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De koptische kerk
Ds. H. Végh

Christelijke minderheid in Egypte
Deze dagen horen we weer veelvuldig over Egypte.
Het is onrustig in het land. Sinds de val van president Mubarak op 11 februari 2011 is de onrust niet
verdwenen. Liberale en orthodoxe stromingen binnen de islam bestrijden elkaar. Er zijn vele doden en
gewonden gevallen. Intussen heeft het leger de
macht gegrepen en president Mursi, een aanhanger
van de orthodoxe Moslim Broederschap, ten val
gebracht.
Geschiedenis
Wie ook slachtoffer zijn geworden van deze onlusten zijn de kopten. Het woord “kopt” is een verbastering van het Griekse “aigyptos”, hetgeen
“Egyptisch” betekent. De kopten zijn de oorspronkelijke bewoners van Egypte. Hun kerk is één van
de oudste christelijke kerken. Zelf beweren ze dat
hun kerk gesticht is door de
apostel Marcus, die al vroeg
naar Alexandrië kwam.
Alexandrië werd inderdaad
een belangrijk centrum van de
koptische kerk. Hier was ook
de theologenschool, waar de
bekende kerkvader Origenes
onderwijs gaf.
Het jaar 451 is een belangrijk
jaartal voor de koptische kerk.
In dat jaar werd het concilie van Chalcedon gehouden. Dit concilie probeerde de strijd om de natuur
van Christus te beslechten. De vraag was: heeft
Christus alleen een goddelijke natuur of alleen een
menselijke? Het eerste werd aangehangen door de
school van Alexandrië, het tweede door die van
Antiochië. Het concilie besliste: Christus heeft twee
naturen: een goddelijke en een menselijke. Dit ging
de bisschop van Alexandrië, Dioscurus, te ver. De
kerk van Alexandrië volgde hem hierin. Voor haar
voerde de goddelijke natuur in Christus de boventoon en was de menselijke daaraan totaal ondergeschikt. De kerk van Alexandrië was het dan ook
niet eens met het besluit van het concilie en splitste
zich af. Sinds die tijd kunnen we de koptische kerk

monofysitisch noemen, dat wil zeggen: ze leert één
natuur. Wel was er een kleine groep die het besluit
van Chalcedon volgde. Het waren de Melchieten, dat
wil zeggen: de keizersgezinden. Ze volgden de keizer
van het Byzantijnse rijk die had verordonneerd het
besluit van Chalcedon te eerbiedigen. Maar deze
kleine groep is later verdwenen.
In de zesde eeuw beleefde de koptische kerk een
bloeitijd. Toch werd ze ook weer verscheurd door
dogmatische twisten. Tegenover elkaar stonden de
Severianen en de Julianisten. De Severianen waren
aanhangers van een gematigd monofysitisme dat geleerd werd door de naar Egypte verbannen patriarch
Severus. Hij stierf in 538. De Julianisten waren radicaler. Ze waren aanhangers van de eveneens naar
Alexandrië verbannen bisschop Julianus van Halicarnassus.
Onder de Arabieren (zevende
tot dertiende eeuw) waren de
kopten verwikkeld in een discussie met de islam. Dit leidde tot
een hoogstaande koptische theologische literatuur. Tijdens de
Mamelukken (15e eeuw) en de
Osmanen (vanaf de 16e eeuw)
werd deze discussie niet meer
gevoerd. Dit had een geestelijk
verval van de kerk tot gevolg. De
koptische klerk bleef echter haar
steun behouden onder de lagere
bevolking. Deze stond onverschillig tegenover de
kortstondige unie met Rome (concilie van Florence
1442). Deze unie hield in dat de Rooms-Katholieke
Kerk en de Koptische kerk één werden. De kopten
erkenden de paus van Rome als hun hoofd, maar
mochten hun eigen liturgie behouden. Maar, zoals
gezegd, deze unie had geen draagvlak onder het volk
en stierf een roemloos einde.
Pas met de expeditie van Napoleon naar Egypte
(1798-1800) werd de koptische kerk met de moderne tijd in aanraking gebracht. Deze ontwikkeling leidde onder andere tot de oprichting van een koptisch
geünieerd patriarchaat in 1895. De patriarch van
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deze kerk erkende de paus van Rome als het hoofd. Deze kerk staat bekend onder de naam koptisch-katholieke kerk. Ze staat naast de koptisch
-orthodoxe kerk. De koptisch-orthodoxe kerk omarmde nu ook de moderne onderwijscultuur. Dit maakte de koptische missiescholen populair.
Lange tijd namen de kopten leidende posities in bij de landsoverheid, ook
al vormen ze met 7% van de totale bevolking een minderheid (4 miljoen).
Onder president Nasser (1954) verloren ze hun sleutelpositie. Sinds
1972 staan ze onder toenemende druk van moslims. Nu horen we ook
van moorden op kopten en het in brand steken van hun kerkgebouwen.
Veel kopten zijn bang voor de toekomst en velen zijn dan ook gevlucht,
naar de Verenigde Staten of naar West-Europa.
Kerk in Amsterdam
In Amsterdam-Noord, waar ik jaren predikant was, is de gereformeerde
kerk aan het Mosplein verkocht aan de kopten. Ik heb er een keer een
dienst bijgewoond. De diensten duren erg lang, wel vier uur. Er wordt
veel gezongen en gebeden door de priester, in het koptisch (het oudEgyptisch) en het Arabisch. Mensen liepen in en uit. Er waren tijdens de
dienst shoarmabroodjes te koop in de catacomben onder de kerk. Daar
stonden ook mensen met elkaar te kletsen. En af en toe ging men naar
boven om weer een deel van de dienst bij te wonen. Toen op een gegeven ogenblik de eucharistie (avondmaal) gevierd werd, werd het druk in
de kerk. Deze kerk heeft een regionale functie: uit grote delen van het
land komen mensen hierheen om de dienst bij te wonen en elkaar te
ontmoeten. Het zijn Egyptische gastarbeiders en eigenaars van shoarmazaken. Na de dienst kon je video’s kopen met boodschappen van de koptische paus. Deze vonden gretig aftrek. Ook bandjes met koptische kerkmuziek werden druk verkocht. De koptische paus is populair onder deze
mensen. Hij heeft als hoofd van de kerk veel gezag.
Uitwisseling
In 1999 had de kerk van Amsterdam-Noord, waar ik toen predikant was,
een uitwisselingsprogramma met een gemeente van de koptischevangelische kerk in Caïro. Eerst kwam er een delegatie van hen naar
ons toe en later ging er een delegatie van ons naar hen toe. Ik was één
van degenen, die meereisden. Zodoende konden we kennis maken met
deze koptisch-evangelische gemeente. Deze is qua spiritualiteit te vergelijken met onze VPG. De kerk was gesitueerd in een arme wijk en deed
veel aan sociaal werk. Er werden cursussen gegeven en men deed veel
aan evangelisatie. Als gastpredikant mocht ik in de kerkdienst de preek
houden. Een fantastische ervaring en je voelde de geloofsverbondenheid
met deze mensen. De koptisch-evangelische kerk is ontstaan door arbeid
van Amerikaanse zendelingen in de 19e eeuw.
De armoede in Caïro was schrijnend en we kwamen onder de indruk
van het vele goede werk van deze gemeente in deze volkswijk.
We maakten ook kennis met de koptisch-orthodoxe kerk. Het geval
wilde dat de bisschop van de kopten in West-Europa in de stad aanwezig
was. Hij was een Nederlander en liet ons enkele mooie kerken zien, alsmede de vuilstortplaats van Caïro. Hier leefden de armsten van de armen te midden van het vuil. Zelfs hier waren kerken. Ook nam hij ons
mee naar enkele kloosters in de woestijn. De koptische kerk is bekend
om zijn monnikendom. De monniken bidden tot God in het klooster of
ze wonen op zichzelf of in kleine groepen in de woestijn. Daar worden
ze door niets en niemand gestoord in hun gebed tot God. Antonius de
Grote is de stichter van het Egyptische monnikendom. Zijn leven is beschreven door bisschop Athanasius van Alexandrië.
Jaren na ons bezoek aan Egypte bleef ik corresponderen met genoemde
bisschop, tot hij plotseling overleed, vlak vóór mijn vertrek naar Curaçao. Hij had een kerk in Frankrijk en woonde daar in een klooster. Zodoende kreeg ik een goed inzicht in de spiritualiteit van de koptische
kerk.
De christenen in Egypte, maar ook in het hele Midden-Oosten, staan
onder druk van de moslims. Ja, ze worden bedreigd en verjaagd. De
christelijke minderheden in deze gebieden slinken zienderogen. Oude
christelijke kerken worden gesloten. Tragisch. We kunnen alleen voor ze
bidden.

Enige literatuur:
E. Brunner-Traut, Die Kopten. Leben und Lehre der ägyptischen Christen in Geschichte
und Gegenwart, München 4 1982
Koptisch-orthodoxe Kirche, in: C. Andresen und G. Denzler, DTV Wörterbuch der
Kirchengeschichte, München 2 1984, p. 346v.

Meditatie
Onderweg met Abram en zijn God
Ds. W. Lolkema
Genesis 12: 1 t/m 5
Alsmaar kom ik momenteel Abram tegen. In onze groeigroep. In de gespreksgroep Meer. Op het ChurchCamp. In de kring Zeelandia. Dat zal
wel geen toeval zijn. Maar toch is het niet de bedoeling dat hij als het
ware aan mij blijft plakken. Want Abram moet – zie Genesis 12 – op
weg. En wel naar Kanaan.
Abram is volgens Genesis 11 de oudste zoon van Terach. Terach komt
uit het nageslacht van Sem, de oudste zoon van Noach. Tussen Sem en
Terach zitten tenminste zeven generaties. Volgens de geslachtslijst uit
Genesis 11 werd Terach – even rekenen - bijna 2700 (!!) jaar na Sem
geboren.
Hoe was het toch in vredesnaam mogelijk dat de mensen toen zo oud
werden? Volgens Karel Deurloo komt dat doordat de bijbelschrijvers
een oud, overgewaaid mythologisch verhaal gebruikten, waarin de mensen “nu eenmaal” zo oud werden. Een eerlijk gezegd lijkt die gedachte
me meer waarschijnlijk dan dat je jaren hier zou moeten zien als maanden of als halve jaren.
Abram. Uit Oer is hij getogen, zegt Gezang 3 uit het Liedboek. Daarmee
wordt de stad Ur (spreek uit: Oer) bedoeld. Ur lag (ligt) op de plek waar
de rivieren Eufraat en Tigris uitmonden in de Perzische Golf, in het zuidoosten van het huidig Irak, niet heel erg ver van de Iraanse grens. In de
tijd van Abram had Ur een betekenis die te vergelijken is met de huidige
havenstad Rotterdam.
Terach trekt weg uit Ur. Hij neemt
zijn zoon Abram, zijn schoondochter Sarai en zijn kleinzoon Lot mee.
Waarom hij wegtrok, dat weten
we niet. Wel weten we dat Kanaan zijn uiteindelijke reisdoel was.

Maar het gezelschap stopt na zo’n
600-700 kilometer, in Haran (of
Charan.) Dat ligt tegenwoordig in
het zuiden van Turkije. Het is het
centrum van de maangod Sin, een
belangrijke god uit de assyrischbabylonische godenwereld. Het is trouwens niet zo vreemd dat men juist
daar de maangod vereerde: overdag was reizen daar vrijwel onmogelijk
vanwege de enorme hitte. Dus moest men vooral ‘s nachts reizen. Door
– voordat de reis begon - te offeren aan de maangod hoopten de nomaden maanlicht te ontvangen om de juiste weg te kunnen onderscheiden.
Abram leefde daar dus in een wereld vol van goden. Voor allerlei menselijke wensen en voor allerlei verschijnselen was er een god. Een aantal
generaties na de zondvloed dachten de mensen weer hun
eigen goden- en denkwereld te kunnen maken. En men bouwde torens
tot in de hemel! – zie
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Genesis 11. Het was de wereld waarin men het leven zag als een eindeloze kringloop van opgaan, blinken en verzinken. We noemen dat het
cyclisch tijdsbegrip.
Er is een Midrasj bij Genesis 12. Een midrasj is een uitleg van cq een
commentaar bij bijbelse teksten, gemaakt door joodse bijbelkenners. En
die midrasj gaat als volgt:
Abram moet op de godenbeelden-winkel van zijn vader Terach letten als
pa even de stad uit is. De mensen in die streek geloofden in die goden en
ze dachten dat de goden echt iets wezenlijks deden. Maar Abram dacht
dat niet. De mensen kwamen in de winkel van Terach om een beeld te
kopen. Of ze brachten in de winkel een offer aan zo’n god. Abram maakt
zich daar kwaad over en hij slaat met een stok alle beelden in elkaar.
Slechts één beeld (het grootste) laat hij heel.
Als vader Terach thuiskomt, is hij woedend. ‘Tja’, zegt Abram: ‘ De goden kregen slaande ruzie over het eten dat gebracht werd. Ze wilden
allemaal eerst. Toen hebben ze elkaar in elkaar geslagen. Alleen die grote
is overgebleven.’ Vader Terach reageert: ’Abram, praat geen onzin! Jij
weet net zo goed als ik dat deze beelden niets kunnen.’ ‘Precies!’ – zegt
Abram. ‘En daarom doe ik niet meer mee aan deze wereld. Ik ga weg.’
Terach en Zonen: voor al uw godenbeelden. Het is er niet van gekomen…
Dit alles zegt heel veel over het temperament van Abram. Maar vooral
zegt het iets over Abrams godsbesef. Hij was ervan overtuigd geraakt
dat er maar één God is. En dat die
God hem heeft geroepen. Met die
God ervaar je het leven als een lijn,
met een begin en een einde. En God

Zelf staat aan het begin en aan het
einde. Dat heet het lineair tijdsbegrip. God wil met onze wereld
ergens naar toe, Hij is met ons onderweg. Hij heeft een doel.
En Abram gaat. Hij krijgt een
grootse belofte mee: God de Heer, de Eeuwige, zal hem maken tot een
groot volk. Hij moet al zijn naasten achterlaten in Haran, maar neemt
toch wèl zijn vrouw en zijn neefje mee. Is Abram ietsje minder gehoorzaam dan wij graag zouden willen??
Zijn reisdoel is Kanaan. Maar hoe zal het daar zijn? Hoe zal hij daar zijn
leven opbouwen? In Hebreeën 11 heeft Abraham (niet meer Abram)
een plaats in de indrukwekkende rij van geloofsgetuigen. Door (zijn)
geloof ging Abraham – toen hij geroepen werd – op weg. Zonder goed
te weten waarheen!! Dat is geloven: een keus maken in vertrouwen. En
niet alles van tevoren precies willen weten. Deze geloofsgetuigen – zegt
Hebreeën 11 – zagen slechts een glimp van datgene wat hen was beloofd. En daarin waren ze groot(s).
En het is goed om dat tot je te laten doordringen op de drempel van een
nieuw kerkelijk seizoen. We gaan op weg, ook als kerkelijke gemeente,
zonder dat we precies weten wat de komende maanden ons gaan brengen. Dat is nu vertrouwen. En ons geloof leidt ons en het drijft ons de
toekomst in. Samen met die God die onderweg is met deze wereld. Dat
weten we dankzij zijn Heilige Geest, de Geest die uitgaat van de Vader
en de Zoon.
In Gezang 73 uit het Liedboek – een lied over de Emmaüsgangers – staat
het zo:
De Heer is onze reisgenoot, Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf geduldig tekst en uitleg gaf.
Zo valt een lange weg ons licht, de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis, verloren zonen komen thuis.
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Redactioneel
De slimste mens
Doordat wij op onze televisie de programma’s uit Nederland kunnen
bekijken, blijf ik min of meer verslaafd aan het zomerprogramma De slimste mens van de NCRV. Vaak kijk ik het trouwens op de late avond via
internet (Uitzending Gemist). Het wordt gepresenteerd door de vroegere journaallezer Philip Freriks. En niet weg te denken is de éénkoppige
jury in de persoon van historicus prof. Maarten van Rossem, bijna zeventig jaar jong. Deze laatste hoeft zelden echt te jureren, maar is wel een
bezienswaardigheid op zich: zwarte kleding, flinke baardgroei en begaafd
met het talent om allerlei onderwerpen van zeer realistisch-kritisch commentaar te voorzien. Kort geleden was er in het programma een vraag
over de Noord-Hollandse marinestad Den Helder. Het commentaar van
Van Rossem op deze stad was dermate zuur en kritisch dat de plaatselijke VVV nog j a r e n nodig zal hebben om deze zeer persoonlijke indruk
van de professor voor het Nederlandse en Caribische volk ook maar
enigszins te nuanceren.
Sommige vragen zijn erg lastig. Andere zijn een makkie. Voorbeelden: op
welk eiland ligt de vulkaan Etna? Hoe heet de kreeft die de gewoonte
heeft om tijdelijk te wonen in een slakkenhuis? De werkmanskleding van
de goudzoekers in Californie stond aan de basis van een nu niet meer
weg te denken kledingstuk; welk kledingstuk is dat? Enzovoorts, enzovoorts. Ik heb diepe eerbied voor de bedenkers van al die vragen, het
zijn er zeer vele… En na enkele tientallen uitzendingen is eind augustus
De Slimste Mens van Nederland bekend.
Het kijken van zo’n quiz is vooral leuk omdat je voortdurend ook je eigen kennis test. Soms schud je je hoofd: tsjonge: dat die of die deelnemer
het antwoord op die simpele vraag niet weet! Soms ook weet je het antwoord zelf niet. Soms verbaas je je: allemensen: hij of zij en zelfs IK weet
het antwoord! Je wordt dus danig met jezelf geconfronteerd.
Misschien willen we diep van binnen allemaal wel die slimste mens zijn,
maar velen van ons weten dat zij dat niveau niet zullen bereiken, inclusief
ondergetekende. Kunnen we daarmee leven? (Sterven laat ik in het kader
van dit rubriekje het liefst even buiten beschouwing.)
Tevreden zijn met wie je bent, zeker voor Gods aangezicht. Dat is een
goede en rustgevende eigenschap. Maar tegelijkertijd ook verder willen
komen, misschien richting slimste mens, daar (hard) voor willen werken
en vervolgens op zeker moment je grenzen gaan zien. Dat is gezond
realisme. En het is de moeite waard om daar aan het begin van een
nieuw seizoen even bij stil te staan, nu heel veel kinderen en jongeren
(en anderen) weer moeten gaan presteren. Of je ooit die Slimste Mens
wordt? Zoals je bent, zo mag je er zijn. En doe vooral iets goeds met
datgene wat jou als talent geschonken is.
Ik hoop dat u of jij door het lezen van dit Redactioneel zin hebt gekregen
om dit blad te lezen. En dat u dat met genoegen zult doen. Tot de volgende keer.
Namens de redactie, W. Lolkema.
(Antwoorden op de drie vragen: Sicilie–heremietenkreeft-spijkerbroek)
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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 diakonie en de kerkvoogdij. 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:
1 september
Voedselpakketten
29 september
Raad van Kerken

De overige zondagen is de collecte bij de uitgang bestemd voor
het wijkwerk.

VPG News-Nieuws-Notisia
is het kerkblad van de drie wijken van
de Verenigde Protestantse Gemeente
van Curaçao. Het verschijnt tien keer
per jaar en wordt aan de leden per
post thuisbezorgd of via E-mail.
Ledenadministratie:
Adreswijzigingen of vertrek kunnen
worden doorgegeven aan het Kerkelijk
Bureau in Fort Amsterdam.
vpg-cur@curlink.com
VPG News-Nieuws is gratis, maar
giften worden zeer op prijs gesteld. U
kunt deze overmaken naar
bankrekening 90091204 bij de MCB
t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. ‘Donatie
VPG-Nieuws’
Redactie:
Ds. W. Lolkema
Dhr. E. Slieker
Vacatures

Opmaak:
Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren
Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 1400 drukexemplaren
zwart-wit.
Ruim 130 emailexemplaren
Kopij kunt u (het liefst met
passende illustraties) en in kale
opmaak, lettertype Gill Sans MT 11,
per email versturen naar
vpgnews@gmail.com
De redactie behoudt zich het recht
voor om ingekomen kopij in te
korten of niet te plaatsen.
Kopij voor de eerstvolgende editie
kan worden ingestuurd tot uiterlijk
woensdagmorgen
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september.
Verschijningsdatum
zondag 6 oktober

Bijbelleesrooster
1 september
2 september
3 september
4 september
5 september
6 september
7 september
8 september
9 september
10 september
11 september
12 september
13 september
14 september
15 september
16 september
17 september
18 september
19 september
20 september
21 september
22 september
23 september
24 september
25 september
26 september
27 september
28 september

Hebreeën 13:1-8
Hebreeën 13:9-24
Psalm 64
Genesis 24:1-28
Genesis 24:29-54a
Genesis 24:54b-67
Genesis 25:1-18
Amos 3:1-8
Amos 3:9–4:3
Amos 4:4-13

Amos 5:1-9
Amos 5:10-20
Amos 5:21-27
Lucas 14:25-35
Lucas 15:1-10
Lucas 15:11-32
Amos 6:1-7
Amos 6:8-14
Amos 7:1-9
Amos 7:10-17
Amos 8:1-8
Amos 8:9-14
Lucas 16:1-9
Lucas 16:10-18
Lucas 16:19-31
Amos 9:1-6
Amos 9:7-15
1 Koningen 16:23 –
17:6
29 september 1 Koningen 17:7-24
30 september Psalm 73
1 oktober
Spreuken 14:1-11
2 oktober
Spreuken 14:12-22
3 oktober
Spreuken 14:23-35
4 oktober
Psalm 35
5 oktober
1 Koningen 18:1-19
6 oktober
1 Koningen 18:20-46
7 oktober
1 Koningen 19:1-21
8 oktober
Psalm 36
9 oktober
2 Timoteüs 1:1-10
10 oktober
2 Timoteüs 1:11-18
11 oktober
Psalm 37
12 oktober
Lucas 17:1-10
13 oktober
Lucas 17:11-19
14 oktober
Lucas 17:20-37
15 oktober
Lucas 18:1-8
16 oktober
Psalm 39
17 oktober
2 Timoteüs 2:1-13

Naastenliefde
Aansporingen
Verbaal geweld
Vrouw gezocht
Huwelijksaanzoek
Troost voor Isaak
Vader van vele volken
Oorzaak en gevolg
Vernietigend oordeel
Niet teruggekeerd, ondanks
ellende
Zoek God en leef!
Geen ontsnappen mogelijk
Schijnvroomheid
Prioriteit
Zorg
Een vader die uitkijkt
Slechte leiders
Hoogmoed komt voor de val
Medelijden
Boerenprofeet
Knoeiwerk
Hongeren en dorsten
Creatief boekhouden
Maak een keuze
Kloof
Geen ontkomen aan
Eindelijk licht!
Opbouw en afbraak
Voedselhulp
Jaloersheid
Wat is wijsheid?
Goed en kwaad
Positief en negatief
Doe mij recht, HEER!
Contact
Vuur en water
Bemoediging
Kostbare liefde
Volhouden
Heilzame woorden
Blijf vertrouwen
Vergeven en geloven
Echt genezen
De komst van de Mensenzoon
De aanhouder wint
Klein voor God
Niet te vangen
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Adverteren
De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen.
De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor
één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de
rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u een oplopend tarief.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

5

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.tunein.com/
radio/Radio-Semiya-985-s125382/
7-9
14-9
21-9
28-9
5-10

ds. W. Lolkema
rev. L. Warren
br. D. Lopes
ds. H. Végh
ds. W. Lolkema

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie
De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant
in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere maand
een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan
contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs !
Email: vpgnews@gmail.com

Ebenezer Church
Oranjestraat 111
1-9
8-9
15-9
22-9
29-9

rev. L. Warren; Holy Communion
br. D. Lopes
Youth & Children
rev. L. Warren
rev. L. Warren en ds. H. Végh;
VPG joint worship

Fortkerk
Fort Amsterdam

Kerkelijk Bureau
Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 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.
Rouw– en trouwdiensten
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, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als
u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt
laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst
leidt en waar deze zal plaatsvinden.
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

1-9
8-9
15-9
22-9
29-9

br. L. van der Wolde
ds. W. Lolkema
ds. W. Lolkema
ds. W. Lolkema
rev. L. Warren en ds. H. Végh;
VPG-dienst Ebenezer Church
6-10 ds. W. Lolkema
Oecumenisch Middaggebed, iedere
eerste en derde woensdag van de
maand, 12.30 - 13.00 uur:

4 en 18 september, 2 oktober

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
1-9 ds. H. Végh
ds. H. Végh; Papiamentstalig;17.00
8-9 ds. H. Végh
15-9 ds. H. Végh
22-9 br. D’arcy Lopes
27-9 ds. H. Végh; zangdienst; 19.30
29-9 rev. L. Warren en ds. H. Végh;
VPG-dienst Ebenezer Church
6-10 ds. H. Végh; Avondmaal
Papiamentstalige dienst om 17 uur,
voorganger nog niet bekend
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121
Minister
Rev. L. Warren
465 7061 res
Bramendiweg 100
679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com
Local Preachers in VPG Service:
Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Elders:
Br. D. Nisbeth
(Chair)
Br. D. Martina
Br. F. James

520 3015
733 1628
563 0557
767 9068 res

Wijknieuws Ebenezer Church

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

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

D. Nisbeth

As Ebenezer continues doggedly and patiently along the path of holistic
mission, we share with the wider United Protestant Church family our
recent and upcoming events for the period July and August 2013.

you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a
deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who
are God's possession to the praise of his Glory".

Worship on July 28th
The morning worship at the Ebenezer Church on July 28th was conducted by the Ebenezer Men's Fellowship.
The message, "God is Faithful to his Promises" was brought by
Brother Perry Gumbs. We hereby take pleasure in reproducing this
message for your thoughts in consultation with Brother Perry Gumbs.
In his message to the congregation, an outline was given in stating that
the Greatness of God stands in sharp contrast with that of mankind.
God always keeps his promises. He has not only made great promises
to mankind, He has the ability to follow through on every one of them.
The Bible not only declares that God is faithful but also reveals the
history of his faithfulness.

The final precious promise: "I will come again". Jesus said: "Do not let
your hearts be troubled. Trust in God, trust also in Me. In my Father's
house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am
going there to prepare a place for you and if I go and prepare a place for
you, I will come back and take you to be with me, that you also may always be where I am". John 14:1-3.
An important question we must answer however is: "How do we receive
God's promises"?
There are four ways through which we can receive God's promises.
First we need to prayerful study our Bible. The word of God is the
treasury of every one of God's promises.
Second, to receive God's says of Abraham: "and so after waiting patiently, Abraham received what was promised after awaiting 25 years
until he was 100 years between God's original promise and the birth of
Isaac.”

Peter wrote about the promises of God saying that this divine power
has given us everything we need for Life and Godliness through our
knowledge of Him who called us by his own Glory and Goodness.
Through these He has given us every next and precious promise so
that through them we may participate in the divine nature and escape
the corruption in the world, caused by evil desires.
What are God's Great and Precious Promises?
God had said that He will do a number of things, these are just a few:
Jesus said: "I will build my Church, and gates of Hades will not overcome it" Math. 16:18.
Most of us are part of that Church that Jesus built. It has been in existence for the past 2000 years and it will remain until the end of time.
The Churches have faced their difficult times and attacks from without
and within, Satan continues to try to destroy it, but God will not allow
that to happen.
Another Precious promise of God is: "I will be with you". God has
made this promise to his people throughout time. To Joshua God said:
"No one will be able to stand up against you all the days of your life. As
I was with Moses, so will I be with you. I will never leave you nor forsake you”, Josh. 1:5. Another thing God said he would do is: "I will
pour out my Spirit".
That promise was uttered by Prophets for centuries, but was finally
realized on the day of Pentecost, when the Church began. God promised the Holy Spirit to people who have put their faith in Jesus Christ.
Eph.1:13-14 states: "And you also were included in Christ when you
heard the word of truth, the Gospel of your salvation. Having believed

A third aspect of receiving God's promise is: "Living in obedience to
God's will.” Heb.10:36 teaches us that obedience is a key to obtaining
God's promises, we need to persevere so that when we have done the
will of God, we will receive what God has promised.
A final way that we receive God's promises is by Faith. Heb. 11:1 says:
"Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do
not see". Our trust in God is the key. In Heb. 11:6 is written: "And without faith it is impossible to please God because anyone who comes to
Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him.”
2 Cor.5:7 Paul states that: "We walk by faith, not by sight". By faith, as
hard as it is, we trust in the invisible God, our loving Father, and we
stand on his promise.
Being a person of faith does not mean we never doubt. It just means that
we believe more than we
doubt. "Believe your
Care for your church!
beliefs and doubt your
Campaign Church-in-Balance: pay your financial
doubts".
contribution 2012 and/or 2013 at MCB
900 912 04, mentioning the year and your name.
If you are a victim of
Or pay cash at the churchoffice Fort Amsterdam.
slander, divorce or disThe VPG-Treasury
ease you may wonder if
anything good could
come out of it. Take hold
of 1 Peter 5:10: "And the

September 2013 VPG NIEUWS
God of all Grace, who called you to his eternal Glory in Christ, after you
have suffered a little while, will himself restore you and make you strong,
firm and steadfast. Whatever it is that we need, God is able to keep his
promises.
When we learn to trust him according to His promises our lives will
never be the same, because God hath not promised skies always, blue
flowers strewn pathways all your lives through. He has not promised sun
without rain, joy without sorrow, peace without pain. He has not promised we shall not know toil and temptation, trouble and woes. He has
not told us we shall not bear many burdens. He has not promised
smooth roads and wide, swift, easy travels needing no guide.
God has promised strength for the day, rest for the labor and light for
the way. Grace for the trials, help from above and unfailing sympathy
undying Love. This is what the Lord has promised us. May the Lord Bless
You and keep You!
Ebenezer activities
On July 7th 2013 the Ebenezer congregation bid farewell to Rev.
Wouter Smit and his wife Vera during the morning worship he conducted there in the absence of Rev. Leander Warren. In a short ceremony words of thanks were extended to Rev. Smit and his wife for the
support given to our community during the past years. He was always
ready to assist whenever solicited. Of late Rev. Smit was also very much
involved in assisting in the after school classes at the Miss Lee Foundation. He will be missed especially at the youth council where he played a
very important role in putting this council together. A small token of
appreciation was presented on behalf of the congregation to Rev. Smit
and his spouse.
We at Ebenezer pray God's continuous Blessings and Guidance on him
and his family as he pursue a new future in his home country Holland.
The Vacation Bible School was held from July 8th to July 12th 2013 at
the Obed Anthony Hall with a participation of 35 children ranging in the
ages of 3 to 14 years. The week could be considered as successful. The
leaders extend a word of thanks to Rev. Wouter Smit, Srs. Hilda Leonard, Bernita Lester, Suzie, Xiomara, Shearion Klooster, Adriaan Fernandes and two other Ladies.
During that week the youth was made aware of what Love and Obedience mean, Bible stories were read and related drawings were made.
The Ebenezer Men's Fellowship was honored with the presence of his
Excellency Earl Balborda, Minister of Traffic and Communications & Urban Planning with his Spouse and Mr. Kenneth Bremer during the morning worship which was conducted by the Eb. Men’s Fellowship. In a short
address the Minister, who hails from the Ebenezer Church, expressed
how happy he was to be present and was very impressed with the physical changes the Church has undergone. And he congratulated the Ebenezer community for a job well done.
The Ebenezer Men's Fellowship is embarking on a community project
which entails doing minor repairs to two homes in the neighborhood of
the Church. Two homes have already been identified of which one will
be put on hold at the request of the owners. Repair on the other home
is due to begin once all the information is available. Sponsors and donations for this project are being solicited; response to this date is encouraging.
The Fellowship is celebrating its fifth Anniversary since it has been rejuvenated on Sunday August 25th during the morning worship. The service
will be conducted by the Fellowship. The New Board recently appointed,
will also be formally introduced.
Activities at the Miss Lee Foundation have resumed with computer
classes for the youth and adults on August 9th and 10th respectively. All
other classes such as cooking classes, music classes for the youth and
adults and after school home work assistance will resume in September
2013. For further information please dial the coordinator Mrs. Carla Fernandes at # 518-5468.
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Birthday and other happy celebration, during July
& August 2013
The following members celebrated their birthdays in July & August:
Bro. Ernest Manning, July 27th,
Srs. Carla Fernandes, August 2nd, Sr. Yvonne Isidora-Gumbs, August
4th, Bro. Archibald Jackson, August 4th, Sr. Jane Reiph, August 5th, Bro.
D. Nisbeth August 11th, Sr. Audrey Leander, August 13th and Sr. Ludmilla who celebrated 30 years of continuous service at Vida Nova.
Bro. Jackson celebrated his 99th birthday as the oldest member of Ebenezer. This Happy Occasion was recognized by the Ebenezer family and
celebrated with his children, other relatives, neighbors and friends. The
congregation was served with a sumptuous lunch with beverages after
the service in the church yard.
The Ebenezer family extends a Happy Birthday and best wishes to all
celebrants and may the Good Lord continue to Bless you all richly!
Canacom Conference
Egmund and Sheena Valks represented the United Protestant Church of
Curacao at a Youth Promoting Healthy Lifestyle camp in Guyana from
August 14th to August 18th. This camp was hosted by the Guyana Responsible Parenthood Association- an affiliate of the Reformed Churches
-, which seeks to address issues of assertive decision taking, self respect,
sexuality and peer engagement.
Let us pray…
As a Church let us continue to pray for all who are going through difficult times in their lives, those who are sick, the lonely, mourning the loss
of a loved one, the aged, the shut in, the homeless, those in prison and
the rehab center and all others in need of prayers. You are asked to continue to lift them up in all your prayers. At this time we ask to remember our Sister Edith Bryan who was hospitalized and recuperating satisfactorily. May the Good Lord continue to pass His healing hands on her
and all other persons who are dealing with health issues at this moment.
Upcoming events in September 2013
Sunday 1st.
Worship Service & Holy Communion
Tue. 3rd.
Church Board meeting
Thu. 5-12-19-26 Soup Kitchen
Sun. 29th
VPG Joint Worship Service, EbenezerChurch
Mo. 30th
Miss Lee Foundation joins forces with the Nieuw Nederland Neighborhood Association in the celebration of "Siman di Kultura".
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Tel. 747 0691

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

Ouderlingen
Zr. C. H. Gravenhorst
Br. H. B. Beaujon
Br. A. J. Lorier (kerkvoogd)
Zr. C.P. van Gastel
Br. H. A.K. Walters
Zr. G.W. Kwintenberg
Br. J. Snel (kerkvoogd)

Wijknieuws Fortkerk
Sommige kerkdiensten zijn bijzonder,
heb ik in de afgelopen tijd gemerkt. In de vorige uitgave van ons kerkblad schreef ik al over de kerk-en-schooldienst van 23 juni in de Fortkerk, waaraan kinderen van Albert Schweitzer FO actief meededen.
Precies vier weken later vierden we onze VPG-kerkdienst tijdens het
ChurchCamp op Brakkeput: een totaal andere locatie dan ons kerkgebouw, in een vakantie-achtige omgeving. En weer vier weken later, op
18 augustus, was de startdienst van de Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs (VPCO) in onze kerk. In alle drie die diensten
speelden kinderen een min of meer belangrijke rol. En als dat gebeurt,
dan wordt een kerkdienst anders. Ontspannener. Spontaner. Want
kinderen laten zich niet zo gemakkelijk in een bepaald stramien plaatsen, ook al mogen ze best weten dat ze op bepaalde momenten stil
moeten / mogen zijn en bij voorkeur blijven zitten waar ze zitten.
Maar ze nemen ook een bepaalde vrijheid. En dat ervaar ik als een rijkdom.
Als ik op zondagmorgen om half tien de binnentrap van de Fortkerk
oploop, met de andere ambtsdragers, weet ik al vrij precies wat er in
het daarop volgende uur gaat gebeuren. Al kan de Heilige Geest ons
altijd verrassen…! En een preek wordt eigenlijk pas echt gemaakt op
het moment dat hij wordt gehouden. Maar een paar dingen weet ik
nog niet: hoe gaat de organist spelen? (Wat ‘maakt’ hij/zij ervan?) En:
hoe verloopt het kindergesprek? Toen ik dertig jaar geleden pas in
kerkdiensten voorging, als student, gaf het moment met de kinderen
mij een bepaalde onzekerheid. Maar nu, vele jaren later, zorgt het voor
nieuwsgierigheid en een zekere gezonde spanning.
Ik hoop dan ook dat er in onze diensten altijd goede muzikanten en
prekers en vooral ook kinderen zullen blijven komen, naast alle andere
kerkgangers. En als het even kan ook jongeren. Maar dat is weer een
heel andere doelgroep. En die vraagt om een eigen benadering. Vandaag de dag – hoor ik steeds vaker – kunnen we hen het best en het
meest direct benaderen via Facebook en Twitter. De wereld verandert
zienderogen. En er zijn meer mogelijkheden tot communicatie dan ooit
tevoren.
Mag onze startdienst op 18 augustus in de Fortkerk?
was de vraag van VPCO (Prot. Chr. Onderwijs) aan mij op 7 augustus.
Dan ga ik snel even rekenen: hoeveel tijd hebben we dan nog? Want
zo’n dienst vraagt een wat andere voorbereiding dan een ‘gewone’
dienst. Wat vindt de wijkkerkenraad ervan? Het antwoord van de
ambtsdragers via E-mail was een volmondig JA. En er was nog genoeg
tijd. Het thema hadden we als voorbereiders al snel vastgesteld: Het
kind in ons midden. Achteraf bleek het werkelijk een cadeautje! Een
heel volle kerk, veel kinderen, veel ouders en gemeenteleden. Kortom:
een feestje. Ik hoop dat u / jij het ook zo hebt ervaren. Dus we bedanken VPCO hartelijk voor de vraag van 7 augustus.

747 7427
736 7108
513 0956
512 9557
511 5577
518 0205
560 0900

Diakenen
Br. F. Hasselbaink
Zr. L. Vliegenthart

738 1725
525 3338

Kosteres
Zr. A.H. Palm

462 6873

Ds. W. Lolkema

Pastorale bijzonderheden
De fam. Ferwerda (Ceresstraat) is een week of zes in Nederland geweest omdat dhr. Ferwerda in het ziekenhuis te Drachten een operatie
moest ondergaan. Hun zoon Feiko uit Puerto Rico heeft hen al die weken vergezeld tijdens zijn zomervakantie. De operatie is goed geslaagd.
De fam. Ferwerda is nu weer “op honk” en Feiko is weer terug naar
zijn werk aan de universiteit van Puerto Rico. We wensen hen geluk en
zijn dankbaar met de goede afloop van dit alles.
Ook waren er zorgen over de gezondheid van dhr. A. Brobbel, Alablancaweg. Zijn situatie ziet er nu weer vrij goed uit.
Tijdens vakantie met haar man en kinderen in Nederland is Chantal de
Kruif – Rekompensapark, een van onze nevendienstleidsters – ernstig
gewond geraakt aan haar rechterhand. Ze heeft twee langdurige operaties moeten ondergaan in Leeuwarden en heeft nog veel pijn. Gelukkig
geneest ze volgens de artsen goed. Maar wat is dit een ingrijpend ongeval. Ze is nu (21 augustus) nog bij haar ouders in Nederland en we
hopen dat ze binnenkort in tenminste redelijk goede conditie op ons
eiland en in haar gezin mag terugkeren.
Activiteiten
Allerlei activiteiten zijn na de maand juli weer gestart en ook de wijkkerkenraad heeft op 12 augustus weer vergaderd. Voor wat betreft
het groepenwerk zijn er de volgende bijeenkomsten:
dinsdag 3 september, 10.00 uur
groep Tamarijn
woensdag 4 september, 20.00 uur; Commandeursweg 77: groeigroep
maandag 16 september, 10.00 uur: groep Zeelandia
donderdag 26 september, 19.45 uur, Fortkerk: gespreksgroep Meer.
Het oecumenisch Middaggebed is weer op de woensdagen 4 en 18
september om 12.30 uur in de Fortkerk. Het duurt een klein half uur.
Iedereen is daar welkom.
Belijdeniscatechese en jongerencatechese
In het seizoen 2013-14 wil ik weer een belijdeniscatechese houden. Je
kunt dit zien als een gespreksgroep waar je ook allerlei dingen leert
over geloven, Bijbel en kerk. De groep komt plm. elf keer bij elkaar,
ruim anderhalf uur per keer. Aan het eind van het seizoen is er de
mogelijkheid (niet de verplichting!!) om openbare belijdenis te doen in
een kerkdienst. Als jij (u) wilt meedoen, kunt u zich bij mij aanmelden.
Er is inmiddels één aanmelding voor deze groep. Als jij of u ook wilt
meedoen, laat het me weten. Je kunt al meedoen als je zestien jaar
bent. En hoe oud u verder ook bent: welkom! In het volgend nummer
van het kerkblad kom ik erop terug en noem dan ook een concrete
datum begin november waarop we starten.
Er komt ook een catechesegroep voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Dit
wordt een gecombineerde groep van Emma en Fort, het komend seizoen te leiden door ds. H. Végh. De groep begint op woensdag 11 september om 19.00 uur in de consistorie van de Emmakerk. Zie ook het
wijkbericht van Emma, op pp. 10-11 van dit blad.
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Gespreksgroep voor jongeren: 10 oktober, 19.45 uur,
Fort
Ik merk zo nu en dan dat hier behoefte aan is. Het lijkt me leuk zo’n
groep voor jongeren vanaf 18 jaar in het leven te roepen. Een plek waar
we kunnen praten over allerlei onderwerpen die we belangrijk of interessant vinden. Die onderwerpen kiezen we samen. Begin september zal
ik hiervoor een aantal mensen persoonlijk benaderen. De eerste bijeenkomst is op donderdagavond 10 oktober om kwart voor acht in de vergaderzaal van de Fortkerk. Daarmee zeg ik niet dat de donderdagavond
de vaste avond voor deze groep wordt en dat we telkens in de Fortkerk
samenkomen. Op 10 oktober kiezen we samen onze avond en onze plek
van samenkomst. Ik denk aan een frequentie van één keer per maand.
Aanmelden of informatie? Bel of mail mij!
Crèche in de Fortkerk
Met een zekere regelmaat hoor ik dat er behoefte is aan kinderopvang
tijdens de zondagse kerkdienst. In het verleden was er elke week een
goedbezochte crèche. Op dit moment zou zoiets m.i. niet elke week te
realiseren zijn. Maar elke eerste zondag van de maand zou om te beginnen toch wel moeten lukken? Daarom zoeken we als wijkkerkenraad een
paar enthousiaste tieners en een paar jonge moeders die het leuk vinden
om met babies en peuters om te gaan. Met vier mensen die meedoen
zijn we al een heel eind, want dan ben je zes keer per jaar aan de beurt
(twee personen per keer).
Pastoraat
We proberen als wijkkerkenraad ons pastoraat wat te intensiveren.
Twee ouderlingen, Lia van Gastel en Wilma Kwintenberg, en ik benaderen gemeenteleden van onze ledenlijst in de komende weken telefonisch
om hen te laten merken dat de kerk belangstelling voor hen heeft en te
vragen of zij belangstelling hebben voor (meer) contact met onze wijkgemeente. Allereerst benaderen we die gemeenteleden die voor 1949 zijn
geboren. Mensen met wie al een regelmatig contact bestaat, worden niet
gebeld; dat lijkt ons een tamelijk overbodige actie.
De preekvoorziening in de Fortkerk
op mijn vrije zondagen werd na het vertrek van enkele dominees van ons
eiland een beetje lastig. Gelukkig bleek ds. Van Buiren bereid om enkele
diensten op zich te nemen en kunnen we zo nu en dan een beroep doen
op onze broeder Luuk van der Wolde. En momenteel is mw. Ethel Durham bereid om als organist aan de diensten mee te werken. We zijn hen
er zeer dankbaar voor!
Tot slot een warme groet aan jou en u.
En een gedicht om over na te denken.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Het water gaat er anders dan voorheen
De stroom van een rivier hou je niet tegen
Het water vindt er altijd wel een weg omheen
Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen
neemt de rivier mijn kiezel mee
om hem glad en rond gesleten
te laten rusten in de luwte van de zee
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
ik leverde 't bewijs van mijn bestaan
omdat, door het verleggen van die steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan
(Bram Vermeulen)

Taizé-zanggroep

Geef om uw kerk!
De actie Kerkbalans 2013: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2012 en/of 2013 over op
MCB 900 912 04 o.v.v. VVB, het jaar en uw naam.

De kerkvoogdij

De Tamarijn
Saskia Monhemius
Hallo beste lezers, bon dia.
Sinds het nieuwe jaar waait er weer een frisse wind door jeugdhuis de
Tamarijn. Wij zijn, als nieuw bestuur, erg actief bezig om nieuwe activiteiten te organiseren voor de jeugd. Op dit moment zijn er al verschillende activiteiten voor jong en oud, zoals een naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, muziekles, tennislessen, yoga en bridge. Ook zijn er
verschillende kerkelijke groepen die gebruik maken van de Tamarijn als
plek van samenkomst.
In de zomer hebben wij flink onze handen uit de mouwen gestoken om
het gebouw op te knappen. Er valt nog veel te doen, maar we willen
graag de sfeer terugbrengen die er vroeger was. Wij hopen in de toekomst dan ook de activiteiten voor de jeugd uit te breiden. Mocht u
met ons willen meedenken neemt u dan contact op met:
jeugdhuisdetamarijn@gmail.com.

Daarnaast is
onze grote zaal
ook te huur
voor feestjes of vergaderingen
voor een zeer schappelijke prijs
Natuurlijk kunnen wij dit alles niet realiseren zonder sponsoring. Wij
bieden daarom verschillende plekken aan voor sponsors om reclameborden op te hangen.
Komt u gerust een keer kijken bij ons op de Mahaaiweg, bon bini!
Met vriendelijke groet, het bestuur van jeugdhuis de Tamarijn.
(Saskia Monhemius). Boekingen: tel. 5287464, dhr. Kassenaar, beheerder
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening 25260903

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.itter)
Zr. F. Da Costa Gomez
(jeugd)
Zr. D. Schrader
(kerkvoogdij)
Br. R. Buist

Diakenen:
Br. H. de Lijster
Zr. B. Douglas-Relyveld
Zr. R. Plaisier

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
Een nieuw seizoen in school en kerk
Na de vakantie zijn de scholen weer begonnen. We zijn uitgerust en
gaan weer een nieuwe periode tegemoet. We wensen de scholieren
Gods zegen toe in het nieuwe seizoen. Dat wensen we ook toe aan de
leerkrachten die op de scholen werken. En we bidden ook om een zegen over de VPCO, onze eigen schoolvereniging. Ook in de kerk hebben we even adempauze gehad en inmiddels is de startdienst alweer
achter de rug. Die was op 18 augustus. Met elkaar mochten we het
nieuwe seizoen beginnen. En we hebben God om een zegen gevraagd
over het nieuwe kerkelijk seizoen. Want zonder zijn zegen kunnen we
niet. God heeft ons ook gaven gegeven die we in het nieuwe seizoen
mogen gebruiken.
De activiteiten in de Emmakerk gaan dus weer van start, zie ook
p. 15 van dit blad. Ik noem u:
De gebedsgroep
Elke dinsdag komen we van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie. We bidden voor kerk en wereld, voor zieken en bejaarden, voor
de naaste en voor onszelf. Onze zorgen mogen we aan God voorleggen, onze blijdschap mogen we bij Hem uiten.
Catechisaties
Ook de catechisaties gaan weer van start. We willen proberen weer
een jongerencatechisatie op te starten, samen met de Fortkerk. De
bedoeling is dat de predikant van de Emmakerk het ene jaar deze gezamenlijke catechisatie geeft en de predikant van de Fortkerk het andere
jaar. Dit jaar hoop ik te beginnen. Deze catechisatie is bedoeld voor
jongeren van 12 tot en met 18 jaar. We komen voor de eerste keer
bijeen op woensdag 11 september a.s. om 19.00 uur in de consistorie
van de Emmakerk. We willen praten over God en Jezus, over het geloof en de kerk en over onze eigen ervaringen. Neem je vriendje en
vriendinnetje mee. Mochten er wijzigingen komen in de opzet, dan
worden jullie daarover tijdig geïnformeerd.
Belijdeniscatechisatie
Degenen die dit jaar belijdenis willen afleggen van hun geloof kunnen
zich bij mij aanmelden. We zullen de belijdenis dit seizoen met elkaar
voorbereiden.
Bijbelstudie
Op donderdag 5 september a.s. hopen we weer te starten met de Bijbelstudie. We gaan verder met de Openbaring van Johannes. Het is
een moeilijk boek dat vol staat van symboliek. Het gaat over de eindtijd, maar ook over onze tijd. Profeteren is niet alleen de toekomst
voorspellen, maar ook en vooral Gods Woord spreken in een bepaalde situatie. We komen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie.
De andere datum in september is donderdag 19 september. Deze Bijbelstudie is eens in de veertien dagen.

767 6920
432 6331 (w)
526 1566 (c)
528 9530
733 1609
516 7900

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

510 4753
690 4665
5220030
668 5785
868 0775

Ds. H. Végh

Cursus pastoraat
In het kader van de beknopte cursus theologie voor gemeenteleden zijn
we eind vorig seizoen gestart met een cursus pastoraat. Die staat open
voor allen die belangstelling hebben voor het pastoraat. We proberen
theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Deze cursus duurt ca. een
half jaar. We komen voor het eerst in het nieuwe seizoen bijeen op donderdag 12 september a.s. en wel van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De andere datum in september is donderdag 26 september. Deze
cursus is eens in de veertien dagen.
Zangdienst
Op vrijdag 27 september a.s. is er weer een zangdienst, de eerste in het
nieuwe seizoen. In deze diensten mogen we God loven en prijzen met
onze liederen. Er is ook een korte meditatie. We beginnen om 19.30 uur
in onze Emmakerk. U kunt liederen opgeven bij mij.
Seniorenmorgen
Op maandag 9 september a.s. is er weer een seniorenmorgen. We beginnen om 9.30 uur in de consistorie. We ontmoeten elkaar rond koffie en
koek, fris en een pastèchi, maar zeer zeker ook rond het geopende
Woord van God. We denken dan na over een perikoop uit de Bijbel.
Theemiddag
Op dinsdag 3 september a.s. is er weer een theemiddag voor senioren in
de kerktuin, en wel van 17.00 tot 19.00 uur. Elk jaar is dit weer een gezellig samenzijn rond een lekkere bak thee met iets lekkers erbij.
Baaidag
Op zaterdag 14 september hopen we weer een baaidag op Santa Cruz te
organiseren. Jong en oud is welkom. We doen dit om de onderlinge
band te verstevigen. We hopen weer op een gezellig samenzijn. Nadere
informatie hoort u nog, maar houdt u deze datum vrij.
Bij al onze activiteiten bent u en jij van harte welkom!
Huwelijk
Op zaterdag 21 september a.s. hopen Richard Roland Quaas en Marianne
Winkler een zegen te vragen over hun huwelijk. De dienst begint om
16.00 uur in de Emmakerk. Ik hoop daarin voor te gaan. Richard en Marianne komen oorspronkelijk uit de voormalige DDR. Ze zijn daar alleen
getrouwd voor de wet. In die tijd was het not done om ook te trouwen
in de kerk. Het regiem was immers communistisch. Sinds een jaar of tien
wonen ze in Nederland. Graag willen ze alsnog een zegen vragen over
hun huwelijk. We hopen op een fijne en gezegende trouwdienst.
Op 9 juli j.l. mocht ik het huwelijk inzegenen van Austin Alexandre Gordon en Pamela Rosanne Carty in de Ebenezer Church. Het bruidspaar
was afkomstig van St. Maarten. Pamela heeft haar roots op Curaçao en is
enkele jaren geleden gaan wonen en werken op St. Maarten. We wensen
het bruidspaar Gods zegen toe voor de toekomst.
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Gemeentevergadering
Op zondag 22 september wordt er na de dienst een gemeentevergadering gehouden in de Flamboyant. Daar zullen we spreken over het reilen
en zeilen van onze wijkgemeente. Er zal ook gesproken worden over de
vordering van de restauratie van onze kerk. U bent van harte welkom.
Gift
Toen ik op 28 juli j.l. preekte in de Zuiderkerk in mijn voormalige gemeente Bunschoten-Spakenburg, stond mij een verrassing te wachten.
Het afgelopen seizoen had de gemeente gespaard voor de restauratie
van de Emmakerk. Men vond het zo fantastisch dat de Emmakerk gerestaureerd werd, dat men gul heeft gegeven. De diaconie gaf elk gezin een
spaardoosje, waarin gespaard werd voor de Emmakerk. We werden verrast met een opbrengst van 11.800 euro! Een “cheque” in de vorm van
een groot kartonnen bord werd mij aan het eind van de dienst aangeboden door een diaken. Het bord was zo groot dat ik het helaas niet kon
meenemen in het vliegtuig, maar er zijn wel foto’s gemaakt van de overhandiging. Die kan ik u t.z.t. laten zien. Er werden ook foto’s van de Emmakerk gebeamd, zodat de hele gemeente een indruk kon krijgen van
onze kerk en onze gemeente. Ik heb de kerk van BunschotenSpakenburg dan ook van harte bedankt voor deze “cheque”. Later hebben Hans en Janny Hugenholtz, leden van deze gemeente, ons een bedrag aangeboden van NAf 1600,00, eveneens voor de restauratie. Dit
naar aanleiding van hun 25-jarig huwelijksjubileum. Hans en Janny zijn
meerdere malen bij ons op bezoek geweest in de Emmakerk. Hans was
vroeger huisarts in Bunschoten-Spakenburg en hij is verre familie van dr.
Hugenholtz, de oprichter van de Kas Hugenholtz op ons eiland. De wereld is toch klein. We willen de kerk van Bunschoten-Spakenburg en de
fam. Hugenholtz nogmaals van harte bedanken voor hun fantastische giften!
Nieuwe liedboek
Enkele maanden geleden is in de protestantse kerken in Nederland een
nieuw liedboek uitgekomen, ter vervanging van het “rode liedboek” uit
1973. Het nieuwe liedboek bevat oudere en nieuwere liederen vanuit
diverse tradities. De wijkkerkenraad van de Emmakerk heeft besloten
ook gebruik te gaan maken van dit nieuwe liedboek.
Ban Topa
Op zaterdag 5 oktober a.s. is er voor de eerste keer een “Ban Topa” in
de tuin van de Emmakerk. Mensen uit de buurt, kerkleden en andere
belangstellenden kunnen hun spulletjes verkopen. De opbrengst mogen
ze uiteraard voor zichzelf houden. Wel vragen we hen een bijdrage af te
staan voor de restauratie van onze kerk. We hopen dat vele buurtbewoners zodoende kennis maken met onze Emmakerk en de weg weten te
vinden naar onze papiamentstalige diensten. Maar ook is dit een diaconaal project. We willen bijdragen aan het welzijn van mensen. De Ban
Topa is op elke zaterdag voorafgaande aan de papiamentstalige dienst.
Deze wordt gehouden op de eerste zondag van de maand. De Ban Topa
is van 8.00 tot 12.00 uur. Zie ook berichtgeving elders in deze krant.
Bij de diensten
Op 29 september a.s. is er een VPG-dienst in de Ebenezer Church. Daarin hopen ds. Leander Warren en ik voor te gaan.
Op 6 oktober a.s. is er een dienst van Schrift en Tafel, waarin ik hoop
voor te gaan.
Op 1 september a.s. is er een papiamentstalige dienst, waarin ik hoop
voor te gaan. Deze dienst begint om 17.00 uur. De volgende papiamentstalige dienst is op 6 oktober a.s., eveneens om 17.00 uur. Neemt u gerust
uw familie en vrienden mee.
Een hartelijke groet
voor u allen,
Ds. Hans Végh.
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De actie Kerkbalans 2013: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over 2012 en/of 2013 over op
MCB 900 912 04 o.v.v. VVB, het jaar en uw
naam.
De kerkvoogdij
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Nieuwsjet
Jet Baank
Doop
Op 7 juli werd Bink Freek gedoopt. Zijn ouders zijn Valentijn & Tamara
Braam. Bink is de kleinzoon van br. Bert en zr. Thea Braam. Van harte
gefeliciteerd, lieve mensen.
WELCOME BACK
Omgevlogen is de vakantie periode. Welcome back voor allen die weer
terug zijn op dushi Kòrsou. Het werk roept weer. De aktiviteiten bij de
kerk gaan weer opstarten. Zondag 18 augustus hadden we onze jaarlijkse
startdienst. Het was een groot feest, met medewerking van het koor
“Simply His Concept” en prachtig pianospel van Marie-Louise Greijmans.
Als laatste stuk speelde ze Abo So. De tekst stond op de beamer. De
kerkgangers konden meezingen en dat deden ze dan ook uit volle borst.
De kinderen bleven in de dienst. Zr. Agnes heeft ze toegesproken en
daarna zaten ze voor in de kerk te kleuren, als muisjes zo stil. Het nieuwe seizoen is ingeleid. Famia Curiel en Marie-Louise: hartelijk dank dat
jullie bij ons in de startdienst waren.
EEN GEBROKEN HART
In een Amerikaans stadje stond naast een winkel een bord waarop met
grote letters te lezen was: Wij kunnen alles repareren – behalve een gebroken hart. Goede reclame!!
Is er iemand die een gebroken hart kan herstellen? Als somberheid elke
dag verduistert en verdriet ons overstelpt, waar kunnen we dan steun en
hulp vinden? Kan menselijke wijsheid van vrienden of familie helpen? We
ontdekken al gauw dat zij het antwoord niet hebben.
Maar er is Eén die gebroken harten herstelt: ‘de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting’. Als we willen zien hoeveel God van
ons houdt, hoeven we alleen maar naar het kruis te kijken. God is vóór
ons.
In Psalm 147 vers 3 lezen we: ‘Hij geneest de verbrokenen van hart en
verbindt hun wonden’. Gaat u vandaag gebukt onder een zware last van
verdriet en zorg? ‘Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal
voor u zorgen’ (Psalm 55 vers 23). Stort uw hart uit bij de God aller vertroosting. Hij alleen geeft u rust en vrede!
JONGELUI
Voorbij, voorbij is die lange en grote vakantie. En nu gelijk goed meedoen aan de start. Immers: Een goed begin is het halve werk. Pas dat toe
en het komt allemaal goed. Wat jammer van dat boeken- probleem,
maar ook dat zal goed komen. Heel veel succes!!
ZIEKEN en BEJAARDEN
Hoe gaat het met u? Het is goed te voelen dat we naar september toe
gaan. Is het nog uit te houden met de warmte? Zoek de schaduw en de
wind op en blijf drinken, lieve mensen. Bennolief, wat was het fijn om jou
weer te begroeten in de startdienst. Je verrassing is helemaal
gelukt en wat heb je genoten he?? O.Fons Vervuurt stuurt elke week de
groeten voor de gemeente. Hij zou graag bij ons in de dienst willen komen, maar het vraagt veel te veel energie; vandaar de groeten elke zondag. O.Fons, wij sturen op deze manier de groeten terug. Houd de moed
erin!!
Nog een steuntje voor de start:
Laten wij alles wat wij doen, met een blij hart doen. Immers, wij doen
het - vooral voor onze naaste - voor onze Heer.
Warme groetjes van Emma,
namens de Kerkenraad, Jet Baank
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Kerk-en-Jeugd
Jeugdpredikant: vacature

Het kind centraal
Ard Vreugdenhil
‘Het kind centraal’ in drukbezochte startdienst
VPCO
Een nieuw seizoen opstarten is iedere keer weer een uitdaging. Het
vraagt veel afstemming, kost veel energie en vraagt om creativiteit. Voor
de VPCO geldt dat dit jaar nog nadrukkelijker dan in voorgaande jaren.
Wisselingen in het management en onzekerheid over de levering van de
schoolboeken zijn een paar van de uitdagingen aan het begin van het
nieuwe schooljaar. Als VPCO zien we echter van uitdagingen kansen te
maken.
In de hectiek is een rustpunt gevonden in een gezamenlijke startdienst, in
samenwerking met één van de dragende kerken, in de Fortkerk. De kerk
bood op zondag 18 augustus onderdak aan vele ouders met kinderen en
personeelsleden met hun gezin. Onder leiding van ds W. Lolkema is stilgestaan bij ‘Het kind in ons midden’. Jezus nam tijdens zijn leven op aarde het kind als voorbeeld en plaatste dat in de kring van volwassenen.
Het kind als symbool van onbevangen geloof en hoop. Het kind dat
openstaat voor ontwikkeling en groei. Maar ook het kind als uniek
schepsel dat zich mag en kan ontwikkelen in een eigen tempo en op een
eigen wijze. Twee kinderen kwamen letterlijk in een kring van volwassenen te staan. Zij beantwoordden de vraag: ‘Wat is belangrijk in het onderwijs?’.
De dienst was bedoeld als moment om stil te staan bij de bron van zegen
en kracht. De VPCO is een school waar iedereen: bestuur, management
en leerkrachten - de zegen van God als onmisbare basis ervaart. Om die
zegen is gebeden en tevens is gedankt voor alle goeds dat de organisatie
heeft mogen ontvangen. In een afwisselende liturgie, met bijdragen van
ouders, leerkrachten en kinderen, is in ontmoeting met God en elkaar
de richting gegeven voor het nieuwe schoolseizoen.
Vertegenwoordigers van de kerk en de VPCO waren na afloop dankbaar
en blij met de grote opkomst en betrokkenheid. De identiteit van de
VPCO moet beleefd worden en ‘zit in de genen’; dat is een conclusie die
je wel mag trekken na deze warme en inspirerende dienst. Het schoolbestuur is enorm dankbaar voor de gastvrije houding van de VPG en de
Fortkerkgemeente.
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Het VPG-ChurchCamp: 18-21 juli
Of in goed Nederlands: het VPG-kinder-en-jeugdkamp. Het was er weer,
net als in 2012. En het bracht ons ruim drie dagen plezier, spel en verdieping, van de vroege donderdagmorgen 18 juli acht uur tot zondagmiddag
21 juli omstreeks twaalf uur. Dit jaar was het thema: Geloofshelden. We
zijn bezig geweest met belangrijke bijbelse figuren zoals Abraham, Mozes,
Ruth, Jona, Petrus en Jezus. Aan hen hebben we op donderdag, vrijdag en
zaterdag in de ochtend een paar uur besteed. In tien groepen dachten
we na over een bijbelgedeelte over “onze” geloofsheld en hebben vervolgens iets geknutseld wat bij deze persoon hoort: een vis, een boot,
een tent, een kruis. Of we maakten een toneelstukje .
‘s Middags deden we sport- en spelactiviteiten. En ’s avonds was er een
speurtocht of een kampvuur. Op verschillende momenten zongen we
uit onze eigen ChurchCamp-liedbundel. En natuurlijk waren er de maaltijden en het niet-te-missen en heel belangrijke corvee. En er was behoorlijk wat tijd om te chillen.
Het terrein van Brakkeput Kinderoorden, vlakbij The Boathouse en ProSail, is een geweldige locatie voor zo’n kamp. Je hebt als groep je eigen
omgeving en wordt niet lastig gevallen door anderen of door verkeer.
Om de kampgebouwen heen is ruimte om van alles te doen. En het
Spaanse Water is in de buurt. Echt een super-plek!
Ruim drie dagen op kamp, met tegen de zeventig kinderen en jongeren
en plm twintig personen leiding: dat vraagt wat aan voorbereiding! Voor
wat betreft organisatie en leiding was Wouter Smit de centrale persoon.
En qua maaltijden en financien was Farida Da Costa Gomez de eindverantwoordelijke. Ard Vreugdenhil, ouderling in de Iglesia Reforma, speelde een belangrijke rol in de middagprogramma’s. (ik hoop dat ik nu
niemand vergeet.) Om hen heen werkten alle andere vrijwilligers geweldig mee. Zo waren we samen een goed team! Als jeugdraad kijken we
dan ook met heel veel genoegen en dankbaarheid terug op deze dagen.
En we hopen natuurlijk dat de kinderen en jongeren dat ook doen.
Jeugd van Fort was er dit jaar niet bij. Maar we zijn samen, met drie wijken, VPG en daarom is het goed dat de wijk Fortkerk ook dit jaar wel
bij het gebeuren betrokken was, in de personen van Marieta Pasman en
ondergetekende.
We bedanken u als VPG-gemeenteleden voor uw betrokkenheid en financiele steun. Door een paar collectes en enkele giften van instellingen
zijn we in financiëel opzicht dit jaar goed rondgekomen.
Zondagmorgen de 21e was om tien uur de VPG-kerkdienst. Die heb ik
samen met mijn collega Wouter Smit geleid. Hij was ‘een beetje’ te lang,
maar verder wel prima, denk ik. Dat hij wat uitliep, kwam doordat de
presentaties van de tien groepjes meer tijd kostten dan gepland. Na de
dienst namen we afscheid van Wouter & Vera Smit – Van der Weel. Op
24 juli zijn ze na drie curaçaose jaren teruggegaan naar Nederland. Ze
wonen nu in de mooie stad Kampen. Twee mensen die zo betrokken
waren bij de twee VPGkampen, wonen natuurlijk in…Kampen. Toen we
hen op 24 juli uitzwaaiden op Hato, besefte ik dat er met dit echtpaar
heel wat liefde voor kinderen en jongeren van ons eiland verdwijnt. En
heel wat talenten. Al weten we dat ze hier echt iets hebben achtergelaten waar wij mee verder kunnen. En ongetwijfeld worden nu of in de
toekomst Nederlandse kinderen en jongeren met hun talenten gediend.
W. Lolkema.
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Centrale Kerkenraad
Voorzitter: Hanco de Lijster
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Enenezer church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Farida Da Costa
Gomez
Fortkerk: vacature
Consistorie: Jet Baank
Ministerie van predikanten
Hans Végh
Kerkvoogdij/Fortkerk
André Lorier
Diakonie: Lia Vliegenthart-de
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hanco.de.lijster@gmail.com
krijniewout@hotmail.com
destanisbeth@yahoo.com

Cel. 510 4753
Cel. 513 8909
Cel. 520 3015

faridadcgomez@hotmail.com

Cel. 526 1566

korabrivo@hotmail.com
jas.vegh@gmail.com

Tel. 767 6920
Tel. 737 30 70

Lorier.kooi@gmail.com

Tel. 513 09 56

vlieglia@gmail.com

Cel. 525 33 38

Van de praeses
Hanco de Lijster
Voor de meesten van ons is de vakantie weer voorbij. Welkom terug
allemaal en ik hoop dat jullie (u) een fijne tijd hebben (hebt) gehad, van
alle stress verlost zijn en weer met veel zin aan de slag zijn gegaan.
Het nieuwe kerkelijk jaar is weer begonnen. Op 18 augustus hield de
VPCO een startdienst in de Fortkerk die als vanouds weer zeer druk
bezocht werd. De Emmakerk hield haar eigen startdienst met veel aandacht voor de kinderen die deze keer geen nevendienst hadden. Tijdens
de preek mochten zij hun artistieke gaven tonen door het maken van
tekeningen. De preek ging heel toepasselijk over de gaven van de Geest.
In de Ebenezer Church is in de dienst van 25 augustus de Men’s Fellowship in het zonnetje gezet vanwege de viering van haar vijfjarig bestaan.
Details over deze mooie diensten zijn uiteraard te lezen in de rubrieken
van de wijken in deze editie van VPG Nieuws.
Tijdens de vergadering van de Centrale Kerkenraad (CK) op 19 augustus
is de vernieuwde kerkorde aangenomen. De kerkorde 2013 zal per email aan alle ambtsdragers worden verstuurd. En een ieder die geïnteresseerd is in een kopie kan deze uiteraard bij zijn/haar kerkenraadsleden
opvragen. We zullen een aantal gedrukte exemplaren bij het kerkelijk
bureau en de wijkkerken afgeven, zodat leden die geen e-mail hebben
ook de mogelijkheid hebben om een kopie in hun bezit te krijgen.
Het ministerie gaat een bijeenkomst voorbereiden waarin we een vervolg willen geven aan de bijeenkomst van 4 mei jl. Toen hebben we met
elkaar gesproken over het slavernijverleden en de herdenking van de
afschaffing daarvan, 150 jaar geleden. Velen hebben toen aangegeven behoefte te hebben aan een vervolgbijeenkomst. De datum, tijd en plaats
zullen tzt bekend gemaakt worden.
In aanloop naar de traditionele kerstnachtviering op het Fortplein is besloten om binnenkort een commissie in het leven te roepen waarin leden
van alle drie de wijken zitting zullen nemen. Deze commissie wordt belast met de voorbereiding van de kerstnachtdienst.
In augustus zijn twee jeugdleden (twintigers) van de VPG naar Brits Guyana geweest voor het “Youth Promoting Healthy Lifestyles CAMP 2013”
dat van 14 – 18 augustus plaatsvond. U leest daarvan een verslag in de
volgende uitgave van dit blad. Het is voor ons nog steeds een uitdaging
om de jeugd de weg naar de kerk te doen vinden. Dit speelt ook bij andere kerken. In de “wandelgangen” is ons ter ore gekomen dat de Iglesia
Reforma met ons wil praten over de mogelijkheden van samenwerking,
met name op het gebied van de jeugd. Het moderamen van de CK heeft
de kerkenraad van de Iglesia uitgenodigd voor een gesprek en hoopt u/
jullie de volgende maand te kunnen inlichten over de resultaten van deze
bespreking.
Behalve een nieuw kerkelijk jaar is er ook een nieuw schooljaar van start
gegaan. Ik wens alle scholieren en studenten hier en in het buitenland
een succesvol school- of studiejaar toe; en alle leerkrachten veel wijsheid, geduld en vooral zachtmoedigheid in de zin van Matt 5:5.
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Kerkvoogdij
Geef om uw kerk

Diakonie

Helpen waar geen helper is

Voorzitter: André Lorier
Secretaris: Denise Schrader
Fortkerk: André Lorier
Fortkerk: Joop Snel
Emmakerk: Denise Schrader
Ebenezer Church: Franklin James

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

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

Geef om uw kerk
André Lorier
De zomermaanden waren geen ‘grote vakantie’ voor de Kerkvoogdij. Er
is druk gewerkt aan het in orde maken van de verlenging van de contracten van dominee Warren en dominee Végh en het regelen van alle zaken
rondom het vertrek van dominee Smit. Die verlenging van de contracten
van beide dominees speelt feitelijk al sinds eind 2012, toen een formeel
verzoek werd ingediend. Eerder schreef ik al op deze pagina’s dat de
voortgang in dezen bedroevend was, maar dat we vertrouwen hielden.
Dit uitgesproken vertrouwen in een goede en spoedige oplossing is gelukkig uitgekomen: de beide contracten zijn verlengd! Er moeten nog
enkele handtekeningen worden gezet en schuifjes worden verschoven,
maar het is nu definitief geregeld, inclusief de bijbehorende financiën.
Verder heeft de overheid ook een week(!) voor het vertrek van dominee Smit en zijn vrouw de betaling van hun tickets en de verhuizing toegezegd. Al met al stappen die veel voeten in de aarde hadden en enkele
van ons bezig hebben gehouden.
Verder heeft u wellicht post van de Kerkvoogdij gekregen. Dat komt
doordat wij de actie Kerkbalans 2013 zijn gestart. We zijn begonnen om
de leden te benaderen die in 2012 geen bijdrage hebben gedaan. Wij zijn
daarbij uitgegaan van de cijfers van 2012 die daar een goed overzicht van
geven. Er zijn ruim veertig leden geselecteerd en deze hebben we benaderd met het verzoek om in ieder geval een bijdrage voor 2013 te leveren. De volgende stap is om een dergelijk formeel bericht ook gereed te
maken voor nieuwkomers; die mensen die wel kerken bij de VPG, maar
nog geen lid zijn. De kerkenraden hebben hierin het eerste initiatief,
maar als Kerkvoogdij houden wij die nieuwe inschrijvingen natuurlijk ook
goed in de gaten en zorgen we dat we te zijner tijd klaar staan. Het lukt
ons dit jaar niet om alle betalende leden te benaderen met de vraag of zij
hun bijdrage in 2013 willen verhogen. Maar dat willen we natuurlijk wel
doen vanaf deze plek: als u de mogelijkheid heeft om iets meer aan de
kerk te geven, wilt u dat dan in overweging nemen en contact met uw
bank opnemen?
Dat er geld nodig is voor de VPG is duidelijk gemaakt tijdens de gemeentevergadering in juni jl. Toen is gedeeld wat het in standhouden van de
organisatie (gebouwen en begraafplaatsen) en alles wat daarbij komt kijken kost. Tevens is toen gemeld dat in de begroting van 2013 geen rekening is gehouden met het groot onderhoud aan onze gebouwen. En als u
in onze (kerk)gebouwen rondkijkt, is daar wel veel te doen. Dit is een
volgende stap die wij graag willen zetten: gelden vinden om daar werk
van te maken. Als u ideeën heeft, vernemen wij die graag. De namen van
de kerkvoogden staan op diverse plekken genoemd in dit VPG-nieuws.
Met het bovenstaande hoop ik u enig inzicht te hebben gegeven in wat er
speelt op het vlak van de Kerkvoogdij. En ik besluit graag met de gebruikelijke woorden: “Geef om uw kerk!”.

Nieuws van de diakonie
Lia Vliegenthart-de Mees
Als u dit nieuws leest, is het alweer september. Het jaar vliegt voorbij!
De scholen zijn weer begonnen. Wij gaan met frisse moed verder met
het diaconale werk. Elke maand wordt er vergaderd en besproken wat
er nog meer kan en moet gebeuren.
In de maand juli zijn er, ondanks de vakantie, “gewoon” weer voedselpakketten ingepakt en rondgebracht door vrijwilligers. Ook in de vakantie wil men elke dag een bordje eten. Petje af hoor, voor die vrijwilligers,
die er bijna elke maand weer zijn om hun steentje bij te dragen.
Ik ben bezig te proberen om vanuit onze wijkgemeentes een keten van
vrouwen op te zetten die nog wat uurtjes over hebben, om huishoudelijk
werk te verrichten bij andere kerkgangers die een hulp in de huishouding
zoeken. Deze dames worden uiteraard gewoon betaald voor hun werkzaamheden. Maar als u iemand kent die ook uurtjes over heeft en waar
u tevreden over bent – al komt die iemand niet vanuit onze VPG – dan
kan die persoon zich ook aanmelden. Ik zou het geweldig vinden om een
paar ontvangers van voedselpakketten aan werk te helpen! Ik probeer ze
dan wel eerst te begeleiden voordat ik ze zal aanbevelen. Het zal niet
altijd lukken, maar mijn intentie blijft om sommige ontvangers van voedselpakketten aan te moedigen om zelf ook wat actiever te worden.
Diaconie is ondanks alles dankbaar werk. Je probeert de mensen weer
een beetje hoop te geven. Luisteren naar wat zij met jou willen delen.
Horen wat zij het belangrijkste vinden. Indien nodig overleggen we met
elkaar wat wij kunnen doen. Zoals ik al in een eerder artikel schreef: wij
krijgen de schrijnende gevallen vaak door via maatschappelijk werk of
scholen. Intussen moeten we wel alert en zakelijk blijven: je kunt niet
iedereen helpen. We kunnen ook niet bemiddelen als er om luxeartikelen wordt gevraagd. Maar een laptop voor schoolgaande kinderen
is soms een bittere noodzaak. Of een gebruikte computer. Soms zijn de
huizen zo klein, dat een laptop het beste is.
Als u wat over heeft: u kunt het aan ons aanbieden! Huisraad in goede
staat, schone kleding, beddengoed, ledikanten en matrassen: wij kunnen
daarmee heel veel doen voor anderen die niets hebben.
En we zijn op zoek naar nieuwe diakenen. Als die functie iets voor u is en u
hebt wat tijd over, dan kunt u dit doorgeven aan uw dominee. U bent
welkom! Ook wat betreft praktische diaconale hulp bij het inpakken van
voedselpakketten. De pakketten worden de tweede of derde dinsdag in
de maand ingepakt in de Oleander (naast het JPF-gebouw). Voelt u er
wat voor? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! De volgende inpakdag zal
zijn op dinsdag 17 september!
Op dit moment zijn wij bezig na te denken om samen met het Bestuur
van de Tamarijn een soort fancy-fair/rommelmarkt te organiseren in de
maand oktober. De plannen nog moeten worden uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte.
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Ingezonden

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie
18 augustus 2013
14 september 2013
22 september 2013
Flamboyant

startzondag
baaidag voor de hele gemeente (Santa Cruz)
gemeentevergadering na de dienst (ca. 11 u),

1x per 14 dagen Bijbelstudie in de consistorie op donderdag van 19.3021.00 uur; start: 5 september 2013. Onderwerp: Openbaring van Johannes
1x per 14 dagen beknopte cursus theologie voor gemeenteleden
(training pastoraat, later training homiletiek = preekkunde) in de consistorie op donderdag van 19.30-21.00 uur; start: 12 september 2013
1x per week gebedsgroep in de consistorie , op dinsdag van 19.00-20.00
u; start: 13 augustus 2013
Catechisatie 12-18 jaar van Emma en Fort: de catechisanten kunnen zich
opgeven bij de predikant (evt. i.s.m. de vrijgemaakt-gereformeerde kerk
= Iglesia Reforma)
Belijdeniscatechisatie: catechisanten kunnen zich opgeven bij de predikant
Elke tweede maandag van de maand: koffieochtend voor ouderen van
9.30-11.30 uur in de consistorie; start: 9 september 2013
1x per maand op elke vierde vrijdagavond zangdiensten in de Emmakerk
van 19.30-20.30 u, te beginnen op 27 september; volgende data: 25 oktober, 22 november, 24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei,
27 juni
3 september 2013
20 oktober 2013
meente

17-19 u theemiddag ouderen, kerktuin
hòfidienst en gemeentezondag Emmakerkge-

Gezin-school-kerkdienst najaar 2013 (3 november) en voorjaar 2014 (9
maart)
17 december 2013
18-21 u: seniorenkerstfeest (in de Oleander?)
20 december 2013
19.00 uur: kinder/jeugdkerstfeest?
Elke eerste zondag van de maand is er om 17.00 uur een papiamentse
dienst (v.a. 01.01.14 om 18.00 u)
6-8 juni 2014
8 juni 2014

jeugdkampeerweekend op Lagun
kerkdienst en gemeentezondag op Lagun

3 gezamenlijke VPG-jeugddiensten, afwisselend in een van de kerken
Elke zaterdag voorafgaand aan de eerste zondag van de maand is er van
8-12 u een vrijmarkt in de tuin van de Emmakerk voor de omwonenden.
Begin: 31 augustus 2013
Regelmatig organiseert de activiteitencommissie een activiteit, zoals een
wandeling, een excursie, een lezing, etc.
Diverse fund raisingsactiviteiten t.b.v. het restauratiefonds van de Emmakerk, te organiseren door een fund raisingscommissie. Te denken valt
aan concerten, bake and soup sales, etc.
Bustour voor gemeenteleden (volwassenen) naar Bandariba (datum nog
onbekend)
Wijzigingen voorbehouden

Tips voor het schrijven:

Schrijf kort en helder

Geef uw tekst een titel

Schrijf vanuit het positieve

Vermeld uw naam

De redactie kijkt uit naar jouw en uw bijdrage! Schrijf maar over wat je
leuk vindt in de kerk, welk liedje je graag zingt of welk Bijbelverhaal je
mooi vindt. Of wat je leuk vond bij het churchcamp. Of misschien heb je
wel een leuke puzzel of raadsel of website die je wilt delen met anderen.
De redactie vond deze website van het Nederlands Bijbelgenootschap:
http://www.meeroverdebijbel.nl/
En op http://www.prentenbijbel.nl/ kun je apps downloaden met Bijbelverhalen of een game spelen.
En deze met Bijbelse puzzels: http://www.bijbelpuzzels.nl/
www.christiancomputergames.net
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Joodse films

VoorElkaar

Ds W. Lolkema

Advertentierubriek

Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...
Wie kan
mij helpen?

vpgnews@gmail.com
Overwinteren op Curaçao?
Voor echtpaar zonder kinderen
hebben wij op Jan Thiel een ruim,
veilig appartement. Van alle gemakken voorzien.
Voor verdere info mail:
Jopie.kuyken@gmail.com

Ik zoek ...

Advertentieruimte
Hier kan uw gratis (tot 25
woorden) advertentie staan.
Voor voorwaarden:
vpgnews@gmail.com
Heeft u bruikbare meubels,
kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?
De diakonie kent mensen die
het goed kunnen gebruiken.

Bijna elke maand is er een joodse film te zien in de ambtswoning van de
synagoge, Gladiolenweg 4. U bent daar hartelijk welkom. Aanvang: 19.30
uur. Er is voldoende te eten en te drinken. Een vrije financiele bijdrage
wordt op prijs gesteld. De serie is dit jaar gestart op 27 augustus met de
film Bad Faith.
Op 2 oktober vertoont Chazzan Avery Tracht de film Los Gauchos Judios. Deze film duurt bijna twee uur. Hij is uit 1975. In de film wordt
spaans gesproken en er is engelstalige ondertiteling.
Argentinie is een land waar heel wat ex-Nazi’s hebben gewoond, bijv.
Joseph Mengele. Maar er wonen ook veel welgestelde joden. Zij zijn de
Russische pogroms rond 1900 ontvlucht en hebben hun plek gevonden
op het argentijnse platteland. Deze film vertelt het verhaal van deze immigranten. Velen van hen waren niet vertrouwd met het werken op de
boerderij en wisten niets van cowboys te paard (de Gauchos).
De film is gebaseerd op een boek van Alberto Gerchunoff. Hij was één
van deze immigranten.
De volgende filmavond is op woensdag 30 oktober. Dan wordt de film
Live and Become vertoond.

vlieglia@gmail.com; 525 3338

Zoekt u een hulp in de huishouding, een oppas of een
handje in de tuin? De diakonie
kent mensen die graag willen werken. Lia Vliegenthart-de Mees

Te huur
Grote zaal voor vergaderingen
of feestjes. Schappelijke prijs.
De Tamarijn, Mahaaiweg
Namens het bestuur Saskia Monhemius
Boekingen: tel. 5287464

Verkoop en verhuur van chalets

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?
’
‘

De waarde
van het resultaat
ligt in het
samen
bereiken ervan

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

Projectmanagement

Geef om uw kerk!
De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage
over 2012 en/of 2013 over op
MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar en uw naam
of betaal contant op het kerkelijk bureau.
Uitgebreide verantwoording in VPG nieuws juliaugustus 2013

VanVuurEnWerk werkt vanuit de visie dat het goede ruim aanwezig is. De
kunst is om dit goede te zien en samen te verzorgen om tot groei en bloei te
komen.
VanVuurEnWerk biedt ondersteuning bij de vertaalslag van beleid naar uitvoering en maakt hierbij gebruik van creatieve en praktische vormen.

visie I identiteit I bejegening I beroepshouding I tekstschrijven I
fondsenwerving I workshop I waarderend organiseren I
vertrouwenspersoon
vanvuurenwerk.marjan@gmail.com I tel. +5999 7470691 I www.facebook.com/
vanvuurenwerk

