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Good Governance
Rev. L. Warren
There are a few ingredients or criteria indispensable to the proper functioning of any society, large
or small, rich or poor that embraces the democratic ideal, ideology or philosophy of governance.
These ingredients in my humble opinion are as follows: choosing leaders by way of the process of
elections that are free and fair; the functioning of
leaders with a sense of accountability and transparency; the dispensing of justice fairly irrespective of
economic or social rank or status; and the accessing of all to equal opportunity in the pursuit of
educational, economic, emotional, social and spiritual wellbeing. Should these ingredients with some
basic others be in place, the framework for good
governance would be established.
Good governance is characterized by the following
components that are interlocking and work together such that the best life possible, is made achievable by and accessible to all in the society.
1.
Responsibility – the ability to satisfy the obligations of reliability and trustworthiness;
2.
Accountability – the competence and willingness to offer explanations regarding causes, motives
and reasons for outcomes;
3.
Creativity – the ability to initiate appropriate
effective action, to find solutions, to make actual or
real that which is possible;
4.
Transparency – to demonstrate clarity or
openness and honesty of action
5.
Inclusivity – allowing the input of, and opportunity to all involved;
6.
Introspectivity – the willingness to engage in
self-examination, to look inwardly into self;
7.
Visionary – the ability to see or envision future or new possibilities.
Good governance is absolutely vital if a nation is to
achieve economic prosperity, social, religious and
cultural harmony and justice and peace for all its
people. Furthermore, this quality of governance
ensures that corrupt practices and corruption
which can destabilize and impoverish a nation, are

minimized if not altogether eliminated. For this
quality of governance to be obtained and maintained, it is necessary to have men and women of
exemplary moral character, impeccable integrity
and sound learning to exercise leadership.
The people of any nation deserve such leadership
to be exercised in all spheres and levels of the society, be it political, religious, economic or educational; to mention some of them. The people of Curacao like all other peoples have desire and make
appeal for this quality of leaders and leadership.
The religious community in our beloved country
Curacao, therefore, echoes this desire and appeal
of our people and so encourages and challenges
leaders in all spheres of the society to embrace this
encouragement and rise to this challenge, for it is
an obligation we have to our nation and people.
As a new cycle of national election draws near, some of us in the religious community humbly issue a
code of ethical conduct which we hope all might
find useful and helpful to guide their rhetoric, national conversations and actions as they seek to persuade the nation to entrust them with the mantle
of political leadership. We of the religious community subscribe to and are bound by this code of
ethical conduct in our sphere of leadership, and
trust that all in the various spheres of national leadership can do likewise. The following is the code
of conduct we humbly suggest, especially for this
season of election campaigning:
1.
Have respect for each other as human beings, and also respect differing points of view. As
such, conduct a positive campaign and not succumb
to personal and offensive attacks, mudslinging, intimidation or slandering of each other, verbally, visually, in writing or by means of any other medium.
2.
Show respect for everyone’s rights and privileges and, therefore, not offend anyone on the basis of ethnicity, origin, colour, gender or language.
3.
Affirm that truth is at the foundation of a
community of free people and so agree to be ob-
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jective in the interpretation of each other’s statements and so present
our people a truthful, honest and realistic picture of the facts.
4.
Affirm that democracy and freedom are not licensed to speak
whatever comes to mind and advise all competing in the political arena
to be mindful of the example they set and the message they convey to
their supporters.
5.
Give affirmation to the commitment for non-violent campaigning
and endeavour to advise supporters to act with dignity and restraint.
6.
Affirm that leaders must take responsibility for their actions and
endeavour to the best of their ability to give service that reflects the values of sincerity, love, harmony, peace and respect for all and, therefore,
the building of a healthy, strong and productive and prosperous society.
7.
Give affirmation to the nobility of forgiveness and so be ready to
offer apology and make immediate correction, in the unlikely or unintended occurrence of any incident by word, action or visual means that negates the values or disrupts the harmony of the society.
8.
Give assurance that campaign promises reflect future intentions
that would contribute to lasting development to the nation, once allowed to be implemented.
9.
Give Consideration to the data that ninety percent (90%) of the
people are of the Christian faith, and so refrain from political propaganda
in the seasons of Lent and Advent during elections or referendums.
10. Affirm adherence to the laws and rules of Curacao and accept
them as the parameters for all actions, and in so keeping that all party
propaganda materials will be removed within eight (8) days after political
elections.
Our hope and prayer is that we might all embrace this code and function
by it both now and in the post election period for the good of our
‘dushi’ Curacao and all its people.

Meditatie
Die dag sloten de joden zich aaneen
Meditatie over Esther 9:1-19

Ds. H. Végh
Het boek Esther is een boeiend boek. Het speelt zich af in het Perzische
rijk ten tijde van de joodse ballingschap. Door Bijbeluitleggers wordt het
boek gerangschikt onder het literaire genre van de vrije historische vertellingen.
De joden in het rijk worden bedreigd door een zekere Haman. Hij bekleedt een hoge positie aan het koninklijke hof. Hij wil alle joden uitroeien. Haat, jaloezie en machtswellust spelen hem parten. Maar waar deze
Haman geen rekening mee houdt, is de God van Israël. Zijn naam wordt
niet genoemd, maar Hij speelt duidelijk een rol op de achtergrond. Hij is
het die zijn volk redt uit het gevaar. Op het juiste moment is de joodse
Esther koningin en komt ze op voor haar volk. De koning geeft de joden
dan toestemming zich te verdedigen als ze aangevallen worden. En dat
doen ze ook. Dat lezen we in Esther 9:1-19. Op de dertiende adar zouden de joden, volgens het plan van Haman en de eerdere toestemming
van de koning (waar hij niet meer onderuit kon, het was een wet van
Meden en Perzen) aangevallen worden, gedood worden en hun bezittingen zouden worden buitgemaakt. Maar dan lezen we in vers 2: “Die dag
sloten de Joden zich in alle steden aaneen, in alle provincies van koning
Ahasveros’ rijk, om hen die op de ondergang uit waren om ter brengen.
Niemand hield stand tegen de joden, want angst voor hen had zich van
alle volken meester gemaakt”. We maken vaak mee, dat mensen, als ze
bedreigd worden, zich aaneensluiten, om de bedreiging af te wenden.
“Samen staan we sterk”, denken ze. Een verdeeld volk valt gemakkelijk
ten prooi aan vijanden van buitenaf. Soms voeren mogendheden een verdeel en heers-politiek om in een land invloed te krijgen of om een land in
hun macht te krijgen. De Romeinen waren daar meester in. Hun leus
“divide et impera” was bekend en vond later veel navolging.

Zo sluiten de joden in het Perzische rijk zich aaneen en hun actie heeft
succes. Ze houden stand onder de aanvallen van hun vijanden. Hun vijanden waren inwoners van datzelfde Perzische rijk, het waren medeburgers en misschien wel buren. Maar het waren ook opportunisten, die van
de gelegenheid gebruik maakten zich te verrijken. Hun plannen slagen
echter niet. De schrijver van het boek Esther gewaagt van angst, die zich
van de volken in het Perzische rijk meester had gemaakt. Angst waarvoor, voor wie? Voor de God van Israël? Dat wordt niet zo duidelijk gezegd. Wel wordt in vers 3 Mordechai genoemd, de oom van Esther,
door wiens toedoen zij in het paleis als vrouw van de koning terecht is
gekomen. Deze Mordechai had inmiddels een hoge positie ingenomen in
het Perzische rijk. Dit bracht met zich mee, dat regeringsambtenaren de
joden steunden. Ze wilden zeker bij Mordechai in een goed blaadje komen. Wat een hoge positie al niet kan doen…
Intussen slaan de joden goed van zich af en veel tegenstanders worden
gedood. Het gaat hierbij om honderden en later om duizenden mensen,
onwaarschijnlijk grote aantallen. Ook in de burcht Susa, het bestuurscentrum van het Perzische rijk, vallen doden. En de tien zonen van Haman
moeten het ook ontgelden. Ze worden bij naam en toenaam genoemd.
Ze worden gedood, maar hun bezittingen worden ongemoeid gelaten.
Het gaat bij deze actie niet om zelfverrijking, maar om zelfverdediging.
De schrijver last een gesprekje in tussen de koning en Esther (vs. 12 en
13). Wat verlangt Esther nog meer? Is het zo genoeg? Esther vraagt dan
of de joden in Susa zich nog een dag langer mogen verdedigen dan de
koning aanvankelijk had vastgesteld. En ze vraagt of de lijken van de zonen van Haman aan een paal gehangen mogen worden. Vanwaar deze
laatste vraag? Speelt hier leedvermaak een rol, of wraak? Het was in het
oude Oosten de gewoonte om lijken van vijanden of misdadigers op te
hangen. Het moest een waarschuwing zijn voor de voorbijgangers om
niet ook te vervallen tot misdaden. In dit soort dingen zien we hoe de
culturele achtergrond in de Bijbel meespeelt. De Bijbel is ontstaan in een
bepaalde tijd en cultuur en draagt daar de sporen van.
De joden in Susa krijgen dus nog een dag langer om zich te verdedigen.
Ook de joden in de provincie verdedigen zich. Maar ze hebben maar één
dag nodig om af te rekenen met hun vijanden. Dan worden ze met rust
gelaten en kunnen ze feestvieren. Ze richten feestmalen aan en sturen
elkaar op die dag lekkernijen.
Zo is het Poerimfeest ontstaan. “Poer” is het Hebreeuwse woord voor
“lot”. Haman had door het lot bepaald, wanneer hij de joden moest uitroeien (Esther 3:7). Dit feest wordt onder de joden nog steeds gevierd.
Het boek Esther is een van de feestrollen, die in de synagoge worden
voorgelezen en wel op het Poerimfeest.
Het boek Esther beschrijft op indringende wijze de poging om het joodse
volk uit te roeien en de verijdeling van dit satanische plan. Het volk Israël
is ook daarna nog door de eeuwen heen bedreigd. Helaas moet ook gezegd worden, dat het christelijke Europa hierin een rol speelde. Joden
werden gediscrimineerd, verbannen en vermoord. Er waren pogroms,
uitingen van haat. Er was antisemitisme. Dit alles liep uit op de holocaust
onder Hitler-Duitsland in de jaren 1933-1945. Miljoenen joden kwamen
om in de concentratiekampen. Wie Yad Vashem in Jeruzalem bezoekt,
komt daarvan diep onder de indruk. Dit is een permanente tentoonstelling over de gruwelen van de holocaust.
Maar ook heden ten dage nog wordt het volk Israël bedreigd. We lezen
her en der van een nieuw opkomend antisemitisme. We lezen van bedreigingen van de joodse staat. In de Arabische landen is er nog veel vijandschap tegen deze staat. En nota bene Iran (Iran is een nieuwere naam
voor Perzië) neemt in de bedreiging van Israël het voortouw. Menigmaal
is gezegd dat men het land van de kaart wil vegen.
Ook Jezus was een jood. Hij was de lijdende en stervende Messias, die
geen haat predikte, maar liefde. “Heb uw vijanden lief”, zei Hij zelfs. In
zijn kruisoffer heeft Hij dat in de praktijk gebracht.
Geen haat, maar liefde…dat mag de leidraad zijn in ons leven. Oorlog en
geweld mogen we uitbannen om deze wereld leefbaar te maken. We
mogen ons aaneensluiten om Jezus hierin te volgen.
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Een bladzij poëzie
Lieve kracht. Toon Hermans.
Wie was het die de zon verzon
toen de allereerste dag begon
die sterren aanstak voor de
nacht
het eerste vlokje sneeuw bedacht
wie blies de wind zijn adem in
gaf mens en dier hun wezen
wie schreef de teksten, welke
pen
voor merels en voor mezen
je voelt als iemand huilt of lacht
of als de regens zingen
dat zich een grote lieve kracht
verbergt in alle dingen.

Lichtende gestalten. Hans Bouma.
Af en toe
komen ze op mijn weg,
mensen
die mij omringen
met hun warmte,
woorden spreken
die gloeien,
woorden van vuur,
mensen die mij hoop geven,
mij weer bezielen.

Jezus. Toon Hermans.
Vrede zij met U
zo kwam Hij binnen
een diepe betekenis
een simpele taal
Vrede zij met U
dat zijn van die zinnen
die klinken heel anders dan:
dag allemaal

Af en toe, o God
komen ze op mijn weg,
mensen
die hartveroverend
mens voor mij zijn,
lichtende gestalten van U.

Zomernacht. C.O. Jellema
Doe nu eens even die gedachten
dicht van je.
Denk nu eens liever niet na over
morgen.
Kijk niet steeds weer die bosrand
van gisteren
na, bramenplukker die je bent
zoals vroeger
maar nu. Maak even geen onderscheid tussen
een wie en hoezo en de kans op
anders.
Doe in je hoofd uit de lamp,
hoor wat er is,
ademt en ritselt, kwaakt in de
kikkers.
Leef met je lichaam van nachtwind de koelte.
Geeuw je een gat in je hart en
proef het
zo rood als sap van bramen.
Wees langzaam
door vogels gezongen het wordende licht.

Redactioneel
Aan de inhoud van dit kerkblad kunt u zien dat de zomerpauze in het
kerkelijk leven weer voorbij is. Allerlei activiteiten zijn weer gestart. U
(je) kunt deelnemen aan kerkdiensten, aan (bijbel)gespreksgroepen en
aan heel wat andere activiteiten. En u bent welkom!
Maar…al die activiteiten zijn er natuurlijk niet vanzelf. Daar zitten enthousiaste gemeenteleden achter die betrokken zijn bij onze kerkelijke
gemeente. Sommige gemeenteleden doen hun kerkenwerk al heel lang
en zouden het best fijn vinden als ze een bepaalde verantwoordelijkheid
eens voor een poosje in de handen van iemand anders zouden kunnen
leggen. Dus als u enthousiast bent over het aanbod van activiteiten, denk
er dan eens over na of u wat meer verantwoordelijkheid zou willen dragen voor een onderdeel van ons kerkenwerk. Uw wijkpredikant helpt u
graag verder!
Nieuw in dit kerkblad is de rubriek Raise ’n Praise die mw. Vera van der
Weel – Smit de komende tijd wil gaan verzorgen. Daar zijn we als redactie heel blij mee en we bedanken haar dan ook hartelijk voor dit aanbod.
Vera is paedagogisch opgeleid en zij wil haar kennis op dat gebied met
ons delen. In deze uitgave van ons blad stelt zij zich voor en neemt ons
mee naar de boeiende wereld van de driejarige Jason. Natuurlijk bevelen
we deze rubriek graag bij u aan, zeker als u ouders of grootouders bent.
Maar ook als u weleens op een andere manier betrokken wordt bij de
leefwereld van het kind. Inmiddels kennen we ook sinds enige tijd de rubriek 4U, geschreven door ds. Wouter Smit. Deze is gericht op jongeren
en zeker de moeite van het lezen waard.
Onze advertentierubriek Voor Elkaar groeit gestaag. Een mooie manier
om uw diensten en activiteiten bekend te maken aan een doelgericht
publiek. We hebben nog plaats voor meer adverteerders. Misschien iets
voor uw bedrijf?
Tenslotte twee huishoudelijke vragen: als u uw kopy digitaal aanlevert,
wilt u dit dan doen in Word en niet in een pdf-bestand? Zo’n pdf kunnen
wij namelijk lang niet altijd kopieren. En als dat inderdaad niet lukt, kan
uw kopy niet geplaatst worden. Hetgeen heel jammer is! Een tweede
vriendelijk verzoek is of u niet de caps-lock-functie wilt gebruiken., maar
gebruik wilt maken van lettergrootte.
Na deze huishoudelijke punten wens ik u en jou genoegen bij het lezen
van dit blad.
Een welgemeend Ayo en tot de volgende keer.
Namens de redactie: 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:
21 oktober Jeugdwerk

Oktober- November2012
In de 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. 8
di. 9
wo. 10
do. 11
vr. 12
za. 13
zo. 14
ma. 15
di. 16
wo. 17
do. 18
vr. 19
za. 20
zo. 21
ma. 22
di. 23
wo. 24
do. 25
vr. 26

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.

za. 27
zo. 28
ma. 29
di. 30
wo. 31

do. 1
vr. 2
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: 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 24 oktober

za. 3
zo. 4
ma. 5
di. 6
wo. 7
do. 8
vr. 9
za. 10
zo. 11
ma. 12

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
Spreuken 31:1-9
Spreuken 31:10-31
Marcus 10:13-31
Marcus 10:32-45
Marcus 10:46-52
Psalm 124
Judit 8:1-17
Rechters 16:4-22
Judit 8:18-36
Rechters 16:23-31
Judit 9:1-14
Psalm 143
Judit 10:1-20
2 Kronieken 29:1-11
Judit 10:21–11:23
2 Kronieken 29:20-30
Judit 12:1-20
2 Kronieken 29:31-36
Judit 13:1-20
2 Kronieken 30:1-12
Openbaring 4:1-11
Openbaring 5:1-14
Openbaring 6:1-8
Openbaring 6:9-16

Openbaring 7:1-17
Judit 14:1-19
2 Kronieken 30:13-27
Judit 15:1-13
2 Kronieken 32:1-23
Judit 15:14–16:17
Psalm 20
Judit 16:18-25
2 Kronieken 32:24-33
Handelingen 15:36–16:10
Handelingen 16:11-24
Handelingen 16:25-40
Handelingen 17:1-15
Handelingen 17:16-34
Handelingen 18:1-11
Handelingen 18:12-22

Op scherp
Uitlevering
Gesloten poorten
Help!
Wijs en bescheiden
Tellen
Dierkundeles
Moeders wijsheid
Leve de sterke vrouw
Kinderen van het koninkrijk
Selectief geluisterd
Weer zien
Onze hulp
Femme fatale
Wie bespot wie?
Gebed
Begin van herstel
Offerdienst
Gaven
Terugkeer
Open deur
Wie verbreekt de zegels?
Vier paarden
Hoe lang nog?

Ontelbaar
Ommekeer
Overwinning
Overwinningslied
Vrede
Wie gaat er mee?
Gevangen
Bevrijd
Schriftbewijs
Nieuwsgierigheid
Stof tot nadenken
Het werk gaat door
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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
7-10 Rev. L. Warren; Holy Communion
14-10 Sister Y. Isidora
21-10 Men’s Fellowship
28-10 Rev. L. Warren
4-11 Rev. L. Warren; Holy Communion

Fortkerk
Fort Amsterdam

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.

7-10
14-10
21-10
28-10
4-11

ds. W. Lolkema
ds. M. W. Bakema
ds. W. Lolkema
ds. W. Lolkema, HA
ds. W. Lolkema

Middaggebed; eerste en derde woensdag
van de maand; 12.30 uur
3 en 17 oktober; 7 november

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
7-10 br. D. Lopes
7-10 zr. Y. Isidora; Papiamentstalig; 17 u
14-10 ds. C.W. Smit; Kids4Christ
21-10 ds. H. Végh; Heilig Avondmaal
26-10 ds. H. Végh; zangdienst; 19.30 uur
28-10 ds. H. Végh; hofi Mani; routebeschrijving zie wijkbericht Emmakerk.
Aanvang: tien uur !!
4-11 ds. H. Végh
4-11 ds. H. Végh; 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

Wijknieuws Ebenezer Church
Expressions of Love.
We take great pleasure in placing this Sermon, Expressions of Love
presented by Bro. Locksley Brodie on Sunday July 22nd 2012 during
the morning service organized and conducted by the Ebenezer Men’s
Fellowship at the Ebenezer Church.
It is being placed for your reading pleasure due to the many positive
feedback we received:
In this context I wish to reintroduce to you the "DOS" formula. No,
not the IT 'DOS' (disk operating system !) that was popular with the
advent of `PC' computers but is now almost obsolete, but rather that
'DOS' formula explained/demonstrated in the Bible, and relevant
'yesterday, today and forever ' - yet going strong - not yet, nor ever
will be 'obsolete', in spite of 'all the changing scenes of life’ 'Devotion/
Obedience/Service' (DOS).
When Jesus stressed that the greatest commandment is "Thou shalt
love the Lord thy God with all thy heart/soul/mind/strength.." He was
quoting from way back in Deut 6:5 ! God has always been the God of
Love 'In loving kindness Jesus came.’!
Understanding this is not a problem—it is in demonstrating/practicing/
living it out that we falter - grasping our 'DOS' formula should be helpful here!
Devotion (dedication - the most common aspect/dimension/
component of the formula - the feeling part of 'loving' ... routinely expressed on special occasions (birthdays/anniversaries etc - flowers/
gifts/art/literature. Towards God/object of love!---Seclusion/Isolation
(??) in some cases (in remote monasteries or even on top of a pole in
one conspicuous case!) but, thank God, more often thru involvement
with others of like positioning and thru praise/prayers/testimonies/
tears/lifted hands/special liturgies & posturing/"I'll lift my hands, I'll raise
my voice, while I have breath to pray or praise.." (Isaac Watts)
All of these expressions are beautiful/commendable. They enhance society and help make the world a nicer, and more tolerable place!? How
we love those bible accounts of 'Devotion, Abraham & God/Ruth &
Naomi / David & Jonathan / even Peter, "following afar off.." after his
infamous acts of betrayal. Devotion to God is further flavored with
gratitude for His grace..!? We are all familiar with "devotion" and how
we admire/applaud the altruism to which it drives some folk!
But than along comes Jesus, the Christ. Note that although we see
Him in prayer, and we see Him routinely participating in
'celebrations' (weddings/feasts/house parties etc). He seems to take
devotion as a 'given' ,a 'routine', but then he takes the expression of
love a step further! He says (Jn 14:15 ): "If you love, obey!", hence the
'0' in our "DOS" formula!
Obedience requires `awareness" i.e. Listening to God, remember, the

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

Desta Nisbeth

main way He speaks to us is thru His word , the Bible ! How serious is
your study of His word?
Obedience must be 'precise/accurate'. We "miss the mark" /lose focus
when we seek to 'please ourselves 'while trying to 'obey' e.g., if I am instructed to 'mow the lawn & apply fertilizer to it ' and then instead I go
"shape the hedge and spray the flowers" , I am not being obedient !?
(O.T. ref. Moses 'striking' rock / Saul not 'Utterly destroying
Amalikites' !)
Obedience is better than sacrifice (Samuel/Saul ! .o.t.1 Sam 15:22 )i.e
better than 'devotion'
One of the features of O.T. 'devotion' is that it seemed linked to a desire
for the utter punishment/destruction of any who were not like minded!
Earlier on in His ministry Jesus had instructed 'Love of Enemy' as well as
family!? Later on He demonstrated this strange concept as He uttered
"Father, forgive them..."
The 'service' element of our formula is emphasized by Christ as he
shares that seaside fellowship/meal with the Disciples after His resurrection (read in 21:15-17 ).ts a tender intimate scene ; after they have eaten
the roasted fish Jesus three times asks Peter "Lovest thou me ? " and
after each response from Peter the Master charges "feed my sheep' ;
'feed my lambs'; 'feed my sheep'; there is not much time left, now, before
His return to Heaven ,from whence He came down to us !...so the
teaching/instructing is most urgent! Jesus has been promoting Love of
others (including Enemies ! ) during His earthly ministry. Now as that
ministry draws to it's end He shifts the focus to "love for each other in
the household of Faith, "even as I have loved you, so love ye one another
"(jn 13:34) and now (just 2 chapters later! ) as a parting challenge to Peter, He demands special caring service to those of the household of
Faith, "my sheep/lambs". Why the emphasis on sheep? Today in perhaps
all our churches the emphasis seems to be on 'the youth' (could this be a
sort of 'refracted obedience' ??...like shaping the hedge insread of mowing the lawn !? )while we are trying our best to `.suffer the little children
to come....' Could we inadvertently be failing to 'feed the sheep' ? Perhaps the poet is on to something/insight as he /she wrote:" 'Twas a
sheep, not a lamb that strayed away in the parable Jesus told; 'twas a
grown up sheep that wandered away from the ninety and nine in the
fold; out on the hillside, out in the cold..'twas a sheep that the good
shepherd sought ; and back to the flock ,safe into the fold ,'twas a sheep
that the good shepherd brought. And why for the sheep should we earnestly long, and as earnestly hope and pray? Because there is danger, if
they go wrong, they will lead the lambs astray ; For the lambs will follow
the sheep, you know, wherever the sheep may stray ; when the sheep go
wrong it will not be long till the lambs are as wrong as they! And so with
the sheep we earnestly plead, for the sake of the lambs today! lf the
sheep are lost, what a terrible cost some lambs will have to pay! "
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Ebenezer Church Activities
Ebenezer continues to press on with its mission of holistic ministry as it
seeks to continue its service to God’s people of the Church and wider
Church community. At this juncture efforts and focus are concentrated
on the celebration of the Church’s 75th anniversary as a member of the
United Protestant Church. The anniversary service will take place on Friday November 23 and Revds Gumbs and Smith former Pastors have confirmed their attendance along with the Education in Mission Secretary of
CANACOM, Revd Nicole Ashwood. Repairs to the Church building are
ongoing at this time as we are trying very hard to be back in the building
by the latest, the end of October, 2012. The electrical works are almost
coming to a conclusion but they however turned out to be more extensive than initially anticipated. The audio system is being repaired and upgraded and all cables now exposed will be put in conduits and hidden
away. The present alarm system in the Church is also being renewed and
upgraded with the Obed Anthony Hall system integrated into this new
system. The Church floor is in the process of being fully tiled and new
carpeting will be placed on the rostrum. Repainting of sections of the
Church interior will be done while the pews will be sanded and repolished.
Preparation for the aforementioned celebration is ongoing at this time
and we are happy to report that contributions are being received. The
75th Anniversary Commemorative Booklet is in its second and hopefully
final draft. An accurate and current membership list is nearing completion. We wish to thank all members, business places and others who have
made contribution so far, for their generous donations. We still look forward for a contribution, however small it may be from those members
who have not been able to do so as yet.

There is no suggestion here that we reduce/eliminate our Youth programs, but rather, that we beware lest we neglect some badly needed
adult development programs!
Jesus never suggested that 'devotion' be reduced / eliminated, .but that
obedience and service be superimposed upon this desireable ('devotion')
foundation!
Note the many good/beautiful/admirable 'secular' programs/service
clubs/ community groups/ there are all around us ('of the world') that
exclude God and/or even any mere mention of Him, that require no
obedience to Him with the contingent 'obligations'.
Jesus challenges His people to step up to the next level in our expressions of love.
'Love' is primarily an action word, so the 'Obedience' and 'Service' ingredients of the DOS formula may be even more important than the
'Devotion' (feeling) ) part. Again I refer you to Samuel's caution to king
Saul—"..to obey is better than sacrifice even than the 'sacrifice of
Praise'!). Jesus did not come to abolish/do away with sacrifices/devotion
as expressions of Love, but rather, to lift us to a higher plane/level by
having us embrace obedience and compassionate caring/service, especially for his flock !
I congratulate the Men of your congregation for the very visible program
of activities...and I challenge/encourage you to pay careful attention to
the DOS formula as you seek, as a vital part of the christian in this Barb
o, to express the love of Christ as the motivating factor that, as the
Apostle puts it 'constrains' us.

Successful students!
As a Church we are happy and proud to announce that four of our
youngsters were recognized on July 22, 2012 during worship for their
successful achievement in their studies at school. Three of these students
will be pursuing further studies at our local educational institutions while
the other one will continue her studies in Holland. These successful students are: Maiquiria James, Law at the University of the Dutch Caribbean
(UDC); Sheena Valks, Law at the University of the Dutch Caribbean
(UDC); Mallory de Palm, Operation room assistant at the Hoge School
Utrecht, Holland and Diosmaris “Elisabeth” Tapia, Fiscal Law at the UNA.
Ebenezer Church is very proud of you all and wishes to congratulate you
on your successful achievements. We pray God’s continued blessings and
guidance on all of you as you pursue your further studies here and
abroad.
Obituary
During the past period we were saddened by the news of the passing of
the mother of our dear Lay Preacher Bro. D’arcy Lopes, the late Mrs.
Maudice Paulina Lopes-Bennett. The funeral service was held at the funeral home El Consolador where Rev. Leander Warren offered the family
of the deceased appropriate words of consolation. She was later laid to
rest at the Protestant Cemetery in Oranjestraat. The entire Ebenezer
community extends its sincere and deepest sympathy to the children and
their respective families, her grand children, great-grand children, friends
and acquaintances both here and abroad.

Churchprogram
October
Friday 5
Friday 12
Sunday 21
Sunday 21
Friday 26

Culture Show for Siman di Kultura
Boat Tour of the Schottegat Harbour
Sunday Schools Song Festival
Worship Service of Praise led by Men’s Fellowship &
Soup Sale and Sunday
Schools Song Festival
Fundraising Variety Show
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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
Br. P. J. Boodt (kv)
Br. L.. van der Wolde
(voorzitter en hulppredikant)
Zr. C. H. Gravenhorst
Br. H. B. Beaujon

Wijknieuws Fortkerk
In ons mooie land in de Caribische Zee
is nog steeds veel aan de hand. We kennen nu een minderheids- en
een meerderheidsparlement en straks misschien twee premiers. Onze
Gouverneur probeert zich te houden aan de regels van de democratie.
Maar in een jonge democratie zoals die van ons eiland leven al gauw
verschillende opvattingen. Echter, altijd moet duidelijk zijn wie het in
een land voor het zeggen heeft. Anders lopen er zaken uit de hand.
We hopen dat alles verder mag worden vervolgd zonder materiële
schade. En vooral zonder geweld. Immateriele schade is er vermoedelijk toch al nu politici en hun aanhang-en zo recht tegenover elkaar
staan. Mag ook die schade op een evenwichtige manier worden vereffend. In het belang van ons vredig samen-leven.
De Raad van Kerken Curacao
vierde op 6 en op 30 september haar vijftig-jarig bestaan. 6 september
was de officiële datum. Zondagavond 30 september is het moment van
de officiële viering in de RK kerk van Brievengat. Daar zal o.a. worden
gesproken door dhr. Gerard Granado, algemeen secretaris van de Caribische Conferentie van Kerken. Ook wordt meegewerkt door diverse leden van de Raad van Kerken, door een koor en door een dansgroep.
Al veertien jaar na de oprichting van de Wereldraad van Kerken (1948)
kwam in 1962 de Curacaose Raad van Kerken tot stand. Dat was zes
jaar voordat in 1968 de Nederlandse Raad van Kerken in het leven
werd geroepen. Al die Raden streven naar eenheid. Naar het elkaar
vinden in Christus, vanuit het besef dat DE waarheid in geloofszaken
niet in een kerk is te vinden. In een bepaalde periode van de twintigste
eeuw is gedacht dat er ooit een grote, nieuwe kerk zou ontstaan. Maar
geleidelijkaan is de nadruk meer komen te liggen op gezamenlijke aandachtspunten. Zoals bijvoorbeeld het bestrijden van armoede. Op het
doen wat je samen kunt doen. Verschillende opvattingen mbt de kerkelijke ambten en mbt Eucharistie en Avondmaal staan ook die ene,
grote kerk in de weg.
Intussen blijven er wel die veelbetekenende woorden van Jezus uit Johannes 17: Mogen zij allen een zijn.
Die woorden zijn een opdracht voor elke dag. En daarom is het goed
dat er in de afgelopen vijftig jaar op ons eiland vrouwen en mannen zijn
geweest die zich hebben ingezet voor de kerkelijke oecumene.
Sommigen waren vrouwen of mannen van naam. Anderen waren misschien niet zo bekend. Sommigen deden hun oecumenisch werk in de
schijnwerpers. Anderen waren “ stille krachten” op de achtergrond.
Allemaal waren ze even belangrijk. Laten we er op vertrouwen dat ze
er ook in de komende jaren weer zullen zijn: mensen die willen werken aan de eenheid van onze kerken op dit eiland. In Gods Naam.
Een gelukwens
Bijna zondag aan zondag was Irene Broekhuijse vorig jaar in de Fortkerk. Ze was hier op het eiland om te werken aan haar academisch

747 3950
888 9447

Diakenen
Br. F. Hasselbaink
Zr. L. Vliegenthart

738 1725
525 3338

747 7427
736 7108

Kosteres
Zr. A. Palm

462 6873

Ds. W. Lolkema

proefschrift. Dit heeft als titel gekregen: De gelijkwaardigheid van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden: realiteit of perceptie? Haar zeer
actuele stelling is de volgende: “De gelijkwaardigheid zoals deze ingevolge het internationale recht in het Statuut is vastgelegd, komt in de
praktijk niet altijd voldoende tot uitdrukking. Hoewel de factoren die
de gelijkwaardigheid beperken in de hand worden gewerkt door de
structuur van het Koninkrijk, kan de gelijkwaardigheid aan de hand van
de geconstateerde problemen, binnen de grenzen van het Statuut, toch
worden bevorderd."
Irene is op 19 september aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd
tot meester doctor in de rechtsgeleerdheid. En dat is best heel wat als
je pas net 26 jaar jong bent…! We wensen haar van harte geluk met
deze academische graad. En we wensen haar een goede en gezegende
tijd toe op Sint Maarten, waar ze nu als juriste werkt voor de overheid.
Nog een gelukwens!
En die is bestemd voor Stephanie de Haseth en Mathieu Wijffels uit
Den Haag, Nederland. Stephanie komt van oorsprong van ons eiland.
Mathieu en Stephanie (beiden arts) trouwen kerkelijk op zaterdagmiddag 20 oktober om vier uur in de Fortkerk. We feliciteren hen van
harte met hun voorgenomen huwelijk en wensen hen een prachtige
trouwdag en een door God gezegende toekomst. In die gelukwens
betrekken we ook graag hun ouders en andere naaste familieleden.
Bij de diensten
De mogelijkheid bestaat dat er op 21 oktober een kindje wordt gedoopt in Fort. Hierover moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. En op 28 oktober vieren we het Heilig Avondmaal.
Verdere activiteiten
De gespreksgroep Tamarijn komt weer bijeen op dinsdag 6 november,
En de gespreksgroep Zeelandia is weer op 15 oktober. Beide vangen
aan om tien uur. Op donderdag 11 oktober is weer de gespreksgroep
Johannes, om 19.45 uur in de Fortkerk. En het Middaggebed is op de
woensdagen 3 en 17 oktober en 7 november, elke keer om 12.30 uur
in de Fortkerk.
Ook op woensdagavond 17 oktober is om half acht de eerste bijeenkomst voor belijdeniscatechese.
In de Fortkerk.
In de maand september
verbleven mijn vrouw en ik twee weken voor vakantie in Suriname.
Het was ons eerste verblijf in dit land en we hebben genoten. Wat een
prachtige natuur. Wat een boeiende cultuur. Genoten hebben we allereerst van de hoofdstad Paramaribo, met zijn voorname gebouwen
en monumenten, zijn drukke straten, zijn vriendelijke winkeliers en zijn
bijzondere Palmentuin. En dan de Surinamerivier, die hier en daar haast
wel op een meer lijkt. Terwijl we in Nederland allebei heel veel fietsten
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(vooral voor ons werk) doen we dat hier op Curacao niet. Maar in Suriname kon het, over de vroegere plantages en het was echt verrukkelijk.
Verschillende keren zaten we in een korjaal, o.a. om via de Marowijnerivier naar Galibi te gaan (Christiaankondre). Rondlopen en slapen in een
indianendorp aan de rivier! En met een groep naar het eiland Anaula, ten
Zuiden het Brokopondomeer. En we moesten ook even douchen onder
een waterval en in een stroomversnelling zitten. Verschillende gesprekken met een jonge gids hebben ons wat dingen duidelijk gemaakt omtrent de politieke situatie van het land.
En natuurlijk wilden we op de zondagen 9 en 16 september naar de hervormde Centrumkerk. Die was helaas op beide zondagen gesloten. (Ik
heb dus ontdekt hoe belangrijk het voor toeristen is dat een kerk in het
centrum van een stad goed aangeeft waar en wanneer haar diensten
plaatsvinden.) Maar: geen nood. We stapten naar de Rooms-Katholieke
houten kathedraal waar we twee maal een prachtige Mis meemaakten,
onder leiding van een begenadigd priester: een uitstekend zanger en een
goed theoloog. Het was een feest om deze vieringen mee te beleven.
Als u dit blad leest…
is het alweer tussenvakantie. Of misschien is deze zelfs al voorbij.
Graag wens ik jou en u vrede en alle goeds. W. Lolkema.

Ter Gedachtenis
Roelof van Lohuizen
9 augustus 1920 – 2 september 2012
Jan Haayenweg 12
Op zondag 2 september overleed aan het begin van de middag dhr. Van
Lohuizen, in de leeftijd van 92 jaar. De afscheidsdienst vond plaats op
donderdag 6 september in de aula van El Tributo te Otrabanda.
Daarna vond de begrafenis plaats op onze kerkelijke begraafplaats aan de
Roodeweg. Bij het afscheid lazen we o.a. Psalm 23: De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.
De heer van Lohuizen werd geboren in Salland, Nederland, in het plaatsje Den Ham. Daar begon hij als slager. Maar door de tweede wereldoorlog werd alles anders. Hij kreeg een belangrijke functie in het verzet. En
terwijl anderen om hem heen vanwege hun verzetswerk ter dood werden gebracht, overleefde hij de oorlog.
Na de oorlog werd hij omgeschoold tot politieman. In die functie vertrok in 1948 naar Curacao. En tijdens een oefening in BandAbou zag hij
voor het eerst de vrouw met wie hij bijna 62 jaren getrouwd zou zijn:
Ivonne Schotborgh. Samen kregen ze eerst vijf dochters en daarna drie
zoons. Vader van Lohuizen straalde gezag uit. En hij was veeleisend.
Maar als je ziek was, dan was hij er voor je. Zorgzaam en vol liefde.
Naast zijn werk als politieman (en later rechercheur) was hij ook eigenaar van een zeer moderne varkensfokkerij. Roelof van Lohuizen was
ondernemend en had een echte handelsgeest. Hij heeft zeer veel betekend voor de AKV. En hij was ook gelovig. Samen met zijn vrouw voedde hij de kinderen gelovig op. En in de laatste fase van zijn leven vouwde
hij vaak zijn handen en sloot zijn ogen. Zo kende deze mens – voor wie
je ontzag had – ook zijn kwetsbare kanten.
Nu hij niet meer onder ons is, wensen we zijn vrouw en kinderen en
kleinkinderen veel kracht van God toe. Ook voor deze mens is ons
Heer en Heiland gestorven en opgestaan. Daarom dragen we hem in
goed vertrouwen op aan onze hemelse Vader. Zoals we dat vroeger wel
zeiden: In de hope des eeuwigen levens.
W. Lolkema.
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Ter Gedachtenis
Kayen Zane Slieker
26 augustus 2010 – 9 september 2012
Seru Bottelier 88
De ouders van Kayen, Edwin en Judeska, waren eigenlijk vol goede
moed. Hun zoon Kayen zou vast weer thuiskomen. Maar een ernstige
infectie maakte toch een einde aan zijn zo jonge leven. Kayen overleed
op de vroege zondagmorgen 9 september om half zes in het Sehos. De
infectie bleek teveel te zijn voor dit mooie en lieve jongetje, dat werkelijk alle moeite heeft gedaan en heeft gevochten om te mogen leven. Hij
WILDE leven!
Op vrijdag 14 september vond de afscheidsdienst plaats in de aula van El
Consolador te Brievengat, waarna Kayen aldaar is begraven. Deze dienst
werd (vanwege mijn vakantie) geleid door mijn collega Rob van Buiren.
Hij heeft Kayen gedoopt in de paasnacht van 2011 en heeft sinds het
najaar van 2010 op meerdere moeilijke momenten goed contact gehad
met de familie Slieker.
Ik gebruikte hierboven het woord afscheidsdienst. Maar voor Judeska en
Edwin was de dienst veel meer het vieren van het leven van hun zoon.
Kayen heeft qua ziekte en gezondheid veel meegemaakt in zijn leven. Hij
is met zijn ouders diverse keren in het Erasmus MC Rotterdam geweest
waar (net als in het Sehos) veel moeite is gedaan om zijn situatie te verbeteren. Maar hij heeft ook tijden gekend waarin hij heel tevreden was
en genoot van de dingen van elke dag. Kijk je naar foto’s van Kayen, dan
zie je een intens vriendelijk en tevreden mannetje. Mensen die hem hebben gekend of medisch behandeld waren onder de indruk van zijn liefdevolle uitstraling.
Voor zijn ouders heeft hij veel betekend. Wie mag omgaan met zo’n
kwetsbaar en lief jongetje ontdekt welke dingen er in het menselijk leven
werkelijk toe doen. Zo zal hun leven na de twee jaar en twee weken van
het aardse leven van Kayen nooit meer hetzelfde zijn.
Kayen is naar God gegaan. Dat is ons geloof. Daarin is hij zijn ouders (en
ons) voorgegaan. We vertrouwen erop dat zijn aardse leven daar voltooid zal worden. Denkend aan Hem die zei: Laat de kindren tot Mij komen, alle, alle kindren. En niemand mag ze hindren! De poorten van mijn Rijk
staan open voor hen! We wensen van harte Gods zegen toe aan Edwin
en Judeska en aan de mensen om hen heen.
W. Lolkema.
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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
We beleven roerige tijden op ons eiland. Politiek is er veel onduidelijkheid. Er zijn twee parlementen. De groepen staan tegenover elkaar. De
samenleving lijkt gespleten. In de aanloop naar de verkiezingen wordt
dit weer duidelijk. De Raad van Kerken heeft onlangs een verklaring
uitgegeven en roept op tot vrede en respect. We zullen op ons eiland
vreedzaam moeten samenleven. Anders gaat het niet. We wensen de
politici heel veel liefde, wijsheid en geduld. Als kerk mogen we voor
hen bidden, alsmede voor ons land, dat voor grote uitdagingen staat. In
onze kerkdiensten en in de gebedsgroep bidden we regelmatig voor de
overheden, die over ons gesteld zijn. De apostel Paulus roept ons daartoe in zijn brieven ook op.
Intussen staan er voor de maand oktober weer de nodige activiteiten op het programma. Ik noem u:
De gebedsgroep
Elke dinsdag komen we bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. We bidden voor kerk en wereld, voor overheden en gezagsdragers, voor iedereen, die het nodig heeft.
Belijdeniscatechisatie
Elke woensdag is er belijdeniscatechisatie. We komen van 20.00 tot
21.00 uur bijeen in de consistorie. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij mij.
Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen zich bij mij opgeven voor de jongerencatechese.
Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen komen we op donderdag bijeen voor de Bijbelstudie. We zijn begonnen met de bespreking van de Openbaring van Johannes. Dit boek is voor velerlei uitleg vatbaar. We proberen dit boek
te verstaan voor heden en toekomst. We komen van 19.30 tot 21.00
uur bijeen in de consistorie. De datum is 25 oktober.
Cursus theologie
Eveneens op donderdag eens in de 14 dagen wordt er een beknopte
cursus theologie voor gemeenteleden gegeven, en wel van 19.30 tot
21.00 uur. We komen bijeen in de consistorie. We zijn bezig met het
blok kerkgeschiedenis. De afgelopen keer hebben we de Reformatie
behandeld. De datum is 18 oktober.
Seniorenmorgen
Op 15 oktober a.s. is er weer een seniorenmorgen. We beginnen om
9.30 uur in de consistorie. We hebben en gezellige ontmoeting met
elkaar rond koffie en koek, fris en pastèchi. We bespreken een Bijbelgedeelte en we zingen liederen.
Zangdienst
Op 26 oktober a.s. is er weer een zangdienst. We beginnen om 19.30
uur in de Emmakerk. U kunt liederen bij mij opgeven. De maand daarop is de zangdienst op 30 november.
Bij de diensten
Op 21 oktober a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. We
ontvangen brood en wijn als teken van Gods liefde, vergeving en ver-
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Ds. H. Végh

lossing door Jezus Christus. I.v.m. de middenvakantie is deze viering verschoven.
Op 28 oktober a.s. is er een hòfidienst en een gemeentezondag van onze
wijkgemeente. De hòfi wordt nog bekendgemaakt en nadere informatie
ontvangt u nog. De dienst begint om 10.00 uur. Route: zie hieronder!
Op 7 oktober a.s. is er een papiamentstalige dienst. Hierin hoopt zr.
Yvonne Isidora voor te gaan. De volgende papiamentstalige dienst is op 4
november a.s. Daarin hoop ik voor te gaan.
Onze zieken
Zr. Farida da Costa Gomez moest een ingreep ondergaan in het Sehos.
Gelukkig is alles goed gegaan en mocht ze na enkele dagen het ziekenhuis
alweer verlaten. Zr. Farida zal nu enkele weken rust moeten houden.
Ook van br. Frits Dreischor ontvingen we gunstige berichten. De chemokuur is aangeslagen.
God zij al onze zieken nabij.
Huwelijksjubileum
Op 18 oktober j.l. waren br. en zr. Henk en Arja van Ree 25 jaar getrouwd. We feliciteren hen daarmee van harte en wensen hun Gods zegen toe voor de toekomst.
Huwelijk
Op 20 oktober a.s. zullen D.V. Gunnar Curiel en Désirée Silvanie in het
huwelijk treden. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 17.00 uur in het Hyatt Resort. De dienst wordt geleid door mij.
We feliciteren hen alvast met hun huwelijk en wensen hun Gods zegen
toe.
Busreis senioren
Zoals reeds aangekondigd zal de busreis voor de senioren plaatsvinden
op 3 november a.s. Nadere informatie ontvangt u nog. U kunt u opgeven
bij de wijkkerkenraad.
Gemeentevergadering
Op 23 september j.l. hielden we onze jaarlijkse gemeentevergadering.
Hierin werd het wel en wee van de wijkgemeente besproken. Aan de
orde kwamen onder meer de restauratie van de Emmakerk, het voorzingkoor en het jaarprogramma. Doordat onze penningmeester, zr. Denise Schrader, plotseling naar het buitenland moest voor haar werk, konden de financiën van de wijkkas niet besproken worden. Deze worden
ROUTEBESCHRIJVING zondag 28 oktober.
Op zondag 28 oktober heeft de Emmakerk dienst in Hofi Mani.
Hier volgt de routebeschrijving.
Op de Santa Rosaweg ziet u rechts het nieuwe Curoil Pompstation en links KFC en Subway.
Na Subway gaat u linksaf, de Y-splitsing op.
Rechts ziet u, na ongeveer 800 meter, Aquila op de muur staan.
Ietsje verderop ziet u twee witte zwanen op de pilaren bij de entree van een huis.
Vlak ernaast is de ingang van Hofi Mani, er hangen ballonnen. U bent er al!! Gevonden!
Parkeert u uw auto en loopt u naar binnen. Wij wachten op u. Welkom, Bon Bini!!
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nu besproken op 7 oktober a.s., na de dienst, in de Flamboyant. Ook
daar bent u van harte welkom.
Vanaf deze plaats wil ik namens de wijkkerkenraad iedereen bedanken,
die betrokken is bij het werk in onze wijkgemeente. Het zijn mensen,
die werken in de tuin, de koffie verzorgen, de bloemen verzorgen,
schoonmaken, voorzingen, het kerkblad rondbrengen, de organist, de
koster of gemeenteleden, die anderszins behulpzaam zijn. U allemaal van
harte bedankt! Zo mogen we samen bouwen aan onze wijkgemeente!
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.
IN MEMORIAM
HERBERT CRANSTON
29 mei 1935 - 5 september 2012
Op 5 september j.l. is onverwacht overleden br. Herbert Cranston.
Hij werd 77 jaar. Hij is enkele maanden na zijn tweelingbroer overleden.
Br. Herbert Cranston werd op 29 mei 1935 geboren op Curaçao. We
hebben br. Cranston leren kennen als een rustig persoon. Hij had een
groot analytisch vermogen; hij had de gave om alles van grote afstand
te bekijken en zo zijn oordeel te vellen. Aan een ander wilde hij altijd
veel geven. Hij was geen prater, hij uitte zich niet zo. Hij was een
rechtvaardig mens. Wel verkeerde hij vaak in een wisselende gemoedstoestand.
Br. Cranston is getrouwd geweest. Uit het huwelijk kwam een kindje
voort, maar dat is al na een week overleden. Dat moet een hele teleurstelling geweest voor hem en zijn vrouw. Later is ook zijn vrouw
overleden. Dit alles was niet zo gemakkelijk voor hem. Zo moest hij
veel tegenslagen verwerken.
Br. Cranston heeft op verschillende plaatsen gewoond. Hij woonde
een tijdje op zichzelf, dan weer bij zijn broer en later werd hij opgenomen in het verzorgingstehuis “Emanuel”. Br. Cranston was van beroep
postbode. Dit beroep heeft hij lange tijd uitgeoefend. Br. Cranston is
gedoopt in de Fortkerk. Hoewel hij geen kerkganger was, geloofde hij
wel.
Op 10 september j.l. namen we afscheid van hem. Er was een korte
rouwplechtigheid bij El Señorial. Hierin lazen we Pred. 3:1-8. Prediker
zegt hier, dat er voor alles een tijd is, o.a. voor geboren worden en
sterven, huilen en lachen, dansen en rouwen. Br. Cranston heeft de
wisselvalligheid van het leven aan den lijve ervaren. Toch wil God ons
nabij zijn in ons wisselend lot. En in Jezus Christus is Hij heel dicht bij
ons geweest. Jezus Christus bracht ons terug naar de Vader. Door
Hem is er een weg geopend naar het Vaderhuis. Na de rouwdienst
werd br. Cranston begraven op de protestantse begraafplaats aan de
Roodeweg.
God trooste de familie.

Nieuws Jet
STARTDIENST
Alweer even geleden, maar zeker de moeite waard om hier te noemen:
in onze kerkdienst van 19 augustus maakten wij een start met het nieuwe kerkelijk jaar. Germain Rafaela verleende zijn medewerking. Hij
kwam met zijn orgel en met nog twee medewerkers. Vooral zijn bewerking van het lied ”Esaki ta e dia” deed Emma swingen. Ook werkte mee
onze Nanclinsa. In haar dans op de tonen van Saramaccaanse muziek gaf
ze ons mee en beeldde ze uit dat we op het pad van onze Heer moeten
blijven en alle andere wegen ver van ons af moeten houden. Heel goed,
knap hoor Nanny, zo in je eentje. Verleden jaar ging je bijdrage niet
door, dit jaar was het prachtig. Mogen we je weer eens uitnodigen??
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VOORZINGKOOR
Het voorzingkoor - een grote droom en wens van onze ds. Hans - is
eindelijk van start gegaan. Er wordt serieus geoefend en het koor heeft
de eerste stap al gezet in een kerkdienst. Br. Jaap Kos en koorleden:
masha danki voor jullie inzet.
Lieve gemeenteleden, sluit u gerust aan bij het voorzingkoor. U bent
welkom !
THEEMIDDAG
Op 4 september hadden we weer onze jaarlijkse theemiddag bij Emma.
Gezellig was het weer! En de opkomst was geweldig. Heel goed zusters
en broeders, ga zo door. Neem gerust een zuster of broeder mee. Broeders, fijn dat jullie ook naar de theemiddag durfden te komen. Samen
thee drinken is gezellig, dat doe je niet alleen bij ziek zijn. Op zo’n middag leest de dominee uit de Bijbel en hij legt het Woord uit. En we zingen een lied, dat hoort er allemaal bij. Zr. Brigitte had als surprise nog
mini-cupcakes gebakken en versierd. Dat was zeer feestelijk. Masha danki
zr. Brigitte, dat je met je drukke werkzaamheden nog tijd had om voor
de theemiddag in de keuken te staan. Ze gingen er ook in als cake. Mmmm…
SENIORENOCHTEND
Ook de seniorenochtend is weer gestart. Br. Benno trakteerde deze
keer. Masha danki br. Benno en nogmaals Masha Pabien! Nog vele goede,
gezonde jaren!!
Zusters en broeders, noteer het: elke tweede maandag van de maand is
Seniorenochtend.
ZIEKEN en BEJAARDEN
Hoe gaat het met u? Het wordt al vroeg donker he? Veel te vroeg, vindt
u niet?
Behoudt uw goed humeur en houdt de goede moed erin!! Wij gedenken
u in onze gebeden.
JONGELUI
Als de maand oktober begint, is het bijna vakantie. En hoe sta je ervoor?
Goed toch zeker? Niet? Dan eerst een weekje tussenvakantie houden en
een goede start maken op maandag 15 oktober. Zet ‘m op voor je kerstrapport!!
LUTHERS DROOM
Maarten Luther, de grote Hervormer had eens een merkwaardige
droom. In de droom verschijnt de satan aan hem. Die heeft in zijn handen een rol papier en hij begint daaruit voor te lezen. Op dit papier
staan alle zonden en overtredingen van Maarten Luther geschreven. Het
voorlezen duurt een hele tijd. Eindelijk is de duivel klaar. En dan kijkt hij
Luther triomfantelijk aan en vraagt: ‘En… Maarten Luther, klopt dit register? Zijn dit je zonden?’
Moedeloos moet Luther bekennen; ‘Inderdaad, er is niets vergeten, alles
is genoteerd’.
(Dat is het werk van satan: ons aanklagen, onze zonden noteren om ons
ten slotte voor eeuwig als zijn buit in de hel te brengen).
‘Dus het klopt allemaal,’ zegt de duivel triomfantelijk. ‘Luther, dan is de
val klaar, dan behoor je mij toe en de hel’. Maar dan zegt Luther: ‘Halt,
satan, geef die lijst eens hier, er is nog wat vergeten wat ik er graag aan
wil toevoegen’. Verwonderd over wat Luther kan bedoelen, geeft de satan hem de rol papier. En wat doet Luther? Hij doopt de ganzeveer in de
inktkoker en dan haalt hij een forse streep dwars door de lijst en schrijft
er overheen: ’Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van
alle zonden’.
Dan neemt de duivel scheldend en schreeuwend de vlucht. Toen Luther
hem dit voorhield werd de aanklacht van de zonde teniet gedaan omdat
het bloed van Jezus Christus zondaren vrijspreekt. Wie dat ondervindt
heeft het geheim van het eeuwige leven leren kennen.
Luther heeft eens gezegd: christenen zijn mensen die uit het donker in
de zon springen; uit het donker van hun zonde en schuld springen ze in
de zon, in het leven. Ze hebben een leven gekregen dat geen dood meer
doden kan. En als dit aardse leven eens eindigt - na 30, 40, 60 of 90 jaar dan gaat het leven toch verder, boven graf en dood uit in de heerlijkheid
van het eeuwige rijk van God.
Lieve mensen, met God achter u en Zijn armen onder u,
kunt u alles trotseren wat vόόr U ligt,
Warme groetjes, Bendishon,
namens de Kerkenraad, Jet Baank.
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Kerk-en-Jeugd

en

Kerk-en-School

Jeugdpredikant VPG/Identiteitsmanager Vereniging
Protestants Christelijk Onderwijs
Ds. Wouter Smit
Las Quintas Villas 122
Tel: 523 2763
E-mail: woutersmit67@hotmail.com

ds. C.W. Smit

gen. Op dit moment wordt de begeleiding door drie mensen gegeven,
maar wanneer er meer leiding zou zijn, kunnen er meer kinderen geholpen worden. Bent u bereid om hierbij te assisteren of kunt u standaard
op de dinsdagmiddagen huiswerkbegeleiding geven, wilt u dan contact
opnemen met Carla Fernandez , tel 5185468.

VPG Baaidag
Op 12 oktober organiseren we een VPG baaidag voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar oud op Sta Cruz. In de ochtend zullen we bijbelstudies gaan doen in 10 verschillende leeftijdsgroepjes en dan volgt een
spetterende middag met allerlei gekke spellen. We hopen de dag af te
sluiten met een barbecue en er zijn plannen om dat bij de Emmakerk te
doen. Je (u) hoort hier nog meer over. Elders in dit blad vindt u het inschrijfformulier.

Canacom
Van 16-22 oktober zal ik – samen met Mevr. Margerie E. Mathew-Barry de VPG mogen vertegenwoordigen tijdens de jaarlijkse Canacom conferentie, dit jaar in Grenada. Op het “Isle of Spice” zullen wij ons met andere vertegenwoordigers van protestantse kerken uit het CaraIbisch
gebied buigen over vraagstukken die onze kerken aan het hart gaan.

Identifeiten

Volleyball set
Voor het VPG Churchcamp in juli heb ik een goede beachvolleyball set
aangeschaft. Deze is nu in bezit van de jeugdraad en is te huur. Voor 25
Naf per keer kunt u deze bij mij komen ophalen. De opbrengst komt
ten goede aan het jeugdwerk van de VPG.
Kids4Christ
Het nieuwe concept voor de Kids4Christdiensten,waarbij de dragende
kerken van de VPCO hun deuren openzetten tijdens de ochtenddienst, is
ondertussen beproefd. Op 26 augustus heeft de Iglesia Reforma haar
gastvrijheid getoond voor Kids4Christ en hebben kinderen van een
schoolklas van de Marnix FO de sterren van de hemel gezongen. Op 16
september hebben we een Kids4Christ dienst in het Engels en Papiamentu gehouden in de Methodist Church in Buena Vista. Op 14 oktober zal
de Emmakerk om 9.30 uur het dekor zijn van de volgende Kids4Christ
dienst, waar we bijdragen kunnen verwachten van de kinderen die hebben deelgenomen aan de VPG baaidag op 12 oktober.
Jeugdwerkbeleidsplan
Een aantal maanden geleden is mij als
jeugdpredikant vanuit de CK verzocht
om een jeugdwerkbeleidsplan op te gaan
stellen. Om te voorkomen dat dit een
plan wordt dat direct in de la verdwijnt,
moet er aan draagkracht en eigenaarschap voor dit plan gewerkt worden.
Daarom ben ik bezig met een rondgang
door onze gemeentes, waar ik luister
naar wat de belanghebbenden van het jeugdwerk voor ervaringen en
ideeën hebben. Zo hebben we ook al met de voorgangers gebrainstormd
en organiseren we samen met de jeugdraad gesprekken met de jeugdwerkleiders van de verschillende gemeentes. Daaruit zal ook een herziene ‘jobdescription’ voor mij als jeugdpredikant voortvoeien.
Huiswerkbegeleiding
Door de Ebenezer Church wordt drie middagen in de week (ma, wo en
do) van 15.00 tot 16.30 uur huiswerkbegeleiding gegeven aan een groep
van 16 kinderen. Graag willen ze dit uitbreiden naar de dinsdagmidda-

Vanuit de VPCO kan ik u melden dat we afscheid hebben genomen van
Sigma Wiel als onderwijsfunctionaris en dat we met de komst van Ilona
Berggraaf, onze nieuwe beleidsmedewerker, organisatorisch een nieuw
hoofdstuk zijn begonnen. Samen met haar als beleidsmedewerker onderwijs, onze directeur Diana Lorier-Kooi, de facilitair manager Ard Vreugdenhil, de HR manager Karin Jongen en de financieel manager Dianne
Lourens maak ik nu deel uit van de staf van het ondersteuningsbureau
(voorheen ‘bovenschools managementskantoor’), van waaruit wij de directies van de VPCO scholen ondersteunen. Als gevolg van het verdwijnen van de (functie van) onderwijsfunctionaris worden de schooldirecties nu direct aangestuurd door onze directeur en krijgen zij gaandeweg
steeds meer verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd is het bestuur betrokken in een proces om een bestuur op afstand te worden, een bestuur
‘op hoofdlijnen’.
Uw gebed voor onze scholen blijft wenselijk, zeker nu er verkiezingen op
stapel staan. U wordt gevraagd om te bidden voor een nieuwe regering,
die hart heeft voor kind en onderwijs, die zich niet laat leiden door de
waan van de dag of door persoonlijk winstbejag, maar die een doordacht
en structureel onderwijsbeleid op de rails kan zetten, waarbij de verschillende schoolbesturen hun eigen identiteitskleur kunnen behouden.

4U
ds. C.W. Smit
Door ons aan de waarheid te houden zullen we in liefde volledig toegroeien
naar hem die het hoofd is: Christus. (Efeze 4: 15)
Jezus op FACEBOOK
Ben je Jezus al tegengekomen op FACEBOOK? Nee? Nou dat verbaast
me. Weet je waarom? Omdat er toch genoeg christenen ‘Facebooker’ zijn en wanneer je christen bent,
dan zou je toch iets van Jezus moeten zien wanneer
je in de spiegel kijkt………
“Wie ben ik eigenlijk?” Dat is een vraag die je jezelf
vast wel eens hebt gesteld. Op deze vraag is het fenomeen Facebook gebaseerd. Met meer dan 1 miljard leden is Facebook een heel aantrekkelijke optie
om aan de wereld te laten zien wie je bent. Maar wanneer er zoveel
potentiële bezoekers zijn, dan lijkt het me niet makkelijk om te weten
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welke foto van jezelf je moet kiezen en welke info over jezelf je nu kwijt
wilt op je profielpagina. “Wie ben ik nou eigenlijk?” Tja, wat is er nu echt
bepalend voor je identiteit? Je geslacht, je leeftijd, je nationaliteit, je geloofsovertuiging, je politieke voorkeur, je favoriete muziek, je uiterlijk?
Zeg het maar.
Het mooie van geloven in Jezus is dat je niet meer onzeker hoeft te zijn
over je identiteit. Hij heeft je identiteit nl. al voor je bepaald. Vind je dat
vervelend? Niet als je weet welke identiteit je van Hem hebt gekregen.
Wie in Jezus gelooft is een geliefd kind van God de Vader. Met Jezus ben
je een geliefd kind van God. Omdat je familie bent van Jezus. Broer of
zus in de eerste lijn. Dan móet je dus wel wat weg hebben van Jezus. Zie
je dat nog niet echt? Weet je wat bijzonder is? Hoe langer je gelooft, hoe
intensiever je relatie met Jezus wordt, des te meer ga je op Hem lijken.
Je krijgt dan steeds meer karaktertrekken van Jezus. Je groeit als het ware geestelijk naar Jezus toe. In je hart krijgen “love, joy, peace; patience,
kindness and goodness; faithfulness, gentleness and self control” steeds
meer ruimte. (Die worden ook wel de vruchten van de Geest genoemd
in Galaten 5.) Wie echt in Jezus gelooft, wordt vanzelf een steeds mooier
mens. Want je gaat steeds meer op Jezus lijken.
Ben je Jezus al tegengekomen op FACEBOOK? Ik wel. Of waren het
toch zijn look-alikes?

IN MEMORIAM
JAMES WILLEM MAC DONALD
17 December 1920—31 augustus 2012
Op 31 augustus is toch nog plotseling overleden br. James Willem Mac
Donald. Hij werd 91 jaar. Br. Mac Donald werd op 17 december 1920
geboren in Paramaribo, Suriname. In 1945 ging hij varen en in 1946
verhuisde hij naar Curaçao. Zijn gezin kwam later. Hij ging werken bij
Shell, in de beveiliging. In Suriname was hij al werkzaam geweest bij de
Militaire Politie. Later werd hij buitengewoon agent van de politie. Hij
was er trots op, dat hij ooit zijn vaarbewijs had gehaald, want zo kon
hij meevaren als de tankers de haven in voeren. De hoogste functie die
hij bereikte was die van assistent-wachtcommandant.
Br. Mac Donald was in Suriname op school gegaan bij de Fraters van
Tilburg. Daar hoorde hij over de Bijbelverhalen. Hij kreeg er ook een
veelzijdige opleiding, zodat hij van alle markten thuis was. Hij had ook
zijn hobby’s: hij hield van vissen, hij hield vogels, hij maakte en repareerde klokken. De nieuwsberichten volgde hij op de voet. Zijn geboorteland Suriname is nooit uit zijn gedachten geweest. Telkens ging
hij met zijn gezin op groot verlof naar Suriname.
Zijn vrouw kende hij meer dan zeventig jaar. Uit het huwelijk kwamen
zeven kinderen voort. Het was thuis geen vetpot, maar br. Mac Donald zorgde voor zijn gezin, samen met zijn vrouw. Hij hield van zijn
kleinkinderen. Hij speelde graag met hen en maakte speelgoed voor
hen. In 2008 overleed zijn vrouw. Hij miste haar. Sinds februari dit jaar
werd hij verzorgd in Meerzorg.
De kinderen hebben hem leren kennen als een vader, die goed voor
zijn gezin zorgde. Hij was een harde werker.
Br. Mac Donald was een gelovig man, al ging hij weinig naar de kerk.
Zoals ik al schreef: hij kende de Bijbelverhalen wel, maar uitte zich er
weinig over. Hij beleefde het geloof meer in zijn binnenkamer.
Op 8 september j.l. hebben we afscheid van hem genomen. Bij El Consolador hielden we een korte rouwdienst. Daarin stond Ps. 121 centraal. De dichter is een pelgrim, die naar Jeruzalem reist om daar in de
tempel God te aanbidden en de grote feesten te vieren. Maar onderweg loeren allerlei gevaren. De dichter weet echter, dat God met hem
is en hem niet zal loslaten. Zo zijn de gelovigen ook pelgrims, die op
weg zijn naar het hemelse Jeruzalem. Jezus Christus heeft door zijn
lijden en sterven de weg daartoe geopend.
Na de rouwdienst werd br. Mac Donald begraven op de protestantse
begraafplaats aan de Roodeweg.
God trooste de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en
verdere familie.
Ds. Hans Végh
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Van de praeses
Op de 19e van deze maand is het woord aan ons, het volk. Dan mogen
wij in het stemhokje onze voorkeur aangeven voor een politicus en een
partij. Dit is niet alleen een voorrecht maar ook een plicht. Wij hebben
nu de kans onze stem te laten horen. Velen willen niet weer dezelfde
regering als die welke sinds 10-10-10 ons land Curaçao heeft bestuurd;
anderen willen dat juist wel. En een grote groep lijkt nog geen keus te
hebben gemaakt. Laten we vooral in gebed aan God vragen om wijsheid
zodat we op de juiste persoon of partij zullen stemmen. God ziet in alle
harten en weet als geen ander wie de juiste persoon of partij is die ons
land naar Zijn wil zal gaan besturen. Vrij van corruptie, van eigenbelang
en van vriendjespolitiek. Laten we bidden voor een regering met moed
en visie waarvan de leden willen werken als dienaars van het volk, geleid
door de Heilige Geest.
Tijdens mijn vakantie in Nederland heb ik het voorrecht gehad kennis te
maken met het Evangelisch Werkverband (EW) van de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN). Het EW bestaat nu zeventien jaar en zet zich
in voor de vernieuwing binnen de PKN.
Directeur Hans Maat heeft ruim de tijd genomen om ons aan te horen
en onze vragen te beantwoorden. Het was hoopgevend en verhelderend
om met iemand te praten die er ook van overtuigd is dat het in deze tijd
mogelijk is dat gemeenten groeien, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het
EW heeft programma’s en materiaal ontwikkeld voor Gemeente Groei
Groepen (die met succes in Nederland functioneren, er zijn er vele honderden!), voor toerusting van gemeenteleden en voor een aantal projecten. Voor de periode tussen Pasen en Pinksteren 2013 is er materiaal
ontwikkeld voor “50 dagen op weg met God”, met de ondertitel “Het
gebed als ontdekkingsreis”. Dit is een initiatief waar ook de Evangelische
Alliantie en de Internationale Bijbelbond aan meewerken. “Kind op Zondag” sluit in haar materiaal voor de kindernevendiensten aan op dit project.
Ik heb veel leesmateriaal meegekregen dat ik nog door moet nemen.
Daarna wil ik het voorleggen aan de Centrale Kerkenraad om in gezamenlijk overleg te bekijken wat wij hiervan binnen de VPG kunnen gebruiken. En hopelijk kan ik in de november-editie van VPG Nieuws hier
meer over schrijven. Het EW wil met alle liefde met ons meewerken! En
hun kennis en materiaal staan ons ter beschikking.
We mochten ook een gesprek hebben met ds. Richard Klomp en zijn
vrouw Jannie. Richard is voorganger van Rafaël Amersfoort, een Evangelische Gemeente. Een aantal jaren geleden is deze Gemeente veel nadruk
gaan leggen op zowel persoonlijk als gezamenlijk gebed tot God en op
het luisteren naar zijn antwoord. Er is een groei ontstaan in de Gemeente die uiteindelijk de aankoop van een nieuw kerkgebouw noodzakelijk
maakte. We hebben de opening van dit gebouw net gemist, want we
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reisden op de 22ste weer terug naar Curaçao. Op 23 september j.l. hield
de Gemeente haar eerste dienst in het nieuwe kerkgebouw met 1000
zitplaatsen. Zo mooi als je de Heilige Geest aan het werk mag zien!!
Op een andere manier mocht ik dat ervaren in de kerkdienst op diezelfde 23e september in de Emmakerk toen ds. Hans Végh een inspirerende
preek hield die voor iedereen bestemd was. Maar in het bijzonder was
de preek in deze periode goed voor politici en met name ministers om
naar te luisteren. De aanwezigheid van Emily de Jongh en Jan Peter Balkenende kan geen toeval geweest zijn. Dat moet gestuurd zijn.
Mijn gedachten gaan uit naar zr. Farida Da Costa Gomez die eerder deze
maand een zware operatie heeft ondergaan en nu met dank aan God aan
de betere hand is. Wilt u samen met mij bidden dat haar genezing voorspoedig zal blijven verlopen en wij haar snel weer in ons midden mogen
verwelkomen?!

zien. In deze tijd is het noodzakelijk om mensen zelf medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen situatie. Daar willen wij meer de nadruk op
gaan leggen.
Dus ons doel is hulp en ondersteuning te bieden, waardoor tevens het
geloof in iemands eigen kracht wordt vergroot! Graag inspireren we
“onze mensen” om te streven naar verbetering van hun eigen omstandigheden en om niet alleen af te wachten wat een ander voor hen kan doen.
Dit is in deze tijd belangrijk.
De diaconie is genoodzaakt deze nieuwe werkwijze te gaan starten. Zo
willen wij voorkomen dat we op een gegeven moment om financiële redenen niemand meer kunnen helpen.
Wij hopen dat u hiervoor begrip hebt. Wij houden u op de hoogte!
Lia Vliegenthart, voorzitter diaconie.

Moge Gods zegen u/jouw ten deel vallen!

Diakonie

Helpen waar geen helper is

Kerkvoogdij
De kerk is van blijvende waarde

Voorzitter: Lia Vliegenthart-de Mees
vlieg@scarlet..an; 525-3338
Secretaris:
Penningmeester: Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163
Overige leden: zie wijkberichten

Voorzitter: P. Jan Boodt
Fortkerk: Maritza Bakhuis
Emmakerk: Orlando Griffith en Denise
Schrader
Ebenhezer church: Franklin James en Jan
Teeuwen

Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

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

Bezuinigingen
Overal wordt bezuinigd! Voor veel mensen is het steeds moeilijker om
de financiele eindjes aan elkaar te knopen. Zij vragen zich af of ze het
financieel kunnen redden tot het einde van de maand: op welke uitgaven
kunnen wij besparen en welke betalingen kunnen we uitstellen?
Als diakenen weten we zeker dat veel mensen hierover moeten nadenken. En net als zij moet ook de diaconie zich op zulke vragen bezinnen!
Hoe zit het met onze financiële situatie? Kunnen wij financieel blijven
doen wat wij tot nu toe gewend zijn te doen?
Per maand geeft de diaconie ongeveer 60 voedselpakketten uit. Een gemiddeld voedselpakket kost tussen de 75 en 80 Naf. In totaal komen deze kosten per maand uit op een bedrag van ruim 4500 Naf. Halen wij dit
bedrag per maand op met de zondagse collectes voor de diaconie ? Bij
lange na niet. Tot nu toe kunnen wij het tekort aanvullen door extra giften. Maar hoe lang kunnen we dit nog volhouden?
Als leden van de diaconie zijn wij van plan om de komende maanden de
vaste ontvangers van onze voedselpakketten opnieuw te benaderen, om
er op die manier achter te komen of hun financiële situatie is veranderd,
verbeterd of verslechterd. Kunnen wij helpen bij het verwezenlijken van
veranderingen in hun leefomstandigheden? Of is een heel andere vorm
van hulp nodig? Bijvoorbeeld helpen met budgetteren? Of hebben misschien andere mensen een voedselpakket nog harder nodig?
Diaconie staat voor armenzorg! Voor inspringen en voor het bieden van
hulp waar dat hard nodig is. We reiken mensen graag de hand. We bieden eerste hulp en “geven – bij wijze van spreken - graag een vis” . Maar
wij willen onze mensen óók aanmoedigen om zelf te gaan “vissen”, zodat
zij met meer zelfvertrouwen in hun eigen behoeften kunnen gaan voor-
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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

Raise ‘n Praise
Vera van der Weel - Smit
Een lastig jongetje
Op het kinderdagverblijf waar ik werkte als studente is Jason mij het
meeste bijgebleven. Jason was drie jaar en anders dan de andere kinderen. Er waren zo’n vijftig kinderen verdeeld over drie “verticale” groepen. De baby’tjes werden in dezelfde ruimte verzorgd als waar de dreumesen en peuters hun activiteiten hadden. Jason rende onbesuisd door
de ruimte heen en volgde de instructies van de leidsters vaker niet dan
wel op. Hij raakte vaak in conflict met andere kinderen en het was niet
ongewoon dat hij dan begon te schoppen en te slaan. Hij moest vaak op
straf zitten en al met al was hij niet zo geliefd bij de meeste leidsters.
Jason was een “lastig” jongetje.
In die tijd studeerde ik Franse taal- en letterkunde en was ik nog niet zo
bewust bezig met pedagogisch handelen. Ik draaide mee op de groepen
als invalster en volgde de instructies van de vaste leidsters op. Maar vanaf
het begin was ik gefascineerd door het gedrag van Jason. Ik merkte dat
achter dat ruige gedrag een behoefte school aan knuffels en leuke dingen
doen. Positieve aandacht, zoals ik dat tegenwoordig weet te benoemen.
Tijdens het slaapuurtje schreeuwde en krijste hij en hield hij de andere
kinderen op die manier wakker. Ik zag het als mijn persoonlijke taak om
hem zich veilig te laten voelen. Daarom bleef ik dikwijls de hele tijd naast
hem zitten om hem ervan te verzekeren dat er iemand was die zou zorgen dat er niets met hem kon gebeuren. De eerste paar keren maakte
dat geen verschil voor Jason en bleef hij gewoon doorschreeuwen. Na
een aantal weken begon hij toch in slaap te vallen, om direct weer wakker te worden van schrik. Maar na verloop van tijd lukte het hem om
volledig mee te draaien in het slaapritueel en sliep hij even lang als de
andere kinderen.
In die periode, daar op dat kinderdagverblijf, is mijn passie ontstaan voor
kinderen en hun belevingswereld. Ik wist dat ik van appeltjes schillen en
liedjes zingen alleen geen levenswerk kon maken. Ik moest op zoek gaan
naar een manier waarop ik verschil zou kunnen maken. Een manier waarop het kwetsbare in kinderen gekoesterd kon worden en hun ontwikkeling beschermd begeleid zou worden. Na mijn studie pedagogiek en tien
jaar ervaring in de jeugdzorg mag ik wel zeggen dat ik mijn bestemming
heb gevonden. De ontwikkeling van kinderen en hun opvoeding is mijn
beroep geworden.
Daarmee komen we op de volgende vraag. Wat is opvoeden eigenlijk?
Opvoeden zit hem in kleine en grote dingen. Opvoeden is normaal, maar
soms iets minder vanzelfsprekend wanneer we voor een uitdaging komen te staan. Voor opvoeden hoef je geen diploma te halen en je hoeft
niet naar school om het opvoeden te leren.
Er is niet één goede manier van opvoeden en er zijn veel verschillende
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visies op wat kinderen nodig hebben. Zodra je vader of moeder gaat
worden zul je nadenken over hoe je jouw kind wilt gaan opvoeden. Mag
hij alles worden wat hij wil, of heb je al een bepaald toekomstbeeld voor
je kind, waarin bijvoorbeeld een carrière als balletdanser niet past? Wil je
jouw kind net zo opvoeden zoals jouw ouders jou hebben opgevoed, of
wil je het juist totaal anders doen? Hoe heeft jouw eigen levenservaring
en kennis je visie op opvoeden veranderd? Tja, en dan verschilt het ook
nog per kind hoe jouw aanpak is. Het ene kind is misschien heel gevoelig
en snel van streek, het andere kind is druk en impulsief, en weer een
ander kind is introvert en houdt ervan om in zijn of haar eentje te spelen. Kortom: opvoeden is ingewikkeld.
De komende maanden zal ik onderwerpen behandelen die over opvoeden en het ouderschap gaan. Ik zal putten uit eigen praktijkervaringen.
Ook zal ik vaardigheden en strategieën bespreken zoals die volgens de
methode van het Positief Opvoeden worden behandeld. En zoals de
term “positief opvoeden” al zegt: raising is praising!
Vera van der Weel-Smit is twee jaar geleden vanuit Nederland op Curaçao komen wonen. Zij heeft sinds begin 2012 haar eigen praktijk voor pedagogische advisering en gezinsbegeleiding, Veerkracht. Zij is getrouwd met Wouter.
Vera is te bereiken op vera@veerkrachtcuracao.com

Joodse films
Ds. W. Lolkema
Op woensdagavond 31 oktober wordt er weer een joodse film vertoond in de ambtswoning van de synagoge, Gladiolenweg 4. Aanvang half
acht. De toegang is gratis. Een financiele gift is uiteraard welkom.
De film die op 31 oktober wordt vertoond is uit 1960 en heet: Hand in
Hand. Hij duurt 78 minuten.
Ooit won deze film de Golden Globe en werd genomineerd voor andere
prijzen. Hij is in zwart-wit en engels gesproken. Soms is het mogelijk
zo’n film in het engels te ondertitelen.
Michael en Rachel zijn zeven jaar en vrienden voor het leven. Maar…
Michael is Katholiek en Rachel is Joods. Dit pikt de hen omringende samenleving niet! Hun vriendschap begint langzaamaan kapot te gaan.
Ze besluiten uit te zoeken wiens God de sterkste is! Wat ze vervolgens
ontdekken is dat ze allebei een God van liefde aanbidden en niet een god
van wraak of haat. De film geeft een sterk beeld van het verleden van
Amerika, zo ongeveer halverwege de vorige eeuw.
De eerstvolgende filmvertoning hierna is op 28 november. Dan wordt
vertoond: Divided We Fall.
W. Lolkema.
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VoorElkaar

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

Advertentierubriek

Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

www.vpgnews@gmail.com

Wie kan
mij helpen?

Ik zoek ...

GROOTSE BAZAAR / BBQ / PLANTEN– en KLEDINGVERKOOP…en ROMMELMARKT!!
alles t.b.v. de RESTAURATIE van de EMMAKERK!!

Bij de Emmakerk kunt u op zaterdag 10 november a.s. uw BBQ
afhalen van 12.00 uur tot 15.00 uur. U kunt dan gelijk in de tuin
van de Emmakerk snuffelen bij de rommelmarkt en de plantenen kledingverkoop.


Wie komt ons een handje helpen op deze dag?



Wie stekt er plantjes voor onze verkoop?



Wie gaat er thuis opruimen en reikt er spullen/kleding/
schoeisel aan?



Wie koopt er b.b.q kaarten en helpt ook kaarten verkopen?

Wij wachten op uw belletje. Farida DaCostaGomez 5261566 en
Jet Baank 5180427.

Verkoop en verhuur van chalets

Opvoedingsondersteuning, ouderbegeleiding en pedagogische advisering




Recreatiepark Ben’s dream de Rimboe ligt midden in de Veluwse bossen. Goed uitgangspunt voor uw
vakantie in Nederland.
Wel eens gedacht aan een eigen
chalet of tweede huis met koop- of
huurgrond?
Ben en Mia Oppelaar
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl




Hulp bij opvoedingsvragen
Voorkomen en verminderen van gedragsproblemen
Hulp bij emotionele problemen
Leren omgaan met ADHD
Surf naar de website voor meer informatie of bel voor een
gratis kennismakingsgesprek.

Tel.
Email
Website

5232762
vera@veerkrachtcuracao.com
www.veerkrachtcuracao.com

