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Verschillen, geschillen en….RUIMTE
Ds. W. Lolkema
Een kerkdienst als gastpredikant
Begin 2010 leidde ik een kerkdienst in een gemeente in onze classis. Drie vriendelijke dames uit die
gemeente kwamen tussen kerst 2009 en de jaarwisseling naar mijn woonplaats Roosendaal om de zaken door te praten en voor te bereiden. Het was
een zogeheten Praise-dienst. Er werden alleen Opwekkingsliederen gezongen, begeleid door een
band. Er werden Bijbelgedeelten gekozen. De liturgie werd opgesteld, ik bereidde me zo goed mogelijk voor en vond het best een beetje spannend.
Maar toch: vol verwachting klopte mijn hart. Hoe
zou het zijn en gaan?? (Wat een cliff-hanger he, deze zin. )
In tegenstelling tot wat u nu misschien denkt: het
was prachtig. De band speelde geweldig,
met solo-zangers en –zangeressen die leiding gaven
aan de gemeentezang. De naar schatting ruim 250
kerkgangers deden prima mee. Ik zat er zelf goed in
en er was ook ruimte voor een interactief onderdeel. En als oud Youth-for-Christer heb ik ook wel
iets met zulke diensten en liederen.
Later hoorde ik dat men daar zo’n dienst in het
seizoen niet twee keer per jaar doet maar twee
keer per maand, gedurende tien maanden per jaar.
Zo, petje af! – dacht ik toen. De gemeente beschikt
wel over nog een ander kerkgebouw, daar wordt
op hetzelfde moment een “gewone” dienst gehouden. Daar kun je dus ook heen. Als je wilt.
Een heel aardig en praktisch boek
Ik moest aan deze gemeente denken toen ik onlangs via bol.com (meegebracht door onze kinderen
uit Nederland) een nieuw boek van Dr. Piet Schelling in handen kreeg. Piet Schelling is emerituspredikant en heeft in zijn “loopbaan” diverse kerkelijke gemeentes gediend. Hij heeft zijn boek de
mooie titel meegegeven: Mijn gelijk en ons geluk.

Mijn gelijk
en
Ons geluk

Die titel verwoordt ook de hoofdgedachte van zijn
boek, ik kom daar nog op terug.
In gesprek met enkele mensen bij wie ik in die gemeente in onze classis als gastpredikant voorging,
merkte ik dat het besluitvormingsproces daar goed
was verlopen. Want stel je wilt zulke diensten invoeren, dan kan dat heel goed gaan. Maar het kan
ook een heleboel gedoe gaan geven. Een kerkenraad kan volkomen verdeeld zijn. En op een gemeente-avond heb je helemaal de poppen aan het
dansen.
Dan ben je voorlopig nog niet klaar met dit onderwerp. Een proces van vernieuwing of verandering
vraagt echt heel veel aandacht.
Waar moet je aan denken als je in je kerkelijke gemeente iets nieuws wilt? Als er iets moet veranderen? Wat zijn belangrijke gedachten als het gaat om
besluitvorming in een gemeente? Of, beter gezegd:
hoe kun je als gemeenteleden het beste met elkaar
omgaan? En hoe voorkom je het ontstaan van conflicten?
Verschillen zijn normaal
Pluraliteit is tegenwoordig een belangrijk woord in
de kerk. We zijn verschillende mensen, we geloven
ook niet allemaal hetzelfde of op dezelfde manier.
Nu komen die verschillen niet uit de lucht vallen.
Ze beginnen bij de bron van ons bestaan. Bij God.
Want God is één en die eenheid laat zich zien in
een enorme diversiteit.

Want God is één
en die eenheid laat zich
zien
in een enorme diversiteit
Kijk maar naar de schepping om ons heen. Er is een
enorme veelheid van verschijnselen. Als je het
scheppingsverhaal leest vanuit die optiek, sta je versteld van de veelkleurigheid: al die verschillende
dieren, planten, bloemen en (vandaag de dag) zeven
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miljard verschillende mensen.
Lees je je Bijbel dan merk je dat God zich eerst verbindt aan alle mensen.
Daar begint de Bijbel immers mee. Pas daarna komt het ene volk Israel
voor het voetlicht.
Moeten we als christenen allemaal gelijk zijn? Welnee. We hebben wel
heel lang gedacht dat we als christenen binnen de kerk hetzelfde zouden
moeten denken en geloven. Maar dat is niet zo. Eenheid en verscheidenheid zijn twee kanten van verbondenheid. Ze staan niet tegenover elkaar.
We hebben een geloofsbelijdenis. Zo geven we richting aan ons geloof.
Maar denk nooit dat God zich daarin laat opsluiten. Hij breekt er vroeg
of laat doorheen. En er zijn nog meer voorbeelden van verscheidenheid:
- maar liefst vier evangelien geven ons elk hun eigen kijk op Jezus en zijn
wederwaardigheden. - er is een vrucht van de Geest, maar die bestaat
uit wel negen delen (Galaten 5: 22ev). Geen enkele gelovige heeft alle
delen van die vrucht ten volle in zich. We hebben elkaar nodig.
Pluraliteit is vaak gezien als een lastig aspect van gemeente-zijn. Maar nu
zien we kerkelijke veelkleurigheid ook als een voordeel. En verschillen
hoeven geen geschillen te worden.

rijk ben in de kerk, maar die ander ook. Zo ontstaat er niet alleen verdraagzaamheid, maar ook verbinding. En dat geeft mij ook ruimte om de
ander de kans te geven in mijn hart te kijken.

Er zijn allerlei soorten verschillen
Bijvoorbeeld bestuurlijk: de kerkenraad wil met goede argumenten
voortaan een deeltijd-dominee in plaats van een voltijds-voorganger.
Welnee! – zeggen anderen. Vertrouw er maar op dat het geld er wel
komt.
Er zijn ook vaak verschillende ideeën over de liederen die we in de kerk
zingen. Er zijn verschillen met betrekking tot geloofsoverdracht, bijv.
rond de keuze van catechesemateriaal. We hebben verschillende geloofsopvattingen, bijv. over de manier waarop je de Bijbel kunt lezen. En
op ethisch gebeid zijn er verschillen: neem nu een onderwerp als euthanasie.
En kijk ook eens naar de verschillende typen gemeenteleden. Karel
houdt helemaal niet van vernieuwing in de kerk; een RK kerkkoor
dat in de protestantse kerkdienst
een Ave Maria zingt? O nee!!
Hoe kan de dominee dat nou goed
vinden? Gerda wil juist openheid en
breedte. Als een jonge moslim
eens iets over zijn geloof in de kerk
wil vertellen, dan mag dat van haar
best. Maar Peter en Ines willen juist
een kerk waarin heel duidelijk op
zondag het verzoenend lijden en
sterven van Christus wordt gepredikt. En doe hen maar een combo
in de kerk ipv het orgel. Bas is verpleegkundige en wil graag ruimte . Hij onderschrijft maar één dogma: pin
elkaar niet vast op wat je moet geloven! Een dominee die zegt dat euthanasie niet mag?? Bas vindt het juist belangrijk dat er ruimte is voor alle
vragen rondom het levenseinde. En weer anderen maken zich in het
geheel niet druk over geloofsvragen.
En dan heb je nog Leo van zeventig jaar die altijd strak in de leer was.
Toen kwam er een aardige nieuwe dominee in de gemeente die hem in
aanraking bracht met moderne theologie. Leo veranderde. Hij liet moderne opvattingen over Bijbel en geloof toe in zijn denken. Zijn geloof
werd vrijer en blijer. Zijn kinderen hadden van hem in hun jeugd orthodoxe ideeën meegekregen. Ook voor hen was het wennen. Zo kan iemand zich in de loop der jaren ingrijpend ontwikkelen.
En kijk eens naar de verschillende typeringen van de kerkelijke gemeente! Je kunt die zien als een huis met veel ruimten. Maar ook als een lichaam waar Christus het hoofd is. Of als een kudde. Of als de wijnstok
met de vele ranken. Of als een lappendeken. Het aardige is dat binnen
deze beelden iedereen een plek heeft. Iedereen is nodig!

Wat me echt groot maakt,
is dat ik de bereidheid
en de durf heb
om mijn eigen standpunt
minder absoluut en
minder belangrijk te maken

Ruimte
is een kernwoord in de kerk, zegt de Amerikaanse theoloog Jonathan
Sacks. Zijn wij in staat om ruimte te scheppen voor verscheidenheid?
Immers, iemand die anders gelooft dan ik is ook geschapen naar het
beeld van God. Als ik me dat realiseer, merk ik dat niet alleen ik belang-

Mijn buurvouw en ik
Mijn mening doet ertoe. Maar die van mijn buurvouw in de kerkbanken
(die heel anders denkt dat ik ) doet er ook toe. We merken het op een
gemeenteavond over een gevoelig onderwerp. Misschien hebben we wel
allebei gelijk. We hoeven ook niet onze mening in te slikken!!
Maar: er kan een moment komen waarop ik mijn eigen gelijk moet verruilen voor ons gezamenlijk kerkelijk geluk. Niet dat ik vasthoud aan
mijn eigen standpunt maakt me groot.

Niet dat ik vasthoud
aan mijn eigen standpunt
maakt mij groot

Wat me echt groot maakt, is dat ik de bereidheid en de durf heb om
mijn eigen standpunt minder absoluut en minder belangrijk te maken.
Met het oog op het geluk van ons allen / het geheel. En in het Licht van
het Evangelie.
Heel praktisch
Zo heb ik genoten van een heel praktisch boek van Piet Schelling waar
natuurlijk nog véél meer in staat dan ik kan weergeven. (Zelfs voor momenten dat het gemeenteleden niet lukt bij elkaar in die ene kerk te blijven). De belangrijkste punten heb ik uit het boek gehaald en er wat eigen
interpretatie en ervaring aan toegevoegd. En nu ik alles nog eens op me
laat inwerken, zeg ik: kerk-zijn is een groot avontuur. Een mooi waagstuk. Met alle kansen op en met alle kansen bij moeilijke keuzes. Maar we
kunnen dat waagstuk aan door te erkennen dat we voor Gods Aangezicht principieel gelijkwaardig zijn. En dat is echt iets anders dan gelijk
hebben. Door te erkennen dat ons gezamenlijk kerkelijk geluk vele malen zwaarder telt dan mijn eigen “heilige” gelijk.
Informatie:
Piet Schelling, Mijn gelijk en ons geluk. Uitgeverij Boekencentrum
Zoetermeer, Nederland. 2012. ISBN 978 90 239 2195 0 € 13,90

Voor Gods aangezicht
zijn we gelijkwaardig.
Dat is iets anders
dan gelijk hebben
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Meditatie
Keep the Biblical / Christian Faith
Rev. L. Warren
In our post-modern global societies, the advance of science and technology which demand or insist on objective or concrete or physical evidence or proof to establish reality, truth or existence is causing doubt,
cynicism, skepticism, second guessing and even outright denouncing of
biblical faith. My belief is that these varying reactions to the faith stem in
part from a failure to understand fully its true nature. I therefore present
in the following discourse some fresh insights to this rather significant
biblical concept or theme with the hope that the uncertainty that has
crept into the faith might be dispelled and the assurance and hope it provides for life’s pilgrimage might be rekindled.
The term “faith” which derives from the Hebrew “he- emin” and the
Greek “pisteuo” functioning as noun, corresponds to the verb “believe”
and denotes the many-sided religious relationship into which the gospel
calls human beings to embrace trust in God through Jesus Christ. This
idea, rich in complexity, is what the apostolic writers explore and present in a variety of constructions of which the following are examples.
Faith is: the expression of truth believed; the restful reliance on that to
which, or the person to whom credit is given; trust going out to, and
laying hold of the object of its confidence; faithfulness or trustworthiness
of God; as well as self-renouncing, trustful-reliance upon God.
The epistle writers notably John and Paul, the former preferring the verbal use and the latter that of the noun, both present faith as the unqualified acceptance of and exclusive dependence on, the mediation of the
Son as alone securing the mercy of the Father. Both epistle writers assert further as the NT does, that the nature of faith is to live by the
truth it receives, for faith resting on God’s promise, gives thanks for
God’s grace by working for God’s glory. The apostle James along with
Paul raises consciousness as well as sounds caution regarding “faith”
which is merely intellectual, when he declares, “faith without works is
dead,” (Jas. 2:26). This echoes Paul’s, “faith without works is not faith at
all, but its opposite” (Gal.5:6; ITim.5:8).The apostolic writers also present the understanding of “the faith” to mean “the body of truths believed.” Christ himself talks of “faith” as an exercise of trust which works
miracles, or prompts the workings of miracles,” (Matt. 9:28-29; 15:28;
Acts 14:9).
It is important to note that the idea of biblical faith is circumscribed by
the following points. Firstly, “Faith in God Involves Right Belief about God.”
This is to say that the term “faith” ordinarily speaking, involves “beliefs”
and “confidence” in the object of the beliefs such as a person or thing,
hence the building of trust in that person or thing upon which beliefs are
founded. Throughout the bible, trust in God is made to rest on God’s
revelation of his character or who he is and his purposes. An example of
this is the New Testament’s presentation of faith in God, as trust in
Christ with the acknowledgement of Jesus as the expected Messiah and
incarnate Son of God as the basic understanding. For it is to be understood that though faith in Christ in some form may be possible even
when there is incomplete information about Jesus (Acts 19:1ff), faith is
not possible where Jesus’ divine identity and Christhood are consciously
denied (I John 2:22-23; II John 7-9). Faith in the epistles is, therefore, depicted as “knowing, believing and obeying “the truth” Jesus Christ
(Tit.1:1; IIThess.2:13; IPet.1:2).
Secondly, “Faith Rests on Divine Testimony.” This is to say that beliefs and
convictions are held on grounds not necessarily of self-evidence, but of
testimony. The bible views faith’s convictions as certainties and equates
them with knowledge (IJn.3:2; 5:18-20), not because they spring from
supposedly self-authenticating mystical experience but because they rest
on the testimony of a God who “cannot lie” (Tit.1:2), and so is therefore
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utterly trustworthy. The testimony of Christ to heavenly realities
(Jn.3:11-12; 31-32), and of the prophets and apostles to Christ (Acts
10:39-43), is testimony of God himself (IJn.5:9ff). As such this Godinspired witness is God’s own witness (ICor.2:10-13; IThess.2:13), in the
sense that to receive it is to certify that God is true (Jn. 3:33). Christian
faith, therefore, rests on the recognition of apostolic and biblical testimony as God’s own testimony to his Son.
Thirdly, “Faith Is a Supernatural Divine Gift.” Because of the blindness of
fallen human beings (Eph.4:18; IICor.4:4), we are unable to discern dominical and apostolic witness as God’s word or “see” and comprehend
the realities of which it speaks (Jn.3:3; ICor.2:14), or “come” in selfrenouncing trust to Christ (Jn.6:44, 65), till we are enlightened by the
Holy Spirit (IICor.4:6). For God is the author of all saving faith (Eph. 2:8;
Phil.1:29).
Throughout the Bible, faith is presented as that by which God’s people
live, and the idea of faith develops as God’s revelation of grace and truth
on which faith rests enlarges. The Old Testament defines faith as
“resting, trusting, and hoping in the Lord, cleaving to him, waiting for
him, making him our shield and tower, taking refuge in him” and so much
more. The psalmists and prophets present faith as “unwavering trust in
God, to save his people from adversity and fulfill his declared purpose of
blessing them.” The New Testament on faith points to the self-despairing
hope, world-renouncing obedience and trusting tenacity by which OT
believers manifested their faith, as example or pattern for Christians to
emulate (Rom.4:11-25; Heb. 10:39 – 12:2).
In concluding may I point out that the apostle Paul asserts that faith in
Christ is the only way to a right relationship with God which human
“works” cannot achieve (Eph.2:9). Faith is, therefore, the dynamic of
hope and endurance in times of doubt, cynicism and hardship, and as
such should be held to for the preservation of human morality, sanity
and survival; but more so to maintain relationship with Almighty God.
For remember Scripture says, “we walk by faith and not by
sight” (IICor.5:7) and “without faith it is impossible to please
God” (Heb.11:6). Let us therefore hold fast to the Biblical or Christian
faith.

Redactioneel
Ons kerkblad kun je zien als een visitekaartje: het geeft – als het goed is een betrouwbaar beeld van ons kerkelijk reilen en zeilen. Wat vindt deze
kerk – de VPG - belangrijk? In dit nummer vindt u berichten over de vele
kerkelijke activiteiten van dit moment en de nabije toekomst. En ook
leest u een hoofdartikel over de manier waarop we binnen de kerk met
elkaar mogen omgaan. En de schrijver van dat artikel beseft terdege dat
ook hijzelf dat elke dag weer moet leren waar te maken… En op bepaalde plekken leest u ook over de zorgen mbt (de politieke situatie van)
ons eiland op dit moment. En vergeet u ook de vrij diepgravende Engelstalige meditatie niet. Dit alles vinden wij belangrijk, hier gaan we voor!
Veel lezers van een krant of blad bladeren hun exemplaar door van achteren naar voren. Als u dat ook gewend bent, komt u meteen op p.16
een belangrijke mededeling tegen over onze aanstaande gemeenteavond
op 4 oktober. Mis ‘m niet!! En speciaal voor jongeren is er iets te lezen
in de rubriek 4U.
Twee verzoeken: 1. wilt u al uw digitale kopy insturen in Word?
En 2. wilt u uw digitale kopy uitsluitend sturen naar vpgnews@gmail.com ?? Dan weten we als redactie zeker dat we niets vergeten.
In het volgend nummer van ons blad leest u ook weer over joodse
films. De data daarvan zijn tot de kerst de
woensdagavonden: 22 augustus, 3 en 31 oktober, 28 november, 19 december.
Aanvang 19.30 uur, Gladiolenweg 4.
Tot de volgende keer. W. Lolkema.
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Bijbelleesrooster

VPG Nieuws (News) via Email
Wij bieden u de gelegenheid om VPGNieuws 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 huidig postadres naar de
redactie via e-mail adres:
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw
VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we
are offering the possibility to have VPGNews 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 VPGNews by e-mail, please subscribe by
sending an e-mail to the editorial staff, email address:
vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour.
Please also include your name and street
address.

Collectes
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 gebruiken. 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 diakenen
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.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de kerkvoogdij en de
diaconie. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk.
Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. De eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang
altijd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere
instelling:
16 september Raad van Kerken
21 oktober Jeugdwerk
En de overige zondagen voor het wijkwerk.
Van 25 november tot en met 30 december zijn de deurcollecten voor
de voedselpakketten die de diaconie maandelijks verstrekt aan veel gezinnen op Curaçao. Met kerst wordt een extra pakket gegeven.
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zo. 2
ma. 3
di. 4
wo. 5
do. 6
vr. 7
za. 8
zo. 9
ma. 10
di. 11
wo. 12
do. 13
vr. 14
za. 15
zo. 16
ma. 17
di. 18
wo. 19
do. 20
vr. 21
za. 22
zo. 23
ma. 24
di. 25
wo. 26
do. 27
vr. 28
za. 29
zo. 30

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: 1400 drukexemplaren
zwart-wit.
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 26
september

Eerlijkheid en vlijt
Eerlijk en toch niet alles zeggen
Raadgevingen
Reageren op dwaasheid
Over luiheid en ruzie
Wijze raad
Scherp opgemerkt
Gebed na verraad
Het gaat weer mis
Moord en doodslag
Belangrijke vondst
De profetes spreekt
Hervormingsdag
Ingrijpende maatregelen
Verschijning
Geloofskracht
Belangrijkheid
Huwelijkswet
Tegenstellingen
Oorzaak en gevolg
Betaling
Weggevoerd
Martelgang
Ontmanteling
Einde verhaal?
Overeenkomsten en verschillen
Adviezen voor samenleven
Geboorteverhaal
Overwinning
Strijd

Oktober 2012 In maanden oktober en november staan lezingen uit de deuterocanonieke boeken op het rooster. Voor wie deze boeken niet wil lezen wordt een alternatief uit de canonieke boeken aangeboden.
ma. 1
di. 2
wo. 3
do. 4
vr. 5
za. 6
zo. 7

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.

Spreuken 24:23-34
Spreuken 25:1-14
Spreuken 25:15-28
Spreuken 26:1-12
Spreuken 26:13-28
Spreuken 27:1-14
Spreuken 27:15-27
Psalm 54
2 Koningen 21:1-18
2 Koningen 21:19-26
2 Koningen 22:1-13
2 Koningen 22:14-20
2 Koningen 23:1-14
2 Koningen 23:15-30
Marcus 9:1-13
Marcus 9:14-29
Marcus 9:30-50
Marcus 10:1-12
Spreuken 28:1-13
Spreuken 28:14-28
2 Koningen 23:31-24:7
2 Koningen 24:8-17
2 Koningen 24:18-25:7
2 Koningen 25:8-17
2 Koningen 25:18-30
Spreuken 29:1-13
Spreuken 29:14-27
Openbaring 12:1-6
Openbaring 12:7-12
Openbaring 12:13-18

ma. 8
di. 9
wo. 10
do. 11
vr. 12
za. 13
zo. 14

Openbaring 13:1-10
Openbaring 13:11-18
Psalm 128
Judit 1:1-16
Psalm 2
Judit 2:1-20
Rechters 13 : 1-24
Judit 2:21–3:10
Rechters 14:1-9
Judit 4:1-15
Rechters 14:10-20
Judit 5:1-24
Rechters 15:1-8
Judit 6:1-21
Rechters 15:9-20
Judit 7:1-18
Rechters 16:1-3
Judit 7:19-32
Psalm 56
Spreuken 30:1-14
Spreuken 30:15-23
Spreuken 30:24-33

Beestachtig
Gebrandmerkt
Gelukkig gezin
Volken trekken samen
Wie doet recht?
Sterkte
De strijd begint
Op scherp
Uitlevering
Gesloten poorten
Help!
Wijs en bescheiden
Tellen
Dierkundeles

September 2012 VPG NIEUWS

Adverteren

5

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek in Nederland en op Curaçao onder de
aandacht 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

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

VPG op Radio Semiya 98,5 FM: elke zaterdag 13.30—14.00 uur

Ebenezer Church
Oranjestraat 111
2-9
9-9
16-9
23-9
30-9

Rev. L. Warren; Holy Communion
Sis. Y. Isidora
Youth & Children
Rev. L. Warren; Bible study
Rev. L. Warren en ds C.W. Smit;
VPG joint service at Hofi*);
10.00 a.m.
7-10 Rev. L. Warren; Holy Communion

*) Routebeschrijving Hofi Toliban ; VPG dienst 30 september;
Aanvang 10.00 uur! Zie wijkbericht Fortkerk !!

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 boardmembers 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.
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 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.

Fortkerk
Fort Amsterdam
2-9
9-9
16-9
23-9
30-9

ds. M.W. Bakema
ds. H. Hortensius
ds. C.W. Smit
ds. R.E.R. van Buiren
Rev. L. Warren en ds C.W. Smit;
VPG dienst; Hofi*); 10.00 uur
7-10 ds. W. Lolkema
Middaggebed; 12.30 uur
Woensdag 5 en 19 september en
3 oktober

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
2-9
2-9
9-9
16-9
23-9
28-9
30-9

ds. H. Végh
br. D. Lopes; Papiamentstalig; 17u
ds. H. Végh
ds. H. Végh
ds. H. Végh
ds. H. Végh; zangdienst; 19.30 uur
ds. C.W. Smit en Rev. L. Warren;
VPG-dienst; Hofi*)10.00 uur
7-10 br. D. Lopes
7-10 zr. Y. Isidora; Papiamentstalig; 17 u
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121
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

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 Josepa
Sexton
Sr. Hilda Leonard

562 9777
524 7036
868 8206 res
522 1667
515 3081
461 7670 res

Wijknieuws Ebenezer Church
The role of Men in Church
In Genesis 1 verse 27 we read that:
God created man in his own image; in the image of God he created
him: male and female he created then.
When you ask a man why he doesn’t go to Church you hear answers
as: Church is boring, irrelevant, Church is hypocrite, I don’t have the
time, and religion is for women and children.
Church is not a women’s thing. After all a man, Jesus, and his male disciples founded christianity. Men wrote all of the New Testament. Most
pastors are men.
Although this is true nowadays almost every other area of the Church
life is dominated by women. Whenever large numbers of Christians
gather, men are never in the majority.
Not at revivals, not at conferences, not at retreats, not at concerts.
Visit the Church during the week and you will find that most people
visiting the weekly activities are women.
Women are the devoted ones who build their lives around their commitments to Christ and his Church. Women are more likely to teach
and volunteer in church and are the greatest participants in Christian
culture. The reality in many churches today is that besides the Pastor
only few men actually practices faith.
With so much female presence, the church has gained a reputation as a
ladies club in the minds of men. Although males have not completely
abandoned the church, the majority rarely come to church.
Some of the great men in the Bible were: 1. Joseph, a great picture of
trust in God and a patient demeanor, 2.Joshua, one of the few men in
the Bible that there is hardly anything negative said about. 3. Job, the
holiest man on earth before his trails came, 4. Elijah, for his character,
5. Apostle John – He had more insight than anyone who lived thus far.
He read the old testament, lived in the New Testament and witnessed
a future heaven, 6.David – a man who truly sought to delight himself in
the Lord, 7.John the Baptist, 8.the apostel Paul, he probably knew
more about Christ than anyone else, And the most important: Christ.
All of these men had one thing in common: they had an intense commitment to God, they spoke their minds and they were true leaders
who were respected by their community.
Many men intentionally reject the Christian faith, some men are proud
and want to be their own God, and men hate to admit weakness or
neediness. Men get distracted by the concerns of this world and lose
interest in spiritual matters. Men think that it is not necessary to go to
Church. Can the Church turn the tide with men? Yes it can.
You cannot have a thriving Church without a core of men who are
true followers of Christ.
To begin the process we as leaders and the congregation of the church

must form a vision to attract and lead young men into a deep relationship with the Lord.
In order to have a strong balanced Church we must build a frame work.
1. We must form a group of men to study and apply God’s word in
small groups
2. Men must receive regular Bible training with a small group of discussion.
3. Men must learn to apply God’s word in all areas of life. This is essential to allow accountability, consistency and obedience to God’s word.
See the book of James ch 1 verse 22-25
4. God’s man makes it a priority to connect with other men at least
two times a month for the purpose of community, confession and
prayer.
5. God’s man learns to address major life temptations and / or crises
according to his need and life stage,
6. God’s men get involved in the church based on their gifts and talents. God has called each of us to pour out to others what he has
poured into us.
God’s men learn to lead others into faith in order to lead others into a
personal relationship with Jesus Christ.
We have to read, pray and take action wherever we can
We don’t need a male dominated church, but we must work together
with the women to strengthen out church and taking our responsibilities.
We must practice a balanced approach for teaching, practices and opportunities that allow both masculine and feminine expression in church.
By Dennis Martina

Churchprogram
September
Sun. 16th
Worship Service of Praise led by Youth & Children &
Thanksgiving Tree
th
Fri. 28
Variety Show
Sat. 29th
Variety Show
Sun. 30th
VPG Joint Worship Service at Hofi Toliban. See page 9 !
October
Sun. 21st

Worship Service of Praise led by Men’s Fellowship &
Soup Sale and Sunday
Schools Song Festival
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For more information:
Tel: 461-5036 or 581-5624
Adres: Oranjestraat 111
e-mail: missleefoundation@hotmail.com

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:
Educational encounters, personal and sosial development for youth and adults
Computer courses for children & adults

- Friday & Saturday

After school classes (homework)
Handicraft
Music classes for children (up to 12 years)

- Monday, Wednesday, Thursday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Wednesday & Thursday
- Friday (1st & 3rd)
- Tuesday (2nd & 4th)
- Friday
- Saturday
- Monday & Wednesday

Music classes for adults
Cooking classes
Sewing classes
Victoria Club meeting (60+)
Watermelon Bible Club (children)
Zumba classes

ALL ARE WELCOME!
Miss Lee Foundation
The MLF will start its activities on Wednesday, September 5th. That first
day the youth will have a “Motivation Day”. On this day the kids will
have a kick-off session on how to deal with and treat each other. The
slogan for this school-year will be: “Ban Respeta i Stima Otro”. The
board of the “Miss Lee Foundation” wish much wisdom to the instructors of the various activities.
PAST-YAMMERS reunion in Trinidad & Tobago
(August 4-12)
This was just reviving the sentiments that each of us felt during our YAM
2003 experience in Curacao. The devotions, the prayers, the sharing;
this is what life is all about. Both rev. Nicole Ashwood and rev. Verna
Cassels send their warmest greetings to all members of the VPG.

09.00 am -10.30 am / adults
11.00 am -12.30 pm / children
01.00 pm -03.00 pm / adults
06.30 pm -08.30 pm / adults (Friday)
3.00 pm - 4.30 pm
4.30 pm - 6.30 pm
4.30 pm - 6.30 pm
4.00 pm - 6.00 pm
7.00 pm - 8.30 pm
6.00 pm - 8.00 pm
4.00 pm - 6.00 pm
9.00 am - 12.00 am
4.00 pm - 6.00 pm
6.00 pm - 7.00 pm

Jesus loves the little children
All the children of the world
Black and yellow, red and white
They're all precious in His sight
Jesus loves the little children of
the world
Whether you're rich or whether
you're poor
It matters not to Him
He remembers where you're going
Not where you've been
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Tel. 747 0691

predikant
Ds W. Lolkema
Santa Rosa Resort 51-B
tel: 747 0691
cell: 512 4828
E-mail: w.lolkema@gmail.com

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

Wijknieuws Fortkerk
Een mooie zomer! Maar wel met de nodige zorgen...
Op ons eiland Curacao hebben we in politiek opzicht pittige zomermaanden beleefd. En eigenlijk zitten we er nog middenin. Het kabinetSchotte heeft op 13 juli van de Rijksministerraad in het Haagse een zgn.
aanwijzing gekregen, in te vullen voor 1 september a.s. Die aanwijzing
heeft ingrijpende gevolgen voor het financieel beleid. En precies drie
weken na 13 juli is het kabinet gevallen en demissionair geworden. Dit
alles houdt velen van ons erg bezig, ik merk het telkens in mijn bezoekwerk.
En niet alleen het wel en wee van de regering is een zorg, maar ook
dit: de leidster van het RK schoolbestuur is bedreigd door een volksvertegenwoordiger. En de voorzitter van de Staten houdt een vergadering van het parlement tegen. Het gratis onderwijs roept heel wat vragen op en de decompressietank in het SEHOS…etc. Afijn!! - ons kerkblad is geen dagblad. Maar – dat is de andere kant – ook als VPG-lid sta
je midden in de hedendaagse samenleving.
De wereld van 2012 is op verschillende gebieden kleiner dan-ie ooit is
geweest. En zo stuurt onze dochter Maike ons vanuit Pretoria
(tegenwoordig ook bekend onder de naam Tshwane), Zuid-Afrika, een
E-mail met de verbaasde vraag: wat is er bij jullie toch allemaal aan de
hand?? Op websites vind je immers allerlei informatie over ons eiland.
Nu moet iemand zoals ik - die net een jaar op het eiland woont - zich
wat voorzichtig opstellen. Maar toch zou ik u in alle rust het volgende
willen meegeven: Laten we het hoofd koel houden. En laten we vooral,
om het bijbels te zeggen, onderscheiden waar het op aan komt. Dan
komt u op 19 oktober vast tot een goede keus. Gebruik uw stemrecht,
zou ik zeggen. En het is zeker goed om te blijven bidden om wijsheid
en inzicht voor de statenleden, de Gouverneur en de ministers. Dat
heeft niets te maken met gelukt of mislukt beleid, maar wel met aandacht voor hen die boven ons zijn gesteld. En dat geldt natuurlijk ook
voor de parlementariërs, de Koningin en de ministers in Nederland
waar veel zaken momenteel ook niet gemakkelijk liggen en 12 september al heel dichtbij is.
Renewal of the Vows
Op maandag 13 augustus gebeurde mij het volgende: ik word rond elf
uur in de ochtend gebeld door Cicely van ons kerkelijk bureau. “Domi,
kunt u vanavond om zes uur een huwelijksviering leiden? Het gaat om
het echtpaar Pedro & Leonor Pacheco uit Portugal. Ze zijn 19 jaar getrouwd en willen hun huwelijksgelofte vernieuwen. Ze zijn hier vijf dagen en verblijven in Baoase resort – Winterswijkstraat - aan zee. Ze
reizen morgen door naar Colombia.”
Oh ja, dat moet wel lukken! Een frisse jongedame uit NL doet de weddings voor het resort en belt me op om wat zaken door te geven.
Daarna belt de man van het echtpaar: dit is een verrassing voor zijn
vrouw die zoiets graag wil en vandaag 41 wordt. (Is het ene ja-woord
van augustus 93 dan niet meer van kracht? vraag ik me wel af.) Hij ver-

461 5013
747 3950
888 9447
747 7427
736 7108

Diakenen
Br. F. Hasselbaink
Zr. L. Vliegenthart

738 1725
525 3338

Kosteres
Zr. A. Palm

462 6873

Ds. W. Lolkema

telt gelukkig wat dingen over zijn vrouw en hemzelf en hun RK geloof –
ze zijn trouwe kerkgangers maar kijken ook buiten de RK kerk. Nu
wordt het me wat meer duidelijk.
(De vier kinderen zijn trouwens thuis in Porto.)
Onlangs heb ik een korte engelstalige huwelijkspreek gemaakt over
I Corinthe 13. Die kan ik nu (op deze korte termijn) prima gebruiken.
En zo hebben we samen een engelstalig dienstje op het strand. Ik met
het echtpaar; en mejuffrouw de wedding-planner maakt de foto’s. De
zon gaat onder na een warme dag. Een prachtige setting. Na afloop
wordt er even gebeld naar de bar. Er komt iemand met mousserende
wijn en een klein bruidstaartje. Het echtpaar is zeer tevreden en –
voorzover ik het kan zien – volmaakt gelukkig. Als ik naar huis rijd,
bedenk ik me dat ik door de korte termijn helemaal vergeten ben een
ouderling te vragen. Jammer. Niks aan te doen.
Ziekenhuis. En een familiebericht
Op dit moment (21 augustus) is Kayen Slieker van Seru Bottelier 88 in
het SEHOS. Hij wordt komende zondag de 26e twee jaar – en wat
heeft deze kleine man al wat meegemaakt, met allerlei medische behandelingen. En zijn ouders Edwin en Judesca met hem. Zijn situatie was
op 19 augustus heel ernstig. Maar Kayen is ook – zo jong als-ie is - een
vechtertje. Dat heeft hij inmiddels bewezen. Hij is weer aan de beterende hand! We wensen het gezin Slieker van harte veel kracht van
God toe.
Ook in het SEHOS was mw. Hertha Beaujon, Kaya Beaujon 30. Zij is
bijna negentig jaar en op zaterdagavond 18 augustus was haar situatie
even heel ernstig. Maar dat werd gelukkig op tijd onderkend. En tot
onze dankbaarheid is ze nu weer thuis en aan het herstellen.
Op 8 augustus ontving de familie Tom en Vivienne Domhoff – Boom
(Zuikertuintjeweg) het droevige bericht van het overlijden te Enschede
(NL) van hun schoonzus mw. Ria Boom – van der Vlis. Zij is 65 jaar
geworden. Ria Boom en haar man Alexander wonen in Almelo. Mw.
Boom en haar man waren eind mei betrokken bij een ernstig autoongeluk in Frankrijk. Heel dubbel maar ook heel mooi is het feit dat
de fam. Domhoff in diezelfde week in augustus werd verblijd met de
geboorte van een kleinzoon. Hun zoon Jean Jacques en zijn vrouw hebben in Nederland een zoon gekregen. We doen Tom & Vivienne graag
onze welgemeende condoleance en felicitatie toekomen.
Een gelukwens vooraf
aan Gideon Jonker & Dyanne Rusch, Van Goghstraat 7, Jongbloed. Na
hun burgerlijk en kerkelijk huwelijk op resp. 16 en 18 augustus laten zij
op zondag 26 augustus hun dochtertje Masoi Juliette Josina dopen. Ze
zijn kerkelijk getrouwd in de Emmakerk, maar daar is op 26.08 geen
gelegenheid tot Doopbediening. En de familie uit Nederland is er nog
op die zondag. Natúúrlijk zijn ze nu met hun dochtertje van ruim anderhalf welkom in de Fortkerk. We wensen hen een mooie zondag toe
en een gezegende toekomst met hun drieen.
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Hartelijk dank! (twee maal)
Dat zeg ik graag op deze plek tot mw. Maritza Bakhuis (Berg Carmelweg)
die bijna tien jaar achter elkaar ouderling is geweest. Op 26 augustus zal
ze aftreden. En we zullen haar missen! Als trouw ouderling die veel
werk op zich nam. Als voorzitter van de Centrale Kerkenraad, een functie die ze jaren heeft vervuld, tot dit voorjaar. Als degene die voor allerlei zaken en activiteiten wel adresjes weet: ze heeft een enorm netwerk
op het eiland. Maar ook als gastvrij en gelovig mens zullen we haar missen.
Dat geldt dan voor onze kerkenraad. Want ze blijft natuurlijk wel op het
eiland en ongetwijfeld ook wel betrokken bij onze gemeente. We bedanken haar bijzonder hartelijk voor al haar inzet en wensen haar, haar
man Jan en de kinderen Gods nabijheid toe.
Wie we ook hartelijk danken is mw. Zinja Wierenga (Boka Sami) die het
afgelopen seizoen met hart en ziel leidster is geweest van onze kindernevendienst. Super-creatief en met grote inzet deed ze mee!
Op 21 augustus is ze met haar man Egbert en hun drie jonge kinderen
teruggegaan naar Nederland. Jammer genoeg had het gezin wat dat betreft geen keus. We zullen hen alle vijf missen maar zeggen wel graag:
Ayo i hopi bendishon!
Allerlei activiteiten gaan momenteel van start
De kring Zeelandia is begonnen op 20 augustus en gaat weer verder op
maandag 15 oktober, tien uur.
De kring Tamarijn start op dinsdag 4 september 10 uur en gaat daarna
verder op dinsdag 2 oktober.
Ook de gespreksgroep Johannes is gestart. Deze gaat verder op woensdag 5 september, 19.45 uur in de Fortkerk.
Ook het Middaggebed begint weer. Het vindt plaats op de eerste en derde woensdag van de maand om 12.30 uur in de Fortkerk. Het duurt ongeveer een half uur. Dus nu allereerst is het op de woensdagen 5 en 19
september en op woensdag 3 oktober. U bent welkom!
Ik hoop ook dit jaar weer een belijdenisgeroep te kunnen vormen. Hiervoor houd ik een informatie-uurtje op woensdag 17 oktober om half
acht in de vergaderzaal van de Fortkerk. Aanmeldingen zijn welkom via E
-mail of telefonisch. NB: je kunt ook aan deze catechese gaan meedoen
als je (nog) geen concrete plannen hebt om belijdenis te doen.
En verder….nodig ik in oktober – op basis van het VPG-doopboek - jongeren gericht uit voor jongerencatechese. Ook daarmee zou ik een start
willen maken. En mocht je niet kunnen wachten – dat kan immers zomaar gebeuren: ook hiervoor mag je jezelf aanmelden.
Verder ben ik sinds november 2011 lid van de Raad van Kerken (RvK).
Deze viert op 6 september haar vijftig-jarig bestaan. De RvK houdt op
24 september een persconferentie en heeft op zondagavond 30 september een jubileumdienst in de RK Kerk van Brievengat, aanvang zeven
uur. Ook zal er een pastorale brief verschijnen.
Ook ben ik in 2012 voorzitter van de VPG-dominees-vergadering en dus
lid van de centrale kerkenraad namens de predikanten. Het is best interessant om op de plek te zijn waar het beleid wordt gemaakt en daar te
kunnen meepraten. Momenteel doe ik ook mee in de VPG-jeugdraad,
waarvoor Fort nog geen afgevaardigde heeft kunnen vinden. Hopelijk lukt
dat binnenkort wel! Over het geweldige VPG-jeugdkamp kunt u meer
lezen in de tekst van mijn collega Wouter Smit. En er komt een VPGjeugd-Baaidag. Vrijdag 12 oktober. In de tussenvakantie. Meld je aan!
De drie VPG-wijkkerkenraden zullen zich in de komende tijd verdiepen
in het opstellen van een wijkbeleidsplan. Aan de hand daarvan hopen we
dit najaar te komen tot een VPG-beleidsplan olv mw. Saskia de Rijke.
VPG-Hofi-dienst: Kunuku Toliban. 30 september,
10.00 uur
Op de vijfde zondag van de maand, 30.09, vieren we onze gebruikelijke
VPG-dienst. Nu niet in een van de drie VPG-kerkgebouwen, maar in de
open lucht van Montanja. Hofi Toliban ligt aan een zand-zijpaadje van de
Stakamahachiweg. Elders op deze bladzijden vindt u de routebeschrijving .
U bent die zondag dus eens een keer NIET welkom in de Fortkerk, maar
des te meer in Toliban.
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Het eindbedrag
Van onze actie voor Landhuis Papaya / Yabi di Libertad is geworden
3651,05 NAF. Allemaal hartelijk dank!
VPG op Radio Semiya 98,5 FM: elke zaterdag 13.30—14.00 uur.
Zie wijkbericht Emma, p.11
Jouw tijd, mijn tijd.
Van een goede kennis in Nederland ontving ik een cd met een prachtige
live-uitvoering door L.O. Andsnes van het derde pianoconcert van Rachmaninov (1909). Wie weet kent u het wel. Het concert begint voor de
pianist vrij kalm. Hij/zij zet in alle rust het wat weemoedige thema van
het eerste deel neer. Maar na zo’n twintig-dertig maten wordt het totaal
anders! Als geheel is dit concert misschien wel het moeilijkste uit de pianoliteratuur. Dat rustige thema van het begin komt later in de cadens
van het eerste deel majestueus terug. Het is nauwelijks te begrijpen dat
een mens zoiets met tien vingers (en daarnaast twee voeten voor de
pedalen) kan spelen. Ook in fysiek opzicht. De pianogigant Vladimir
Horowitz kon het. En ook Sergei Rachmaninov zelf. En nog een X-aantal
anderen.
Wie dat dus ook kan is die noorse pianist Leif Ove Andsnes. Hij speelt
met een orkest uit Oslo. Fenomenaal! Een juweel van een uitvoering. Leif
Ove Andsnes is 42 jaar en een erkend Meesterpianist.
Maar toen ik laatst deze CD weer in de auto afspeelde, moest ik ook
denken aan die andere noor: Anders Breivik. Hij is 33 en heeft een flink
deel van zijn tijd gebruikt om te bedenken hoe hij op 22 juli 2011 een Xaantal sociaal-democraten uit de weg kon ruimen. Het werden er in totaal 8 + 69 = 77. Alsof hij een soort van “godheid” was - zo besliste hij
over het leven van mensen. Iemand zag er op dat moment volgens hem
niet zo “linksig” uit en werd gespaard. Maar een ander had een ander
uiterlijk. Droeg misschien andere kleding. Iemand anders had in de ogen
van Breivik een bepaalde leeftijd bereikt. Het betekende het einde van
haar / zijn leven.
De ene mens gebruikt de hem gegeven tijd om heel gedreven mooie muziek in te studeren en om daarmee ontzaglijk veel mensen gelukkig te
maken. Misschien zijn er ook andere motieven, maar die ken ik niet.
Vind ik ook niet belangrijk. Voor mij telt het magnifieke resultaat! En de
ander gebruikt in datzelfde Noorwegen zijn tijd heel gedreven om het
vermoorden van mensen voor te bereiden. Dat verwart me.
Waar was God tijdens die afschuwelijke vrijdagmiddag in Oslo en op
Utoya? Ik heb uiteindelijk geen antwoord op die vraag. Terwijl ik, als ik
bepaalde muziek hoor, daarin iets van Gods aanwezigheid voel.
Het bepaalt me ook bij de vraag hoe mensen (incl. ikzelf) hun tijd gebruiken. Dat is helemaal mijn / onze eigen verantwoordelijkheid. Want de
tijd – op zichzelf wel een moeilijk fenomeen – is een geschenk van God.
Elke dag van ons leven is een cadeautje. En hoe was deze dag waarop u
(jij) dit kerkblad leest tot nu toe voor u? En wat gaat u morgen met uw
tijd doen? Ik wens u / jou een mooie en gezegende dag toe! En ik weet
bijna zeker dat u er iets zinvols mee zult doen. Ook morgen. Ik ga het in
elk geval proberen.
VPG-Hofi dienst op Kunuku Toliban, Montaña.
Zondagmorgen 30 september 2012, 10.00 uur

Routebeschrijving vanaf het nieuwe Curoil-benzinestation tegenover KFC
aan de Santa Rosaweg. (Hier komt u door vanaf de Schottegatweg-Oost de Santa Rosaweg op te rijden en vervolgens een paar kilometer rechtdoor. Curoil ligt
aan uw rechterhand. Toliban ligt hier nog geen vijf kilometer vandaan.)
Honderd meter na Curoil houdt u rechtsaan (Weg naar Montaña). Na bijna drie
kilometer op deze Weg gaat u rechtsaf. U komt nu op de Kaminda Venancio F.
Isenia. Deze weg volgt u ongeveer 700 meter (u ziet intussen links de RK kerk
van Montaña).
Na die 700 meter gaat u linksaf: Stakamahachiweg (u laat op die weg meteen
twee afslagen naar rechts liggen.) U rijdt een kilometer op de Stakamahachiweg
en passeert intussen aan uw linkerhand de begraafplaats en Nathaly-Snack.
Na die ene kilometer op deze weg ziet u links een geel huis met oranje palen in
het hek. Hier gaat u rechtsaf. (klein bordje naar rechts met het woord Julisco).
U rijdt een zandweg op. Na honderd meter gaat u rechts, dan meteen links en
vrijwel direct links ziet u Kunuku Toliban.
Van 09.20 tot 09.40 uur zullen er gemeenteleden als wegwijzer staan bij Curoil,
bij de ingang van de Stakamahachiweg en bij de ingang van de zandweg.
Toliban lijkt ons een mooie, gezellige en kleurrijke locatie voor een Hofi-dienst.
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

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

Diakenen:
Zr. C. Tevreden
Br. H. de Lijster
zr. Brigitte Douglas-Relyveld

Tel. 737 3070

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

Wijknieuws Emmakerk
Voor de meeste mensen zijn de vakanties weer voorbij. De scholen
zijn weer begonnen. Op 19 augustus hadden we de startdienst. Ook de
kerkelijk activiteiten gaan weer beginnen. Deels zijn ze al begonnen.
Met frisse moed en met vertrouwen op God gaan we het nieuwe kerkelijke seizoen in. We bidden of Gods Geest ons inspireert en ons
leidt in de opbouw van de gemeente. De gemeenteopbouw is een langdurig proces. Het is de verantwoordelijkheid van kerkenraad en predikant, maar in feite van elk gemeentelid. Samen mogen we bouwen aan
onze gemeente. We kunnen dat doen door ons actief te tonen, door
mee te werken en mee te denken. Er zijn nog wat vacatures. Meldt u
zich daarvoor aan bij de kerkenraad. Elke hulp is welkom.
In de zomerperiode is ons eiland in een politieke crisis terechtgekomen. Er zijn verkiezingen gepland voor 19 oktober. We bidden dat de
verkiezingscampagne in alle rust verloopt en dat de meningen eerlijk
uitgewisseld mogen worden. We bidden voor rust en recht op ons
eiland: dat de politici hun verantwoordelijkheid verstaan!
Hierboven noemde ik de activiteiten, die gestart zijn. Welke zijn
dat concreet? Ik noem u:
De gebedsgroep
Elke dinsdag komen we bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
om te bidden voor kerk en wereld, voor anderen en voor onszelf. Het
gebed is één van de pijlers van het gemeente-zijn. Door het gebed
staan we in contact met God de Vader.
Catechisatie
Jongeren van 12 tot en met 18 jaar kunnen zich bij mij aanmelden voor
de catechisatie. Catechisatie is onderwijs over de Bijbel, het geloof en
de kerk; het is met elkaar spreken over ons leven in het licht van het
Evangelie; het is op weg geholpen worden om als christen te leven in
deze tijd.
Belijdeniscatechisatie
De belijdeniscatechisatie vindt elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur
plaats in de consistorie. In deze catechisatie komen de hoofdlijnen van
het christelijk geloof aan de orde. We bereiden ons voor op het belijdenis doen. Belijdenis doen gebeurt in het openbaar, d.w.z. in de kerkdienst. Het is ja zeggen tegen God en zijn gemeente en de bereidheid
uitspreken mee te willen bouwen aan de gemeente, om zo samen met
de gemeente te leren, te vieren en te dienen. De openbare geloofsbelijdenis is ook het voor eigen rekening nemen van je Doop; het is op
eigen kracht lid zijn van de kerk.
Dit seizoen verzorg ik ook, op verzoek van belangstellenden, belijdeniscatechisatie in het Engels. Heeft iemand hiervoor belangstelling, dan
is hij of zij welkom. Deze catechisatie wordt meestal gegeven op dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur, maar soms ook op maandag. U kunt hierover contact opnemen met mij. Op 3 september komen we weer bijeen. De andere data zijn: 10.9, 18.9 en 1.10.
Bijbelstudie
Eens in de twee weken komen we op donderdag bijeen voor de Bijbelstudie, en wel van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. Nu ik dit
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868 4247
510 4753
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Ds. H. Végh

schrijf, zijn we bezig met de afronding van de bespreking van de derde
brief van Johannes. Straks zullen we beginnen met de Openbaring van
Johannes. De data in september zijn: 13.9 en 27.9.
Cursus theologie
Ook eens in de veertien dagen is er een beknopte cursus theologie voor
gemeenteleden. We zijn nu bezig met het blok kerkgeschiedenis. Ook de
blokken liturgiek en kerkrecht staan nog op het programma. U kunt altijd
nog instromen. De data zijn: 6.9 en 20.9.
Theemiddag
Op 4 september a.s. is er weer een theemiddag voor senioren in de
kerktuin. Deze vindt plaats van 17.00 tot 19.00 uur. Onder het genot van
een lekkere kop thee met wat lekkers erbij ontmoeten we elkaar. Er
wordt ook een korte meditatie gehouden door mij, waarna we een lied
zingen.
Seniorenmorgen
Op 10 september a.s. is er voor het eerst na de vakantie weer een seniorenmorgen. We komen bijeen van 9.30 tot 11.30 uur in de consistorie.
Het is een gezellig samenzijn met koffie en koek, fris en pastèchi. We
bespreken een Bijbelgedeelte, we zingen en bidden.
Zorg en Hoop
Ook dit seizoen hoop ik weer maandelijks naar Huize Zorg en Hoop,
Schout bij Nacht Doormanweg 66, te gaan voor een bijbelgespreksgroep.
We komen van 10 tot 11 uur bijeen met de bewoners van het huis. De
eerste keer is op 17 september.
Zangdienst
Op 28 september hebben we onze eerste zangdienst van dit seizoen.
Met bekende liederen loven en prijzen we onze God. Er is ook een korte meditatie. De dienst begint om 19.30 uur in onze Emmakerk. Neemt u
gerust een vriend of vriendin mee. Dat geldt trouwens ook voor onze
zondagse kerkdiensten. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”, luidt het
spreekwoord.
Voorzingkoor
Dit seizoen treedt er een oud plan in werking: het voorzingkoor tijdens
de dienst. U was al gewend aan het zingen van bekende liederen vóór de
dienst. Dat blijft zo. Maar een voorzingkoor gaat met ons nu een een lied
oefenen en zingen in de kerkdienst zelf. Het gaat hier om een onbekend
lied. Het koor wil ons helpen om dat te zingen. Deze liederen worden
genomen uit de Evangelische Liedbundel. Het koor oefent in principe
twee maal per maand op maandag van 19.00 tot 20.00 uur in de Emmakerk. Voorlopig vindt het voorzingen in de dienst één maal per maand
plaats. Het geheel vindt plaats onder leiding van Jaap Kos. Hij is ook de
contactpersoon. Hebt u interesse om mee te doen met dit koor? Komt
u dan naar de oefening of neemt u contact op met Jaap: tel. 515-0468.
We vinden het fijn, dat jonge mensen zich zo willen inzetten voor de
gemeente.
Onze zieken
Zr. Leate Rhuggenaath moest in juli worden opgenomen in het Sehos.
De bloeddruk was te hoog. Gelukkig gaat het nu weer een stuk beter
met haar.
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Br. Frits Dreischor moest in september weer beginnen met de chemokuur. Hij is hier al maanden mee bezig, maar de kuur moet hervat worden.
We leven ook mee met br. en zr. Sewbarath Misser. Na een val voelt zr.
Anita Sewbarath Misser zich al een hele tijd niet goed. Haar man is ernstig ziek.
We wensen al onze zieken Gods nabijheid en zegen toe.
Bij de kerkdiensten
Op 30 september a.s. zal er een VPG-dienst zijn. Dit zal een hòfidienst
zijn in Hòfi Toliban, Stakamahachiweg, Montaña. Route: zie p. 9! Ds.
Wouter Smit en Rev. Leander Warren hopen in deze dienst voor te
gaan. De dienst begint om 10.00 uur. Na de dienst is er een ontmoeting
in de hòfi met koffie en broodjes. We mogen hierin de onderlinge banden als VPG-gemeenschap versterken.
Papiamentstalige diensten
Elke eerste zondag van de maand is er een papiamentstalige dienst in de
Emmakerk en wel om 17.00 uur. Op 2 september a.s. hoopt br. D’Arcy
Lopes voor te gaan en op 7 oktober a.s. zr. Yvonne Isidora. U bent van
harte welkom! Ook voor deze diensten geldt: neemt u iemand mee. Gasten zijn altijd van harte welkom.
Gemeentevergadering
Na de dienst van 23 september a.s. zal er een gemeentevergadering zijn
in de Flamboyant. In deze gemeentevergadering zal informatie gegeven
worden en zullen vragen worden beantwoord. Het reilen en zeilen van
onze wijkgemeente zal aan de orde komen, evenals de stand van zaken
bij de restauratie van onze kerk. Ook hier bent u van harte welkom.
Radiouitzendingen
Vanaf 1 september september gaat de VPG wekelijks radiouitzendingen
verzorgen via Radio Semiya, 98.5 FM. Voorlopig doen we dit op proef
voor een half jaar. De uitzendingen worden verzorgd door de (hulp)
predikanten en duren een half uur. De uitzendingen zijn elke zaterdag
van 13.30 tot 14.00 uur.
Bonaire
Sinds 10 oktober 2010 betaalt de landsoverheid het traktement van de
protestantse predikant niet meer. Dit ingevolge de strenge scheiding van
kerk en staat die in Nederland geldt. De gemeente moet nu haar eigen
predikant betalen. Aangezien de gemeente klein is, levert dat problemen
op. Temeer daar de gemeente een systeem van vaste vrijwillige bijdrage
nooit gewend was. Dit systeem betekent dat de gemeente alle kosten
van het gemeente-zijn zelf opbrengt. Het leeuwendeel van deze kosten
bestaat uit het onderhoud van de gebouwen en het predikantstraktement.
Sinds een jaar komen er op Bonaire tijdelijk predikanten uit Nederland.
Het zijn vaak emeritus-predikanten, die de gemeente van Bonaire twee
tot drie maanden dienen. De gemeente van Bonaire betaalt hen geen
traktement, wel vergoedt ze bepaalde onkosten. Sinds begin augustus is
ds. Ben Hengeveld tijdelijk predikant op Bonaire, tot 14 januari 2013.
Aangezien predikanten nu tijdelijk de gemeente dienen, hoef ik niet meer
elke maand naar Bonaire te vliegen om de kerkenraad daar met raad en
daad bij te staan. Wel heeft men mij verzocht nog consulent te blijven.
Op 11 november hoop ik weer voor te gaan in Rincon en Kralendijk. De
dienst in Rincon is in het Papiaments, die in Kralendijk in het Nederlands.
Bericht van overlijden
Op 30 juli j.l. is ds. Geronimo Mercera overleden. Hij was predikant in
de Ebenezer church en op Bonaire. Ds. Mercera werd begraven op 2
augustus j.l. op de begraafplaats van Rincon, na een dienst van Woord en
Gebed in de protestantse kerk van Rincon. Deze dienst stond onder leiding van ds. Ben Hengeveld. De laatste tijd verbleef ds. Mercera in Mariadal op Bonaire. Ik heb hem daar destijds een paar maal bezocht. Wij condoleren zijn familie en wensen hun Gods troost toe.
Een hartelijke groeten voor u allen,
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JAARPROGRAMMA EMMAKERK 2012/2013
19 augustus 2012:
4 september 2012:
de kerktuin
23 september 2012:
28 oktober 2012:
3 november 2012:
17 december 2012:
21 december 2012:
23 maart 2013:
7 juli 2013:

startzondag
van 17-19 u is de theemiddag voor ouderen in
gemeentevergadering, na de dienst (ca. 11 u),
Flamboyant
hòfidienst en gemeentezondag
bustour voor senioren
18-21 u: seniorenkerstfeest
19.00 uur: kinder/jeugdkerstfeest
open dag Emmakerk
baaidag

1x per 14 dagen Bijbelstudie in de consistorie op donderdag van
19.30-21.00 uur; start: 16 augustus 2012. Onderwerp: 2 Johannes; later:
3 Johannes; Openbaring van Johannes
1x per 14 dagen beknopte cursus theologie voor gemeenteleden in de
consistorie op donderdag van 19.30-21.00 uur; start: 23 augustus 2012
met kerkgeschiedenis
1x per week gebedsgroep in de consistorie , op dinsdag van 19.0019.30 u; start: 14 augustus 2012
Catechisatie 12-18 jaar: de catechisanten kunnen zich opgeven bij
de predikant
Belijdeniscatechisatie: elke woensdag in de consistorie van 20.0021.00 uur; start: 15 augustus 2012
Elke tweede maandag van de maand: koffieochtend voor ouderen van
9.30-11.30 uur in de consistorie; start: 10 september 2012
1x per maand op elke vierde vrijdagavond zangdiensten in de Emmakerk van 19.30-20.30 u; start: 28 september; volgende data: 26 oktober, 23 november, 25 januari, 22 februari, 22 maart, 26 april
Elke eerste zondag van de maand is er om 17.00 uur een papiamentstalige dienst
Gezin-school-kerkdienst: najaar 2012 (4 november) en voorjaar
2013 (10 maart)
Elke maand organiseert de activiteitencommissie een activiteit,
zoals een wandeling, een excursie, een lezing, etc.
Er zijn door het jaar heen diverse fund raisingsactiviteiten t.b.v. het restauratiefonds van de Emmakerk, te organiseren door een fund raisingscommissie. Te denken valt aan concerten, bake and soup sales, etc.
Ds. Wouter Smit organiseert 2x een Kidsd4Christdienst in de Emmakerk,
op een zondagmorgen.
Wijzigingen voorbehouden !

Nieuws Jet
Baaidag
Op zaterdag 7 juli had Emma een baaidag op Santa Cruz. De start (het
plannen!) begon wat stroef. Uiteindelijk zaten we er met zestig man/
vrouw en kids. De vroege vogels hielden vanaf 7.30 uur al twee tentjes
bezet. Een tentje om te zitten en een tentje voor het eten. Masha danki,
early birds!
Iedereen nam zijn/haar stoel, drinken en iets te eten
mee. Uit elke tas kwam een verrassing. We begonnen met complete
hotdogs met zuurkool, worstjes, saus, potatosticks en pannekoeken.
Daarna volgde een uitgebreide barbecue. Het was echt een mmm…dag.
Geweldig! De Emmagangers waren in een andere setting bij elkaar dan
gewoonlijk. En tussendoor werd er ook gezwommen. Om drie uur was
er tijd voor gebed. Want voor zo’n mooie dag met elkaar mochten we
zeker danken! We zongen daarna wel twintig minuten uit onze koppies,
zondagschoolliedjes en nog meer. De volgende keer hebben we zeker
tekst bij ons, want het klonk fantastisch in de open lucht. Dit is zeker het
herhalen waard. Leuk, enig! Sluit u/je aan bij onze BAAIGROEP!!
Startdienst van de VPCO
Op zondag 12 augustus stonden onze deuren open
Vervolg op pagina 14
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Kerk-en-Jeugd
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Kerk-en-School

Jeugdpredikant VPG/Identiteitsmanager Vereniging
Protestants Christelijk Onderwijs
Ds. Wouter Smit
Las Quintas Villas 34
Tel: 523 2763
E-mail: woutersmit67@hotmail.com

Identifeiten

4U

ds. C.W. Smit

ds. C.W. Smit

De Kids4Christ diensten zullen dit seizoen een ander jasje gaan krijgen. Allereerst verhuizen we zoveel mogelijk van de middag- naar de
ochtenddienst. In de tweede plaats willen we ervoor zorgen dat telkens
een schoolklas van een van onze VPCO scholen mede verantwoordelijk
wordt voor en meewerkt aan deze kerkdiensten. Op de derde plaats
zullen de diensten afwisselend in één van de dragende kerken van de VPCO gehouden worden. De eerste Kids4Christdienst nieuwe stijl heeft
plaats gevonden op zondag 26 augustus in de Iglesia Reforma. Op zondag 16 september zal de Carey Methodist Church in Buena Vista (achter
het pompstation aan de Schottegatweg Noord) haar deuren openen
voor Kids4Christ. Deze dienst is een vroegertje en begint om 8.00 uur.
Op deze manier hopen we meer mensen te betrekken bij de diensten en
de banden tussen de VPCO en de dragende kerken onderling te verstevigen.

Leap of faith
Had je zin om weer naar school te gaan? Misschien ben je wel naar een
nieuwe school gegaan. Dat is best spannend. Heb je er een beetje tegenop gezien? Misschien weet je niet of je al dat huiswerk wel aan kunt. Of
het kan zijn dat je veel bent gepest op je oude school en dat je bang bent
dat het op de nieuwe school ook gaat gebeuren. Of misschien had je een
heel goede band met je oude leerkracht en is het op de nieuwe school
allemaal veel onpersoonlijker. Weet je, een nieuw begin is niet makkelijk.
Omdat je niet goed weet wat er gaat gebeuren. En het lastige is, dat het
leven er vol mee zit: met van die momenten dat je iets nieuws moet
doen en dat je niet precies weet hoe het zal gaan. Je hele leven is eigenlijk een waagstuk. Zoals je als kindje leerde fietsen, hoe eng was dat. Of
dan ben je vier jaar, ga je voor het eerst naar school, laat je moeder je
zomaar alleen met honderd van die andere kinderen en een paar juffen………. Ben je 12 of 13, ga je naar het Voortgezet Onderwijs. Dat is
wel even wennen hoor. Je hebt nu ook de leeftijd dat je serieuze verkering kunt krijgen; oh nee, hoe moet dat? Wanneer moet je gaan zoenen?
Je weet het niet. En dat blijft je hele leven. Telkens weer zul je iets
nieuws moeten doen, terwijl je niet zeker weet of je het goede hebt gekozen en of je het wel kunt.

In samenspraak met de dragende kerken van de VPCO is het idee geboren om een proef te doen met schoolcatechese. Het is onze ervaring dat het lastig is om catechisatie voor jongeren te organiseren. Eén
van de dingen die het lastig maakt is dat jongeren op Curaçao voor veel
jeugdactiviteiten voor vervoer afhankelijk zijn van hun ouders. Daarom
willen wij als kerken de jongeren proberen op te zoeken op de plaats
waar ze toch al zijn, en dat is in ieder geval op school. Wim Lolkema en
ondergetekende zouden als proef in een van de komende maanden twee
maal een uur catechese (kerkelijk onderwijs) willen aanbieden van 12.3013.30 uur voor kinderen in de groepen 7 en 8 van de ASFO en de MAFO. Daarvoor zouden wij eerst een behoefte peiling willen doen, door
middel van een brief aan de ouders, want het spreekt vanzelf dat zij hun
toestemming en medewerking hieraan moeten verlenen. Hoewel het
initiatief komt vanuit de VPG (Verenigde Protestantse Gemeente) zijn
alle kinderen, die geïnteresseerd zijn, van harte welkom. We willen
daarbij benadrukken dat we er niet op uit zijn om kinderen te winnen
voor één specifieke kerk, maar dat we oecumenisch te werk willen gaan.
Dat betekent dat we Jezus Christus willen dienen door te zoeken naar
wat christenen samenbindt. Wat ons betreft is het onderwerp van deze
twee lessen “De kerk, wat is dat eigenlijk?”
Als VPCO hebben we een goede start gemaakt. Allereerst was er de
startconferentie op 7 augustus voor al het personeel over “een veilige en
uitdagende leeromgeving” en de zondag daarop de VPCO startdienst in
de Emmakerk met als thema “veilig en uitdagend”. De VPCO is de kerkenraad van de Emmakerk dankbaar voor de ruimte die we kregen om
onze startdienst daar te houden en voor de goede samenwerking. We
zijn goed begonnen, maar tegelijk moet vermeld worden dat er veel onrust is ontstaan door de maatregelen rondom gratis onderwijs. Door alle
onduidelijkheid hierover is de schoolbesturen veel extra werk bezorgd
en we willen u vragen om te bidden om Gods wijsheid voor onze bestuurders en om Zijn steun voor alle schooldirecties, die hun uiterste
best doen om koers te houden in stormachtige tijden.

In Genesis 12 lezen we dat God Abram riep.
“Trek weg uit je land. Verlaat je familie, verlaat
ieder die je kent en ga naar het land dat ik je
zal wijzen.” Hoe eng moet dat zijn geweest?
Alles en iedereen achterlaten omdat God het
zegt. “Maar waarnaar toe?” “Naar het land dat
Ik je zal wijzen.” “Maar kunt u niet vertellen
welk land dat is, dan zoek ik het even op en
dan weet ik wat voor taal ze daar spreken en
dan weet ik tenminste welke kleren ik in mijn
koffer moet stoppen, een winterjas of mijn
zwembroek enne…….” “Nee, Abram, Ik zal je
richtingwijzer zijn: je moet er op vertrouwen
dat Ik je wel zal leiden.”
Op deze manier zal God er ook voor jou zijn, in het nieuwe jaar. Net als
Abraham weet je niet precies wat er gaat gebeuren. Je weet niet of je het
allemaal kunt. Lukt dat wel, TKL niveau? Je weet niet zeker waar je zult
uitkomen. Maar als jij de stap durft te zetten op de weg die God jou
wijst, dan zal Hij je zegenen. God zal je niet laten zien waar je uit gaat
komen. Hij vertelt je niet wat er allemaal gaat gebeuren onderweg. Dat
deed Hij ook niet voor Abraham. Maar Hij belooft wel met je mee te
gaan. Hij zal je kracht geven om je leven te leven, om de goede leerweg
te vinden, om een weg te vinden tussen alle problemen die er misschien
wel zijn in jouw leven. Hij zal zijn als de brug die zichtbaar wordt, als jij
die eerste stap in het diepe hebt durven zetten. Vertrouw er maar op
dat God je draagt. Hij zal zichtbaar worden, als je met Hem op pad gaat.
Vaya con Dios. Bai ku Dios.
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VPG Churchcamp 2012 geslaagd!
Ds. C. W. Smit
Wat hebben een kampvuur, spijkerbroek hangen, marshmellows roosteren, auto trekken, zingen, een plastic-cups-pyramide bouwen, emmerpercussie, de ladderproef, armbandjes maken, een Bijbelvers uit het hoofd
leren en wc’s schoonmaken met elkaar te maken? Nou, dat zijn de ingrediënten van het VPG Churchcamp 2012!
We hebben een geslaagd kerkkamp achter de rug. Iedereen die ik er
over gesproken heb, was enthousiast. Volgens sommigen was het veel te
lang geleden dat zoiets voor het laatst georganiseerd was. Iemand uit de
leiding voelde zich 40 jaar mee terug genomen in de tijd, toen ze zelf op
zo’n kerkkamp was.
56 kinderen in de leeftijd van 6-16 jaar oud en een 15-tal leiding hebben
vier dagen en drie nachten (van 12 t/m 15 juli) gebivakkeerd op Kampeercentrum Brakkeput. De ochtenden waren gewijd aan Bijbelstudies
rond de vrucht(en) van Geest, uit Galaten 5:22. In kleinere leeftijdsgroepjes hebben de kinderen zich verdiept in één van de vruchten, om
zich via allerlei verwerkingen voor te bereiden op een presentatie in de
kerkdienst. “The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience kindness and
goodness. The fruit of the Spirit is faithfulness, gentleness, selfcontrol.” Zo
luiden de eerste regels van een leuk liedje dat we uiteindelijk in canon
hebben gezongen tijdens de afsluitende kerkdienst op de zondagochtend.
Deze ‘hofi’dienst vormde de feestelijke afsluiting van het kerkkamp en er
vonden zoveel kerkgangers hun weg naar Brakkeput, dat de overdekte
daar te klein was.
De middagen hebben we gevuld met zeilen en zwemmen bij de Boathouse, een sport- en spelcompetitie en een avonturen’hike’ op het schiereiland van Caracasbaai. De bus van de Miss Lee Foundation stond of liever:
reed tot onze beschikking en dat was een uitkomst voor het vervoer van
en naar Otrabanda en van en naar het strand.
Er zijn wilde plannen om in de tussenvakanties een VPG evenementendag
te organiseren en om in de zomer van 2013 het volgende VPG Churchcamp zelfs met een paar dagen te verlengen. Het zou in ieder geval fantastisch zijn als we deze groep kinderen een paar keer per jaar bij elkaar
zouden kunnen krijgen, zodat er een (h)echt groepsgevoel ontstaat, een
soort jongerengemeente, die via de kerk vertrouwd raakt met elkaar.
Ik vond het hartverwarmend om te merken hoeveel mensen zich hebben
ingezet om dit hele gebeuren te laten slagen. Als jeugdpredikant word ik
er per slot van rekening voor betaald om dit te organiseren, maar vele
vrijwilligers hebben hun vrije tijd en zelfs vakantiedagen ervoor opgeofferd. Ik neem daarvoor diep mijn petje af. Ook was ik er erg blij mee hoe
de jeugd onze drie kerken nog meer tot één geheel samensmeedt.
Zoals gezegd willen we kijken of we een evenementen dag in de oktobervakantie kunnen organiseren. De jeugdraad zal hiervoor opnieuw een
beroep moeten doen op u als vrijwilligers. Wie meldt zich aan?
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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

Cel. 510-4753

krijniewout@hotmail.com

Cel. 513 8909

L.sampson@vidanova.net

Cel. 527 9173

faridadcgomez@hotmail.com

Cel. 526 1566

maritza@janbeau.com

Tel. 461 5013

korabrivo@hotmail.com

Tel. 7676920

w.lolkema@gmail.com

Tel. 7470691

pjboodt@gmail.com

Tel. 747 3950

vlieg@scarlet.an

Cel. 525-3338

Van de praeses
Het nieuwe seizoen is begonnen. De meesten van u zijn terug van vakantie en de scholen zijn weer begonnen aan een nieuw schooljaar. De
V.P.G. mocht gastheer zijn van de V.P.C.O.-startdienst van dit jaar, op 12
augustus in de Emmakerk.
De Centrale Kerkenraad is dit seizoen begonnen met goede voornemens. Er wordt hard gewerkt om de achterstand in het produceren van
de jaarrekeningen van de laatste jaren weg te werken. Ons streven is om
in 2013 alles te hebben bijgewerkt, zodat de jaarrekeningen gecontroleerd kunnen worden door een kascommissie. Aan de hand van de goedgekeurde jaarrekening van 2012 kan vervolgens een begroting worden
opgesteld. Vervolgens kunnen we de jaarrekeningen en de deze begroting bespreken tijdens een gemeentebijeenkomst.
De Kerkvoogdij is in overleg met de Stichting Monumentenzorg aan het
werk om een oplossing voor het achterstallig en toekomstig onderhoud
van de Fortkerk uit te werken. Dit plan hopen we op 4 oktober aan u te
kunnen voorleggen, zoals u ook in het artikel van de K.V. in deze editie
kunt lezen.
De Diakonie heeft nieuwe plannen voor dit seizoen om de minderbedeelden beter en structureler bij te staan.
De nieuw opgerichte Jeugdraad o.l.v. ds. Wouter Smit heeft mooie plannen voor dit jaar, zodat er meer aandacht gegeven kan worden aan de
jeugd.
Verschillende ambtsdragers van de drie wijkkerkenraden hebben hun
termijn er ruimschoots opzitten. Ze zijn afgetreden of treden dit jaar af.
De meesten zelfs nog dit kalenderjaar. Van hieruit wil ik daarom een beroep op u doen om bij uzelf na te gaan of u een van deze opengevallen
plekken wilt opvullen. Neem a.u.b. contact op met uw wijkkerkenraad
indien u meer informatie nodig heeft. De Kerk heeft ook uw inzet hard
nodig!
In de vorige editie heb ik geschreven over onze plannen voor het opstellen van een beleidsplan voor de V.P.G. Inmiddels is er een format opgesteld dat gebruikt zal worden door de drie wijken en de C.K. om een
beleidsplan op te stellen.
Tijdens mijn vakantie in september in Nederland zal ik ook het Evangelisch Werkverband van de P.K.N. bezoeken. Ik hoop mij daar te laten
voorlichten over gemeentegroei en andere relevante zaken.
Moge Gods zegen u/jouw ten deel vallen,
Hanco de Lijster.
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Kerkvoogdij

Vervolg wijknieuws Emmakerk

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

Uitnodiging Gemeenteavond
P.J. Boodt
“Ook monumentale kerken sneuvelen”
Bovenstaande titel stond boven de tekst van de kerkvoogdij in VPG
nieuws van juli 2012.
Het ging over kerkgebouwen in Nederland. We vroegen u toen:
“Herkent u bovenstaande situatie? Geldt voor Curaçao niet hetzelfde?
Zijn onze kerken op zondag vol, zijn ze volledig bezet? En kunnen we het
onderhoud nog wel betalen?”
En verder schreven we:
“Als kerkvoogdij belast met het beheer van de kerkgebouwen, belast
met het beheer voor goed gebruik van de gelden, kijken we al langer met
een bezorgde blik naar onze situatie. We hebben al langer het gevoel dat
we boven onze stand leven. Helaas voelen we ons vaak een beetje als
roepende in de woestijn. Op de gemeenteavond die we eind 2010 belegden over de financiële situatie was de belangstelling van de gemeenteleden minimaal. En sinds die tijd is het er niet beter op geworden.
We beschikken inmiddels over de gegevens van 2011. En die zijn dramatisch.”
Naar aanleiding van dat citaat en naar aanleiding van de discussie daarover in de kerkenraad en naar aanleiding van de discussie over de toekomst van onze kerkgebouwen houden we een gemeente-avond. Deze
avond vindt plaats op
donderdag 4 oktober as. in de Tamarijn (Mahaaiweg / hoek Jasmijnweg) om 19.00 uur
Nee, we gaan geen kerk sluiten, maar zo doorgaan kunnen we ook niet
en daar gaan we het over hebben. We hopen dat de voorzitter van de
Stichting Monumentenzorg, de heer Marcel van der Plank, voormalig notaris en ex-gevolmachtigd minister in het vorige kabinet en VPG-lid, er
ook bij zal zijn.
En wilt u ondertussen Uw kerkelijke bijdrage betalen:
minimaal 70 Naf per maand; echt niet te veel voor de kerk.
En kunt en wilt u meer geven, dan mag dat zeker!

IN MEMORIAM
PAUL RICHARD MACARÉ
18 juni 1928 - 14 juli 2012
Broeder Paul Macaré is toch nog onverwacht overleden. Hij werd 84
jaar. Br. Macaré moest naar het ziekenhuis, waar zijn voet werd geamputeerd. Daarna kreeg hij twee hartaanvallen die hij niet heeft doorstaan.
Br. Macaré heeft veel meegemaakt in zijn leven. Verdriet is hem niet bespaard gebleven. Elf jaar geleden verdween zijn zoon Marcel. En twee-en
-een-half jaar geleden overleed zijn vrouw. Hij miste hen beiden.
Br. Macaré werd geboren in Bandung in het voormalige NederlandsIndië. Na de oorlog verhuisde hij naar Nederland. Hier volgde hij een
opleiding tot computerspecialist. Het was hier ook, dat hij zijn vrouw
(opnieuw) leerde kennen. In 1961 ging hij werken voor IBM-Curaçao,
om dat bedrijf op te zetten. En in 1964 kwam het gezin voorgoed op
Curaçao wonen. In 1988 ging br. Macaré met pensioen.
Hij was voor zijn kinderen een goede, zorgzame en sportieve vader. Hij
was open minded. Hij speelde graag badminton. Hij verzorgde zijn vrouw
toen ze ziek was. Hij hield van koken, vooral van Indisch eten. Indië is hij
nooit vergeten. Als ik bij hem op bezoek was, zag ik altijd boeken over
Indië liggen die gelezen werden. En hij was lid van de Indische Vereniging
op Curaçao. Hij genoot ook van het leven. Hij dronk zijn biertjes. Hij
was vroeger een goede danser en hield van party’s.
In zijn jeugd werd br. Macaré protestants opgevoed. Zijn geloof in God
is altijd bij hem gebleven. Toen ik de laatste keer bij hem was, zei hij dat
hij elke dag de Bijbel las en hij vroeg mij vaak om voor hem te bidden.
Hij was geen kerkganger, maar leefde wel uit het geloof. Hij hielp mensen.
Op 19 juli j.l. hebben we afscheid van hem genomen. Bij El Tributo hielden we een korte rouwdienst waarin Ps. 86:1-13 gelezen werd en waarover we met elkaar nadachten. Het is een gebed van David. Hij vertrouwde op de Heer, ook in zijn moeilijke omstandigheden. Hij roept
God om zijn genade aan. God is een uniek God, die zijn volk telkens
heeft bevrijd. Uiteindelijk wil Hij ons verlossen van de dood. De opstanding van Jezus wijst daar al heen. Voor hier en nu mogen we Gods
kracht ervaren en opstaan om verder te gaan, ook als we getroffen worden door de dood.
Br. Macaré werd begraven op de protestantse begraafplaats aan de
Roodeweg.
God trooste Ricky en Eva, hun kinderen en de verdere familie.

voor de hele VPCO. Emma was redelijk tot goed bezet. Ook de bruine
stoelen moesten uit het hok gehaald en in het gangpad gezet worden. Er
werd gedanst door dezelfde danseresjes als van de startconferentie.
Prachtig zagen ze eruit en wat hebben ze mooi gedanst. Hopi bon!
De kleintjes gingen mee naar de consistorie: een gezellige, volle bak. Het
thema was: “Jezus in de tempel”. Daarna mochten ze het verhaal uitbeelden. Hun werkjes werden vastgemaakt op een spandoek en daarmee
kwamen ze heel trots de kerk binnen. Ze zongen met de gemeente het
lied: “Laga e muchanan bini serka mi”. VPCO, heel fijn dat jullie bij ons in
de dienst waren. Laten we zeggen: tot ziens, tot volgend jaar misschien??
Wie weet…
Vervolg Nieuws Jet van pagina 11

Jongelui
Een nieuw schooljaar, een nieuw begin! Jongelui, jullie staan voor een

September 2012 VPG NIEUWS
nieuw begin, helemaal nieuw! Ga ervoor, meisjes en jongens, zet ‘m op.
Doe je best voor je eerste tussenrapport, dan heb je al het eerste stuk
van het nieuwe jaar gewonnen. Een heerlijk gevoel.
Zieken/Bejaarden
Hoe was de vakantietijd, lieve mensen? Hebt u wel wat bezoek gehad?
Vast wel, he? Heel veel sterkte, we blijven u gedenken in onze gebeden.
Zijn doen is steeds gezegend
Enkele jaren geleden betrad ik een treincoupé, waar onder de passagiers
een opgewonden stemming heerste. Een man had een meisje van twee
jaar op zijn knie. Het kind was erg slaperig. Maar telkens als ze begon in
te slapen, schudde de vader haar krachtig, tot ze begon te huilen. Een
dame, die zich daar al geruime tijd aan had geërgerd, kon zich niet langer
bedwingen. Ze noemde de man een onmens en gaf hem te verstaan dat
het nu maar eens uit moest zijn! Hij moest de kleine eindelijk eens laten
slapen! Alle reizigers waren het volledig met haar eens. Maar de vader
antwoordde rustig: “Ik moet mijn dochtertje wakker houden, want zij
heeft vergif geslikt en ik ben op weg naar de dokter. Wanneer de kleine
inslaapt, betekent dat haar dood.”
Wat weten wij het vaak beter en wat willen wij gauw oordelen over andermans gedrag. En op hetzelfde moment dachten al die treinreizgers
opeens heel anders over de handelwijze van de vader.
Hoe vaak vinden wij Gods doen en laten onbegrijpelijk. Toch gaat Hij
met ons wegen van wijsheid en liefde. Gelukkig de mens, die geleerd
heeft zich onder Gods hand te buigen, ook al begrijpt hij de zin van de
beproeving niet.
Laten wij eens om ons heen kijken en zien hoe beproefde mensen vol
kracht (van de Heer!) in ons midden staan. Van hen kunnen wij veel van
leren. We kunnen een voorbeeld aan hen nemen. Denk bijvoorbeeld aan
die man met die twee kunstbenen tijdens de Olympische Spelen. Geweldig, hoe die liep. Wat een moed! En wat een snelheid!
Lichtstraaltje: Blijf geloven!
Wij hebben geen groot geloof nodig, maar wel geloof in een Grote God.
Warme groetjes vanuit de kerkenraad,

Jet Baank
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IN MEMORIAM
WILLEM HENDRIK VAN LAMOEN
januari 1916 - 24 juli 2012
Toch nog snel en onverwacht is ons gemeentelid br. Willem Hendrik
van Lamoen op 24 juli j.l. heengegaan. Hij werd 96 jaar. Zacht sliep hij in,
terwijl zijn kinderen en kleinkinderen om hem heen stonden.
De kinderen hadden een goede band met hun vader en de kleinkinderen
een goede band met hun opa. Br. Van Lamoen was ook bekend in de
buurt waar hij woonde. Hij hielp mensen graag.
Br. Van Lamoen werd op zee geboren, toen zijn ouders op weg waren
van St. Maarten naar Curaçao. Hij was een lieve vader, zo heb ik begrepen. Hij was goed voor zijn vrouw en kinderen. Hij hielp zijn vrouw in
de huishouding. Hij kookte ook. Br. Van Lamoen hield niet van ruzie. Hij
hield vrede met allen. Hij hield van vogels, kippen en eenden. Als hij hen
voerde, had hij een hele schare kinderen om zich heen. Hij hield ook van
werken. Jarenlang heeft hij gewerkt in het laboratorium van de Shell en
nog na zijn pensionering verrichte hij werkzaamheden voor de Isla. Br.
Van Lamoen kon goed dammen. Hij deed vaak mee aan wedstrijden of
leerde jongeren te dammen. Hij hield zich graag bezig met zijn kleinkinderen. Hij zong met en voor hen. Hij goochelde. Hij is lang weduwnaar
geweest. Zijn vrouw overleed 31 jaar geleden.
De laatste tijd was hij niet meer aanspreekbaar. Maar hij merkte het wel
als zijn kinderen en kleinkinderen er waren. Toen hij in januari 96 jaar
werd, hebben we met hem uit de Bijbel gelezen en gebeden.
Br. Van Lamoen voelde zich een overtuigd protestant. Hij deed destijds
belijdenis in de Fortkerk. Jarenlang bezocht hij elk jaar de kerstnachtdienst op het Fortplein. Hij kerkte eerst in de Fortkerk, later in de Emmakerk. Vaak heeft hij Gods Woord gehoord. Hij was een trouw lezer
van ons kerkblad.
Op 28 juli j.l. hebben we afscheid van hem genomen na een dienst van
Woord en Gebed in het rouwcentrum El Tributo. In deze dienst lazen
we Psalm 16. In deze psalm roept de dichter, David, tot God. Hij wordt
vervolgd door zijn vijanden. Ze staan hem naar het leven. Maar David
weet dat hij bij God kan schuilen. Zijn lot is in zijn handen. Zijn leven is
ook in zijn handen. In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus voor
onze zonden gestorven is aan het kruis. Door Hem krijgen we het eeuwige leven.
Na deze dienst is br. Van Lamoen begraven op de protestantse begraafplaats aan de Roodeweg.
God trooste zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie.
Ds. Hans Végh.

Baaidag Emmakerk
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VoorElkaar

Ingezonden

Advertentierubriek

Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

www.vpgnews@gmail.com

Wie kan
mij helpen?

Ik zoek ...

Advertentieruimte
Hier kan uw gratis (tot 25 woorden) advertentie staan.
Voor voorwaarden:
vpgnews@gmail.com

Gemeenteavond
De Centrale Kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op
donderdag 4 oktober as. in de jeugdgebouw De Tamarijn (Mahaaiweg /
hoek Jasmijnweg) om 19.00 uur.

Te koop
enkele stevige koffers, middelmaat

Over de toekomst van onze kerkgebouwen

Tegen een zacht prijsje
interesse ? bel 747 39 50

Nee, we gaan geen kerk sluiten, maar zo doorgaan kunnen we ook niet
en daar gaan we het over hebben. Meer informatie op pagina 14 elders
in dit blad.

DE LEKKERSTE KROKETTEN EN HAPJES VAN HET EILAND

PARTYBOX FL. 60,=
70 warme hapjes met 3 sausjes
10 kipsate’s
10 mini vegetarische loempia’s
10 kip nuggets
10 kaasballen
10 mini conchkroketjes
10 rundvlees bitterballen
10 mini kipkroketjes

Tips voor het schrijven:

Schrijf kort en helder

Geef uw tekst een titel

Schrijf vanuit het positieve

Vermeld uw naam

Bezorging op kantoor, school of
thuis !!!
Tel.:
7377422 / 5605088
Fax:
7368129
Email: pointsnack@hotmail.com

