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OORSPRONG EN BETEKENIS VAN ADVENT
ds H. Végh

De weken vóór kerst zijn de Adventstijd. “Advent”
betekent “komst”. We vieren met kerst de komst
van Jezus Christus naar de aarde. Hij kwam om vrede te stichten en om ons te verzoenen met God
door zijn lijden en sterven. In zijn prediking en
wonderen wees Hij op de komst van het Koninkrijk. Daarin zouden vrede en gerechtigheid heersen.
Al eeuwenlang bereidt de christenheid zich voor op
het kerstfeest . Ze doet dat in de Adventstijd. Wanneer is dit gebruik ontstaan en wat is de betekenis
ervan?
De eerste Adventszondag begint op de zondag die
het dichtst bij 30 november is. Het is de eerste
zondag van het kerkelijk jaar.
De datum waarop Advent
voor het eerst werd gevierd,
staat niet vast,. Bisschop Perpetuus van Tours (461-490)
stelde een vasten in vóór
kerst, die begon op 11 november (St. Maarten). En het
Concilie van Tours (567)
noemde dit de Adventstijd.
Aanvankelijk is deze Adventstijd een vastentijd vóór het
feest van de Epifanie (de verschijning van Christus, 6 januari). In de Griekse kerk
is dit nog steeds zo. Pas later wordt Advent liturgisch gevierd, misschien in de 6e eeuw. Voor het
eerst vinden we missen voor vijf tot zeven adventszondagen in de Mozarabische (1) en Gallicaanse (2)
liturgie (7e eeuw). In die tijd kende de kerk van Jeruzalem één Adventszondag. Al in de 5e eeuw kennen de kerken van Syrië en Ravenna (Italië) twee
“zondagen van de aankondiging”. Men stond stil bij
de aankondiging van de geboorte van Johannes de
Doper en Jezus resp. aan Zacharias en Maria.
De kerken van Milaan en Spanje kenden een Adventstijd van zes weken. In Rome is dit niet eerder
bekend dan in de tweede helft van de 6e eeuw. In
het Westen kunnen we voor het eerst vier Ad-

ventszondagen aanwijzen in de Epistellijst van Capua, die stamt uit Italië (546). Waarschijnlijk is dit
ook gebeurd onder invloed van Gregorius de Grote (paus van 590 tot 604). Onder invloed van de
kerk van Rome staat het aantal van vier Adventszondagen vast sinds de 11e eeuw. Onder Frankische invloed kwam in de liturgie het karakter van
de Adventstijd als vastentijd tot stand. Dit kwam in
de 12e eeuw tot uiting in het wegvallen van het
Gloria in de mis en het Te Deum in de matutin (3).
Sporen daarvan zijn nog in onze liturgie terug te
vinden. In de Adventstijd en in de Veertigdagentijd
zingen we het Klein Gloria niet. De Ordo Romanus
(14e eeuw?) (4) schrijft als liturgische kleur voor de
Adventstijd paars voor. Paars staat voor inkeer en
boete. Dit bleef een algemeen
gebruik, behalve in Frankrijk,
dat deels na 1700 nog zwart
gebruikte.
De eerste bewaarde Adventspreken zijn afkomstig van
Gregorius de Grote. Maar al in
het Oosten was het na het
Concilie van Efeze (431) gebruikelijk op de zondagen vóór
kerst preken te houden over
het thema van de Aankondiging
(de aankondiging van Jezus’ geboorte). In Ravenna
(een Italiaanse stad, die toen tot het Byzantijnse
Rijk behoorde) hield Petrus Chrysologus
(aartsbisschop van ca. 433 tot 450) zulke preken.
De prekenbundels en liturgische boeken uit de
middeleeuwen beginnen op de eerste Adventszondag. Dit heeft niet zozeer te maken met het feit,
dat dan een nieuw kerkelijk jaar begint als wel met
het komend kerstfeest. In de 17e eeuw begon men
met het houden van doordeweekse Adventsdiensten en boetedagen. In de diensten stonden gezang
en uitleg van de Adventsliederen centraal. Sinds de
Verlichting komt het karakter van Advent als voorbereidingstijd op kerst steeds meer voor, in het
bijzonder in het gezin.
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In veel landen kent men een Adventskrans met vier kaarsen. Op de eerste Adventszondag wordt één kaars aangestoken, op de tweede twee, op
de derde drie en op de vierde vier kaarsen. Zo leeft men toe naar het
kerstfeest, het feest van de geboorte van Jezus Christus. Hij noemde
Zich het “Licht van de wereld”. Hij kwam om de duisternis uit deze wereld te verdrijven en het licht terug te brengen. De mensen waren vervreemd van God en deze kloof moest worden gedicht. Ook in onze kerken worden op de Adventszondagen Adventskaarsen ontstoken. Dit gebeurt vaak door kinderen, die er een gedichtje bij opzeggen.
In de Gallicaanse kerk ging men in de Adventstijd ook de nadruk leggen
op de tweede komst van Christus. Zo werd de Adventstijd een tijd van
boete en vreugde.
Ook wij mogen in de Adventstijd niet alleen kijken naar Christus’ eerste
komst (zijn geboorte), maar ook naar zijn tweede (de wederkomst). Vol
verwachting kijken we er naar uit. Dan zal de aarde definitief verlost
worden van zonde, kwaad en dood. Dan zal Gods licht voor altijd schijnen in deze wereld.
--------------------Noten
1 De liturgie van de kerk in Spanje onder de Moorse heerschappij (8e tot 15e eeuw)
2 De liturgie van de kerk in Frankrijk
3 Gebedsuur bij het aanbreken van de dag
4 “Romeinse Orde”, boek waarin alle liturgische handelingen zijn opgenomen
Enige literatuur:
H. Urner, Advent, in: K. Galling (Hrsg.), Die Religion in Geschichte und Gegenwart.
Handbuch für Theologie und Religionswissenschaft, Bd. I, Tübingen 3 1957
J. van der Werf, Kleine Liturgiek, ’s-Gravenhage 1976, p. 96
L. Brink, De eredienst. Een liturgische catechese, ’s-Gravenhage 1979, p. 95
“Advent” en “History of the church year” in: Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite 2004.

Meditatie
Advent:Yes, we zijn in verwachting!
Ds. W. Lolkema
Vol verwachting klopt ons hart, zingen kinderen in europees Nederland
in de laatste dagen van november en de eerste dagen van december. Laat
we dat vooral blijven doen, want we vieren momenteel de Adventstijd.
Het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Dan heb je, tot Kerst, eerst die
weken van bezinning. Van voorbereiding. Ingetogen. Totdat…in de kerstnacht de hemel opengaat en de engelen de goedheid van de Heer bejubelen, op de hoogst mogelijke toon: Ere zij God in de hoge – en vrede
op aarde…! De kerk viert dat feest niet zomaar, maar laat het voorafgaan door vier zondagen van voorbereiding en verlangen. Verlangen naar
het Kind in de kribbe. Maar ook verlangen naar zijn wederkomst – zoals
Hij ooit volgens Handelingen 1 is heengegaan. Immers, om Hem draait
het in de christelijke gemeente.
In Lucas 1 vind je heel wat verwachting. Zeker als de engel bij Maria vandaan gaat. Dan is Maria letterlijk “in verwachting”. Ze is zwanger van een
hulpeloos kind, een heilig kind - en van de Zoon van God die de Redder
der wereld is. Zwanger van een nieuwe tijd.
In die zin is Lucas 1 prachtig. Ontroerend. In de stilte groeit immers
nieuwe hoop voor deze wereld. Jezus Christus, onze nieuwgeboren
Heer. Davids Zoon, lang verwacht.
Maar door al die woorden over verwachting word ik ook wat…ja, hoe
zal ik het zeggen?... ook wat jaloers. Nu is jaloezie is geen fraaie eigenschap, mondje dicht dus, daarover.
Maar goed, die jaloezie, dus…Want het is toch wel geweldig als je zó, via
een engel, als je zó contact hebt met God. Je hoort van Hem wat zijn
bedoeling is met jouw leven. De vraag naar de zin van je leven is ineens
beantwoord, voor jaren. Dat zou ik ook wel willen, zo’n rechtstreekse
aanspraak en aanraking door God. Maria wordt door God in dienst genomen.

Maar…zou het misschien nu NOG zo kunnen gaan, met roeping? Ik
vraag het me af. Er is immers nogal wat ruis gekomen op de lijn tussen
God en deze wereld. IK zou best willen dat ik nu nog zo werd geroepen. Dat ik gewoon een berichtje van boven kreeg: jo, zo moet je doen,
vandaag, dit is jouw taak. Of dit is je opdracht voor de komende jaren.
Ja, dat zou ik wel willen…Maar is dat zo onbereikbaar dan? Laten we
niet vergeten dat Hij die toen Maria riep, nu nog roept. Immers, Hij is
trouw. En Hij is DeZelfde. Soms roept Hij door een geheimzinnig stemmetje in ons hart. Maar soms ook gebeurt het doordat heel gewone
mensen ons helpen om zijn wil en zijn stem te verstaan. Of het gebeurt
doordat wij door ons gebedsleven stapje voor stapje leren zijn wil op het
spoor te komen.
Dus ja, ik kan wel jaloers zijn, maar die jaloezie is in feite onterecht. En
dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor jou en u. En bovendien: zou
ik willen ruilen met Maria? ZIJ heeft immers de nodige mitsen en maren
als God haar in zijn dienst wil nemen. Als ze wat van de schrik is bekomen is, reageert ze in eerste instantie heel rationeel: nee, meneer Gabriël, u die de Gabber bent, de Vriend van El, de Vriend van God dus…nee,
ik ben nog nooit echt met een man gevreeën-… Ik zwanger? Dat kan
nooit! Het duurt nog wel een paar verzen voor ze haar fiat geeft aan
Gods plan. Ja, ze doet het wel. En overtuigd. Maar niet zonder slag of
stoot.
Als je het leven van Maria bekijkt – schreef Okke Jager - dan zie je haar
bevallen in een wat vunzige grot, daar in Bethlehem. Dan zie je haar met
Jozef zoeken naar de twaalfjarige Jezus, haar eigen kind, in Jeruzalem. En
je ziet haar staan bij het kruis op Golgotha, terwijl haar zoon langzaam
maar zeker sterft voor het tekort van de mensheid. EN voor de ogen
van zijn bloedeigen moeder. Geroepen worden door God is dus kennelijk geen garantie voor een rustig en ongestoord bestaan.
Dat geldt ook als je geroepen wordt om mens te zijn in deze samenleving op ons eiland. Je hebt met van alles en nog wat te maken: met mensen en dagelijkse dingen en taken die je heel goed liggen. Maar ook met
zaken die je veel minder liggen. Geroepen worden door God, voor jouw
dagelijks leven, dat is niet niks. En ineens ben ik toch zomaar ietsje minder jaloers op Maria…
Maar…geroepen worden door God is ook een ongelooflijke motie van
vertrouwen – als je er maar ontvankelijk voor bent. Moet je eens kijken
hoe Maria wordt begroet: Gegroet Maria, je bent be-genad(e)-igd! Ja, u
voelt het wel, hier horen we het begin van het beroemde Weesgegroetje. Maar in de grondtekst staat er een woord met een dubbele
betekenis. Die woorden WeesGegroet – er is alle reden om die ook te
vertalen met Verheug je! Wees blij! (Naardense Bijbel). De mitsen en
maren van Maria hebben niet het laatste woord. Blij mag je zijn omdat je
geroepen wordt om dienstbaar te zijn aan de komst van Gods Rijk in
deze wereld. Als lid van deze gemeente of als lid van een andere gemeente. Blij mag je zijn omdat je als mens de kans krijgt om op een geweldige manier zin te geven aan je leven. “Je door God geroepen weten”
is een voorrecht!
Maria staat overigens niet op zichzelf. Ze staat in een lange traditie van
krachtige joodse profetie. Dat merk je als ze in ditzelfde hoofdstuk 1
haar lofzang aanheft. Ze toont zich een dochter van haar volk. Ik zou
haast zeggen: een profetes. En in die traditie van Israël zet God een nieuwe stap door haar schoot te benutten voor de komst van zijn Zoon.
Jezus Christus komt. Hij zal zijn: koning – priester en profeet. Hij die
wegdroeg de zonden der wereld. De Gekruisigde. De gestorvene. Maar
vooral: de Opgestane. De Levende!
Nee, God zoekt geen perfecte mens. Mannen in het Oude Testament die
van zichzelf denken dat ze te jong of te onervaren zijn…een meisje dat
volgens ons misschien wel veel te jong is…ze zijn goed genoeg voor
God. Hij maakt gebruik van hen, met al hun kwaliteiten en beperkingen.
Zoals ze zijn, zo zijn ze goed genoeg. En dat geldt natuurlijk ook voor al
Gods grondpersoneel anno 2012. Ook voor jou, u en mij. De dichter
schreef: De mens is voor een tijd een plaats van God. En dat is genoeg.
Vol verwachting klopt ons hart…Benieuwd ben ik, naar de manier waarop God onze Vader in de komende tijd gebruik gaat maken van ons alle-
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maal. Zodat de tekenen van zijn Koninkrijk steeds meer zichtbaar aanwezig zullen zijn in deze wereld. En zodat we zijn Koninkrijk zien groeien en
komen, vanuit de nevelen van de tijd – totdat de hemel lichtend opengaat. Overstelpend. Onvoorstelbaar. En vooral: voorgoed.

Continuation from page 6 The best seat in the house
For the Christian, this is what happens when, in our arrogance and self
importance, we suddenly get a glimpse of Jesus, the Son of God, taking
the humiliation we should be feeling ourselves, upon Himself. That picture, more than any other, lets the air out of our arrogance.
Philippians 2:3- 8 says,
3 Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind let
each of you regard one another as more important than himself;
4 do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others.
5 Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus,
6 who, although He existed in the form of God, did not regard equality with
God a thing to be grasped,
7 but emptied Himself, taking the form of a bond-servant, and being made in
the likeness of men.
8 And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming
obedient to the point of death, even death on a cross."
We take the humble seat as the best seat in the house because it’s our
Lord’s seat! He showed us the way by willingly heading to the bottom of
society’s ladder, to the place of a criminal, to death on a cross, hanging
naked and falsely accused before all who watched, though he did nothing
wrong. And He did it on our behalf. Because He humbled Himself, God
has now exalted Him.

Vervolg van pagina 15 Impressies uit Panama
De bevolking van het land is explosief gegroeid. In 1911 telde het land
nog 336.000 inwoners. De meeste Panamezen zijn mestiezen: een vermenging van Spanjaarden en Indianen. Het land werd bewoond door verschillende Indiaanse stammen, toen de Spanjaarden er kwamen in 1501.
Nu zijn er nog weinig Indianen. In de loop der tijden zijn er ook andere
bevolkingsgroepen gekomen. Toen Panama nog een Spaanse kolonie was,
werden er slaven uit Afrika geïmporteerd. Toen de spoorlijn Panama
City-Colón in de 19e eeuw werd aangelegd kwamen er NoordAmerikanen (de meeste uit de Verenigde Staten), Fransen en Chinezen.
Nu maken de Chinezen zelfs tien procent van de bevolking uit. Toen het
Panamakanaal gegraven werd (eind 19e/begin 20e eeuw) kamen er veel
West-Indiërs, Amerikanen, Spanjaarden en Grieken. Er wonen ook joden
in het land. Ze zijn o.a. afkomstig uit de voormalige Nederlandse Antillen.
Ook uit het Midden-Oosten zijn er mensen naar Panama geëmigreerd.
De meeste mensen spreken Spaans. De Indianen hebben nog hun eigen
stamtaal. Al deze volken, naties en talen kun je aantreffen in de straten
van Panama City. De Indianen uit de provincie zijn soms herkenbaar aan
hun uiterlijk en kleding.
De geschiedenis
Panama heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Het is hier niet
de plaats om deze hele geschiedenis uit de doeken te doen, maar enkele
highlights zou ik toch willen noemen. Zoals ik al schreef, ontdekten de
Spanjaarden in 1501 de landengte van Panama. In 1510 stichtten ze de
kolonie Nombre de Dios. In het zuidwesten van het land stichtte Alonso
de Ojeda (ook bekend uit de geschiedenis van Curaçao!) San Sebastian
de Urabá. Van de kant van de Indianen was er veel weerstand tegen deze
kolonisatie. Santa María de la Antigua del Daruién was de eerste permanente Spaanse nederzetting. Uiteindelijk werden de Indianen onderworpen door het hoofd van de kolonie, Balboa. In 1519 werd de bevolking
van Santa María verplaatst naar de nieuwe stad Panama. Dit was de eerste Europese nederzetting aan de westkust van het Amerikaanse continent. Deze stad werd een centrum van commerciële activiteiten en tevens een springplank voor de verovering van Peru. De Spanjaarden wa-
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ren begerig naar het goud en zilver van de Zuid-Amerikaanse landen. Zo
zelfs, dat ze hele maatschappijen en culturen verwoestten, zoals die van
de Maya’s en Inca’s. Maar ze hadden zelf ook te maken met de begeerte
van anderen, bijvoorbeeld Engelse piraten. In 1671 verwoestte de Engelse piratenkapitein Henry Morgan Panama Stad en voerde zijn rijkdommen weg. De ruïnes van de oude Panama Stad zijn nog steeds te bewonderen. Ze geven een indrukwekkend beeld van de Europese aanwezigheid op dit continent vroeg 16e eeuw. Maar de Spanjaarden lieten zich
niet uit het veld slaan. In 1673 herbouwden ze de stad op een andere
plaats, die nu Casco Viejo heet.
In de loop van de geschiedenis kende het land veel revoluties, maar ook
Amerikaanse interventies. De Verenigde Staten beschouwde Panama als
behorend tot zijn achtertuin en wilde daar orde op zaken houden. De
landengte was belangrijk vanwege de spoorlijn, die daar gebouwd was.
Men reisde in die tijd gemakkelijker van de Oostkust van de VS via Panama naar de Westkust en andersom dan rechtstreeks van het Oosten
naar het Westen van de Verenigde Staten of andersom. Want dan moest
men dwars door vijandig Indiaans gebied.
In 1904 begonnen de Amerikanen met het graven van het Panamakanaal
nadat een Franse poging daartoe mislukt was. Tien jaar later was het karwei af en werd de verbinding tussen de Stille Oceaan en de Carïbische
Zee ontsloten. De kanaalzone kwam onder Amerikaans beheer, tot
1999. Toen nam Panama het beheer over, na felle protesten tegen de
Amerikaanse aanwezigheid in de zone. Ook in Panama was het nationalisme ontwaakt. De geschiedenis van de kanaalzone is te zien in het
museum van de kanaalzone in Casco Viejo.
Op het ogenblik is men bezig met het verbreden van het Panamakanaal.
Dit project moet af zijn als het kanaal in 2014 honderd jaar bestaat. Dan
kunnen nog grotere schepen tegen nog hogere tolgelden door het kanaal
varen. Dit levert de Panamese schatkist miljarden dollars per jaar op.
Ook probeert men door toerisme de inkomsten van het land te verhogen. Her en der aan de kust van de Golf van Panama verrijzen hotels,
zoals we zagen. Ook die brengen veel geld in het laatje. Hopelijk komt al
dit geld niet terecht in de zakken van enkele rijken, maar wordt hierdoor
het lot van de armen in de sloppenwijken verbeterd. (Wordt vervolgd)

Redactioneel
Met dit laatste nummer van VPG-Nieuws in 2012 is er weer een complete jaargang uitgekomen. Een serie nummers van ons blad waaraan wij als
redactie en lay-out-dame meestal met genoegen hebben gewerkt. Bijna
elke maand is het in een weekend voor ons een beetje spitsuur. Dat is
het weekend aan het eind van een maand dat precies een week valt voor
de officiële verschijningsdatum van het blad (meestal de eerste zondag
van de maand). Vaak moet er in zo’n weekend ook nog een preek worden afgemaakt en gehouden. De lay-out van het blad wordt gemaakt en
alle kopy wordt woord voor woord gelezen. Maar we doen niet “zielig”,
want elke keer geeft het ook weer voldoening als we de kleurenversie
van het blad op internet zien en de papieren versie in handen hebben.
Ook deze maand vindt u weer allerlei soorten kopy. Neem deze tot u en
doe ermee wat u goed dunkt! Dit blad is voor twee maanden. De volgende uitgave verschijnt op zondag 03 februari 2013.
In de wijkberichten kunnen ook voor jou of u persoonlijk belangrijke
aankondigingen staan, bijvoorbeeld over kerstvieringen. En geeft u het
blad door aan iemand anders als u het de moeite waard vindt.
Graag bedanken we in dit rubriekje al degenen die ons in 2012 van lezenswaardige kopy hebben voorzien. Ook bedanken we hartelijk de medewerk(st)ers van Drukkerij De Stad en dhr. FJ Rhuggenaath die met zijn
medewerk(st)ers zorgt voor de verspreiding van het blad. En Cicely Radermacher die op het VPG-bureau zorgt voor de verzending. Veel dank
voor uw aller inzet! En we hopen natuurlijk op de voortzetting van de
goede samenwerking in het komend jaar.
We wensen u allemaal graag mooie feestdagen en vrede en alle goeds
voor 2013. M.H.Lolkema-Van Vuuren, W. Lolkema, E. Slieker.
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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
is afgezonderd 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:

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.

Bijbelleesrooster
December 2012
za. 1
zo. 2
ma. 3
di. 4
wo. 5
do. 6
vr. 7
za. 8
zo. 9
ma. 10

Openbaring 3:1-6
Openbaring 3:7-13
Openbaring 3:14-22
2 Tessalonicenzen 3:1-5
2 Tessalonicenzen 3:6-18
Zacharia 9:1-8
Zacharia 9:9-17
Zacharia 10:1-5
Zacharia 10:6-12
Zacharia 11:1-14

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

Zacharia 11:15-17
Psalm 126
Zacharia 12:1-8
Zacharia 12:9-13:1
Zacharia 13:2-6
Zacharia 13:7-9
Zacharia 14:1-11
Zacharia 14:12-21
Lucas 1:1-25
Lucas 1:26-38
Lucas 1:39-56
Lucas 1:57-66
Lucas 1:67-80

ma. 24

do. 27
vr. 28
za. 29

Lucas 2:1-14
Eerste Kerstdag
Lucas 2:15-21
Tweede Kerstdag
1 Johannes 1:1-2:2
1 Johannes 2:3-11
1 Johannes 2:12-17
Lucas 2:22-35

zo. 30
ma. 31

Lucas 2:36-40
Lucas 2:41-52

di. 25
wo. 26

Schone schijn
Weinig invloed, grote kracht
Lauwheid
Bid ...
... en werk
Verdediging
Doel: vrede
De goede herder komt
Het komt goed
Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
Herderlijk vermaan
Een droom wordt werkelijkheid
Kracht van God
Wasgelegenheid
Einde van de valse profetie
Loutering
Toekomst voor Jeruzalem
Aan de HEER gewijd
Priesterzegen
In gezegende omstandigheden
Magnificat
Johannes is zijn naam
Eerste woorden van Zacharias na 9
maanden
Bijzonder gewoon
Kraambezoek
Licht
Oud en nieuw
Tijdelijk of blijvend
Teken van vrede - voor wie het
ziet
Profetes in actie
Thuis

Het rooster voor 2013 is nog niet beschikbaar.
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Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld
VPG op Radio Semiya 98,5 FM: elke zaterdag 13.30—14.00 uur

Ebenezer Church
Oranjestraat 111
2-12 Rev. L. Warren; Holy Communion
9-12 sis. Y. Isidora
16-12 Youth & Children
23-12 Rev. L. Warren
24-12 ds. C.W. Smit; Christmas evening
service; Fortplein; 11.00 pm
25-12 Rev. L. Warren; Christmas Service
7.00 am
30-12 VPG joint service; Fortkerk
31-12 Rev. L. Warren; Watch Night Service;
11.00 pm
6-1 Rev. L. Warren; Holy Communion
13-1 br. D. Lopes
20-1 Men’s Fellowship
27-1 Rev. L. Warren

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.

2-12 ds. W. Lolkema mmv. Forti Kantando
9-12 ds. W. Lolkema; Heilig Avondmaal
16-12 mw. ds. M.W. Bakema
23-12 ds. W. Lolkema; Doop/bevestiging
24-12 ds. C. W. Smit en collega’s; kerstnachtdienst Fortplein; 23.00 uur
25-12 ds. W. Lolkema mmv. Forti Kantando
30-12 ds. H. Végh en ds. W. Lolkema; VPG
dienst; Fortkerk
31-12 ds. W. Lolkema; 19.00 uur
6-1 ds. W. Lolkema
13-1 mw. ds. M. W. Bakema
20-1 ds. W. Lolkema met collega (oecum)
27-1 ds. W. Lolkema
3-2 ds. W. Lolkema
Middaggebed; eerste en derde woensdag
van de maand; 12.30 uur
5 en 19 december
2 en 16 januari, 6 februari

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
2-12 ds. H. Végh; Heilig Avondmaal
2-12 zr. Y. Isidora; Papiamentstalig; 17 u
9-12 ds. H. Végh
16-12 br. D’Arcy Lopes
23-12 ds. H. Végh
24-12 ds. C.W. Smit; Kerstnachtdienst;
Fortplein; 23.00 uur
25-12 ds. H. Végh; Kerst
30-12 ds. H. Végh en ds. W. Lolkema VPG
dienst; Fortkerk
31-12 ds. H. Végh; oudejaarsdienst, 17 uur!
6-1 ds. H. Végh
6-1 br. D’Arcy Lopes; papiamentstalige
dienst; 17.00 uur
13-1 zr. Y. Isidora
20-1 ds. H. Végh
25-1 ds. H. Végh; zangdienst; 19.30 uur
27-1 ds. H. Végh
3-2 ds. H. Végh
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Ebenezer Church
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121

Local Board Team

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

The best Seat in the house
Luke 14:7-11
It is human nature to want to sit in the best seat in the house.
This desire for the best seat in the house shows up in many places.
Watch people in a parking lot sometime. The best parking places are
usually the ones closest to the front door. I’ve seen people nearly collide, competing for that one open spot near the door! The spaces way
out on the other end of the lot are seldom taken unless the lot is full or
employees are required to park in them.
At a concert, the best seat in the house is probably the one closest to
the musicians. Maybe and even better one might be a backstage seat
where you get to meet the performers.
When you have a guest to your house and invite them to sit down, don’t
you give them the best seat? If one of your kids is sitting there, you ask
him to move.
What do you suppose is the best seat in the church building? The back
seat, of course! I know that because it’s the one that fills up first. We
never have to hang "reserved" signs on the front benches. Why? Maybe
because it’s the farthest seat from the preacher.
Diplomatic negotiating teams spend hundreds and sometimes thousands
of dollars and many hours getting the seating just right so that visiting
dignitaries are afforded proper honor by the placement of their chairs. A
slip here can mean that countries go to war.
I seem to remember two disciples of Jesus named James and John getting
into this "best seat" thing when Jesus asked them in Mark 10:36-37,
"What do you want Me to do for you?" And they said to Him, "Grant that
we may sit in Your glory, one on Your right, and one on Your left." They
wanted the best seats in the kingdom - the places of honor and prestige.
It’s a natural thing for the natural man.
Jesus had some specific things to say about the best seat in the house,
and it’s what I want to consider with you in this message. Turn in your
Bibles, please, to Luke 14:7-11.
According to verse 1, Jesus had come by invitation to the home of one
of the leaders of the Pharisees on the Sabbath for a meal. It was one of
those dinners attended by the religious "who’s who" locally among the
sect of the Pharisees. When He arrived, He found one of the guests was
a man who had a condition the Bible calls "dropsy." This was an abnormal accumulation of serous fluid in the body’s connective tissue. It
caused terrible, painful swelling in the body of its victim.
The man was probably invited so the Pharisees could put Jesus to the
test, but Luke doesn’t actually say that. Over their known objections
regarding healing on the Sabbath, Jesus cured the man. Though I’m sure
some of them might have liked to challenge Him as to His "right" to heal
on the Sabbath, they all kept quiet, perhaps only verifying to themselves
what they had already heard - that this rabbi violated their traditions.
Then as things began to settle down and the guests made their way to

527 9173
736 9244 work
733 1628
563 0557
767 9068 res
520 3015

Deacons:
Br. A. Fernandes
Sr. B. Lester
Sr. C. Vivas Josepa
Sexton
Sr. Hilda Leonard

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

Dennis Martina / Desta Nisbeth

the table, Jesus noticed there was some jockeying for position going on
at the head table. The places of honor were quickly filling up. Probably
the places of greatest honor in that day would be those closest to the
host. Jesus, ever busy explaining the Father’s attitude about things like
this, could not let this one get by. That is what I’m going to read to you.
(Read Luke 14:7-11)
You probably recognize with me that what Jesus is teaching here is the
opposite of nearly everything we hear today about success. It is not easy
advice easy to take, because according to Jesus,
1. the Best Seat in the House is the Last Seat.
Verse 10 says, "But when you are invited, go and recline at the last place…"
I think it’s fairly obvious that Jesus had more in mind here than seating
arrangements at weddings. Luke tells us in verse 7 that this was a parable. The lesson of the parable is in verse 11 where it says, "For everyone
who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be
exalted."
If you want to force yourself into the first seat, you’ll be humbled. If you
willingly take the last seat, you’ll be exalted. Oh, how that goes against
the grain of our culture!
Someone once said: "Winning isn’t everything, it’s the only thing."
In other words, being first is so important to some that it becomes the
only thing they will settle for. Nothing else is acceptable. Everything else
is disgraceful. I hope you understand that such a philosophy, while it
might be useful chokes on Jesus’ words here, it chokes primarily on the
means. Elsewhere, in Mark 9:35, Jesus said,
"If anyone wants to be first, he shall be last of all, and servant of all."
Do we see the difference in means? Our Lord says, "go for last." Both
are telling us how to get to the top, but the difference of means is like
night and day.
“Recline at the last place," Jesus said. Then, when you’re asked to move
up, it will be an honor.
The best seat in the house, according to Jesus, is the last seat. Also,
2. the Best Seat in the House is the Least Desired Seat.
We don’t find Jesus making a comment about competition for the seats
with less honor associated - the ones left when they had all been picked
over. This teaching really is different than the way we think, isn’t it?
During the American Revolution an officer in civilian clothes rode past a
group of new recruits busy repairing a break in a rampart. The work was
really too heavy for the size of group working on it. Their commander
was shouting instructions, but was making no attempt to help them.
Asked why, he replied with great dignity, "Sir, I am a Corporal!" The
stranger apologized, dismounted, and proceeded to help the exhausted
soldiers himself. When the job was finished, he turned to the corporal
and said "Mr. Corporal, next time you have a job like this, and not
enough men to do it, go to your commander in chief, and I will come
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and help you again." The officer in plain clothes was General Washington.
Most men think like that Corporal. They don’t want to humble themselves. Like the guests at the wedding feast Jesus is describing, they want
to emphasize their rank over others and be noticed for it. They want to
push themselves as high as they can, even if it means stepping on others
to do it. It’s the law of the jungle. It’s survival of the fittest. It’s eat or be
eaten. But it’s not what Jesus is teaching here.
One of the reasons we shy away from humility and don’t want to take
the last seat is that we fear humiliation. We’re afraid they might find out
what we are really like and think less of us.
This demonstrates how fearful people are of being humiliated and embarrassed by association with common things:
3. The Best Seat in the House is the Learning Seat.
Most of us would rather take a shortcut to the top. The trouble with
that is that, if we do, we avoid all of life’s lessons along the way. We
want the graduating tassel without the necessary hassle. The trip from
the bottom, through the school of hard knocks and common tasks, isn’t
desired.
I remember hearing of a Christian organization that always asks newly
hired people to clean the toilets for two weeks. It doesn’t matter what
their qualifications or what they are hired for. That’s the first job they
get. If they won’t do it, they don’t get a position.
Dave Thomas, founder of the Wendy’s Restaurant chain, illustrates the
learning value of humility in his book WELL DONE: THE COMMON
GUY’S GUIDE TO EVERYDAY SUCCESS. He writes, "I got my MBA
long before my G.E.D." (Dave, of course, never graduated from high
school.) He continues, "I even have a photograph of me in my MBA
graduation outfit -- a snazzy knee-length work apron. I guarantee you
that I'm the only founder among America's big companies whose picture
in the corporate annual report shows him wielding a mop and a plastic
bucket. That wasn't a gag" he continues. "It was a case of leading by example. At Wendy's, MBA does not mean Master of Business Administration. It means Mop Bucket Attitude. It's how we define satisfying the customer through cleanliness, quality food, friendly service, and atmosphere."
O, that we could find more of that MBA attitude in the church!
No, you don’t necessarily have to wield a physical mop to show you
have it. There are plenty of other things that will get you your MBA.
There’s a widow or divorcee over there with five little kids. She’s going
nuts trying to be both mom and dad. Want to get your spiritual MBA?
Go over there and help her with one or two of the kids. You older
saints who already have your kids raised, I’m talking to you, too! I know
the tendency is for you to say, "I raised mine. Let them raise theirs! I’m
retired." You may be retired from your job, but you’re not retired from
the Lord’s work, are you? Of course not! Go spend your Saturdays with
one of those kids for the next three years. Be a mentor to him/her.
There’s an elderly person who cannot get around anymore. He’s lonely
and distraught. Want to get your MBA? Go over and spend the day with
him. Let him talk. Talk to him. Do it once or twice a month.
Humble yourself and be exalted. Exalt yourself and be humbled.
A young seminary graduate came up to the pulpit, very self confident and
smug. He was immaculately dressed. He knew he had what it took. He
began to deliver his first sermon to his first church but when he started
to speak, the words simply wouldn’t come out. Humiliated, he burst into
tears and ended up leaving the platform, obviously humbled. There were
two old ladies sitting in the front row and one remarked to the other, "If
he'd come in like he went out, he would have gone out like he came in."
"For everyone who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted."
Start humbly. God will move you up. Start arrogantly. God will move you
down. The best seat in the house is the learning seat. Go get your spiritual MBA!
I must say something else in all this. I must tell you that,
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4. the Best Seat in the House is not The Lazy Seat.
Whales really do communicate with each other. I know that because one
day a whale sounded the following caution to his mate in whines and
clicks: "Better watch it; when you get to the top and start to blow, that's
when you get harpooned!"
In all this, it might be tempting to some to say, "Well, Jesus is saying that
climbing the ladder of success is not what I’m supposed to do, then I’ll
just settle back and sit on the bottom and never aspire to be all I can be.
That kind of laziness is not what Jesus is teaching here. He isn’t condemning progress or moving up. He’s teaching against our natural tendencies
toward arrogance and making out like we’re more than we really are.
Paul said in Romans 12:3,
"I say to every man among you not to think more highly of himself than he
ought to think; but to think so as to have sound judgment…"
There is nothing wrong with working hard to move up. Just let others do
the promoting. Don’t do it yourself. Let your works speak well of you,
not your mouth. The idea is that the host of the party sees your hard
and humble work, comes to you, and says, what Jesus said in verse 10:
"Friend, move up higher."
No, Jesus isn’t condoning laziness here. This isn’t a verse for slackers. It
isn’t a call to become a bottom feeder if God designed you to be a
whale.
Remember the parable of the talents? Remember the one talent man,
who was afraid to take any risks and went out and buried his talents in
the ground? ("Oh, my, if I get to the top, I might get harpooned!") Do
you remember the verdict on him?
Matthew 25:26-27 says,
"You wicked, lazy slave…you ought to have put my money in the bank, and on
my arrival I would have received my money back with interest."
God wants us to get a return on what we’ve been given. This passage in
Luke isn’t condoning laziness or lack on initiative. It’s speaking of our
means of progress. Want to go to the top? Head for the bottom!
You see starting at the bottom allows us to progress naturally, at the
speed of our true abilities. Starting at the top puts us into a position
where we must constantly try to be what we are not by lying and deceit
and misrepresentation and the humiliation of others. We fight for our
seat rather than waiting to be seated by the host.
Finally, I must tell you that,
5. the Best Seat in the House is the Lord’s Seat.
Luke doesn’t mention it here, but where do you suppose Jesus was sitting as he was telling this parable? I guarantee you he wasn’t in the middle of those pushing each other to get the best seats. That wasn’t His
way!
A certain Scottish Christian man, who was a successful businessman, had
one son. He was very proud of this boy. Outwardly, the boy was well
mannered, well educated, and respected - at least he was until he left
home. Once away from his father’s guidance, he turned his back on his
upbringing. He indulged in every kind of excess he could think of, sowing
his "wild oats" with all the gusto he could muster --until one day he was
arrested for embezzlement. At the trial he was found guilty. All through
the proceedings, and even up through the jury foreman’s reading of the
verdict, the young man appeared essentially unconcerned, arrogant, and
nonchalant. No one was going to humiliate him!
When the verdict was brought in, the judge told the young man to stand
for the sentence. He arrogantly stood, still looking cocky and proud.
With a haughty glance, he looked around the courtroom. That’s when he
saw his dad, whom he hadn’t seen for several years. The old man had
stood and moved to the front!
When the younger man looked at his dad, he saw a man who had once
stood with head and shoulders erect. Now those same shoulders were
bowed low with sorrow and shame as he stood to receive, as though it
were for himself, his son's sentence from the judge. At the sight of his
father, bent and humiliated because of his disgraceful conduct, the son
finally began to weep bitterly and for the first time repented of his crime.
Continuation on page 3
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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. L.. van der Wolde
(voorzitter en hulppredikant)
Zr. C. H. Gravenhorst
Br. H. B. Beaujon

Wijknieuws Fortkerk
Vorige maand
wenste ik in deze rubriek de EbenezerChurch aan de Oranjestraat geluk met haar 75-jarig lidmaatschap van ons kerkverband, de VPG.
Obed Anthony was in de jaren dertig van de vorige eeuw de pionier
van het Ebenezer-gebeuren. Naar ik heb begrepen was hij geen dominee maar vooral een zeer bevlogen en gelovige mens. Iemand met een
visie. Nadien zijn heel veel van zulke mensen hem opgevolgd, steeds
begeleid of geleid door predikanten die hun visie van harte deelden en
samen met hen de lijnen uitzetten.
De verbintenis VPG-Ebenezer kwam tot stand op 23 november 1937.
Op de dag af 75 jaar later was het op de vrijdagavond groot en uitgebreid en langdurig feest in Ebenezer. Langdurig, dat wil zeggen: de jubileumdienst was van 19.00 uur tot tegen 22.00 uur. Er was gelegenheid
om vier meewerkende koren te beluisteren. Er waren diverse sprekers
en schitterend-dansende kinderen. En oud-predikant dr. Neville Smith
hield een preek. En natuurlijk was er de nodige samenzang. Je merkt
dan dat je in een zeer levendige gemeente bent die middenin de samenleving staat.
Prachtig vond ik het dankgebed, gezegd door zr. Yvonne Isidora:
“ (Thank You) For the vision with which You inspired our forebears
(voorvaderen) to build this sanctuary for the praise and worship of
Your blessed name and where love, justice, mercy and peace will be
nurtured and encouraged.” Daarbij denk ik aan de denkers en de doeners van vroeger en nu. En toch ook even aan mijn eigen directe voorgeslacht: mensen die in hun tijd de nederlandse kerk hebben
verdergedragen, ook bij “nacht en ontij”, soms in kerkelijk-gezien zeer
gure tijden; met de hen geschonken gaven en vanuit de visie van hun
tijd. Zo’n element speelt ook altijd een rol op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag. Wij zijn de eersten niet! Een lange
stoet van getuigen is ons voorgegaan.
Tijdens de dienst kwam regelmatig het gebed in mijn hoofd wat ik zo
goed ken vanuit het RK bisdom Breda: Heer, wij maken uw kerk klaar
voor de toekomst. Schenk ons visie en daadkracht. Dat motto past ook
heel goed bij Ebenezer. Want het gebouw is in de afgelopen maanden
grondig opgeknapt en dat is goed te zien. Geleid door de Geest en met
heel veel vrijwilligers olv Rev. Warren kan deze VPG-wijkgemeente
weer jaren vooruit.
Op zondagmorgen 18 november
vierden we de eerste Kids4Christ-ochtenddienst in Fort. Naar mijn
bescheiden mening was die dienst geslaagd. Er waren – naast vaste
kerkgangers en toeristen - tussen de veertig en vijftig kinderen met
ouders. Een aantal van deze kinderen zong in het kinderkoor. Het Bijbelverhaal Genesis 32/33 (Jacob en Esau) werd goed en creatief neergezet en we zongen heel wat liederen die de kinderen goed kennen.

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

De muzikale begeleiding kwam deze keer niet van het orgel maar van
de gitaar en de vleugel. Ook dat maakte het allemaal net iets anders
dan anders. En wat mooi, die meneer die na drie jaar gevangenisstraf
vanwege diefstal wel honderd gele linten zag om de oude eik middenin
in het dorp. Nu wist hij dat hij echt weer welkom was bij zijn vrouw en
kinderen! (Tie a yellow ribbon.)
In de loop der jaren heb ik in Nederland ruim twintig van deze diensten geleid (kerk-en-schooldiensten, die je heel veel lijken op kids4christ)en ik was blij om te merken dat zo’n dienst ook hier goed uit de
verf komt. Kinderen brengen dan hun eigen, heel ontspannen sfeer
mee.
Een beetje jammer is dan wel om te ontdekken dat diverse vaste kerkgangers deze dienst overslaan of misschien op zo’n zondag elders kerken, al is een ieder daar vrij in.... Van tevoren vroegen sommigen ook
of zo’n dienst wel past bij Fort. Die vraag is nu beantwoord. Ik weet
zeker dat veel ouders en grootouders echt van zoiets zullen genieten.
Ook diverse toeristen reageerden enthousiast. Dus is het de bedoeling om in de eerste helft van 2013 nog eens een kerk-en-schooldienst
te doen in Fort. Enne…wie toch niet zo tevreden was over de dienst
van de 18e mag dat ook tegen mij zeggen of aan mij mailen.
Diensten in de komende weken
Ik zal niet proberen hier alle diensten met u door te nemen, daarvoor
kunt u beter het kerkdienstenrooster elders in dit blad lezen. Maar
wel volgen hier enkele bijzonderheden bij een aantal diensten.
Op zondag 2 december werkt Forti Kantando mee aan onze dienst.
Dat is een mooie gelegenheid om samen als gemeente een Kyrie &
Groot-Gloria in te studeren. De koorleden en de organist kennen het
namelijk al. De tekst en de noten liggen al een poosje bij mij op de
plank. Het is van Sytze de Vries en Willem Vogel. De oplettende lezer
weet natuurlijk dat zo’n Groot-Gloria eigenlijk helemaal niet kan in de
Adventstijd, maar deze zondag is wel een uitgelezen gelegenheid. Vandaar dat ik voor één keer van dit principe afstap.
Op 9 december vieren we het Heilig Avondmaal.
En op 23 december worden er enkele kinderen gedoopt. Bij voorbaat van harte gelukgewenst, ouders en overige familieleden. Verderop
in deze dienst zullen twee gemeenteleden tot ambtsdragers worden
bevestigd. Mw. Lia van Gastel (Beau Rivage, Penstraat) wordt ouderling. En dhr. Andre Lorier (Brakkeput Abou) wordt ouderlingkerkvoogd. We zijn bijzonder blij dat zij als ambtsdragers actief aan het
kerkenwerk willen gaan meedoen en wensen hen Gods nabijheid toe in
hun ambtelijk werk. Het kan zijn dat er nog een nieuwe ambtsdrager
bij komt, want ik heb hier en daar nog een potje op het vuur staan.
Op maandag 24 december werkt een gelegenheidskoor mee aan de
kerstnachtdienst op het Fortplein, aanvang 23 uur. En op Eerste
Kerstdag werkt Forti Kantando opnieuw mee. Er is op deze Eerste
Kerstdag creche voor kinderen onder de vier jaar!!
De oudejaarsavonddienst begint om zeven uur.
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De Raad van Kerken is van plan op 20 januari iets te doen aan de jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid. Het kan zijn dat er een oecumenische dienst komt, maar dit moet nog verder worden voorbereid.
Dit kerkblad verschijnt begin januari niet, dus houdt u de mededelingen
op zondagmorgen in de gaten en de kerkdienst-berichten in diverse
kranten. Tot zover dit rubriekje!
Gelukwens
Opvrijdag 21 december trouwen Steven Beaujon & Candy Brooks uit
Leiden, NL. De plechtigheid vindt plaats op het strand van Cas Abou. De
burgerlijke viering olv een ambtenaar van Kranshi begint om 17.00 uur,
gevolgd door de kerkelijke viering olv ondergetekende.
Steven is een telg uit de bekende familie Beaujon-Bakhuis en geboren en
getogen op Curaçao. Candy is geboren in Nederland en hier op het eiland opgegroeid. Het aanstaand bruidspaar kende elkaar al van hun Antilliaanse jaren maar in Leiden is de vonk overgesprongen. Het is de bedoeling dat ze binnenkort weer hier op het eiland komen wonen.
We wensen hen en hun naaste familie van harte geluk!! Een mooie
trouwdag en Gods zegen voor de nabije en verdere toekomst.
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ven heeft willen staan. “Als metgezel van allen wier menselijkheid problematisch is geworden” – schreef ooit Oepke Noordmans in een van zijn
prachtige meditaties.
Ik wens u en jou mooie kerstdagen toe en hoop dat de vreugde van
kerst u een gelukkig begin van 2013 zal brengen.
Met vriendelijke groeten. W. Lolkema.
PS. De VPG is ook elke zaterdagmiddag op Radio Semiya, FM 98,5.
13.30-14.00 uur

Seniorenkerstfeest
Dit zal plaatsvinden in de benedenzaal van de Fortkerk op dinsdagmiddag
en -avond 18 december om 17.30 uur. Eerst houden we een korte dienst
en daarna gaan we aan de maaltijd. Het seniorenkerstfeest is bedoeld
voor oudere gemeenteleden vanaf zestig jaar. U bent hartelijk welkom!
Kinderkerstfeest
Dit vindt plaats op zondagavond 23 december om zeven uur in de Fortkerk. En het belooft weer heeeeel leuk te worden, met een spannend
kerstverhaal!! De kinderen van de Fortkerk (die ook meestal meedoen
aan de kindernevendienst) mogen al om ZES uur komen – eventueel met
hun ouders - en gaan beneden in de Fortkerk eerst nog wat met elkaar
eten. Diezelfde kinderen worden ook uitgenodigd om houdbaar voedsel
mee te brengen. Dit wordt later bezorgd bij mensen (gezinnen) die zelf
maar weinig te besteden hebben.
In de kerstdienst om ZEVEN uur zijn natuurlijk ook je ouders, grootouders, broertjes en zusjes hartelijk welkom. We vinden het super-leuk als
je komt op de 23e!
Belijdeniscatechese: er kan nog meer bij!
Met ons drieen (incl. mijzelf) zijn we begonnen met deze catechese. Zoals het er nu voorstaat komen er nog twee deelnemers bij. Wie ook nog
mee wil doen: welkom, op woensdagavond 19 december om half acht in
de Fortkerk (onderin). Je mag - als je eerst meer informatie wilt - mij
ook even bellen. De belijdenisdienst zal waarschijnlijk zijn op Palmzondag, 24 maart 2013.
Kringenwerk en Middaggebed:
De kring Tamarijn komt weer bijeen op 4 december. En de kring Zeelandia op 17 december, maar dan op een andere dan de gewone locatie.
Hier weten de deelnemers al van. De data voor januari zijn dinsdag 08
januari (Tamarijn, want 01 januari lijkt me een beetje erg fanatiek…) en
maandag 21 januari (Zeelandia). Beide om tien uur. En vervolgens natuurlijk: di. 05 februari (T) en ma. 18 februari (Z).
Het Middaggebed (aanvang 12.30 uur, Fortkerk) is op de woensdagen 05
en 19 december, 02 en 16 januari en 06 februari. En met die laatste datum zijn we al weer dicht bij de veertigdagentijd…
Ten slotte
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Zo, in
een paar woorden, beschrijft Paulus in zijn brief aan Titus (hoofdstuk 2)
het wonder van Kerst. Geen woord over herdertjes die bij nachte lagen
terwijl het tegen het nieuwe jaar liep… Maar wel precies: in de roos. In
Christus zien we Gods reddend en genadig aangezicht. Daar hebben we
behoefte aan, in een wereld vol harde waarheden en kille feiten. Geen
God die ver weg blijft, onbewogen door wat er hier op deze aarde gebeurt, maar een God die in Christus in de modder van het menselijk le-

Wat zucht je toch in ’t donker,
kind?
Ik deed het grote licht ontbranden!
Toe, open maar je lege handen,
Je weet het toch: Wie zoekt, die
vindt.
Ik kwam toch voor de rijken niet?
Niet voor de sterken, de gezonden?
Ik kom barmhartigheid verkonden
Aan elk, die pijn heeft, of verdriet.

Ik weet ‘t, Ik ben ook arm geweest.
In Bethlehem zie Ik je weer,
Daar moet ik velen plaats bereiden;
Mijn ster zal hen er henen leiden.
Jij komt toch ook? Aarzel niet
meer!
Advent. Nel Benschop. Uit: Gouddraad uit
vlas. (1967).

Heb je geen kleren voor Mijn
feest?
Ik zal je witte kleed’ren geven.
’t Is moeilijk van gena te leven;

Profetenkwartet
De adventstijd is een tijd van verwachting. We leven toe naar het Kerstfeest. Het feest waarop we zullen vieren dat er een licht komt in het
donker. Dit jaar laten we ons inspireren door de woorden van de profeten. Elke zondag van de adventstijd komt er een profeet aan het woord
die vertelt over een dag die komen gaat. Ook in de kindernevendienst
zal er aandacht aan deze vier profeten worden besteed. Elke week komt
er een heuse profeet langs. De kinderen kunnen in hun eigen ruimte
spelen met een echt profetenkwartet en er zal geknutseld worden.
Samen vormen de vier profeten een hoopvol kwartet: God zal dichtbij
de mensen komen, zijn licht breekt door in het donker.
Of met de woorden van het projectlied van dit jaar:
Wie met profeten dromen droomt,
ziet aan de horizon
hoe er een ware koning komt,
zo stralend als de zon.
De leiding van de kindernevendienst van de Fortkerk
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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:
Br. H. de Lijster
Zr. Brigitte Douglas-Relyveld 510 4753
690 4665
Kosteres:
Zr. C. Gilmoor
668 5785
868 0775

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

767 6920
432 6331 (w)
526 1566 (c)
737 7745
528 9530
513 8909

Ds. H. Végh

We zijn weer aangekomen aan het eind van het jaar. 2 december a.s. is
het alweer Advent. We bereiden ons in deze vier weken voor op het
kerstfeest, het geboortefeest van Christus. Ook dit jaar weer hopen
we het kerstfeest uitbundig te vieren in onze Emmakerk. Ik wens u
alvast goede en gezegende feestdagen toe, mede namens mijn gezin.
Als ik dit schrijf, zijn de politieke perikelen op ons eiland nog niet voorbij. Er wordt nog geprobeerd een nieuwe regering te vormen. Hopelijk
komt die er snel, want de problemen zijn legio. Ze schreeuwen om een
oplossing.
Intussen gaan de activiteiten in onze wijkgemeente door. Ook in
de komende periode zijn er weer heel wat gepland. Ik noem u:

Seniorenkerstfeest
Op maandag 17 december a.s. houden we ons seniorenkerstfeest. Het
vindt plaats van 18.00 tot 21.00 uur in de Oleander. Dit laatste vanwege
de grote opkomst de vorige keer. We houden eerst een korte kerkdienst, waarin we met elkaar het avondmaal vieren. Daarna volgt de
kerstmaaltijd. U bent ook hier van harte welkom.
Kinder/jeugdkerstfeest
Op vrijdag 21 december a.s. houden we ons kinder/jeugdkerstfeest in
onze Emmakerk. De kinderen en jongeren komen volledig aan bod. Zij
zullen ook meewerken in de uitvoering van dit feest. Kinderen, jongeren,
ouders en grootouders, iedereen is van harte welkom.

De gebedsgroep
Elke dinsdagavond komen we bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. We bidden voor ons land, voor de politieke leiders, voor kerk
en samenleving, voor de scholen, voor onze familie en voor onszelf. Al
deze dingen mogen we in gebed voor God brengen. Hij luistert naar
onze gebeden en neemt ze tot Zich.
Belijdeniscatechisatie
Elke woensdagavond is er belijdeniscatechisatie van 20.00 tot 21.00 uur
in de consistorie. We bereiden ons voor op de openbare geloofsbelijdenis.
Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen komen we op donderdagavond bijeen in de consistorie voor de Bijbelstudie en wel van 19.30 tot 21.00 uur. We zijn op
het ogenblik bezig met het boek Openbaring. U bent van harte welkom. De data zijn 6.12, 10.1 en 24.1.
Beknopte cursus theologie voor gemeenteleden
Eveneens eens in de 14 dagen komen we op donderdagavond bijeen
voor de cursus theologie voor gemeenteleden. We zijn nog steeds bezig met de afronding van het blok kerkgeschiedenis. Op het ogenblik
bespreken we een stukje kerkgeschiedenis van Curaçao, met name van
de Protestantse Gemeente. Daarna gaan we ons bezighouden met de
liturgiek. Ook hier bent u welkom. De data zijn 13.12, 17.1 en 31.1.
Seniorenmorgen
Op maandag 10 december a.s. komen we weer bijeen in de consistorie
voor de seniorenmorgen en wel van 9.30 tot 11.30 uur. We bespreken
een Bijbelgedeelte, we drinken koffie met koek, we drinken fris met en
pastèchi. Het is altijd gezellig en u bent van harte welkom. De keer
daarop is 14 januari.
Zangdienst
Op vrijdag 25 januari a.s. is er weer een zangdienst. We loven en prijzen onze God vanwege zijn grote daden. Liederen kunt u bij mij opgeven. Iedereen is van harte welkom.
Kerstmarkt
Op 9 december a.s. wordt er na de dienst een kleine kerstmarkt gehouden. De opbrengst is bestemd voor het restauratiefonds. De markt
wordt gehouden in en om de Flamboyant.

Gefeliciteerd
Op 23 november j.l. herdacht de Ebenezer church het feit, dat zij zich 75
jaar geleden aansloot bij de Verenigde Protestantse Gemeente. Dat was
in 1937. In een feestelijke kerkdienst werd dit feit herdacht. We feliciteren de Ebenezer church van harte met dit heugelijke feit en hopen op
een goede samenwerking, ook in de toekomst.
Onze zieken
Br. Benno van Leeuwen moest in het Sehos worden opgenomen vanwege een blaasontsteking. Diverse onderzoeken hebben plaatsgevonden.
We wensen hem en alle andere zieken Gods nabijheid en zegen toe.
Bij de diensten
Op 2 december begint een nieuw kerkelijk jaar. Het is dan de eerste zondag van Advent. In de prediking en de liederen zal te merken zijn, dat we
ons voorbereiden op het kerstfeest. Op deze zondag hopen we het
avondmaal te vieren. We ontvangen brood en wijn als teken van vrede
en verzoening met God. Jezus Christus kwam in de kerstnacht om dat te
bereiken.
Om 17.00 uur is er een papiamentstalige dienst, die wordt geleid door
zr. Yvonne Isidora.
Op maandag 24 december a.s. is er een kerstnachtdienst op het Fortplein.
De predikanten van de VPG zullen weer hun medewerking verlenen. Ds.
Wouter Smit zal de algehele leiding hebben. Er is ook een koor. De
dienst begint om 23.00 uur.
Op 25 december a.s. vieren we in onze wijkgemeente het kerstfeest. We
mogen de kerstboodschap horen – de boodschap van verlossing, vrede
en licht op aarde. De geboorte van Jezus Christus in de stal van Bethlehem gaf daartoe de aanzet. Het voorzingkoor zal een lied ten gehore
brengen en samen met de gemeente oefenen.
Op 30 december a.s. is er een VPG-dienst. Deze wordt gehouden in de
Fortkerk. De Emmakerk zal dan gesloten zijn. Voorgangers in deze dienst
zijn ds. Wim Lolkema en ondergetekende.
Op maandag 31 december a.s. is het oudjaar. We willen het jaar dan afsluiten met God en met elkaar. De dienst begint om 17.00 uur.
Op 6 januari a.s. is er om 17.00 uur een papiamentstalige dienst, die
wordt geleid door br. D’arcy Lopes.
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Op 20 januari a.s. zal D.V. zr. Rianne Plaisier bevestigd worden in het
ambt van diaken. We zijn blij, dat ze de wijkkerkenraad wil komen versterken en haar schouders wil zetten onder het diakenwerk.
Op 3 februari a.s. is er weer een papiamentstalige dienst. Die begint om
17.00 uur en wordt geleid door mij.
Overleden
Op 29 oktober j.l. is op Bonaire plotseling overleden zr. Juliana Chatlein.
Ze was 68 jaar. Jarenlang was ze ouderling en hulpprediker van de Protestantse Gemeente van Bonaire. Nog niet zo lang geleden vertoefde ze
een jaar op ons eiland vanwege een medische behandeling. In die tijd
kerkte ze in de Emmakerk. Op 2 november j.l. vond de begrafenis plaats
na een rouwdienst, die geleid werd door ds. Ben Hengeveld. We condoleren haar familie en de gemeente van Bonaire met dit verlies.
Op 18 november j.l. is overleden zr. Olga Riki. Ze was 85 jaar. Een In
Memoriam treft u aan in het volgende nummer van VPG-nieuws. God
trooste haar familie.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh

Nieuws Jet
VOORBEREIDING
Wat heeft iedereen het weer vreselijk druk en wat zijn de winkels weer
goed vol met van alles en nog wat. Er liggen alweer veel kerstspullen,
alsof die van verleden jaar niet goed meer zijn. Het huis moet geverfd, er
moeten nieuwe gordijnen hangen, er moet ontzettend veel ingekocht
worden - alsof je in december zoveel meer kunt eten?! Heel veel te
doen. Maar…..hoe zit het met de voorbereiding van onszelf? En zien we
onze buurman wel, die het zoveel minder heeft? En hoe is het met ons
hart? Is dat klaar om het kindje Jezus te ontvangen met Kerst?
Laten we een voorbeeld nemen aan de herders. De korte
“kersttoespraak” die ze hoorden, was voldoende om te gaan. Zij geloofden, zij gingen, zij vonden het Kind en getuigden ervan. Allerwegen is die
boodschap in deze dagen weer te horen: God heeft in mensen een welbehagen! Geloof die boodschap, kom dan haastig en zie het heil, óók
voor u! Misschien denkt u: als ik, evenals de herders, ook maar een regelrechte stem uit de hemel hoorde…! Maar God bedoelde niet slechts
éénmaal een paar herders blij te maken. Nee, het ging om blijdschap
voor het hele volk en om vrede op áárde.
En vergeet niet dat de herders veel minder wisten dan wij. Wat zullen zij
begrepen hebben van de betekenis van dit Kind? Ons is meer verkondigd. Wij hebben gehoord van het leven, lijden en sterven, van de opstanding, hemelvaart en wederkomst van Christus. Wij hebben nog veel
meer reden dan die herders om God te loven en te prijzen!
Hòfi MANI op 28 OKTOBER
Wat een mooie en goede plek om samen te komen, rondom Woord,
gebed en zang. De kinderen deden een sketch over Bartimeus, heel
knap!! En dat na één keer oefenen. De broodjes en de soep gingen er na
de dienst lekker in.
BUSTOER VAN DE SENIOREN
Op zaterdagmorgen 3 november stond de bus om half negen bij Emma
klaar voor vertrek. Er konden 48 senioren mee en ons groepje bestond
maar uit twintig. En…wat een mooie dag: een fijne rit, een heerlijke
lunch en een geweldige uitleg van onze gids Frensel Marchena. Gewoon
een dag om te herhalen met een grotere groep. Doen we!!
BAZAAR
Op zaterdag 10 november was het zover: de grote dag van de grootse
bazaar. Om 8.15 uur lag het vlees op de barbecue, het werk ging achter
elkaar door. Om negen uur werd de rommelmarkt opgezet en om twaalf
uur was de bazaar in volle gang. Er stonden geen lange rijen, de dames
konden de klantjes goed aan, zowel bij de keuken als bij de rommelmarkt. Het eten was heerlijk want we hadden een goede kok voor het
vlees, de salade en de gemengde rijst. Ik hoorde alleen maar goede geluiden over onze bbq porties. Regilio: een pluim!! Evenals de jongens aan
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de bbq!! Ook de dames in de keuken die de dozen vulden; ook een werk
hoor! Flory en haar vriendin met de sieraden en de snuisterijtjes, Orlando met z’n limonadebar, de mooie planten, de kassa bij de entrée,
allemaal masha masha danki!! We hadden ook een verloting. De eerste
prijs – een bolo di kashupete - ging naar Nel. En de tweede prijs – een
handgemaakte mozaiek “Lazy Susan” - ging naar Arja. Masha danki, Helen
en Lia, voor de donaties. De opbrengst is NAF. 4.283,34 !
JONGELUI
Nog even, nog even …en de kerstvakantie is er. Heerlijk voor jullie: lekker uitslapen, gezellige dingen doen, fijn hoor! Vooral als je een goed rapport hebt, want dan is de vakantie nog veel leuker. Rust lekker uit. En de
start is daarna des te fijner.
ZIEKEN/BEJAARDEN
En, hoe gaat het met u? Niet teveel eten met de feestdagen hoor, dat
voelt zo zwaar. Wel gezellig meefeesten en van alles kleine hapjes nemen. Gewoon lekker meegenieten, dan is het net of de pijntjes minder
zijn. Krijnie- en Helenlief: we denken aan jullie, in de dagen die voor jullie
liggen.
Voor alle lieve mensen, die ons blad in handen krijgen: wij wensen u Genade en Bendishon toe voor het nieuwe jaar.
GEZEGENDE FEESTDAGEN, VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.
En wat er ook gebeurt of gebeurd is:
Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, Zijn goedheid duurt in eeuwigheid,
wat ook verander of verkere, Hij blijft dezelfde t’aller tijd.
Brasa, Gods rijkste zegen, namens de wijkkerkenraad, Jet Baank.
In memoriam
Humbert Siegfried Voigt
29 december1928 - 31 oktober 2012
Op 31 oktober j.l. is op 83-jarige leeftijd overleden br. Humbert Siegfried Voigt. Hij werd 83 jaar. Br. Voigt was naar Nederland gegaan voor
een hartoperatie. Twee dagen na de operatie is hij overleden. Het was
een hele teleurstelling, want we hadden zo anders gehoopt.
We hebben br. Voigt leren kennen als een diep gelovig man, een goede
echtgenoot, een goede vader en grootvader, een betrokken gemeentelid. Br. Voigt werd op 29 december 1928 in Paramaribo, Suriname geboren. Op 14-jarige leeftijd kwam hij naar Curaçao. Hij ging wonen bij zijn
zus en volgde hier de middelbare school. Hij studeerde een jaar farmacie
in Nederland, maar keerde al gauw terug naar Curaçao. Hij ging werken
bij Shell. Hij heeft dit maar liefst vijfendertig jaar gedaan. Hij was onder
andere “materials superintendent”.
Intussen was hij ook gedoopt, had belijdenis gedaan in de Fortkerk en
was getrouwd. Hij en zijn vrouw Helen waren 56 jaar getrouwd. Br.
Voigt betekende niet alleen veel voor zijn werkgever, maar ook voor de
maatschappij. Hij was sociaal bewogen. Ook voor de kerk betekende hij
veel. Zo was hij voorzitter van de Centrale Kerkenraad en had hij zitting
in diverse commissies. Hij stond bekend als iemand met kennis van zaken. In 1984 ging hij met pensioen. Hij genoot van zijn vrije tijd, maar
ook van de reizen, die hij kon maken, samen met zijn vrouw. Voor zijn
vrouw was hij een steun en toeverlaat, als vader stond hij altijd klaar met
adviezen, hij leefde met je mee.
Op 7 november j.l. werd br. Voigt begraven op de begraafplaats Bottelier, na een dienst van Woord en gebed in de Emmakerk. In deze dienst
lazen we Ps. 18:26-37. De dichter, David, is in gevaar, want hij wordt
vervolgd door koning Saul. Maar hij vertrouwt op God. “God is een
schild voor allen die bij Hem schuilen”, lezen we in vers 31. Zo mogen
ook wij schuilen bij God in ons verdriet. We mogen vertrouwen op Jezus Christus: er is redding door Hem!
God trooste zijn vrouw Helen, zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie.
Ds. Hans Végh.
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Kerk-en-Jeugd

en

Kerk-en-School

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

Identifeiten
ds. C.W. Smit
Kids4Christ
We kijken terug op een leuke Kids4Christ dienst in de Fortkerk op 18
november. Jacob en Ezau kwamen voorbij om te laten zien hoe je het
weer goed maakt en kinderen van de Albert Schweitzer Basis groepen 5
zongen mee in een koortje.
De volgende Kids4Christ diensten zijn op 16 dec in de Ebenezer Church,
aanvang 9.30 uur en op 20 jan om 8.30 uur in de Iglesia Reforma aan de
Arowakenweg. Aan deze laatste dienst werkt groep A van onze Dividivischool mee. U bent van harte welkom met uw kind(eren)!

VPCO
Bij het ter perse gaan van dit bericht zijn we nog in afwachting van de
jaarlijkse bezinningsdag voor het personeel van FO / SO eind november.
Het jaarthema ‘een veilig en uitdagend leerklimaat’ is ook bij de bezinningsdagen leidend. De docenten kunnen kiezen uit een zestal workshops, die onderwerpen behandelen als: “de motivatie van de leerkracht”, “het werken aan een positief zelfbeeld bij de leerlingen”, “Het
liefdevolle vaderhart van God” en andere.

4U
ds. C.W. Smit
“Gods kerstcadeau”
“God heeft zoveel van de wereld gehouden, dat Hij Zijn enig kind gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar
het eeuwige leven heeft.” (Johannes 3:16)
“Ik kijk je nooit meer aan. Wat je nu gedaan hebt, dat pik ik niet. Je
denkt zeker dat je alles kunt zeggen. Nou mooi niet. Ik praat niet meer
met je.” En met een klap gooi je de deur achter je dicht.
Stel je bent boos op iemand, je hebt bijvoorbeeld ruzie gehad met je
broer of je beste vriendin. Of met je moeder. (Ja, je vader of moeder,
dat is wel de beste persoon om boos op te zijn. Want daar kun je veilig
boos op zijn, helemaal uit je dak gaan tegen hen is niet erg, want die blij-

ven toch wel van je houden….) Als je boos bent op hem of haar, want
je voelt je beledigd en gekwetst, wat moet die ander dan doen om het
weer goed te maken met jou? Sorry zeggen, dat is wel het minste toch?
Via een pingetje of een mailtje of misschien wel met een lief kaartje? Tja,
hoe maak je het weer goed? Een cadeautje is ook altijd goed. Dan laat de
ander zien dat hij of zij er wat voor over heeft om het weer goed te maken. Dat het hem of haar wat
mag kosten. De ander wil er
iets voor opofferen. Dan laat
je echt zien dat je het meent.
In de kerk geloven we dat
God alle reden heeft om
kwaad te zijn op ons. Want
wij lopen God nogal eens voor
de voeten. We beledigen Hem
en we doen Hem veel verdriet. En dan niet alleen omdat
we zoveel fout doen, maar
ook omdat we heel vaak niet voor de goede dingen kiezen. Het is bijvoorbeeld niet echt foutfout om de hele tijd voor de tv te hangen, maar
we zouden onze tijd ook kunnen besteden door iemand te helpen, die
niet goed voor zichzelf kan zorgen. Wat makkelijk is en wat weinig moeite kost, daar kiezen we liever voor. Het is makkelijker om voor onszelf
te kiezen. We denken gewoon eerder aan onszelf dan aan de ander. En
dat zit heel diep. Maar telkens als we de goede dingen niet doen, kwetsen we de Here God. Het doet Hem pijn als een mens lijdt en het doet
Hem nog meer pijn als dat komt doordat mensen elkaar laten lijden. Eigenlijk heeft God groot gelijk als Hij ontzettend kwaad is op ons mensen.
Tja, als dat zo is, hoe maak je het dan weer goed met God? Vroeger
dachten mensen dat de goden boos op hen waren, als er een ramp gebeurde of als ze een ongeluk kregen. Weet je wat ze dan deden? Dan
gingen ze een offer brengen. Met dat offer hoopten ze dan dat ze het
weer goed konden maken met de goden. Stel je nou voor dat God heel
boos op je zou zijn. Hoe maak je het dan weer met God? Wat voor offer zou je dan wel niet moeten brengen?
Daar hoeven we niet over te piekeren. God is ons voor geweest . Want
Hij is een beetje dwaas. Hij heeft gedaan wat wij zouden moeten doen.
Hij heeft het zelf goed gemaakt. Híj heeft zelf een offer gebracht. Dat is
gek toch?. Wij zouden het goed moeten maken,
maar God heeft het in onze plaats voor ons gedaan. Op een manier die we zelf nooit zouden
kunnen verzinnen, en al helemaal niet doen. Hij
heeft ons Zijn eigen Zoon gegeven. Jezus Christus. Dat vieren we deze maand. Is dat geen prachtig kerstcadeau? Zoveel houdt God van ons, dat
Hij het zelf maar weer heeft goedgemaakt. Door
Jezus. Zijn mooiste kerstcadeau. Oh ja, vergeet
niet om Hem uit te pakken! Want daar leef je van
op. Voor eeuwig.
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Van de praeses
Tijdens de maand november stond de Ebenezer Church in de schijnwerpers. De kerk vierde op vrijdag 23 november het heuglijke feit dat ze 75
jaar geleden een deel werd van de V.P.G. De restauratie van het kerkgebouw is vlak voor de viering afgerond en we konden zodoende genieten
van een mooie dienst in een mooi opgeknapt gebouw. Een nieuw betegelde vloer, vers geverfde kerkbanken, ramen en muren.
Het was een voorrecht om kennis te mogen maken met Reverend Neville Smith en Reverend John Gumbs, beiden oud-dominees van de Ebenezer Church. Aansluitend op de dienst was er een receptie en tentoonstelling in de Obed Anthony Hall. En op zaterdag de 24e hebben we kunnen genieten van een gezellige boottocht door de haven van Willemstad.
In november 1824 zijn op Curaçao de Lutherse Gemeente en de
(Nederlandse) Hervormde Gemeente gefuseerd tot één kerk. Besloten
werd om deze kerk de naam Verenigde Protestantse Gemeente van
Curaçao te geven. Nu - 188 jaar later - blijkt deze naamgeving profetisch
te zijn geweest. In 1937 heeft de Ebenezer Church zich aangesloten bij
de V.P.G., gevolgd door de Emmakerk in 1959 en de Gereformeerde
kerk te Mundo Nobo in 1984.
In een tijd waarin vele kerken, vanwege uiteenlopende redenen, verdeeld
raakten en opgesplitst in kleinere gemeentes, is dit een mooi voorbeeld
van de manier waarop volgelingen van Christus Jezus - die hun lofprijzing
en liefde voor de Almachtige God, vanwege cultuur of om andere redenen, op verschillende wijzen beleven - toch samen in eenheid bij elkaar
kunnen blijven en tot elkaar kunnen komen. In het verleden was de naam
van ons blad VPG-Nieuws “Eenheid in Verscheidenheid”. Ik geloof nog
steeds dat die naam de mooiste naam is voor ons kerkblad, niet in de
laatste plaats omdat die naam uiting geeft aan deze mooie eigenschap van
onze V.P.G.
Wanneer u dit artikel leest hebben we ons kerkelijk jaar afgesloten en
zijn we in de adventtijd. We bereiden ons voor op het kerstfeest, de
herinnering aan en de viering van de geboorte van onze verlosser Christus Jezus. Een tijd van bezinning en ook van vooruitkijken naar de toekomst.
Laten we in deze tijd vooral stilstaan bij de geboorte van Jezus en de ongelofelijk belangrijke betekenis die Hij voor ons heeft.
Namens de Centrale Kerkenraad wens ik u/jullie allemaal gezegende
kerstdagen, een fijne jaarwisseling en Gods zegen in het nieuwe jaar.
Hanco de Lijster
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Wat is diakonie?
Diakonie levert een bijdrage aan het welzijn van de wereld en de samenleving. Het bijstaan van mensen zodat zij deel kunnen nemen aan de samenleving. Het bestrijden van armoe en onrecht. Het dragen van zorg
voor personen en groepen in acute noodsituaties.
Ook een diaken is niet alleen op zondag diaken. Er zijn vaak acute situaties waarbij gelijk moet worden besloten wat we kunnen doen. Die eerste hulp is het bijstaan. Luisteren. Even de tijd nemen. Proberen te zoeken naar een oplossing op korte termijn. Dat men hulp vraagt is voor
degene die het vraagt al moeilijk. Wij willen hen ook laten meedenken.
Wat hebben ze zelf al gedaan om uit de impasse te komen?
We verzamelen meubilair, bedden, alles wat nog bruikbaar is zodat
het weer kan worden gegeven aan de behoeftigen. Hier hoeven zij niet
voor te betalen. Het is immers een gift.
In noodsituaties krijgen de behoeftigen, indien nodig, allereerst een
voedselpakket. Daarna volgt een intakegesprek waarin wordt bekeken of hulp langer nodig zal zijn. Hebben de mensen een inkomen? Wat
is de thuissituatie? Zo nodig wordt maatschappelijk werk ingeschakeld.
Zij zijn op de hoogte welke procedures het best gevolgd kunnen worden. Wat wij kunnen doen, wordt bekostigd uit de diakoniecollectes,
elke zondag in de 3 VPG-kerken plus de giften die wij ontvangen. Jammer
genoeg zijn de collectes bij lange na niet voldoende om te kunnen voldoen aan de hulpvraag. Wij geven al jaren voedselpakketten uit, maar
moeten om financiële redenen onze werkwijzen veranderen. In december krijgt men nog een voedselpakket plus een kerstpakket. Dan wordt
de uitgifte stopgezet. In de voedselpakketten van november is een brief
meegestuurd om de ontvangers op de hoogte te stellen. Een ieder is vrij
om opnieuw een aanvraag in te dienen. Wij zullen al deze aanvragers
opnieuw gaan screenen en zullen een keuze moeten maken. Het doorgaan zoals een ieder gewend was, zou inhouden dat wij in de toekomst
volledig zullen moeten stoppen met uitgifte. Dat willen wij als diakonie
voorkomen.
Wilt u ons helpen?
Zijn er hulpverleners die bereid zijn om ons bij te staan als wij met moeilijke vragen zitten? Zijn er vrijwilligers die af en toe hun pick-up beschikbaar willen stellen om spullen te vervoeren? Zijn er vrijwilligers die bereid zijn af en toe een klusje op te knappen?
Wij zouden het zeer op prijs stellen. Bijvoorbaat onze dank voor uw begrip en medewerking!
Kip voor Papaya
Op 10 november heeft de Emmakerk een geslaagde barbeceu met daarnaast een rommelmarkt georganiseerd. Het was een geslaagde middag,
maar daar zullen de afgevaardigden van de Emmakerk zelf over uitweiden
in deze VPG-krant.
Ik voeg dit stukje toe omdat er veel ingevroren kip was overgebleven.
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Deze kip werd aan de diakonie aangeboden. Wie konden wij hiermee
helpen? De bestemming werd snel gevonden. Het werd Landhuis Papaya.
Elke dag moet er een maaltijd worden verzorgd voor ongeveer 40 mannen. U kunt zich voorstellen dat het daar ZEER WELKOM was. Zij kregen ook herenkleding – gestoomd /netjes op kleerhangers. Het werd vol
enthousiasme aanvaard.
Emma, dank je wel namens ons en alle bewoners van Landhuis Papaya
voor deze gulle geste!
Bezoek uit Suriname
Begin oktober waren een diaken en twee ouderlingen uit de Centrumkerk te Suriname bij ons op bezoek. Zij wilden eens een kijkje nemen
wat de diakonie op Curaçao doet.
De Hervormde Gemeenten in Suriname zijn aangesloten bij de CCK
(Comite Christelijke Kerken). De CCK werd opgericht op 23 november
1942. CCK is deels vergelijkbaar met de PKN, deels vergelijkbaar met de
Raad van Kerken op Curaçao. Lidkerken van de CCK zijn: de Evangelische Broedergemeente, het Rooms Katholiek Bisdom, de Hervormde
kerk Suriname, de Evangelisch Lutherse kerk, de Anglicaanse kerk en het
Leger des Heils.
Allereerst heeft de diaken een kijkje genomen tijdens het inpakken van
de voedselpakketten - tweede dinsdagochtend in de maand, in de Oleander. Zij was verbaasd over de hoeveelheid producten die wij leveren. De
Centrumkerk geeft per maand acht voedselpakketten uit. Men krijgt een
pakket ter waarde van 50 SRD + een dito geldbedrag. Het verbouwen
van groenten en fruit is in Suriname ook een stuk makkelijker dan hier.
De bezoekers hebben twee kerkdiensten bijgewoond in de Fortkerk. In
Suriname zijn de taken van ouderlingen en diakenen strakker verdeeld.
Zij dragen uniformen in de kleuren van het kerkelijk jaar. Collecteren
wordt door jongeren gedaan, variërend in de leeftijd van 14-17 jaar. Jongeren worden er op deze wijze al op jeugdige leeftijd bij betrokken waardoor catechesatie en belijdenis sneller tot een logisch vervolg kunnen
leiden.
De jongeren hebben een eigen clubcentrum waar zij tweemaal per
maand samenkomen.
Voor de ouderlingen en diakenen worden buiten de vaste vergaderingen
bezinningsweekenden of -dagen georganiseerd. Zij gaan dan zogezegd in
retraite. Er wordt een thema of onderwerp besproken dat op dat moment de aandacht verdient.
De bezoekers waren onder de indruk van de replica's van de Fortkerk
zodat er extra collectes kunnen binnenkomen tijdens openingsuren van
de kerk. Wellicht een idee om in Suriname toe te passen?
Wie weet kunnen wij in de toekomst vaker van gedachten wisselen. Wij
hebben hen Gods rijkste Zegen toegewenst en hen verzocht om onze
hartelijke groeten over te brengen aan de Gemeenten in Suriname.

Kerkvoogdij
De kerk is van blijvende waarde

Voorzitter: vacant
Fortkerk: vacant
Emmakerk: Orlando Griffith en Denise
Schrader
Ebenhezer church: Franklin James

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

Uw kerkelijke bijdrage: minimaal ANG 70 per maand: echt niet te veel
voor de kerk.
Kunt u meer geven, dan mag dat zeker! Heel graag.

Raise ‘n Praise
Vera van der Weel - Smit
Regels en genzen
Vorige keer heeft u over Mandy kunnen lezen. Aan het einde las u dat zij
intensieve begeleiding had gekregen om onder andere huisregels op te
stellen en grenzen te leren hanteren.
Maar wat zijn eigenlijk de “spelregels” voor het opstellen van goede regels? En hoe kan je ervoor zorgen dat je je grenzen duidelijk aangeeft aan
jouw kinderen en daar bovendien consequent mee omgaat? In dit artikel
zullen we daar naar gaan kijken.
Regels
Ongemerkt zijn er in de meeste gezinnen al veel regels. Misschien heeft u
ze wel eens opgeschreven. Waarschijnlijker is het dat ze gaandeweg zijn
ontstaan en ongeschreven zijn gebleven. U kunt denken aan regels zoals
bijvoorbeeld: niet rennen in huis, je tas direct uitpakken als je uit school
komt, je vuile was direct in de wasmand doen en je speelgoed opruimen
zodra je ermee klaar bent. Soms kan het nodig zijn om regels expliciet te
maken en op te schrijven. In het geval van Mandy was het nodig om te
inventariseren welke regels zij al hanteerde om daarna te kijken naar wat
het doel van haar regels was, oftewel wat zij ermee wilde bereiken.
Daarna heeft zij een selectie gemaakt van de belangrijkste regels voor in
en om het huis. Vervolgens heeft zij de regels op een kartonnen vel geschreven en in de woonkamer opgehangen. Wanneer u dit zou willen
doen, bedenk dan dat het belangrijk dat u maximaal vijf regels op schrijft,
anders wordt het onoverzichtelijk. Het is ook belangrijk dat de regels op
een positieve manier geformuleerd worden. Dit houdt in dat u verwoordt welk gedrag u graag ziet. We weten namelijk allemaal dat als je
iets niet mag de aantrekkingskracht alleen maar groter wordt! In plaats
van “niet rennen in huis” wordt de regel dan: “In huis wordt rustig gelopen.” Niet alleen moet duidelijk zijn wat er van uw kind verwacht wordt,
maar ook is belangrijk dat de regel redelijk en haalbaar is. De regel
“tijdens het eten is iedereen stil” is bijna niet haalbaar en ook onredelijk,
want kinderen houden ervan om te vertellen wat ze hebben gedaan op
een dag en dat is ook belangrijk voor het contact tussen u en uw kinderen.
Zodra u duidelijk heeft welke regels u absoluut wil handhaven in uw gezin bespreekt u dat met uw kinderen. U legt uit dat het voor iedereen
makkelijker is wanneer iedereen weet hoe hij zich moet gedragen.
Direct aanspreken als regels worden overtreden
Wanneer de regels eenmaal besproken zijn, het kartonnen vel is versierd
en het op een mooie plaats is gehangen waar het voor iedereen zichtbaar is, dan komt het er pas op aan. Niets is zo moeilijk als om consequent te zijn en de regels te allen tijde te handhaven. Soms bent u moe
en heeft u geen energie om er wat van te zeggen wanneer er een regel
wordt overtreden. Toch zult u zien dat wanneer u dit wel doet de kinderen steeds makkelijker te corrigeren zijn en zich uiteindelijk zullen houden aan de gedragscodes zoals u die heeft afgesproken.
Als een regel per ongeluk wordt overtreden werkt het goed om uw kind
daar direct op aan te spreken. Het is raadzaam om irritatie niet te laten
merken, maar op een rustige toon uw kind eraan te herinneren dat er
een regel wordt overtreden. U kunt hem erop wijzen wat er precies verkeerd gaat en hem vragen naar wat de regel ook al weer is. Daarna kunt
u hem zeggen het nog eens te proberen, maar nu op de juiste manier.
Zodra hij het gewenste gedrag laat zien is het mooi om de situatie af te
sluiten met een complimentje.
Deze manier van corrigeren is prettig voor u en voor uw kind. U hoeft
niet boos te worden en uw kind krijgt de kans om een succeservaring op
te doen, doordat hij de kans krijgt het gewenste gedrag te laten zien. Zo
wordt het leuk voor uw kind om gehoorzaam te zijn!
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
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Kaartenactie gevangenen
Rianne Plaisier
Wist u dat veel gedetineerden nooit post ontvangen? Een kaartje rond
kerst betekent veel voor hen. Hoewel gedetineerden hun straf dienen uit
te zitten, zijn het mensen die juist met kerst hun familie en de huiselijke
sfeer erg missen. Een kaart van een onbekende verzacht het gemis en
laat hen merken dat er ook aan hen gedacht wordt.
Vorig jaar hebben we veel mooie, uitbundige, bemoedigende kaarten
naar de gevangenen kunnen brengen. Wilt u ook dit jaar weer meedoen
met onze actie? Misschien ook een idee voor uw vriendenclub, gespreksgroep of collega’s op het werk.
In het kort komt de actie hierop neer:

u schrijft een wens of bemoediging in het Papiaments en/of Spaans
op een (kerst)kaart. (zie biblija.net raadplegen voor vertaling)

u ondertekent alleen met uw voornaam

u stuurt of brengt uw kaart naar een van de kerken van de VPG.
Zij bellen mij om het op te halen. Als u veel kaarten hebt, wilt u
die in een grote envelop doen?

wij zorgen ervoor dat uw (kerst)kaart in december bij een gevangene wordt bezorgd
Wat mag u sturen?

Enkele of dubbele kaarten, met of zonder blanco envelop, kerstkaarten, zelfgemaakte kaarten enz.

Tekeningen en kaarten van kinderen, met een wens of een groet.

U mag niet sturen: kaarten met metalen onderdeeltjes, paperclips,
metalen draadjes, nietjes, cd’s die tot kaart zijn bewerkt.
U kunt kaarten en tekeningen opsturen tot uiterlijk 15 december 2012
naar de kerken van de VPG. Voor meer info: (www.arkmission.nl)

IMPRESSIES UIT PANAMA
Ds. H. Végh
Sinds kort bestaat er een rechtstreekse vliegverbinding tussen Curaçao
en Panama. Dit nodigt uit om dit Midden-Amerikaanse land eens te gaan
bezoeken. Hetgeen wij onlangs hebben gedaan.
Een land van uitersten
Panama is een land van uitersten. Dat merk je meteen al als je vanaf de
internationale luchthaven Tocumen naar Panama City rijdt. Aan de ene
kant zie je hoge wolkenkrabbers. Je ziet moderne kantoorpanden, bankgebouwen en hotels. In enkele decennia is een heel nieuwe stad uit de
grond gestampt. Panama wil meedoen in de vaart der volken. Aan de
andere kant zie je de sloppenwijken van de armen. Soms staan ze letterlijk naast elkaar.
Ook in de hoofdstad Panama City zijn de verschillen groot. Aan de ene
kant kom je onder de indruk van de moderne verkeersaders waar het
verkeer chaotisch doorheen raast. Waar je ook kijkt, je ziet moderne
wolkenkrabbers om je heen. Je ziet de moderne fastfoodrestaurants en
bovenal wordt je aandacht getrokken door de vele winkelcentra
(shopping malls). Als je die binnengaat, kijk je je ogen uit. Luxe winkels
die uitpuilen van luxe artikelen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je
kunt het kopen. En je vraagt je af: voor wie zijn al deze artikelen bestemd? Wie kan ze kopen? De rijken. Armen zie je er niet lopen. Armen
vind je in de sloppenwijken en in het oude gedeelte van Panama Stad,
Casco Viejo.
Op zichzelf is de oude stad heel interessant. Hier ligt een stuk geschiedenis van dit Midden-Amerikaanse land. Hier is destijds de onafhankelijk-
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heid uitgeroepen. In 1903 scheurde een revolutionaire junta het land af
van Gran Colombia. In feite is Panama twee keer onafhankelijk geworden. De eerste keer scheidde het land zich in 1821 af van Spanje en
voegde het zich bij de unie van Gran Colombia.
In de oude stad zijn ook de oude kerken te vinden van de verschillende
kloosterorden; je ziet er oude kloosters, je ziet er paleizen. Helaas is de
oude stad in verval geraakt. Oude gebouwen dreigen in te storten. Gelukkig doet men tegenwoordig heel veel moeite om deze historische gebouwen te restaureren. Zo bewaart men een stuk geschiedenis, identiteit en cultuur. In de oude stad is overduidelijk de spaans-koloniale architectuur aanwezig. De oude stad werd in 1673 gebouwd door de Spanjaarden. Vanaf 1510 hadden ze zich gevestigd in Panama. Helaas was het
museum voor spaans-koloniale kerkelijke kunst gesloten. Het gebouw,
een oud klooster, werd gerenoveerd. Zo probeert men toch het verleden te koesteren.
Een gedeelte van de oude stad is een “no go area”. Hier wonen de armen. Hier tiert de misdaad welig. Hier worden mensen overvallen en
vermoord. Toen wij per ongelijk in dit gebied terecht kwamen, werden
we van alle kanten gewaarschuwd er gauw weg te gaan, want het was
gevaarlijk voor ons. Toeristen vallen op en zijn een gemakkelijke prooi in
een verpauperde wijk. Ook in deze wijk waren de huizen vervallen en
stonden veel huizen op instorten. Hier en daar lag vuilnis op straat. Sommige mensen waren daarin op zoek naar voedsel en andere voor hen
waardevolle zaken. Ze leven van de afval van de rijken, van de kruimels
van hun tafel.
De armoede was ook te tasten in Colón, een havenstad aan de Caraïbische Zee. De stad is totaal verpauperd. Veel gebouwen staan op instorten. De criminaliteit is hoog. Je wordt gewaarschuwd er niet heen te
gaan. Er is een luxe winkelcentrum en een cruiseterminal om het aanzien
van de stad op te krikken en de economie op een hoger peil te brengen.
Maar waar gaat dat geld heen? Komt het ten goede aan de armen? Dit
alles doet me denken aan het Bijbelverhaal van de rijke man en de arme
Lazarus. Hoe actueel is deze gelijkenis van Jezus! Jezus kwam op voor de
armen en wees de rijken op hun verantwoordelijkheid. In de kerk zongen we zondag het lied “Samen delen is pas fijn”. Ja, wat zou er in deze
wereld gebeuren als dat werkelijk in de praktijk werd gebracht? Wat zou
er gebeuren als de kloof tussen arm en rijk minder wijd werd gemaakt,
ja, gedicht? Dan zouden we een rechtvaardiger samenleving hebben
waarin de sterken zorgen voor de zwakken. En dat is toch wat het Evangelie wil! Dan zou ook de criminaliteit verminderd worden en de veiligheid op straat vergroot.
De kerk
De meeste Panamezen horen tot de Rooms-Katholieke kerk, zo’n 80
procent. Maar slechts één vijfde daarvan praktiseert zijn geloof ook daadwerkelijk. En dat is een laag percentage. Opvallend is de groei van de
pinksterkerken in dit land. In die zin gaat Panama mee met de trend in de
Zuid-Amerikaanse landen. De officiële rooms-katholieke kerk kalft af en
de pinkstergroepen groeien.
De R.K. kerken zijn niet allemaal open door de week. Toen we een kijkje
in verschillende kerken wilden nemen, merkten we dat. Waarschijnlijk
zijn ze gesloten als er geen dienst is om op die manier kunstroof tegen te
gaan. In de arme wijken zagen we her en der pinksterkerken. Toen we
door de wijk Santa Ana liepen, zagen we straatevangelisatie. Een Amerikaanse evangelist vertelde de voorbijgangers zich te houden aan de wetten van Jezus. Hij werd in het Spaans vertaald door een tolk.
De bevolking
Van de drie miljoen Panamezen wonen er 1 miljoen in Panama City. In
het midden van de vorige eeuw verhuisden velen van het platteland naar
de stad om er werk te vinden en daarmee een beter bestaan. De meeste
Panamezen wonen in de kanaalzone, waarin de steden Panama City en
Colón liggen.
Vervolg op pagina 3
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VoorElkaar

Twee verenigende concerten in de Fortkerk

Advertentierubriek

Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...
Wie kan
mij helpen?

vpgnews@gmail.com
Wasmachine
Wegens vertrek naar Nederland
geschonken aan de diaconie een
halfautomatische wasmachine,
220V. Heeft nieuwe slang nodig.
NAF 50,—
Voorzitter van de diaconie Lia

Ik zoek ...

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

een avond op zaterdag 1 december 2012 om 8 uur en een matinee
op zondag 2 december 2012 om 4 uur.
Voor het 6de opeenvolgende jaar presenteert project koor Viva la
Musica o.l.v. Maril Boersema koormuziek in de Fortkerk. Deze
keer is het thema UNITING WITH MUSIC en brengt Viva la Musica i.s.m. Eeuwe Zijlstra (orgel), Jair Konter (piano), kinderkoren
Angelitos en Voice Mail en andere muzikanten uit Nederland en
Curaçao o.a. bewerkingen van koormuziek van Karl Jenkins en
delen uit het Stabat Mater ten gehore aangevuld met andere muziek die in dit thema past. Het belooft wederom een muzikale belevenis te worden. Kom(t) jij/(u) ook?
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Rianne Plaisier, 5220030 rianneplaisier@ gmail.com. Volwassenen (p.p.): fl. 30,- voor de avond / fl. 25,
voor de matinee. Jeugd tot 21 jaar (p.p.): fl. 10,- per concert

Vliegenthart-de Mees
vlieg@scarlet..an; 525-3338

Kerstmarkt Emmakerk
Zoekt u een hulp in de huishouding, een oppas of een
handje in de tuin? De diaconie
kent mensen die graag willen werken.
Lia Vliegenthart-de Mees
vlieg@scarlet..an; 525-3338

Heeft u beddengoed, schoonmaakspullen, meubels, huishoudelijke of andere artikelen
over? Informeer eens bij de
diakenen of ze iemand kennen
die er behoefte aan heeft.
Lia Vliegenthart-de Mees
vlieg@scarlet..an; 525-3338

Verkoop en verhuur van chalets

Op zondag 9 december a.s. houdt de Emmakerk na de kerkdienst
een kerstmarkt in en rondom de Flamboyant. U/jullie zijn van
harte welkom om naar deze unieke en gezellige kerstmarkt te
komen van 11 uur ’s morgens tot 2 uur ’s middags. De opbrengst
is bestemd voor de restauratie van de Emmakerk.






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?

Heeft u/jij leuke, maar voor u/jou overbodige kerstspullen
die op de kerstmarkt verkocht kunnen worden, dan kunt
u/jij deze naar de Emmakerk brengen.
Ook zelfgemaakte kaarten zijn welkom voor de verkoop.
We zijn blij met zelfgebakken en/of zelfgekochte taarten,
koekjes of snacks voor de verkoop.
Wie maakt er een lekkere pan soep of een hartige taart
voor de verkoop?

Zegt het voort aan al uw/jouw vrienden en kennissen. Wij rekenen op uw/jouw bijdrage en aanwezigheid, want alleen met u/jou
wordt het een gezellige feestelijke kerstmiddag.
Wilt u meer informatie en wilt u spullen brengen, bel dan naar
zr. Denise Schrader, cell 528-9530 of
zr. Farida Da Costa Gomez, cell 526-1566

Ben en Mia Oppelaar
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl

Joodse films
Ds. W. Lolkema
Er zijn weer joodse films in de ambtswoning van de synagoge - Gladiolenweg 4 - op de woensdagavonden 19 december, 16 januari en 30 januari.
Aanvang half acht. Deze films zijn resp. Metallic Blues (2004, 84 minuten), A Light for Greytowers (2007, 96 minuten) en The Holy Rollers
(2010, 89 minuten). De toegang is gratis, een vrije
gift wordt zeker op prijs gesteld. Hapjes en drankjes zijn aanwezig.

