogte betekenen. Dan groeit er weinig of 

niets op het land. Menige plantage is daardoor ter ziele gegaan. En als het 

land niet meer bewerkt wordt, neemt de mondi er al gauw bezit van. 

Ja, het zal Israël goed gaan, wanneer het de Heer aanbidt. De kudden 

zullen groot zijn en ze zullen op vette weidegronden grazen. Zelfs op de 

“dag van het bloedbad” (Gods gericht over de wereld) zal er water in 

overvloed zijn. Op Gods gericht volgt de herschepping van hemel en aar-

de. Er zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, waar recht 

en gerechtigheid wonen. Er zal geen rouw en geklaag meer zijn, geen 

dood en tranen. Zo richt Jesaja zijn blik als vanzelf naar die glanzende 

eindtijd. Zelfs de kosmos zal daarvan getuigen. Er zullen natuurkundige 

verschijnselen plaatsvinden die we niet begrijpen. Het licht van de maan 

is als het licht van de zon, het zonlicht wordt zeven keer sterker. Wij 

denken: als het licht van de zon zeven keer sterker wordt, kan de aarde 

niet meer bestaan want dan verbrandt hij. Daarom moeten we deze 

woorden geestelijk opvatten: Gods licht zal schijnen in deze wereld. 

Niemand zal daar nog omheen kunnen. God manifesteert Zich op over-

duidelijke wijze. Nu is het nog mogelijk om Gods bestaan te ontkennen. 

Maar dan niet meer. Jezus noemt Zichzelf  “het licht van de wereld” of 

Hij wordt genoemd “de zon van de gerechtigheid”. Welnu, dat licht zal 

schijnen voor de ogen van een ieder. Vriend en vijand zullen moeten zeg-

gen: Hij is Heer en Koning. 

 

In die eindtijd zal God de wonden van zijn volk verbinden. Zijn volk is in 

de eerste plaats het volk Israël. Het heeft door de eeuwen heen veel 

moeten lijden. Denkt u maar aan de pogroms en de holocaust. In de 

tweede plaats is zijn volk de kerk. De kerk is en wordt vaak vervolgd. 

Vele christenen stierven de marteldood. En het gebeurt nog steeds. 

Want ze weigerden hun belijdenis “Jezus is Heer” op te geven. 

‘De Heer zal jullie brood geven”. Op allerlei manieren zal God dat doen. 

Hij zorgt voor zijn kinderen in voorspoed en in tegenspoed. Jezus zegt 

van Zichzelf: “Ik ben het brood van het leven”. We kunnen dan ook den-

ken aan het brood bij het avondmaal. Brood en wijn zijn symbolen van 

het lichaam en het bloed van Christus; voor ons gegeven opdat wij zou-

den leven, voor altijd. 

 

Eind mei is het Pinksteren. Dan vieren we het feest van de uitstorting 

van de Heilige Geest. De Geest wil ons Gods boodschap te binnen bren-

gen. Hij wil het zaad van het geloof zaaien in ons hart en doen ontkie-

men. Staan we open voor zijn werking? 

 

 

De Heer zal jullie brood geven 

Jesaja 30:18-26 

 

Ds. Hans Végh 

Meditatie 

Finally I implore our national leaders in politics, the judiciary, business, 

commerce, education and sports, being mindful of their role as models 

to the nation’s children and young people, to conduct the business of the 

nation in a manner such that the principles and values of compromise, 

fairness, honesty, respect, and transparency will be communicated and 

encouraged, and a strong signal of zero tolerance for crime, criminality 

and violence registered in an unambiguous fashion.  



3 Mei 2012 VPG NIEUWS 

De Protestantse Kerk in Neder-

land (PKN) verliest per maand ge-

middeld zo’n achtduizend gemeen-

teleden, hoorde ik (WL) onlangs 

tot mijn grote schrik in een tv-

programma. Als je even rekent, 

kom je per jaar dus uit op een te-

ruggang van een kleine honderd-

duizend leden. De PKN bestaat 

sinds december 2003 en is de 

voorzetting van de Nederlandse 

Hervormde Kerk, de Gerefor-

meerde Kerken in Nederland en 

de Ev.-Lutherse Kerk in Neder-

land.  

Toen deze fusie-Kerk begon te 

bestaan had zij (meen ik) rond de 

2,2 miljoen leden. En aangezien ik 

van juni 1957 tot september 2011 

lid ben geweest van die Kerk (en 

van een van haar voorlopers) gaat 

zij mij wel ter harte.  

 

Is de (synode van) de PKN zich 

wel voldoende bewust van deze 

terugloop en doet zij wel genoeg 

om het tij te keren? – is dan de 

volgende vraag. Om even concreet 

te worden: als het eiland Curaçao 

in ditzelfde tempo haar inwoners 

zou kwijtraken, liep hier na ander-

half jaar geen mens meer rond! De 

“kakalakanan” zouden dan volledig 

de dienst gaan uitmaken. Dat is 

natuurlijk (en gelukkig maar) on-

denkbaar.  

 

Honderdduizend mensen. Dat is 

zo’n enorm aantal. Je kunt je er 

pas iets bij voorstellen als je het 

verhaal van een kerkverlater 

hoort. Dan wordt deze ontwikke-

ling concreet voor je.  

 

De PKN is volgens mij (nog) niet 

in paniek. Maar zij zit ook niet stil. 

Er ontstaan nieuwe vormen van 

kerk-zijn. In bepaalde steden heb je 

Protestantse Pioniers Plekken.  

PKN-functionarissen reizen alle 

regionale kerkvergaderingen langs 

met heel veel creatieve ideeën.  En 

ja, er worden inderdaad kerkge-

bouwen gesloten. En soms worden 

ze gesloopt. De eerste keer dat ik 

dit van nabij meemaakte, in Fries-

land, ging het niet om mijn werk-

plek. De tweede keer wel. Als een 

kerk qua gebouwen te ruim in haar 

jasje zit, moet er een knoop door-

gehakt worden. Men zegt in het 

algemeen: mensen – kerkelijk per-

soneel dus – gaan voor gebouwen. 

Maar ik zie nog de kosteres voor 

het laatst de kerk uitlopen waar 

zij vele jaren met haar man elke 

maandag het schoonmaakwerk 

had gedaan. En waar zij zondags 

in alle vroegte alles in gereedheid 

bracht.  Ja, lief mens – dacht ik: 

het is voorbij. Hier althans. Maar 

het Evangelie gaat verder.   

 

In beide gevallen die ik hierboven 

aanduid, is er een  nieuw ge-

meente-zijn ontstaan! Er waaide 

heel duidelijk een frisse, nieuwe  

wind! Iets van de Pinkster-Geest. 

Talenten die gekoppeld waren 

aan verschillende (wijk-)

gemeentes werden nu gecombi-

neerd. Die ontwikkeling leidde 

tot iets nieuws en iets moois. 

Toen ik dit bewust en van nabij 

meemaakte in 2003, voelde ik 

duidelijk een doorstart in mijn 

werk als dominee.    

 
Dit alles komt bij mij (ons) boven 

als ik kijk naar de inhoud van dit 

kerkblad. De kerkvoogdij levert 

ons namelijk een nogal zorgwek-

kend artikel over bepaalde ont-

wikkelingen in onze VPG. Het 

aantal kerkgangers is niet bijzon-

der hoog.  

 

De kerkelijke financiën  

en  

de staat van onze ge-

bouwen  stemmen  

ons niet vrolijk.  
 

Hoe lang nog kunnen we ons het 

bezit van drie kerkgebouwen 

veroorloven?  

Als de kerkvoogden ons wijzen 

op onze verantwoordelijkheden, 

kan ik niet anders doen dan hun 

dringend verzoek serieus nemen. 

Hun financiële zorgen zijn im-

mers ook onze zorgen. We zijn 

samen kerk!!  

 
De nieuwe voorzitter van onze 

Centrale Kerkenraad (CK) 

schrijft in dit blad over zijn 

droom.  

 

Hij droomt  

van  

een groeiende  

en  

bloeiende gemeente.  

Redactioneel 

 

Die gemeente leeft vanuit de 

Heilige Geest. Vanuit het Pink-

sterfeest, toen het pas goed be-

gon met kerkstichting en –

planting.  Het is duidelijk dat  

we zowel de Heilige Geest als 

elkaar nodig hebben wil die 

droom geen mooie droom blij-

ven. En de voorzitter van onze 

CK gelooft in die droom.       

 
En als ik eerlijk ben, geloof ik met 

hem in die droom. Maar ik deel 

ook de zorgen van de kerkvoog-

den.  

Intussen is de Heilige Geest tot 

grote dingen in staat. Dat geloof, 

die werkelijkheid vieren we op 

het Pinksterfeest. Financiële cijfers 

zijn van het grootste belang, maar 

ons geloof in de Geest gaat daar 

bovenuit. 

 

En dat wat die Geest wil, dat mo-

gen – nee moeten we – concreet 

maken in ons dagelijks leven en 

kerk-zijn. Dan kan het niet anders 

of de kerk komt er op allerlei ge-

bieden beter voor te staan.  

 

En wat u verder nog kunt lezen in 

dit blad, dat gaan we u niet ver-

klappen. Neem en lees en laat u 

inspireren.                   

 

 E. Slieker en W. Lolkema 

 

Vertel het ons 

Als redactie proberen wij iedere maand een goed leesbaar en informatief 

kerkblad te maken. Met genoegen bouwen we voort op het kerkblad dat 

er al jaren was. De centrale kerkorganen (Centrale Kerkenraad, Diako-

nie en Kerkvoogdij) hebben ieder hun vaste rubriek waarin zij ons infor-

meren over belangrijke zaken. De Centrale Kerkenraad heeft nu ook een 

eigen emailadres waarop u hen rechtstreeks kunt benaderen met uw 

vragen of opmerkingen. En u heeft uw eigen ruimte om te delen in de 

rubriek Ingezonden en VoorElkaar. En kijk ook eens naar de rubriek 

4Jou!  

 

In de afgelopen maanden heeft ook de lay-out een facelift gekregen. We 

denken dat het gebruik van verschillende lettertypes, illustraties en uit-

springende tekst de leesbaarheid vergroot. Graag horen of lezen 

(vpgnews@gmail.com) wij uw opmerkingen/complimenten/suggesties 

over ons blad, waarmee wij het nog beter kunnen maken.  
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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 110 

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  23 

mei 

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 

Mei 2012 

 

ma. 7 Hooglied 4:1-11 Lichaamstaal 

di. 8 Hooglied 4:12–5:1 Paradijs 
wo. 9 Hooglied 5:2-8 Aangeraakt 

do. 10 1 Johannes 2:18-29 Antichrist 
vr. 11 1 Johannes 3:1-10 Kinderen van God 

za. 12 1 Johannes 3:11-24 Liefde en haat 
zo. 13 1 Johannes 4:1-10 Echt of vals? 

ma. 14 Hooglied 5:9–6:3 De ware 
di. 15 Hooglied 6:4-12 Stralen 

wo. 16 Johannes 15:26-16:11 Aankondiging van de Geest 
do. 17 Hemelvaartsdag 

Johannes 16:12-28 
 

Verdriet en vreugde 

vr. 18 Johannes 16:29-17:8 Voortschrijdend inzicht 

za. 19 Johannes 17:9-26 Gebed om eenheid 
zo. 20 Hooglied 7:1-6 Knap 

ma. 21 Hooglied 7:7–8:4 Genieten van elkaar 
di. 22 Hooglied 8:5-14 De kracht van liefde 

wo. 23 1 Johannes 4:11-21 God is liefde 
do. 24 1 Johannes 5:1-4 Liefde overwint 

vr. 25 1 Johannes 5:5-12 Getuigen 
za. 26 1 Johannes 5:13-21 Vertrouwen 

zo. 27 Eerste Pinksterdag 
Openbaring 22:6-17 

 

Spoed 
ma. 28 Tweede Pinksterdag 

Ruth 1:1-22 
 

Gelukzoekers 

di. 29 Ruth 2:1-23 Vreemdelingenzorg 

wo. 30 Ruth 3:1-18 Nachtelijk gesprek 
do. 31 Ruth 4:1-22 Onderhandelingsresultaat 

vr. 1 Johannes 2:23–3:13 Leraar of leerling 

za. 2 Johannes 3:14-21 Licht en donker 

zo. 3 Psalm 93 Machtiger dan het water 

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te 

vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebrui-

ken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke 

gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze 

gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diake-

nen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel 

daarvan afgezonderd was voor de viering van het avondmaal. Op een gegeven moment 

zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 

”inzameling van de gaven”, de collecte. 

 

In de maand mei zijn de collecten tijdens de dienst bestemd voor de 

kerkvoogdij en de diaconie. De kerkvoogdij beheert het materiële wel-

zijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerke-

lijk bureau enz. De collecte bij de uitgang is voor de wijk. Op 20 mei is 

de uitgangscollecte voor het werk van Amnesty International. 

 

Collectes 

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk 
wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van 
onze dominees, dan dient u eerst contact op te nemen met de dominee van de 
betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt zeker ook als u van plan bent 
een andere voorganger dan uw wijkpredikant te vragen. In verder overleg wordt 
daarna bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden. 

http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1T4SUNC_nlNL392NL392&authuser=0&biw=1280&bih=600&tbm=isch&tbnid=goJ1CDpwCv_GBM:&imgrefurl=http://www.hsvandaag.nl/index.php%3Fsubaction%3Dshowfull%26id%3D1291685564%26archive%3D%26start_from%3D%26ucat%3D16%


5 

 

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 
 
 4-5 Zangdienst; 19.30 uur 
 6-5 ds. H. Végh 
 6-5   ds. H. Végh; Papiamentstalige 
 dienst; 17.00 uur 
13-5  ds. C.W. Smit  
17-5 Hemelvaart; dienst in Fortkerk 
 9.30 uur 
20-5 ds. H. Végh  
       ds. C.W. Smit; Kids4Christ; 16.30  
25-5 Zangdienst; 19.30 uur 
27-7 ds. H. Végh; Pinksteren;  
 belijdenisdienst 
 3-6 ds. H. Végh en ds. C.W. Smit; met
 jeugd uit Bonaire; VPG dienst 
 3-6 br. D’Arcy Lopez; Papiamentstalige 
 dienst; 17.00 uur 
  

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
  2-5 Oecumenisch middaggebed; 12.30 
  6-5 ds. W. Lolkema 
13-5 ds. W. Lolkema 
16-5 Oecumenisch middaggebed; 12.30 
17-5   ds. W. Lolkema; Hemelvaart; 9.30 
20-5   mw. ds. M. Bakema 
27-5 ds. W. Lolkema; Pinksteren; 
 openbare belijdenis en doop 
3-6 Emmakerk! 
         ds. H. Végh en ds. C.W. Smit;  
         VPG-dienst met jeugd uit Bonaire  
  

 
Oecumenisch middaggebed, iedere eerste en    

derde woensdag van de maand, 12.30 - 12.55 

Ebenezer Church  
Oranjestraat 111 
 
  6-5 Rev. L. Warren; Holy Communion 
13-5   br. D. Lopes; Mother’s day 
17-5  Rev. L. Warren; Ascension; 10.00 
20-5  Youth & Children 
27-5  Rev. L. Warren; Pentecost 
30-5 Pastor & local preachers; 
 Rev. Service. 7.00 pm 
 3-6 Emmakerk!   
         ds. H. Végh and ds. C.W. Smit; 
 VPG Joint Service with youth from  
 Bonaire 
  
 

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 

 

Sr. C. Vivas 

Sexton 

Sr. Hilda Leonard 

562 9777 

 

524 7036 

868 8206 res 

522 1667 

515 3081 

 

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   

Easter 2012 has come and gone but there were some moments during 

the season when as a Church we experienced, as it were, a new 

anointing from God and as a sense felt richly blessed.  The Good Fri-

day worship experience when Ebenezer played host was one such mo-

ment, for as the United Protestant Church community/family we 

shared fellowship, through worship and thanksgiving to God, in mem-

ory of his amazing work of providing us salvation through the sacrificial 

self-offering of Jesus Christ at Calvary. The assuring reminder that love 

will always and ultimately triumph over the forces of evil, sin and death 

surely served to strengthing and fortify our faith and belief in Almighty 

God. The Easter Sunday worship experience was another of those 

deeply profound moments when the Ebenezer Church family came 

together in full force and rendered joyful praise and thanksgiving to 

God for the glorious resurrection of Christ from the dead, thereby 

assuring us the hope of sharing in that resurrection through which we 

can be with our God in glory forevermore. 

 

Celebrating 75 years 

Surely by now, all within the United Protestant Church Family ought to 

be aware that this year Ebenezer is celebrating seventy-five years as a 

member of the United Protestant Church of Curacao. For this rather 

significant event plans are well underway at Ebenezer as the General 

Planning Committee along with its many special task-groups  are busily 

and urgently engaged in ensuring that all aspects of the celebration are 

given adequate planning so as to ensure their successful staging. For 

this our seventy-fifth (75th ) anniversary celebration, a number of spe-

cial celebration activities have been decided and would be staged at 

different points throughout the year leading up to the official anniver-

sary service on Friday November 23, 2012. At this service it is planned 

that former ministers/pastors who served Ebenezer will be in atten-

dance as well as national Church, Government and Business leaders. 

A list of the special activities aluded to above along with the particular 

timing of each now follows, so that you may know what they are and 

when they will occur, in order to facilitate your participation in as 

many of them as you may wish.  

 

 

 

Easter brunch 

Of these activities, as you no doubt may have observed, the Easter 

Brunch and the Church Family Beach Day have already been held. The 

Easter Brunch took place immediately after the Easter Worship. It was 

attended by approximately one hundred and thirty-five (135) persons 

inclusive of children. A hot beverage; tea or coffee; along with Easter 

Cross Bun and sandwich was first served followed by a meal of chicken, 

macaroni and seasoned rice along with a cold drink. From the several 

reports received from members, the activity was viewed as being not 

only enjoyable and facilitative of church  family bonding but also satisfy-

ing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

These special activities planned are:       

   

Easter Brunch – Sunday April 8;  

Church Family Beach Day – Monday April 9;  

Open Air Evangelistic Service – Wednesday May 30;  

Bus Tour for Children and Youth – Friday July 20;  

Fashion, Talent and Culture Show Evening – Friday September 

21;  

Boat Tour of the Harbour – Friday October 12;  

Fund Raising Variety Show – Friday October 26;  

Bus Tour for Senior Members – Friday November 16;  

Photographic Exhibition – Monday 19th  to Friday 23rd  No-

vember;  

Anniversary Service - Friday November 23.   
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Day at the beach 

The Day at the beach although competing with the national festival of 

Sieu was also successfully staged. About thirty-five members met at Santa 

Cruz beach and swam, played games, read, shared in conversations and 

even slept. Juice, sandwich and soup were prepared by the Church, and 

along with the different dishes taken along by members, provided ample 

physical sustenance for all during the time shared together. We have 

now turned our attention to the planning of the next activity, which 

would be the  

 

Open Air Evangelistic Service  

on  

May 30 

  
to which you are all invited.  For this special year at Ebenezer we kindly 

invite your prayerful as well as any other support you may be able to 

give.       

 

Our other normal activities for the month of May here follow:  

 Fund Raising Fish Fry – Tuesday 1;  

 Holy Communion Worship – Sunday 6;  

 Board Meeting – Tuesday 8;  

 Mother’s Day Worship and Tea Evening – Sunday 13;  

 Ascension Day Worship and Church Family Bonding – 

Thursday 17;  

 Theological Seminar – Saturday 19;  

 Youth and Children Worship – Sunday 20;  

 Pentecost Worship – Sunday 27;  

 Bible Study and Prayer Meeting – Wednesday 2, 9, 16, 23 

 Soup Kitchen – Thursday 3, 10, 24 & 31         

letterlijk betekent dienstdoende. Persoonlijke hulp en zorg  komen van 

een Joods woord en uit het Grieks. Niet zozeer onderwijzers maar meer 

praktisch gerichte inzet. Aanvankelijk waren dit alleen mannen, maar la-

ter ook vrouwen In sommige kerken wordt een diaken opgeleid tot do-

minee. In onze kerk is dat niet zo. De diaken heeft een dienende taak. 

Ds. Végh ging in op de taak van de predikant. In de Bijbel komt deze taak 

niet voor. Wel komen we in Petrus 2:25 het woord epi-skopos 

(opziener) tegen. Het woord priester is afgeleid van het Griekse woord 

“presbyteros” (oudste). Gods boodschap werd gebracht door de profe-

ten. In groepen werd er daarna gediscussieerd over de vraag hoe wij 

vandaag de dag de functie van de predikant zien.  

  

De VPG-Kerkorde 

Is iedereen wel in het bezit van de Kerkorde en weten we wat daarin 

staat? Is de inhoud hiervan wel bij een ieder voldoende bekend?

Bestudeer hem, zodat je weet hoe je de kerk moet besturen. Als we 

naar de taken van een diaken kijken, functioneren de diakenen in onze 

kerk dan conform de kerkorde? Hoe kunnen ze beter ondersteund wor-

den? Zijn er meer leden nodig om te dienen? En hoe kan de kerk haar 

dienende taak verbeteren? 

 

We kunnen terugzien op een vruchtbare ochtend. Dit zijn onderwer-

pen om verder over na te denken. Daarnaast vond een ieder de bijeen-

komst zeer nuttig. Niet in de laatste plaats om de contacten en commu-

nicatie tussen de wijkkerken te bevorderen. Dus:  voor herhaling vat-

baar!                  Krijnie Wout-de Geus, scriba Centrale Kerkenraad 

 

VPG Ambtsdragers 21 april 2012  

Op 21 april organiseerde het ministerie een ambtsdragersochtend in De 

Flamboyant. Doel was om met elkaar te discussiëren over onze functie in 

de kerk, hoe we die vervullen en hoe we onze taken beter zouden kun-

nen uitvoeren.  

De bijeenkomst werd geleid door de voorzitter van het ministerie,      

ds. Lolkema. De dag werd geopend met een Bijbellezing uit Efeze 4. Aan 

de hand van deze Bijbeltekst gaf ds. Lolkema een uitleg over de functie 

van de diverse ambten. In Handelingen 11 komen we voor eerst het 

ambt van ouderling tegen. 

 

Wat kunnen ambtsdragers doen? 

Het takenpakket van de ouderling is volgens de kerkorde (editie jaar 

2000) heel breed. Er zijn veel taken in opgenomen die ook aan de domi-

nee toebehoren. De taakomschrijving van de PKN (Protestantse Kerk in 

Nederland) is veel korter, de functie binnen de VPG lijkt hierdoor aan-

merkelijk zwaarder en is meer individueel gericht. In de praktijk komt 

het neer op de kar trekken en niet zozeer op het bezoeken van gemeen-

teleden. 

In groepjes is er gediscussieerd over: wat hebben ambtsdragers en predi-

kanten over en weer van elkaar nodig?. Hieruit kwam o.a. naar voren dat 

communicatie erg belangrijk is, vooral tussen de drie wijkkerken onder-

ling. 

Hierna ging  Rev. Warren wat dieper in op de taak van een diaken, wat 

Vervolg Van de scriba 

Vervolg van pagina 14 
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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) 

Zr. C. H. Gravenhorst 

Br. H. B. Beaujon 

 

461 5013 

747 3950 

888 9447 

 

747 7427 

736 7108 

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: 747 0691 

cell: 512 4828  

E-mail: w.lolkema@gmail.com 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  Ds. W. Lolkema 

voorzitter van de wijkkerkenraad Fortkerk. Hun bevestiging was op 22 

april. Het is heel goed dat nieuwe  

mensen  

 

- met hun eigen talenten en ideeën –  
 

de wijkkerkenraad komen versterken. Zo komt er iets nieuws op gang 

en rust niet al het werk steeds op dezelfde schouders. Christine en 

Hensey: welkom in de kring!   

 

Een terugblik (3) 

Elders in dit blad kunt u er nog meer over lezen: onze fundraisings-

avond op vrijdag 27 april voor Yabi di Libertad in De Tamarijn. Ik maak 

nu even “misbruik” van mijn positie als eindredacteur van dit blad, 

want de kopydatum van deze editie van ons blad was al op 25 april.  

Tijdens een nacht in de week ervoor was ik al heel vroeg wakker en 

bedacht me: dit moet nog gedaan worden, dat moet nog geregeld wor-

den, hier moet ik nog iemand voor vragen en zou dit of dat wel luk-

ken? Het organiseren van zo’n happening is immers niet mijn dagelijks 

werk. Maar vooral samen met Luuk vd Wolde (en al eerder met Irene 

Broekhuijse) en anderen is het allemaal helemaal in orde gekomen. 

 

Van een oud-collega in Roosendaal heb ik geleerd niet altijd alles te 

laten afhangen van aantallen. Zij had de gave om daar heel ontspannen 

mee om te gaan. Een avond is niet per definitie goed als de zaal uitpuilt. 

En een avond is niet ineens “slecht” als het aantal gasten lager is dan 

verwacht.  Hebben de aanwezigen het naar hun zin gehad? OK! Waren 

de consumpties smakelijk? Hebben de aanwezigen een indruk gekregen 

van Yabi di Libertad en van het leven in Landhuis Papaya? Was de film 

mooi? Volgens mij kan ik al deze vragen volmondig met JA beantwoor-

den. Dan is de avond geslaagd. En hij was zeker genoeglijk! En we wis-

ten van tevoren dat er mensen een kaartje hadden gekocht die op de 

avond zelf niet konden komen. Hun bijdrage telt zeker mee voor de 

eindopbrengst, maar niet voor het aantal aanwezigen.  

En de netto-opbrengst? Twaalfhonderd-acht-en-zestig harde antilliaanse 

guldens en vijftig centen. (NAF 1268,50). Bestemd voor de stichting 

Yabi.  

Iedereen die heeft meegewerkt aan deze avond, op welke manier dan 

ook, incl. de sponsors: 

heel, heel, heel hartelijk dank!!   

 

Dit was  

diakonaal gemeente-zijn  

op z’n best. 
 

 

Een korte terugblik (1) 

Het was Pasen in de Fortkerk! We hebben het gevierd en gevoeld. Het 

feest begon al in de Paaswake op de zaterdagavond. Nico van Woer-

kom en zijn vrouw Yusmar (Vredenberg 15) deden openbare belijde-

nis. En Nico werd tevens gedoopt. Ook hun twee zoontjes Christian 

en Sebastian werden gedoopt.  Deze twee prachtige mannekes leken 

zich op de late avond wel zeer bewust van het belang van dit moment! 

Maar dat je mooie paaspak door al dat dopen nat wordt, dat is natuur-

lijk helemaal niet leuk. Gelukkig droogde alles snel op.  

En de dag daarna…Pasen! Het koor Forti Kantando (met Jan Boodt als 

begeleider) zette zijn beste beentje voor.  En Zinja Wierenga zorgde 

onder aan de trap van de Fortkerk voor smakelijke cakejes. Die waren 

door de kinderen en juffen van de nevendienst feestelijk versierd. Heel 

hartelijk dank!   

 

Een korte terugblik (2) 

Of ik blij met ze ben? Nou, ik dacht het wel! En niet alleen ik. Blij met 

wie dan? Met onze twee nieuwe ouderlingen. Hensey Beaujon (George 

Maduroweg 18) en Christine Gravenhorst (Kaya Gusanio 31). Hensey 

werd bevestigd na eerst Belijdenis te hebben gedaan. En Christine 

werd herbevestigd want zij was in het verleden al eens ouderling. En 

Het was een leuke paasviering. Juf Zinja had 150 cupcakes gebakken en de 

kinderen van de kindernevendienst hebben alle cupcakes versierd en die 

aan het eind van de dienst uitgedeeld. Het was een kleurige en gezellige 

bedoening. 
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Huwelijksdiensten 

Als u dit leest heeft de kerkelijke huwelijksviering van Nabila Felida & 

Roy Jansen al plaatsgevonden. En wel op donderdag 3 mei om 17 uur op 

Hyatt. Roy & Nabila komen uit Breda, Nederland.  We wensen hen graag 

geluk met hun huwelijk en hopen van harte dat zij een door God geze-

gende toekomst tegemoet gaan. Ook de familie uit Nederland en de fa-

milie van de Kaya Seru Dingu betrekken we graag in deze felicitatie.  

Op donderdag 7 juni is om 16.00 uur de kerkelijke viering van het huwe-

lijk van Bryan Brouwer en Kirby Sannen, Ajaxweg 25. Deze vindt plaats 

in de Fortkerk. Via de belijdeniscatechese heb ik dit a.s. bruidspaar in het 

afgelopen seizoen wat beter leren kennen. Twee fijne mensen aan wie je 

als het ware kunt zien dat ze echt bij elkaar horen. En ze hebben ook al 

best weet van wat er zoal in een mensenleven kan gebeuren. Van harte 

wensen we hen en hun familie een prachtige en zonnige trouwdag toe en 

Gods nabijheid voor de toekomst. We hopen en vertrouwen erop dat 

die gezamenlijke toekomst heel wat jaren zal gaan duren.  

 

Andere kerkdiensten 

Daarvoor verwijs ik u naar het kerkdienstenrooster. Twee kerkelijke 

feestdagen noem ik nog extra. Dat is allereerst Hemelvaartsdag, op don-

derdag 17 mei. De dienst van Emma en Fort is om half tien in de Fort-

kerk. Het is altijd weer bijzonder om op zo’n door-de-weekse morgen in 

de kerk te zijn en te vieren hoe Jezus deze aarde verlaat om te gaan naar 

de hemelse werkelijkheid. Daar is Hij het die, zoals de RK kerk dat ver-

woordt, voor ons ten besten spreekt. De keerzijde hiervan is dat men-

sen zonder Hem op deze aarde achterblijven. Maar, zegt een bekend 

lied: Al heeft Hij ons verlaten…Hij laat ons nooit alleen.    

En dat klopt. Natuurlijk! Want tien dagen later is het Eerste Pinksterdag. 

Opnieuw komt God naar ons toe, maar nu in de gestalte van de Heilige 

Geest. En juist door die Geest kan God op vele plekken en op vele ma-

nieren zijn werk doen. Ook op ons eiland. Op deze zondag zullen drie 

van onze gemeenteleden Openbare Belijdenis doen. Die gemeenteleden 

zijn Kirby Sannen en Bryan Brouwer, Ajaxweg 25 (zie boven) en Mascha 

van den Berg, Gaitoweg 19. En Mascha zal bij die gelegenheid tevens 

worden gedoopt. Mocht er nog een vierde gemeentelid belijdenis gaan 

doen dan hoort u dat tijdig in de kerkdienst. En ook is voor die zondag 

de kinderdoop aangevraagd voor Nathan Benoit, Wiriweg 20, zoon van 

Roel Baumgart en Ruella Benoit.   

We wensen de nieuw-belijdende leden en de fam. Benoit-Baumgart van 

harte geluk met deze bijzondere Pinkster-gebeurtenissen.   

Op 3 juni is er geen dienst in de Fortkerk, maar een VPG-dienst in de 

Emmakerk vanwege het bezoek van kerkelijke jongeren van Bonaire aan 

ons eiland en onze VPG.  

 

Overige activiteiten. 

Buurten bij een bakkie 

we doen het nog een keer! En wel op woensdagmorgen 23 mei van tien 

uur tot half twaalf bij mij thuis, Santa Rosa Resort 51-B. En nu met nog 

wat meer aandacht voor het bijbelgedeelte dan de vorige keren. Inloop is 

mogelijk tot kwart over tien. Welkom.  

 

Het Middaggebed 

is dit seizoen nog op 2 en 16 mei en 6 juni. Telkens om 12.30 uur in de 

Fortkerk. Op 6 juni zal het in het Papiaments worden gedaan. Daarna 

gaan we hiermee weer verder in september.  

 

De kringen Tamarijn en Zeelandia 

komen bijeen op resp. dinsdag 8 mei en maandag 21 mei.  

En op resp. dinsdag 5 juni (Tamarijn) en maandag 18 juni (Zeelandia). De 

aanvang is steeds om tien uur in de ochtend.  

 

De belijdeniscatechese 

heeft haar laatste bijeenkomst op donderdagavond 10 mei om kwart 

voor acht in de bekende zaal in de Fortkerk.  

 

En de gespreksgroep Johannes 

gaat nog steeds verder. De volgende datum prikken we op woensdag 2 

mei.  

Ter Gedachtenis 

 

Gerardine Clemence Debrot – Debrot,  

18 mei 1922 – 25 maart 2012 

Cas Coraweg 90 

 

In de heel vroege nacht van zaterdag op zondag 24-25 maart overleed 

mw. Debrot in de hoge leeftijd van bijna 90 jaar. We namen afscheid van 

haar op vrijdagmorgen 30 maart in crematorium Crefona te Brievengat. 

Bij die gelegenheid lazen we een deel van de prachtige Psalm 139. En de 

bekende woorden van Jezus uit Lucas 20: Hij is geen God van doden 

maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven. Wat een prachtig 

Evangelie.   

 

Mw. Debrot werd op Curacao geboren, maar woonde de eerste jaren 

van haar leven op Bonaire, waar haar vader plantagehouder was. Ze 

heeft daarna op diverse plekken op ons eiland gewoond. In de zomer 

van 1954 trouwde ze met haar man Isaac Carel, later: opa Di. Dat huwe-

lijk heeft 35 jaar mogen duren. Want in 1989 overleed dhr. Debrot aan 

de gevolgen van een ernstige ziekte. En dat op de voor onze begrippen 

nog niet al te hoge leeftijd van bijna 72 jaar. 

Praten met de naaste familieleden over hun geliefde moeder en oma 

Kidine was een genot.  In ons gesprek op 28 maart kwamen talloze 

mooie en liefdevolle herinneringen boven. Over hoe mw. Debrot was 

als mens: over de dame die ze was. Heel netjes, ook thuis. Zeer vitaal! 

Heel protestants ook, trouwens.  

Wat vond ze het fijn als er mensen bij haar op bezoek kwamen. Ze was 

ook oprecht geinteresseerd in anderen. Ze was een fijne moeder en 

oma. Van haar kleinkinderen heeft ze volop genoten. En zij van haar. Als 

oma bracht ze hen naar allerlei activiteiten en hobbies; ze reed auto tot 

haar 83e jaar. De kleinkinderen gingen met oma naar de dierentuin. En 

daar genoten ze samen van de dieren. En van een ijsje. Maar in de laatste 

maand van haar aardse leven ging ze zienderogen achteruit. Totdat op 

25 maart dit intensief-geleefde leven ten einde ging. 

We wensen allen die haar nu missen kracht van God toe. Mag oma  

Kidine rusten in de vrede van haar Heer en Heiland.  

  

 

En het lijkt me ook helemaal niet gek om het aanstaand VPG-

jeugdkamp nog extra onder jouw en uw aandacht te brengen. Een ge-

weldige en uitgebreide activiteit van 12 t/m 15 juli die wordt georgani-

seerd door de pas opgerichte VPG-jeugdraad onder leiding van mijn col-

lega Wouter Smit. Elders in dit blad leest u (of liever gezegd: jij) er nog 

veel meer over!  

 

Brieven boven water 

Als u Nederland 2 via uw televisietoestel kunt ontvangen, kijkt u dan op 

donderdag 10 mei om 14.25 uur naar Nederland 2 (20.25 uur Neder-

landse tijd). In het tv-programma “Brieven boven water”  ziet u o.a. de 

Fortkerk en haar geschiedenis. Deze uitzending heeft te maken met do-

minee Specht die hier in de zeventiende eeuw acht jaar lang heeft ge-

werkt. Wie was hij? Wat deed hij? Hoe was het (kerkelijk) leven in die 

tijd?  U zult op tv interessante historische informatie zien. En enkele be-

kende gezichten.  

 

Ten slotte 

Graag wens ik u en jou alle goeds. En hoewel ze nog even op zich laten 

wachten: goede en gezegende Pinksterdagen.   

W. Lolkema.  
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Straks is het Pinksterfeest. We vieren dan de uitstorting van de Heilige 

Geest. De woorden van de profeet Joël worden vervuld. Gods Geest 

zal rijkelijk uitgestort worden over deze wereld. Iedereen mag deel 

hebben aan zijn werking. Niemand wordt uitgezonderd. In het Oude 

Testament werd de Geest nog mondjesmaat uitgedeeld, met name aan 

koningen, priesters en profeten. Maar nu mogen we Hem allemaal er-

varen. Maar: staan we voor Hem open? Of sluiten we ons voor Hem 

af? Het Pinksterfeest wordt wel het geboorteuur van de Kerk ge-

noemd. De kerk van Christus ontstond. De apostelen trokken de wij-

de wereld in om het Evangelie te verkondigen. Zo mogen ook wij ho-

ren van de blijde boodschap. Het pinkstervuur mag ons aanwakkeren 

en maken tot enthousiaste gelovigen. Als ons geloofsleven is ingedut, 

mag het nieuwe impulsen krijgen. We mogen de Bijbel weer ter hand 

nemen, we mogen God weer zoeken in het gebed, we mogen de kerk 

weer opzoeken. Misschien is het lang geleden dat we ons zo bezig hiel-

den met ons geloof, maar de Pinkstergeest kan ervoor zorgen dat ons 

geloof vernieuwd wordt. Als kerkleden mogen we elkaar helpen om 

het geloofsleven in stand te houden. We mogen elkaar bemoedigen en 

aanvuren.  

 

En daarvoor zijn er de activiteiten van de Emmakerk. We 

kunnen hierbij denken aan: 

 

Gebedsgroep 

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

rie. We bidden voor kerk en wereld, voor anderen en voor onszelf. 

Voor God mogen we onze noden en onze blijdschap neerleggen. 

 
Bijbelstudie 

We komen elke veertien dagen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de 

consistorie om een Bijbelgedeelte te bespreken. Op het ogenblik zijn 

we bezig met de eerste brief van Johannes. We zijn hier bijna mee 

klaar. Dan volgen nog de tweede en derde brief van Johannes. Daarna 

hopen we de Openbaring van Johannes te bespreken. De data zijn: de 

donderdagen 3, 17 en 31 mei. 

 
Beknopte cursus theologie voor gemeenteleden 

Elke veertien dagen komen we bijeen in de consistorie voor een be-

knopte cursus theologie voor gemeenteleden. Als ik dit schrijf, gaan we 

beginnen aan het blok kerkgeschiedenis. Iedereen is welkom. De data 

deze maand zijn: de donderdagen 10 en 24 mei.   

 
Belijdeniscatechisatie 

Elke woensdag is er belijdeniscatechisatie. We komen bijeen in de con-

sistorie van 20.00 tot 21.00 uur. 

 

Seniorenmorgen 

Op 14 mei a.s. is er weer een seniorenmorgen. We beginnen om 9.30 
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uur in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte, we bidden en 

we zingen. Vooraf wordt er koffie geschonken en in de pauze fris met 

een pastechi. We mogen God en elkaar ontmoeten. U bent welkom! 

 
Busreis 

De wijkkerkenraad is bezig met het plannen van een busreis voor 60+-

ers uit onze wijkgemeente. Deze tocht zal plaatsvinden op een zaterdag 

onder leiding van een ervaren gids. U hoort nog over de datum en ande-

re details. Het wordt waarschijnlijk in het najaar. 

 
Zangdienst 

De zangdienst van 27 april is wegens omstandigheden verschoven naar 4 

mei.  Ook op 25 mei is er een zangdienst, de laatste van dit seizoen. De 

zangdiensten beginnen om 19.30 uur in de Emmakerk. Liederen kunt u 

tijdig opgeven bij mij. Allen welkom! De zangdienst bestaat uit veel zin-

gen en een korte meditatie, alsmede twee Schriftlezingen. We zijn blij 

dat zr. Jeanette Kroes ons steeds wil begeleiden op de vleugel. 

 

Bij de diensten 

Op 6 mei a.s. is er weer een papiamentstalige dienst. Deze wordt geleid 

door mij en begint om 17.00 uur. 

Op 13 mei a.s. is het moederdag. Dan hoopt ds. Wouter Smit voor te 

gaan. 

Op 17 mei a.s. is het hemelvaart. Dan vieren we dat Christus naar de 

hemel is gegaan. Hij heeft zijn plaats bij God de Vader weer ingenomen. 

Hij bepleit daar onze zaak. Er is deze dag dienst in de Fortkerk. 

Op 20 mei a.s. zal er een koor in onze Emmakerk zijn. We hopen te ge-

nieten van veel mooie liederen. 

Op 27 mei a.s. is het Pinksteren. We vieren dan de uitstorting van de 

Heilige Geest (zie boven). Op deze zondag hoopt Rochelle Douglas belij-

denis van haar geloof af te leggen. Het zaad van het geloof, dat in haar 

hart is gelegd, heeft de Geest doen ontkiemen. Daar zijn we blij en dank-

baar voor. Temidden van de gemeente zal Rochelle haar jawoord geven 

aan haar Heer. Ze wil beloven Hem te dienen, ook in het verre Neder-

land, waar ze straks gaat studeren. 

Op 3 juni a.s. is er een speciale VPG-dienst in de Emmakerk. Deze wordt 

geleid door ds. Wouter Smit en mij. De jeugd van de Protestantse Ge-

meente van Bonaire zal dan te gast zijn bij ons. 

We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar. 

 
Een vriendelijke groet voor u allen, 

Ds. Hans Végh. 

 

 
 

Wij attenderen u op onze advertentierubriek VoorElkaar, waar ds. J. Jonkman 

drie boeken te koop aanbiedt. Mocht u een extra bijdrage willen geven voor de 

Emmakerk, dan bijzonder graag. 

 

 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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blij van. 

Wij blijven u gedenken in onze gebeden en begroeten u graag in onze 

diensten. 

 

SENIORENOCHTEND 

De seniorenochtend bestond uit een kleine groep en dat was wel te be-

grijpen. Door ons Paasfeest was onze ochtend deze maand op de derde 

maandag en onze dames hadden andere afspraken. Ladies, we gaan  ge-

woon verder op de tweede maandag, tot ziens!! 

 

EBENEZER CHURCH 

Op naar de grote dag, 75 jaar jong!! Wat een feest zal het worden, veel 

succes met de voorbereidingen. Alvast masha pabien namens Emma. 

 

 

OPSTANDING 

Op school vertelde mijn collega de Paasgeschiedenis. De kinderen luis-

terden aandachtig. Ten slotte vertelde de juf dat alle mensen eens uit het 

graf zullen opstaan. Christiaan stak zijn vinger op en zei: “Nou, dat kunt 

u wel zeggen, maar mijn opa is net gestorven. En hoe kan zo iemand nou 

weer levend worden?” 

De juf dacht even na over wat ze zou zeggen. Toen stak Karin haar vin-

ger op en zei: “Ik heb weleens een rups gehad, die op het laatst niets 

anders meer was dan een dooie pop. En toch heeft God uit die pop een 

vlinder tevoorschijn laten komen. Dan kan Hij toch zeker ook een dood 

mens wel levend maken? Veel mooier dan hij vroeger was.” Een duidelij-

ker antwoord was niet nodig.  Zo is het! De Here Jezus is uit het graf 

opgestaan en later ten hemel gevaren. Zó zal het gaan met alle mensen, 

die Hem liefhebben. Ze zullen weer levend worden en voor altijd bij 

Hem zijn. 

Weest blij in de Heer en ga voor de vrede, 

 

Warme groetjes uit de Emmakerk, Jet Baank. 

KERKDIENSTEN 

Laten we starten bij zondag 25 maart. Echt een feest met de leerlingen 

van zr. Jeanette Kroes. Na de dienst gingen ze nog lekker door met mu-

ziek van dushi Kòrsou; er werd fijn meegezongen, vooral het bekende 

lied “A boso”. Jongelui, masha danki voor jullie mooie muzikale bijdrage 

en tot gauw!! 

Op Palmzondag was de kerk versierd met palmtakken. De kinderen kwa-

men door de voordeur al zwaaiend met palmtakken de kerk binnen. Zij 

zongen daarbij ons Palmzondaglied ”Nanga Palm, wi de go”. 

Op Paasmorgen werd de Paaskaars – een lange en slanke - binnengedra-

gen door Dave.  

Masha danki Dave! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEEN TOEVAL 

In een donkere nacht stond een scheepsjongen op het dek van een 

stoomschip dat de Mississippi afvoer. Opeens voelde hij dat een neerval-

lend touw zich om zijn voeten slingerde en hem omver trok zodat hij 

overboord viel in de stroom. In doodsangst klemde hij het touw met 

beide handen vast, maar voelde tegelijkertijd dat hij steeds dieper zonk. 

Zwemmen kon hij niet en hij wist dat het touw eerst helemaal afgerold 

moest zijn, wilde hij houvast hebben om zich op te trekken. Maar dan 

was hij al lang in de diepte gezonken en verloren. 

Plotseling voelde hij een ruk. Het touw stond strak en met de laatste 

kracht die hij nog bezat, trok hij zich omhoog. Nee, het was geen inbeel-

ding; het touw hing als door een onzichtbare macht vastgehouden strak 

naar beneden. Hij wist veilig het dek te bereiken, waar hij doornat en 

bevend stond te staren naar het wonder. 

Bij het onzekere licht van de maan ontdekte hij dat het touw was vastge-

klemd in een gleufje van de scheepswand. Alleen met grote moeite kon 

hij het eruit krijgen. 

De volgende morgen probeerde hij het touw zelf in de gleuf te werpen 

maar het lukte hem niet, hoe lang hij er ook mee bezig was. Ten slotte 

viel hij op de knieën en riep uit: “Grote en barmhartige God, het kan 

niet anders of U hebt mij deze nacht door een wonder het leven gered. 

En als U het de moeite waard hebt gevonden mijn leven op zo’n wonder-

bare manier te redden, dan hebt U zeker nog een ander doel met mij. 

Hier ben ik, doe met mij wat U wilt!”. Deze jongen was de latere presi-

dent van Amerika, James Garfield, die zijn weg met God is gegaan. Geen 

toeval! Toeval bestaat niet, God heeft met ieder een plan. Hij heeft ons 

lief en daarom zond Hij Zijn Zoon, de Here Jezus, op aarde. Hij wil 

iedereen die Hem aanneemt gelukkig maken. 

 

JONGELUI 

Hoe gaat het met de proefwerken, toetsen en het instampen voor de 

examens? 

Heel veel succes! Als je elke dag wat aanpakt, valt het schoolleven echt 

mee. 

 

ZIEKEN en BEJAARDEN 

Wat blijft het lang licht deze dagen, he lieve mensen. Daar wordt u vast 

Nieuws Jet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Men zegt altijd 

vechten als kat en hond 

maar dat is niet altijd waar, 

Ze kunnen ook lief zijn voor elkaar. 

Ze willen ons een voorbeeld geven 

om ook op deze manier met elkaar te leven. 

Lady en Miepie, van zr. Sylvie Bolwerk “Bolletje” 
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 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 

Church Camp 

Komende zomer willen wij als jeugdraad van de VPG een VPG church-

camp organiseren voor kinderen/jongeren van 6 – 16 jaar oud. Van don-

derdag 12 Juli tot en met zondag 15 juli op kampeercentrum Brakkeput. 

Wanneer we voldoende vrijwilligers vinden, kunnen de kinderen ook 

blijven slapen.  Overdag zullen de kinderen in leeftijdsgroepen van 6-11 jr 

en van 12-16 jr ingedeeld worden, voor sport en spel en Bijbelklassen. 

Wij vragen een eigen bijdrage van 25 NAF per kind. Als u dit teveel 

vindt, dan mag dat niet de reden zijn dat uw kind(eren) niet mee kan 

doen en kunnen we iets voor u regelen. 

Graag nodigen wij uw kind(eren) uit om mee te doen. Natuurlijk zou het 

fantastisch zijn als u zelf ook bereid bent om ons te ondersteunen. Als u 

of uw kind mee wil doen, wilt u dan het intekenformulier invullen of u 

aanmelden bij de leden van de jeugdraad?(Ludmilla Sampson, Farida da 

Costa Gomez of ondergetekende) Uiterlijke  

opgave  

voor Pinksteren (27 mei) 
 

Kids4Christ 

22 april was de eerste Kids4Christ dienst nieuwe stijl, waar een leerjaar 

van een VPCO school in de voorbereiding van de dienst wordt betrok-

ken. Een aantal kinderen van de groepen 6 van de Marnix FO heeft een 

koortje gevormd en meegewerkt met de gebeden. De dienst was ge-

slaagd, de kinderen hebben genoten, alleen de opkomst was laag. Het 

verbaast mij dat ik buiten de betrokken kinderen uit groep 6 slechts 

twee  kinderen van een VPG-kerk heb gezien in deze dienst. Ouders van 

(jonge) kinderen in de VPG: helpt u mij door mij te vertellen waarom u 

niet naar deze diensten komt! Waar ligt dat aan? Aan het tijdstip? Aan de 

voorganger? Aan het format? Ik haal alles uit de kast voor deze kerkdien-

sten,  niet voor mijzelf, maar voor u en uw kind(eren): ik doe een be-

roep op u in Jezus’ naam om uw verantwoordelijkheid te nemen en te 

reageren op dit bericht. De volgende Kids4Christ dienst zal plaats heb-

ben op zondag 20 mei om 16.30 uur in de Emmakerk.   

 

Passie en groei 

In maart is er voor het personeel van het Voortgezet Onderwijs van de 

VPCO scholen een bezinningsdag georganiseerd onder het thema: 

“Passie en groei”.  De Emmakerk was het toneel voor de ‘worship’ mo-

menten en de toespraak van onze directeur, mw. Diana Lorier-Kooi.  

Voor de workshops konden we gebruik maken van de lokalen van de 

Marnixschool aan de andere kant van de Arowakenweg. In haar toe-

spraak hield mw. Lorier de docenten voor dat identiteit te maken heeft 

met ruimte maken voor het verhaal van de Bijbel, maar ook voor elkaars 

verhalen. Je leert iemand kennen door goed naar die persoon te luiste-

ren, naar wat hij of zij te vertellen heeft. Zo heeft iedere mens, maar ook 

iedere school zijn eigen verhaal en het is zaak om daar oren naar te heb-

ben. Daarna konden docenten in twee rondes een workshop volgen. De 

onderwerpen varieerden van een Bijbelstudie tot  

Beste kinderen en jongeren., 

 

De zomervakantie is voor je gevoel misschien nog wel erg ver weg, maar 

wij zijn er al wel mee bezig. Ik weet niet of je je wel eens verveelt tijdens 

de vakantie, maar daar hebben wij een oplossing voor: het eerste VPG-

churchcamp op Brakkeput! Van 12 tot 15 juli hebben we een cool pro-

gramma, met sport en spel, Bijbelstudies en gesprekken over allerlei din-

gen die belangrijk voor je zijn. En als klap op de vuurpijl een kerkdienst 

die we helemaal zelf in elkaar gaan zetten, met drama, leuke liedjes en 

wat je nog meer kunt verzinnen. We hebben verschillende leeftijdsgroe-

pen:  

van 6-11 jr en  van 12-16 jr. En als je 17 of 18 of ouder bent, dan ben je 

vast in staat om mee te werken met de leiding. De kosten zijn 25 NAF 

per persoon en daar krijg je vier dagen lang bed, bad en brood voor.  

Wil je meedoen, dan kun je je opgeven bij de leden van de jeugdraad:  

Wouter Smit (jeugdpredikant VPG)  

 

woutersmit67@hotmail.com  tel 5232763 

Ludmilla Sampson (Ebenezer Church)   

leasampson@hotmail.com tel 5279173 

Farida da Costa Gomez (Emmakerk)    

faridadcgomez@hotmail.com tel 5261566 

4Jou! ds. C.W. Smit 

Deelnemer(s) (kinderen) 

Naam:         leeftijd:  

Naam:        leeftijd: 

 

o heeft wel/geen toestemming om te zwemmen 

o gebruikt medicatie, nl ………….  

o heeft een dieet, nl…………… 

 

Vrijwilliger (volwassen)  

Naam:          Telnr:  

 

Beschikbaar op  O  donderdag van ……uur tot …......uur 

    O  vrijdag van ……….. uur tot ……..uur  

    O  zaterdag van ……….uur tot …….uur 

 O  zondag van ………..uur tot ……...uur 

   O Kan ook blijven overnachten 

   Vervolg pagina 15 

mailto:woutersmit67@hotmail.com
mailto:leasampson_@hotmail.com
mailto:faridadcgomez@hotmail.com
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Even voorstellen…. 

Mijn naam is Lia Vliegenthart en ik ben gekozen als nieuwe voorzitter 

van de diakonie. Ik voel mij vereerd dat ik deze functie mag gaan bekle-

den als opvolgster van Hanco de Lijster. Ik voel mij een echte diaken. 

Daarmee bedoel ik dat ik heel graag daar inspring waar daaraan behoefte 

is. En dat ik mensen in nood zou willen bijstaan om te komen tot con-

crete oplossingen.  

Als diakenen willen wij allereerst bekijken hoe wij de eerste nood van 

mensen kunnen lenigen. Daarna bekijken we wat (en zo ja hoelang) wij 

nog meer kunnen doen. Je wilt de mensen graag vis geven om te eten, 

maar het is nog beter om hen zelf te leren vissen! Door middel van ge-

sprekken en “screening “ van de behoeftigen ontdekken we het verhaal 

achter de armoede. 

 

Collecten en voedselpakketten 

Elke zondag wordt er in de kerk gecollecteerd voor de diakonie. Dit geld 

wordt grotendeels besteed aan het inkopen van levensmiddelen zodat 

wij maandelijks als kerkgemeenschap heel wat gezinnen kunnen bijstaan.  

Per maand pakt een groep vrijwilligers ongeveer 105 voedselpakketten 

in, waarvan 65 pakketten vanuit de VPG  worden bekostigd. De overige 

pakketten worden gesponsord door de MCB. Aangezien de prijzen van 

levensmiddelen stijgen, blijft het een spannende vraag hoe lang wij de 

hoeveelheid produkten -  elk voedselpakket bestaat uit zestien levens-

middelen, met daarnaast een tube tandpasta, toiletzeep , afwasmiddel, 

waspoeder en zes eieren – nog kunnen leveren.  Zullen wij overgaan tot 

een kleiner blik poedermelk? Wat zouden we kunnen weglaten???? 

U begrijpt wel dat wij dus HEEL blij, dankbaar en tevreden zijn met alle 

steentjes die worden bijgedragen. En: we kunnen altijd vrijwilligers ge-

bruiken bij het inpakken van de voedselpakketten. Dit gebeurt elke 

tweede dinsdag in de maand in de Oleander. 

De buitencollecte op de eerste zondag van de maand is ook bestemd 

voor de voedselpakketten. Daarnaast is  een keer per maand de buiten-

collecte bestemd voor een organisatie die wij ook willen steunen.  Als u 

dit bericht leest, hebben wij op 22 april in alle drie de kerkgebouwen  

gecollecteerd voor  Evangelisatie door The Gideons. The Gideons zor-

gen voor het verspreiden van Bijbels op scholen, in hotels en in zieken-

huizen. Het werk van The Gideons  is in februari  op de diakoniezondag  

extra onder uw aandacht gebracht. Vanaf eind november en in december 

wordt elke opbrengst van de buitencollectes besteed aan de kerstpak-

ketten. Iedereen vindt het fijn om in de feestmaand iets extra’s te krij-

gen. Daar proberen wij met ons allen, met uw hulp, bij te helpen. 

 

Kunt u iets missen?  

Kleding, schoeisel of speelgoed: alles is welkom!  Wij zorgen ervoor dat 

de spullen  terecht komen bij degenen die deze hard nodig hebben.  

Heeft u vragen of wilt u ons team komen versterken? Dan bent u ook 

heel welkom! Voelt u zich vrij mij te bellen. Ik ben bereikbaar via tele-

foonnummer 525 3338. Lia Vliegenthart 

Diakonie 

Helpen waar geen helper is 

 Voorzitter: Lia Vliegenthart-de Mees 

vlieg@scarlet..an; 525-3338 

Secretaris:  

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 

 

Centrale Kerkenraad 

Voorzitter 

Hanco de Lijster 

Scriba 

Krijnie Wout-de Geus 

Ebenezer Church 

Ludmila Sampson 

Emmakerk 

Farida Da Costa Gomez 

Fortkerk 

Maritza Bakhuis-Beaujon 

Consistorie 

Jet Baank 

Ministerie van predikanten 

Wim Lolkema  

Kerkvoogdij/Fortkerk 

P. Jan Boodt 

Diaconie 

Lia Vliegenthart-de Mees 

 

hanco.de.lijster@gmail.com  

 

krijniewout@hotmail.com  

 

L.sampson@vidanova.net 

 

faridadcgomez@hotmail.com 

 

maritza@janbeau.com  

 

korabrivo@hotmail.com 

 

w.lolkema@gmail.com 

 

pjboodt@gmail.com 

 

vlieg@scarlet.an 

 

Cel. 510-4753 

 

Cel. 513 8909  

 

Cel. 527 9173 

 

Cel. 526 1566 

 

Tel. 461 5013  
 

Tel. 7676920  

 

Tel. 7470691 

 

Tel. 747 3950 

 

Tel. 525-3338 

In de laatste alinea van mijn rubriek in de vorige editie van VPG Nieuws 

gaf ik aan dat ik deze maand wat wilde schrijven over mijn visie op de 

toekomst van de V.P.G. Toen ik in mei 2009 in de Emmakerk bevestigd 

werd als diaken, heb ik na de bevestiging de aanwezige gemeenteleden 

verteld dat ik een droom had. In die droom zag ik een gezonde en groei-

ende gemeente onder de geestelijke leiding van een dominee die tot aan 

zijn of haar emeritaat aan de gemeente verbonden blijft. Een gemeente 

die in verscheidenheid iets te bieden heeft wat mensen van verschillende 

komaf: jong en oud, arm en rijk - in andere gemeenten niet vinden. Een 

gemeente die warm is door onderlinge gemeenschap en die gegroeid is 

door de verbreiding van het Evangelie. Een gemeente waarvan de leden 

bij elkaar terecht kunnen voor steun, begrip en liefde. Een gemeente die 

werkt op ons eiland. Niet alleen door het fantastische werk van de dia-

conie, maar ook door het werk van de andere leden die zich bekomme-

ren om hun medemens, ook al is hij of zij (nog) geen lid van onze kerk. 

Een gemeente waarin nieuwe leden opgevangen en begeleid worden 

door de dominee, ouderlingen en oudere leden. Een gemeente die het 

door haar oudere leden opgestarte werk in ere houdt door dat voort te 

zetten. Een gemeente die haar leden opleidt en begeleidt voor hun taken. 

Een gemeente die iedere dag van de week, binnen en buiten het kerkge-

bouw, bezig is inhoud te geven aan de Grote Opdracht die zij gekregen 

heeft van God, onze almachtige Vader. 

 

Nadat ik dit weer eens heb nagelezen, realiseer ik me dat dit visioen ook 

voor de V.P.G. met haar drie kerkgebouwen een mooie droom is. Een 

droom die het waard is om werkelijkheid te worden. Wat zou het mooi 

zijn wanneer er onder u en jou ook mensen zijn die zo’n droom hebben 

voor de V.P.G. en die deze droom met ons willen delen. Want dit zijn 

dromen die werkelijkheid kunnen worden wanneer we er met elkaar, 

onder leiding van de Heilige Geest, aan gaan werken. In de C.K. vergade-

ring van 16 april hebben de leden elkaar verteld welke toekomst zij onze 

V.P.G. toewensen. Het was heel leerzaam dit van elkaar te horen. Samen 

kunnen we binnen onze gemeente bouwen aan het Lichaam van Jezus 

Christus. Dat Lichaam is zijn kerk. En wij met ons allen zijn daarvan een 

deel. Wat zal het mooi zijn als onze kerken op zondag weer vol zijn met 

kerkgangers van alle leeftijden. Dit lijkt in deze tijd een onmogelijke op-

gave, want we verkeren niet in de beste omstandigheden. Maar laten we 

denken aan wat er in Prediker 11:4 staat: “Als u steeds blijft wachten op 

de beste omstandigheden, krijgt u nooit iets gedaan.”(Wie altijd op de 

wind let, komt nooit aan zaaien toe). Laten we ons vertrouwen stellen 

op God. Jezus zei in Marcus 10:27: “Wat bij mensen onmogelijk is, is mo-

gelijk bij God.”. 

 

Op dit moment wordt er door Saskia de Rijke van Connect Business 

Advisory gewerkt aan een beleidsplan voor de V.P.G. We zijn Saskia erg 

Nieuws van de Praeses 

Om samen te delen 

mailto:krijniewout@hotmail.com
mailto:maritza@janbeau.com
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dankbaar dat zij dit gratis voor ons wil doen en ik kijk uit naar de afron-

ding ervan. Want ik verwacht dat dit een grote steun voor ons zal zijn. 

 

Ik ben erg blij dat er in april drie nieuwe ambtsdragers zijn bevestigd en 

wil hen van hieruit veel succes en bovenal Gods leiding toewensen. Ook 

wil ik Lia Vliegenthart van harte bedanken nu zij het voorzitterschap van 

de Diakonie van mij heeft overgenomen. Lia, ik wens je Gods zegen toe. 

 

Op zaterdag 21 april is er een ambtsdragersbijeenkomst geweest, geor-

ganiseerd door het ministerie van predikanten. In het verleden werden 

deze dagen regelmatig gehouden maar de afgelopen jaren is het daar niet 

van gekomen. Fijn dat dit weer is opgepakt. Het was een leerzame och-

tend met als onderwerp de drie ambten binnen de V.P.G. Ik bedank de 

voorgangers voor hun leerzame inbreng en de andere aanwezige ambts-

dragers van onze drie wijken voor hun deelname aan deze ochtend. Het 

verslag van deze dag leest u op pagina 7. 

 

Moge Gods zegen u / jou ten deel vallen! 

De vergadering van 16 april jl.  

was de eerste die werd  geleid door onze nieuwe praeses, de heer Han-

co de Lijster. Dit kon u al lezen in de vorige VPG Nieuws.  

Een van de agendapunten was: waar willen we naar toe met de VPG? We 

hopen dat het kerkbezoek weer zal toenemen en dat in ieder gezin het 

kerkbezoek op zondag tot een vast onderdeel van die dag gaat behoren. 

De CK maakt zich zorgen over het aantal actieve leden van de VPG; naar 

onze mening zijn dat er namelijk veel te weinig. Hoe krijgen we bijvoor-

beeld de jeugd terug in de kerk? Ons gemeentelid Saskia de Rijke heeft 

belangeloos aangeboden om een onderzoek te doen naar hoe de VPG er 

voor staat. Zij is nu bezig met interviews en we hopen dat we haar ver-

slag de volgende maand mogen ontvangen.        

 

Uitvaarten en huwelijken                                                                                                                                                             

Verder vragen wij uw aandacht voor het volgende. Indien u in één van 

onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten 

inzegenen of een uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, 

dan dient u eerst contact op te nemen met de dominee van de betreffen-

de wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt zeker ook als u van plan bent 

een andere voorganger dan uw wijkpredikant te vragen. In verder over-

leg wordt daarna bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvin-

den. 

 

De ambtstermijn van ambtsdragers 

Aan de diverse wijkkerkenraden heeft de CK een lijst gevraagd met de 

namen van de ambtsdragers. Tevens wil de CK weten hoe lang deze ker-

kenraadsleden al ouderling of diaken zijn. Volgens onze Kerkorde mag 

een ambt maximaal 4 jaar worden bekleed, met nog twee maal één jaar 

verlenging. Het sterke vermoeden bestaat dat sommige ambtsdragers 

(noodgedwongen) veel langer “zitten”. Na ontvangst van de lijsten zal 

bekeken worden welke ambtsdragers zullen aftreden. Wij zijn daarom 

ook op zoek naar “nieuw bloed”.  

 

Radio Semiya                                                                                                                                 

Het ministerie is in gesprek met Radio Semiya over het plan om weer 

wekelijks een kerkelijke radio-uitzending te starten van ca. dertig minu-

ten. Zodra startdatum en uitzenddag en -uur bekend zijn, hoort u daar 

meer over. 

 

Ten slotte 

Met betrekking tot aangelegenheden die direct de CK betreffen kunt u in 

het vervolg mailen naar: vpg.curacao @gmail.com. 

 

Krijnie Wout - de Geus, scriba. 

Het verslag van de ambtsdragersdag leest u op pagina 7. 

Van de scriba 

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 

 

Fundraising Yabi di Libertad 

J. Boodt-Kuyken 

Vrijdagavond 27 april 2012,  

net thuis van een heel gezellige avond in de Tamarijn 

 

Het doel van deze avond was Fundraising voor het project Yabi di Li-

bertad, sleutel naar de vrijheid. Een project opgezet door en voor men-

sen die aan den lijve ondervonden hebben wat verslaving en gevangenis-

straf met een mens doen. 

Met groot enthousiasme organiseerden onze dominee Wim Lolkema, 

onze ouderling Luuk van der Wolde en onze kerkgangster Irene Broek-

huijse (inmiddels in Nederland) een speciale fundraisingavond. 

Vrijdagavond half zes ’s avonds in de Tamarijn. In de kerkdienst vertelde 

Wim wat voor plezierigs we ervan konden verwachten. In de kerkbode 

werden vrijwilligers gevraagd..... 

Echter, de voorverkoop van entreekaartjes verliep in eerste instantie 

nogal moeizaam. 

 

Vrijdagmiddag 5 uur. In korte broek liep Wim Lolkema met een grote 

doos met flessen  frisdrank, servetjes, vuilniszakken en zelfs wc-papier te 

sjouwen. 

Binnen waren moeder en zoon Kolenbrander bezig een stand op te zet-

ten waar warme, krokante kroketten uit hun eigen fabriek Pointsnack 

verkocht werden. Er stond een doos met heerlijke kala’s van de dames 

Toppenberg en een enorme doos cupcakes van mw. Walters. Er werd 

nog een taart gebracht om te verdelen. Daar heb ik trouwens een flink 

stuk van gesnoept. Hij was heerlijk. 

Er werd door Wouter Smit en Luuk van der Wolde druk gesleuteld aan 

het opzetten van een filmvertoning. En in het kleine zaaltje apart was er 

ook film voor de kinderen. Vrijwilligers waren druk aan het werk. En o 

ja: de vrijwilligers moesten ook allemaal hun eigen entreekaartje kopen. 

Niks gratis snoepen. 

 

En toen was het wachten op de betalende gasten. Langzaamaan druppel-

den de gasten binnen. Wat waren ze welkom! En met een drankje en 

wat lekkers was het gewoon gezellig.  

Wim had nog een loterij ingebouwd met wat leuke prijzen van donaties. 

Het klapstuk wat te winnen viel was een prachtige mozaïekschaal, ge-

maakt door Lia Vliegenthart. Wat geweldig leuk dat die werd gewonnen 

door Marjan Lolkema. Ze is morgen de 28ste jarig en had voor haar ver-

jaardaggeld een heleboel loten gekocht. 

De avond werd afgesloten met het vertonen van een film met de titel 

Geef het door. (Pay it Foward)  Behalve dat het een heel bijzonder the-

ma was - geef het goede dat jij ontvangt door aan 

drie anderen. Zo moet de wereld wel beter wor-

den - werd er fantastisch goed geacteerd. En iedereen die de film niet 

heeft gezien, heeft echt wat gemist. 

 

Wim, chapeau voor dit initiatief. Laat je niet ontmoedigen als je verwach-

tingen misschien niet helemaal zijn uitgekomen. Voor ons die er waren 

was het een fijne avond, en zeker voor herhaling vatbaar. 
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Beste kerkleden,  

 

Crisis 

Deze keer een wat minder optimistisch bericht. Maar dat kan ook bijna 

niet anders met zoveel crisisberichten om ons heen. 

Op ons eiland horen we crisisachtige geluiden: denk aan de regering en 

de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS). Er is crisis in 

Europa in verband met de stabiliteit van de Euro. En er is nu ook crisis in 

Nederland na de val van het kabinet. Tja, dan zou het mooi zijn als er in 

de VPG geen crisisgeluiden zouden zijn. 

Maar helaas, ook bij ons in de kerk is niet alles rozengeur en maneschijn. 

Want zo goed doen we het helaas niet. We hebben betrekkelijk weinig 

reacties gehad op onze enquete die we de afgelopen maanden hebben 

gehouden. Zijn er dan maar weinig leden? Of hebben velen zich niet op-

gegeven? Daar lijkt het wel op.  

Maar waarom? Angst? Onwil? Het niet nodig vinden je op te geven? – 

men kent ons toch wel… 

Nee, zo werkt het dus niet, dat heb ik u de vorige keer al verteld. Als wij 

als kerkelijke gemeente iets willen organiseren, als wij met elkaar een 

levende gemeente willen zijn dan zullen we toch op z’n minst moeten 

weten wie onze leden zijn en waar ze wonen.  En hoe we ze kunnen  

bereiken.  

 

Een goed ledenbestand: pure noodzaak! 

Natuurlijk hebben we al een ledenbestand, maar dat is verouderd. Leden 

zijn van adres veranderd of er is een verandering opgetreden in hun bur-

gerlijke status. Andere leden zijn overleden en dat is niet doorgegeven. 

Op het kerkelijk bureau merken wij dagelijks dat het ledenbestand niet 

meer goed is bijgewerkt. Wij zijn daarbij afhankelijk van informatie die 

wij van u moeten krijgen. 

De kerkenraden worden er een beetje wanhopig van, om maar te zwij-

gen van de dominees die soms met de handen in het haar zitten. Hoe 

kunnen ze u opzoeken als ze niet weten waar heen te gaan? Of als ze bij 

een adres komen waar iemand anders woont. Een zeldzaamheid? Nee, 

helaas niet. Kortom: er is wel een beetje crisis rond het ledenbestand en 

alleen u kunt ons hierbij helpen. 

 

Voldoende geld in de kerkelijke kas: pure noodzaak! 

En het bovenstaande is nog maar de helft van het verhaal. Want ook op 

financieel gebied wordt de situatie zorgelijker. In 2009 hebben we u op 

een gemeenteavond al ingelicht over de slechte situatie. En sindsdien is 

de toestand er niet beter op geworden.  

Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2011. Vorig jaar zijn de kerkelijke bijdra-

gen van de gemeenteleden flink gedaald. En met betrekking tot de op-

brengst van de collecten voor de kerkvoogdij geldt over 2011 hetzelfde.  

 

 

 

 

 

 

 

deskundigheidsbevordering, en van ‘hoe blijf/word ik gemotiveerd in mijn 

werk” tot de positieve bejegening van de leerling. Het algemene gevoel 

was dat een uurtje voor iedere workshop naar meer smaakte. En uit de 

evaluatie bleek dat de dag in het geheel bijzonder is gewaardeerd.  

 

Wak bo Kaya 

De afgelopen maanden heeft ook de eerste pilot voor de mogelijke im-

plementatie van Wak bo Kaya binnen de VPCO scholen plaatsgevonden. 

Wak bo Kaya is een karaktervormend leefstijl programma voor tieners, 

dat beheerd wordt door de stichting Hebron. In deze training leren tie-

ners dat ze bewuste keuzes kunnen maken op allerlei terreinen van hun 

leven, zoals relaties, seksualiteit, middelengebruik en media. Nancy Win-

klar heeft namens Hebron samen met ondergetekende in vier dagdelen 

van drie uur een tweede klas van het VSBO op Marnix Rio Canario ge-

traind. Deze pilot is onderwerp voor het afstudeerproject  van drie stu-

dentes van de Christelijke Hogeschool Ede, die daarvoor drie maanden  

lang hier op Curacao onderzoek hebben gedaan. Zij hebben onderzocht 

of en op welke manier Wak bo Kaya in het bestaande curriculum van de 

scholen ingepast kan worden. Daarvoor hebben zij een handleiding ge-

schreven, die de VPCO en de leerkrachten praktische tips geeft bij de 

implementatie van Wak bo Kaya in het reguliere lesprogramma.  In de 

tweede helft van mei, na de efotoets,  wordt de Wak bo Kaya training als 

vervolg van de pilot in drie groepen 8 van onze basisscholen gegeven. 

Mocht u meer willen lezen over de Wak bo Kaya-training, dan verwijs ik 

u naar www.noapologies-antillen.org. Over het afstudeerproject kunt u 

meer lezen op www.vpco.org 

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 

Ieder zijn steentje… 

P. Jan Boodt 

Onze drie kerkgebouwen 

Kijken we naar het aantal kerkgangers dat per zondag in onze kerken 

aanwezig is dan worden we niet vrolijk. In alle drie de kerken zijn dat er 

per zondag hooguit 60 -70. Moeten en kunnen we daarvoor drie kerkge-

bouwen open houden en dus onderhouden? 

We zullen ons goed moeten beraden op de vraag hoe we hiermee moe-

ten omgaan, want alle drie de gebouwen kennen hun onderhoudsproble-

men. Bij de Ebenezer gaat het o.a. om de elektrische installatie en de 

vloer. De elektrische installatie van de Emmakerk is niet meer up to da-

te. En de ramen zijn toe aan een opknapbeurt. Het dak van de Fortkerk 

is zo lek als een mandje; en we wachten al lang op een nieuwe liftstoel 

om de toegankelijkheid te verbeteren. 

 

Ten slotte 

Nee, we vertellen u deze keer geen vrolijk verhaal. En de enigen die daar 

wat aan kunnen doen dat bent u als gemeenteleden, door ons te laten 

blijken dat u om de kerk geeft. Want de kerk - dat bent u zelf! De kerk, 

dat zijn wij allemaal samen.  

Dus tot slot het bekende en zeer actuele slot van elke mededeling van 

de kerkvoogdij:  

uw kerkelijke bijdrage: minimaal ANG 50  per maand: echt, echt, niet te 

veel voor de kerk. 

Kunt u meer geven, dan mag dat zeker! Nee, dat moet! 

Vervolg van pagina 12 

 

Kerk weg? 

Nieuwe kerkstraat 

http://www.noapologies-antillen.org
http://www.vpco.org
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Kom naar... 

VoorElkaar 

Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 

 

 
Ik heb... 

Ik zoek ... 

Wie kan 

mij helpen? 

Ik kan... 

   www.vpgnews@gmail.com 

 

Zegen of vloek. Wat gelooft 

men binnen Jodendom, Chris-

tendom, Islam? “De strijd tussen 

de broedervolkeren door zelfge-

projecteerde goden om de 

macht”. Nafl 10,70. jan-

jonk@onenet.an tel. 7477545 

Joodse films ds. W. Lolkema 

Op woensdagavond 23 mei wordt er weer een film vertoond in de 

ambtswoning van de synagoge aan de Gladiolenweg 4. De voorstelling be-

gint om half acht. Denkt u er aub aan dat u niet in een Cinema komt, 

maar meer in een fors-uitgevallen huiskamer. Alles is uitstekend ver-

zorgd. Een vrije geldelijke bijdrage is welkom.  

De film die op 23 mei wordt vertoond heet Simon Magus. Deze film is 

uit 1999 en duurt bijna twee uur. Hij is gebaseerd op een oude legende 

over Simon de Tovenaar. Simon is de zondebok bij alles wat fout gaat in 

het kleine europese stadje waar hij woont. Op allerlei wonderlijke ma-

nieren voorziet hij in zijn levensonderhoud. Maar hij is en blijft een bui-

tenbeentje.   

Maar dan komt Dovid op het toneel. Hij heeft plannen om de economie 

van het stadje te redden en aast ook op de liefde van een vrouw op wie 

hij verliefd is. Nu wordt Simon een sleutelfiguur.  

De film geeft een beeld van de overgang van een agrarische samenleving 

naar de geïndustrialiseerde wereld.    

De laatste joodse film van dit seizoen aan de Gladiolenweg is op woens-

dag 13 juni.  

 

 

Advertentieruimte 

Hier kan uw gratis (tot 25 

woorden) advertentie staan.  

Voor voorwaarden: 

vpgnews@gmail.com  

De Bijbel: één groot 

“Profetisch woord van God” 

De Bijbel, 100% Gods woord en 

100% mensenwoord; Openbaart 

God ons de toekomst? 
Nafl 17,50. janjonk@onenet.an 

tel. 7477545 

Legpuzzles 

Wanneer ik een legpuzzle klaar 

heb, bied ik hem graag te koop 

aan voor de halve prijs. Leuke 

moderne puzzles, meestal 1000st. 

Interesse? Bel me op 7473950 

Jopie Boodt-Kuyken 

Klusjesmannen 

Heeft u een kapot elektrisch appa-

raat, heeft uw tuin een grote 

beurt nodig of moet er geverfd of 

gemetseld worden? Arjon, Robby, 

Eddy of één van de andere man-

nen van Yabi di Libertad (Stichting 

voor hulp aan ex-verslaafden) 

doen het graag voor u.  Bel 

8694404 of 5665359 

Preken over de Goede Her-

der, gehouden te Bonaire en 

Curaçao door ds. J. Jonkman en 

hulppredikant zr. J. Chatlein-

Coffie van de Protestantse ge-

meente van Bonaire.  Nafl. 30,00 

via wijkkerkenraad Emmakerk. 

Waar mensen zijn 

 

De kerk is daar 

waar mensen zijn 

die geven om elkaar: 

geen hoge God 

zal met hen zijn, 

maar God dicht bij de 

grond. 

De kerk is daar 

waar mensen zijn 

die staan in het verbond 

 

De kerk gedijt 

waar uitzicht is 

voor iedereen die lijdt. 

Hier krijgt het leven 

nieuwe zin, 

verliest de dood zijn macht. 

Wij samen 

gaan de toekomst in 

en dat is onze kracht 

mailto:janjonk@onenet.an
mailto:janjonk@onenet.an
mailto:janjonk@onenet.an

