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A Perspective On Homosexuality
Rev.. L. Warren

Introduction: The phenomenon of homosexuality
seems to have been with human beings from time
immemorial: and homosexuality continues to be a
hotly debated subject. Around the world today
from America to Argentina, from Holland to Bonaire, same sex relations, be they civil unions or
marriages are receiving the legal stamp of approval
and thus being presented as both morally acceptable and normative. And this is happening although
homosexuality is still generally considered as being
morally wrong.
Historical View: The
term homosexuality is
defined as: “sexual desire directed toward
members of one’s own
sex”, and derives from
the Greek poetess Sappho who reputedly was
homosexual. Traditionally homosexuality was
the sin associated with
the destruction of
Sodom by God’s judgment. The assumption of homosexuality in Sodom
dates from the Greek occupation of Palestine when
it was seen as: “the Greek sin” and a serious temptation to Jewish youth against which strong scriptural warning was necessary. Some hold that tolerance and institutionalizing of homosexual prostitution contributed much to the decay of Greek youth
and army. Roman law punished it severely as early
as the third century B.C., not necessarily because of
moral reasons, and protected minors from its entrapment.
Homosexuality had been condemned in both Leviticus 18:22 and 20:13, where it is said to be abhorrent to God, defiling and punishable by death. This
condemnation is echoed in Deuteronomy 23:18
where it is forbidden to bring the hire of harlot or
homosexual into the house of God in payment of
religious vows, as it was also seen as abhorrent to
God. It has been the assumption that the male cult

prostitutes common in heathen shrines but forbidden in Israel (Deut. 23:17), though sometimes prevalent (1Kngs14:29; 15:12; 22:46; II Kngs23:7) were
homosexuals.
The apostle Paul expressed early Christian reaction
to homosexuality as follows: “homosexuals will not
inherit the Kingdom of God” (1Cor.6:9-10) and
“….their women exchanged natural relations for
unnatural, and the men likewise gave up natural relations with women and
were consumed with
passion for one another, men committing
shameless acts with
men and receiving in
their own persons the
due penalty for their
error” (Rom.1:26-27).
Here the unnaturalness
of the practice and the
divine judgment which
abandons individuals to
it are both significant.
The Didache extends
the commandments to forbid the corrupting of boys,
and Christian common law, perhaps influenced by
Roman attitude, laid down penalties ranging from
nine (9) years penance to permanent excommunication. On the whole, the Church treated homosexuality as a sin needing spiritual treatment rather than
a crime to be punished, which is radically different
from the OT position of Leviticus 18:22. With the
incontrovertible evidence, whether viewed from the
biblical creation perspective or from the natural scientific perspective, that human beings are either
males or females with procreative capacities specific
to each sex, physiologically and biologically so, is the
homosexual orientation natural and normal and a
cause to be advanced?
In Britain in the 16th century the law prescribed
(though rarely enacted) death for homosexuality.
The jurist William Blackstone in the 18th century
described homosexuality as the crime against nature,
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one which the voice of nature and reason, and the express law of God
determine to be capital. Imprisonment rather than death was substituted
for homosexuality in the 19th century. In more recent times the prevalence of blackmail and suicide, the difficulties of detention and punishment, led to reconsideration about homosexuality. Private acts by consenting adults without duress are commonly no longer crimes. This
change is interpreted by some as tacit public approval or indifference.
However viewed, tolerance for homosexuals has increased greatly, both
within and outside the Churches, as well as within the Christian ministry.
This is due in no small measure to “gay” protests, publicity and by uninhibited discussion of the causes of homosexuality.
For an objective Christian judgment, the attempt to understand the
causes of homosexuality is very important. The following, therefore, are
among the most important.
1) Since one’s earliest sexual curiosity and experience are usually with
one’s own body, and then with others of the same sex, a puberty phase
of homosexual interest is considered normal. As such, some adult homosexual interest may therefore be arrested development due to shyness,
introversion, fear of rejection, only-child inability to socialize, or some
physical deficiency.
2) Similarly, after normal heterosexual
outturning to the other sex has taken
place, an unhappy love affair, an illness,
pathological fear of women or men may
lead to regression and a return to the
furtive but safer relief of early puberty.
3) Environmental factors such as allmale society in same–sex school, army,
prison, a wrong relationship between
or with parents, or with an oversexed
adult, male resentment or protest
against aggressive, predatory, overdominating women, or by women
against similar men, unfortunate conflict
in childhood and or puberty with relatives, guardians, teachers who repressed, scorned, terrified, or disgusted
the growing mind.
4) Constitutional causes that include genetic or hormone factors that
condition one from birth to respond sexually, to his or her own sex,
suggest that in some cases the homosexual disposition can be inborn,
prenatal in origin thus wholly involuntary.
5) Vicious causes include unbridled sensuality, flagrant exhibitionism and
the malicious desire to shock; exploitation by the depraved of the young,
the timid, the mentally unstable, for carnal indulgence, duress, bribery or
blackmail.
It would seem from some analysis of the foregoing causes that homosexual tendency arising from accidental, environmental and psychological
influence may respond to psychological treatment, by which the underlying subconscious cause is brought to full consciousness and selfunderstanding. On the other hand, homosexual disposition of the constitutional nature is probably untreatable, therefore, incurable. Furthermore an involuntary predisposition, traceable to psychological distortion,
infantile terrors, accidental situations, congenital factors, whether or not
complicated by later unhappy experiences, should therefore not be a
target for moral condemnation or contempt, but for sympathy and understanding. It was Karl Barth who asserted that homosexual inclination
is “a moral malady” which ought not to be blamed since it is no more
than left handedness or colourblindness. It is the recognition of constitutional homosexuality that has moderated the Christian judgment in recent years, even as homosexual practice or acts (homosexualism) remains condemned.
The Christian View: The distinction between condition and conduct is
what is essential for the informing of a fair Christian view of homosexuality, the acts of which continue to arouse disgust. Though there may be
fear for the vulnerable and ignorance in the mix, moral repulsion is
sometimes a healthy reaction as that toward wanton cruelty. Thomas

Aquinas articulated the traditional intuition reflected in Leviticus and
Deuteronomy which links homosexuality to bestiality, therefore, a perversion. This too is the apostle Paul’s assertion of homosexual activity,
seen as essentially unnatural, a perversion of the created and natural order, linking sex with procreation, and so defiance of divine natural law.
Although society mostly still disapproves of homosexuality, there is the
recognition that homosexual situations involving those we love, trust,
and admire do not affect our judgment of their character, quality and
trustworthiness. However flagrant homosexual behavior alienates from
“normal” society and makes normal relationships difficult to establish,
thus leading to frustration and despair. Though the Sodom argument is
abandoned, Scripture reprobates homosexual practices. And Christian
love must condemn the use of another’s body, mind and emotions for
sensual purposes only; if as seems inevitable in unnatural relations; that
degrade and undervalue humanity. In the constant conflict between flesh
and spirit in
Christian life, deliberate cultivation of homosexual sensuality can have no
defensible position, therefore, for all the foregoing reasons, homosexual
activity is wrong.
It needs to be pointed out, however, that the homosexual condition,
until indulged in, is innocent and should be cleared of the guilt feelings
that may drive the homosexual into deeper
introversion. Like all congenital (existing
prior to or at birth but not inherited) deviations from the normal, established homosexuality has to be accepted and lived with.
The same it is for the heterosexual, for example, the widow or widower, the impotent,
the barren, the person who wants to marry
and cannot or (through inherited insanity)
should not. For all such persons, promiscuity
or prostitution may offer constant temptation but which is to be resisted by the help of
God. For neither heterosexual nor homosexual is the situation culpable; but actions to
which the condition may incline one remain
sinful, unnatural, degrading, contrary to
Christian concern for the total welfare of the
human being, inimical to religious devotion
and spiritual progress, and no solution to one’s problem.
The immediate foregoing statement is an acknowledgement of the existence and acuteness of the homosexual problem, its challenge to Christian compassion, love and ministry, and the call for ever improving sex
education in a Christian context. Nevertheless a mature society ought to
recognize prevalent homosexual activity not as “liberation” but as a
symptom of moral malaise or decay. An alert Church should, therefore,
not ostracize, but befriend those whose constitution and circumstances
make Christian living more challenging for them than for others. Love
the sinner but point out the sin, must be the guiding principle for both
the Church and the Christian.
Source: Evangelical Dictionary of Theology; Holy Bible, NIV

Meditatie
Het visioen van Daniel
Ds. H. Végh
Meditatie over Daniel 10
In Daniël 10 gaat het over een visioen, dat Daniël ziet aangaande de toekomst. Daniël is een trouwe en gelovige jood, die leeft in de Babylonische ballingschap. Hij heeft een hoge positie gekregen aan het hof van de
koning. God gebruikt hem om zijn boodschap door te geven aangaande
de toekomst. Er zal een grote strijd plaatsvinden tussen de volkeren.
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Als Daniël dit bericht hoort, is hij in zak en as. Hij gaat vasten. Dit had hij
niet verwacht. Een gedeelte van het volk was al teruggekeerd uit ballingschap naar Juda en Jeruzalem. De stad Jeruzalem was al herbouwd. En nu
dit bericht. Zou zijn volk dan nooit rust krijgen?
Als Daniël op een dag aan de oever van de rivier de Tigris staat, verschijnt hem een engel. Het merkwaardige is, dat alleen Daniël de engel
ziet. De mannen, die bij hem zijn, zien hem niet, maar ze worden wel
bang en vluchten weg. Ze voelen, dat hier een boodschapper van God
Zelf gekomen is met een indrukwekkende boodschap. Daniël blijft alleen
achter, maar ook hij is zwaar onder de indruk van de hemelse verschijning. Hij verliest zelfs het bewustzijn en valt op de grond.
Ja, Gods boodschap is indrukwekkend. Als je die op je laat inwerken, zie
je, dat die groot en machtig is. Gods boodschap is een boodschap van
genade en redding, maar ook van straf en oordeel. De vraag is: wat doen
wij met Gods boodschap? Nemen we die aan en worden we gered? Of
leggen we die naast ons neer en gaan we ten onder?
De engel stelt Daniël gerust. Daniëls gebed is verhoord, een gebed om
vergeving van de zonden van hem en het volk. Ja, God is genadig en
barmhartig als we in berouw tot Hem komen. Er is vergeving door Jezus
Christus. Maar dat wil niet zeggen, dat ons leven dan ook altijd over rozen gaat of dat Gods Koninkrijk er zonder pijn en moeite zal komen. De
engel doelt op een geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Paulus
schrijft daar ook over in Efeziërs 6. Het is een strijd, die wij te voeren
hebben met de geestelijke machten, die aangevoerd worden door de
vorst van de duisternis, de satan. Hij zal ons proberen te verleiden, zodat
we van God afvallen en hem dienen.
“De vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij tegengehouden”, zegt
de engel. Met deze vorst doelt hij op zijn satanische tegenstander. De
satan zal proberen Gods goede werk te hinderen. Maar de engel van
God wordt te hulp geschoten door Michaël. Dat is een van de hoogste
vorsten in Gods engelenwereld. In het late Jodendom had men uitgebreide theorieën over de wereld van engelen en demonen. Er was een hiërarchie in de wereld van de engelen en demonen. Je had hogere en lagere demonen en hogere en lagere engelen. Het lijkt erop of hier de hogere geesten met elkaar in gevecht zijn.
De satan heeft de engel van God niet kunnen hinderen om een belangrijke boodschap aan Daniël door te geven. Het gaat om de toekomst van
zijn volk.
Daniël is verstomd door zijn boodschap. Zijn krachten verlaten hem. Zo
onder de indruk is hij van het visioen. Hij vraagt aan de engel: “Hoe kan
ik met u spreken?” Maar de engel bemoedigt hem nogmaals en geeft hem
kracht.
Ja, als wij ten einde raad zijn, wil God ons bemoedigen en kracht geven
om verder te gaan. Hij laat ons wegen zien waarlangs wij kunnen gaan.
Soms zien we die wegen zelf niet, maar God wijst ze ons aan.
Daniël wordt bemoedigd door het woord van de engel. De engel moet
strijden tegen de machten van het kwaad, eerst tegen de vorst van Perzië
en later, als hij die overwonnen heeft, tegen de vorst van Griekenland.
Hij wordt daarbij gesteund door de engelenvorst Michaël.
De geschiedenis laat een strijd zien tussen God en de satan, tussen goed
en kwaad. Er zijn machten in de geschiedenis geweest, die Gods volk
hebben bedreigd. We kunnen denken aan de wereldmachten: de Babyloniërs, de Perzen, de Grieken en de Romeinen. Gods volk was een speelbal in hun handen. Maar telkens zien we, dat God sterker is dan deze
machten en het pleit wint.
Ook in de toekomst zal er een strijd zijn tussen de volkeren. De satan
zal volkeren proberen te mobiliseren, zodat ze ten strijde trekken tegen
Gods Koninkrijk. In de Openbaring van Johannes lezen we daarvan. Maar
we lezen ook: uiteindelijk zullen God en Christus overwinnen. Hun rijk
van vrede en gerechtigheid zal komen!
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Redactioneel
Kerk op de laptop! En nog iets anders
Wat heb je nodig om kerk te zijn en te beleven? Allereerst natuurlijk: de
Heilige Geest die je doet geloven en die je inspireert! Maar ook mensen
om je heen die met jou het geloof delen. Kerkdiensten. Een groep waarin
je over bepaalde zaken eens flink kunt doorpraten. Een concrete klus
helpt ook altijd erg goed om de dagelijkse praktijk van het kerk-zijn te
beleven. Ook dan ben je echt meelevend!
Of kun je ook nog heel anders kerk-zijn? JA! De Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) is half oktober begonnen met de internetkerk (ja, u
leest het goed.) Als u een computer met internet hebt, kijk dan eens op
www.mijnkerk.nl Je kunt er een korte preek bekijken en beluisteren,
boeiende verhalen van mensen lezen, digitaal een kaarsje aansteken en
geluksmomenten delen. Enzovoorts. De internetkerk heeft natuurlijk
ook een eigen dominee. Dat is Fred Omvlee, die in het verleden ook op
ons eiland heeft gewerkt bij de Marine. Een zeer eigentijdse Dienaar van
het Goddelijk Woord! Op zijn nieuwe ambtelijke stola staan – jawel het Facebook- en het Twitter-teken.
En zo is de PKN aan het pionieren. Wij als kerk nodigen immers maar al
te graag mensen uit om naar ons toe te komen. Naar onze diensten, onze
gespreksgroepen, ons open huis, onze fancy fair. Maar de internetkerk is
een 21e-eeuwse methode waardoor de kerk naar de mensen toe gaat,
daar waar zij zijn. Dat vind ik positief. Al moet je nog wel altijd even zelf
het adres van de website intypen.
En toch…wil ik als beroeps-kerkmens ook graag mensen om mij heen
zien. Hen horen zingen. Hen een hand geven. Interactie en lichaamstaal
ervaren tijdens een gespreksgroep. Maar als je nu amper iets met de
kerk hebt - of als je voor jouw gevoel wel een erg hoge drempel over
moet om een kerkdienst te bezoeken of daar misschien in je eigen beleving niet eens de tijd voor hebt…dan heeft de internetkerk je echt iets
te bieden. Moedig wel van de PKN, zo’n mooi laagdrempelig initiatief!
Dat “iets anders” van hierboven is ons kerkblad. Dit blad, dus. En het
minimale aantal reacties wat wij meestal op het blad ontvangen. Dat zouden we graag anders zien. Kritische opmerkingen en suggesties ter verbetering zijn heel erg welkom!! (en eventueel een complimentje mag natuurlijk af en toe ook…) Interactie, dus!!
We zijn een nieuwe rubriek gestart: BinnensteBuiten. Hebt u ‘m vorige
maand gezien? Wat vond u ervan? Mooie – geheel gratis – reclame voor
de gemeente van de Emmakerk, vond u niet? En een authentiek levensverhaal. We hebben het interview met Karin Mulder graag gemaakt en
geplaatst.
Door uw reacties kunnen we het blad nog beter maken en houden we
ook plezier in ons kerkbladwerk. Mail ons, schrijf ons, bel ons, spreek
ons aan. We zijn blij met en benieuwd naar u / jou, als lezer van dit blad!
Dan nog dit. Het hoofdartikel van dit nummer van ons blad geeft een
totaal andere kijk op het verschijnsel homofilie dan u van mij las in het
vorige nummer van dit blad en nu in het wijkbericht Fortkerk. Ik hoop
dat beide visies u helpen in het helder krijgen van uw eigen standpunt op
dit gebied.
Ten slotte: het nummer van VPG-Nieuws dat begin december verschijnt
is voor TWEE maanden. Rond kerst en de jaarwisseling hebben de redactieleden en de lay-out-mevrouw vrijaf. Best lekker, even in de kerstzon zitten.
Namens de redactie: W. Lolkema
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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:
18 november
Antilliaans Bijbelgenootschap

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

2 Koningen 1:1-18
2 Koningen 2:1-18
2 Koningen 2:19-25
Psalm 101
Lucas 18:9-17
Lucas 18:18-30
Lucas 18:31-43
Lucas 19:1-10
Lucas 19:11-28
Lucas 19:29-48
2 Koningen 3:1-27
2 Koningen 4:1-7
2 Koningen 4:8-37
2 Koningen 4:38-44
Psalm 108
Lucas 20:1-8
Lucas 20:9-19
Lucas 20:20-26

Fatale val
Opvolging
Elisa treedt op
Streven naar volmaaktheid
Hoe kom je het koninkrijk binnen?
Volledige overgave
Blindheid
Uitzicht voor Zacheüs
Eerlijke handel
Benedictus
Lichte verbetering
Noodhulp
Blijde moeder
Voedselhulp
Mijn hart is gerust
Geen antwoord
Toch een antwoord
De mond gesnoerd
Geen God van doden, maar van levenLucas 20:27-40
den.
Lucas 20:41–21:4
Schijn en werkelijkheid
Lucas 21:5-19
Let op
Lucas 21:20-38
En toch komt het goed
Psalm 109
Goed en kwaad
Wel een wonder, geen toverij
2 Koningen 5:1-19a
2 Koningen 5:19b-27 Fatale leugen
2 Koningen 6:1-7
Drijfijzer
Helderziend en blind
2 Koningen 6:8-23
2 Koningen 6:24-33 Zwarte markt
2 Koningen 7:1-20
Verschoppelingen
2 Koningen 8:1-6
Terugkeer

Andere zondagen tot 25 december
Voedselpakketten

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

20 november 12.00 uur
Verschijningsdatum zondag 1
December dit blad is voor twee
maanden

Gods woord van Liefde en Trouw
Gods word from Love and Loyality
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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.
Email: vpgnews@gmail.com
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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/
2-11 ds. W. Lolkema
9-11 rev. L. Warren
16-11 br. D. Lopes
24-11 ds. H. Végh
30-11 ds. W. Lolkema
7-12 rev. L. Warren

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
3-11 rev. L. Warren; Holy Communion
10-11 br. D. Lopes
17-11 Women’s group
24-11rev. L. Warren; Harvest thanksgiving
1-12 rev. L. Warren; Holy Communion
8-12 sis. Y. Isidora

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.

3-11 dhr. br. L. van der Wolde
10-11 ds. W. Lolkema; viering Avondmaal
17-11 ds. W. Lolkema
24-11 ds. W. Lolkema; laatste zondag van
het kerkelijk jaar
1-12 ds. W. Lolkema; doopdienst
8-12 ds. W. Lolkema
Oecumenisch Middaggebed, iedere
eerste en derde woensdag van de
maand, 12.30 - 13.00 uur:
6 en 20 november; 4 en 18 december

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
3-11 ds. H. Végh; gezin-school-kerkdienst
zr. Y. Isidora; papiamentstalig;17.00
10-11 zr. Y. Isidora
17-11 ds. H. Végh
22-11 ds. H. Végh; zangdienst; 19.30
24-11 ds. H. Végh
1-12 ds. H. Végh; Hofi Mani
ds. H. Végh; papiamentstalig;17.00
8-12 br. D. Lopes
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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

733 1628
563 0557
767 9068 res

Wijknieuws Ebenezer Church
Margarita Elisah Hodge Foundation aka Miss Lee
Foundation
The Margarita Elisah Hodge (Miss Lee Foundation) came into being on
July 1, 2008 as a result of the expressed and observed needs of the
Youth of the Church and surrounding communities of the Ebenezer
United Protestant Church. The name “Margarita Elisah Hodge” was
chosen in recognition of the sterling role played by the late community
educator, Mrs. Margarita Hodge, better known as Miss Lee, particularly
as teacher of art and music.
The objective of the foundation is:
To contribute towards the general, educational, cultural, social and
physical development of the community of Curaçao and to assist in
preparing youth, adults and senior citizens to partake in a meaningful
and constructive way in the overall development of the society:
To perform any and all lawful acts which may be necessary; useful; suitable or proper for the advancement of the accomplishment of the objectives of the foundation?
The foundation intends to achieve its objective by way of:
a. Providing musical training and organization of musical groups; b.
teaching of art, handcraft and the display of such; c. teaching of debating and other leadership skills; d. basic and advanced computer training;
e. providing after school support, reinforcement and remedial lessons;
f. teaching of games and sport; g. providing organizing cooking, knitting
and crocheting courses; h. providing organizing care and socializing for
the elderly. The asset of the foundation consists of; fundraising efforts
of members of the Ebenezer Church, subsidies, gifts and donations.
The communities especially targeted are Oranjestraat, Penstraat, Cornet, Cher Asile, Monte Verde, Nieuw Nederland, Kintjan, Steenrijk,
Vredenberg and Marie Pampoen. We believe that through the various
and varied programs offered by the Foundation the Youth will be
equipped with some vital life skills that would enhance the Youth will
their abilities and capacities to function effectively, efficiently and responsibly. This we hope would invest their lives with positive meaning,
value and worth, give to them a sense of pride and confidence as well
as the desire to live purposeful and productive live.
The current activities of the miss lee Foundation are:
Computer Courses for children and adults: After school classes
(homework), Music classes, Cooking classes, Watermelon Bible Club
(Children). The coordinator and contact person of the activities is Sis.
Carla Fernandes tel: 5185468.
Dia di Kultura
On Saturday September 28 2013, the children of the Watermelon Bible Club and the youth of the Ebenezer Young Generation came to-

Deacons:
Br. A. Fernandes
Sr. B. Lester

520 3015

Sr. C. Gosepa
Sexton
Sr. Hilda Leonard

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

D. Martina

gether to celebrate the “siman di kultura” together with members of the
barrio group of Hala Canoa/ Nieuw Nederland. Mr. Egmund Valks was
the MC.
Our guest Mr. Eric La Croes a well known local folklorist and ethnomusicologist, gave the children a description of our cultural identity and
music. The children were enthusiastic, Mr. La Croes also gave them a
workshop of singing, dancing and playing folkloric instruments. They enjoyed and had the time of their life. This afternoon was very instructive
and educational for the children. At the end of the workshop, the children of the Watermelon Bible group made a performance of cultural
dance.
Pan ku stoba, snacks and juice were served and not to forget the kos
dushi!
This was a very educational and wonderful event, which for sure will be
repeated next year.
Sunday school Song Festival
On Sunday October 20 in the afternoon, we had our 25th annual Sunday
School Song Festival.
Sunday school children of the Christian Fellowship, Wesleyan Holiness
Church and of course the Ebenezer Church took part in this activity.
A good crowd attended this tremendous activity of which the focus was
more in participating than competing. The Sunday schools performed as
groups and individually. Indeed we have great young talents in our
Churches. Thanks to all the leaders for this very successful activity.
The Ebenezer Men’s Fellowship
” The Vision of Ebenezer for the next five to six years is to be a life and community transforming Church ministering at the cutting edges of society, exercising a preferential option for and being in solidarity with the poor, marginalized,
downtrodden and vulnerable of our society as to ensure that all might have life
to the fullest. The Mission therefore to make sure that the vision becomes a
reality is to give material, educational. emotional and spiritual support to the
poor, marginalized, exploited, powerless, vulnerable and downtrodden; to exercise care for environment and protection for GOD’S Creation; to provide ample
recreational and entertainment opportunities for all age groups of the Church
and the wider community; to work for the building up of a just and peace loving society”.
The Ebenezer’s Church Year Theme for 2013 is:
“Focusing on People to promote their Emotional, Material, Social and Spiritual
Growth”
According to the president of the Ebenezer Men’s Fellowship (EMF) Bro.
Ralph James, this theme should run as run as a red line in, and characterize any Vision, Mission Statement of our Church, year in year out.
The plans of the EMF for the rest of the year and in 2014 are:
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Organize lectures on topics of general interest
Participate in Church Services and Church events
Participate actively in community activities and projects
Organize social activities for children and elderly.
Ebenezer Women’s Group
The Ebenezer Women’s group will celebrate their 49 anniversary on
November 17th, and they will celebrate this with a special service. The
women’s group has always played an important role in strengthening the
spiritual, material and social aspect at the Ebenezer Church and in our
community.
Praise and Worship Group
The Ebenezer Praise and Worship team has been formed by young
adults and youth. The Worship team is doing an excellent job in leading
the Sunday services with beautiful songs of Worship with a wonderful
singing. Thanks to all participants and leaders of this Worship team.
Hopi bon trabou!
Membership List
The membership list is a continuous exercise to have it completely in
order.
Rev Warren together with other members is working on this and we
now know who the active members and the non active members. Overseas members are also on the list. However there are still a great number of unknown persons on the list. For these persons we need the help
of our members to identify them and if possible give us more information so that we can have their correct contact information in order to
reach them and bring the membership list up to date.
KUrso di musika na miss lee foundation
Entrante 24 di òktober lo bai kuminsá algun kurso di músika ofresé pa
fundashon Miss Lee. E tayer nan di músika ta konsistí di teoria i práktika
riba bo instrumento. Bo ta siña kanta o toka un instrumento tokando
den un banda musikal. Tur hende ta siña lesa músik for di prinsipio.
Fundashon miss Lee a wòrdu funda nan honor di Margaritha Elizah
Hodge òf kariñosamente yama miss Lee. Un gran persona ku a hasi hopi
pa desaroyo edukativo, soshal, kultural I spiritual di espesialmente hóben
nan den bario di oranjestraat, Cher asil, Monteverde, Steenrijk, Nieuw
Nederland, Penstraat etc. Miss Lee tabata un edukador, músiko, un gran
pintor I artista ku ta hopi konosí pa su pintura nan I su arte di traha
pòpchi. Na edat hopi haltu el a tene eksposishon na Kòrsou, Hulanda i
Sint Maarten. Miss Lee a fayesé 5 yüni 1998 na edat di 99 aña. E
fundashon a wòrdu funda dia 1 yüli 2008. Un inisiativa ku propósito di
train hende den aspektonan di desaroyo den bida i pa mehorá nan
abilidat nan. Tambe pa duna sosten edukashonal, soshal, físiko, material i
emoshonal na esnan di ménos rekurso, esnan den nesesidat i tambe
esnan vulnerabel. Tur esaki pa mehorá kalidat i oportunidat nan den bida
pa kada hende individual i pa nos komunidat en general.
Fuera di músika e otro aktividat nan ku Miss Lee Foundation ta ofresé ta:
kurso básiko di kòmpiuter pa mucha I hende grandi, lès pa mucha
despues di skol pa yuda ku tarea di skol,, prepará I kushina kuminda,
kurso di kosementu, obra di man I enkuentro pa 60 plùs.
Lo bai tin 3 sorto di tayer di músika pa adulto riba djaweps, pa hóben
nan entre 12 i 18 aña i mucha nan for di 7 pa 11 aña riba djaweps i
djabièrnè na diferente nivel.
E repertorio ta amplio for di músika Gospel te ku músika popular.
E instruktor lo ta e músiko Hector Sampson, dosente di músika,
areglista, trombonista i perkushonista. Si bo tin un instrumènt o bo tin
gana di toka unu den forma di un banda musikal, inskribí awor mes. E
drèmpel ta hopi abou. Tur instrumento ta bon bini.
E aktividat nan ta tuma lugá den e edifisio Obed Anthony Hall, den e
kura di misa di Ebenezer na oranjestraat. Pa mas informashon yama e
koordinadora Carla Fernandes na 518 5468, sekretaria
Ludmilla Sampson na 527 9173 òf e instruktor Hector Sampson na
6985597
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November:
Sat. 16th
Theological Seminar
Sun. 17th
Women’s Group Anniversary Service
Sun. 24th
Worship Service of Harvest Thanksgiving, Church Anniver
sary & Appreciation
Fri. 13th
Christmas Lunch for Senior Members of Church & Wider
Community
December:
Sun. 15th
Youth & Children Worship Service of Praise & Third Sunday
of Advent & Candlelight Service led by Women’s Group
Fri. 20th
Christmas Dinner for all Church Auxiliaries
Tue. 24th
Christmas Eve Worship Service on Fortplein, Fortkerk
Wed. 25th Christmas Day Worship Service of Thanksgiving
Sun. 29th
VPG Joint Worship Service of Praise at Emmakerk
st
Tue. 31
Watch Night Worship Service
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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
Het was een prachtige ochtend
op zaterdag 5 oktober. Als Fortkerk-Gemeente deden we mee aan de
Fancy Fair van de Tamarijn.
Al gauw was het buiten flink warm. Want de september- en oktobermaanden van 2013 zullen we ons vermoedelijk herinneren als heet.
Maar dat mocht op die zaterdag de pret niet drukken. Bij Lia, Lia, Henk
en Friedeman van Fort kon je een zeer smakelijk ontbijt kopen. En
Andre Lorier en ik verkochten mooie boeken; meters boeken hadden
we voor de verkoop gekregen van mijn collega Rob van Buiren (masha
danki!) Dat waren de Fortkerk-activiteiten. Voor onze Fortkerkwijkkas was er in totaal (na aftrek van alle kosten) NAF 1352 over, incl.
NAF 260 van verkochte boeken.
Er is in de dagen voor (en tot en met) 5 oktober heel wat nagedacht
en aangestuurd en afgesjouwd. Allerlei mensen zou ik daarvoor willen
bedanken. Maar wie het hardst heeft gewerkt is (denk ik) toch wel onze diaken Lia Vliegenthart, bijgestaan door haar man Henk. In haar
bedank ik graag alle medewerkers aan deze activiteit. Ook degenen die
de ontbijttickets hebben verkocht!
Daarnaast was er nog meer te doen. Het bestuur van de Tamarijn verkocht –om de eigen financiën te spekken en om spullen kwijt te raken boeken. Ook een heel aantal kinderboeken. Er was een dame die
mooie potten verkocht. En het beheerdersechtpaar van de Tamarijn
deed redelijk goede zaken met de verkoop van consumpties e.d.
En de opkomst? Die was vrij goed. Had – denk ik - wel beter gekund.
Maar goed. Rond kwart over een kwam er niemand meer. Toen was
het duidelijk nog warmer dan toen ik ’s morgens vroeg bij de Tamarijn
aankwam. Dus zeiden we toen tegen elkaar: het is mooi geweest. En
het was mooi!
Een week later…
dat hoef ik u niet te vertellen…was het zaterdag 12 oktober. Vanaf half
zes in de namiddag hield de jeugdraad een Dutch Treat voor jongeren
van 12 t/m 18 jaar. En wel op het strand van Marie Pampoen.
Het was vooral relaxed. Eerst een gebed door een van de jongeren. En
daarna: beetje chillen, zoals we dat tegenwoordig noemen. Wat drinken, een hapje. Elkaar ontmoeten. Vooral dat laatste, daar gaat het om.
En dan binnen de setting van de kerk. Het is een laagdrempelige vorm
van gemeenteopbouw voor jongeren.
Even iets terug in de tijd: op de VPG-jeugdraad zaten we eerst wel wat
glazig te kijken toen Luna (het allerjongste lid van de jeugdraad) met
het idee kwam. Wat is dat, Dutch Treat? Letterlijk: een Nederlandse
traktatie. Je neemt allemaal iets simpels te eten en te drinken mee en
trakteert dus als het ware elkaar. En dat gebeurde.
En er was nog iets. Want jongeren van het eiland die de zee zien, willen – nee MOETEN – zwemmen! En ook dat gebeurde. Dus hebben
we wel tegen elkaar gezegd: een volgende keer maken we er iets meer
een activiteit van de hele groep van. Al doende leert men. De Dutch
Treat wordt dus vast nog eens herhaald. Best leuk, zo’n gezamenlijk

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

relax-moment op de vroege zaterdagavond. En we hebben ook plannen voor een volgende Baaidag.
Als kerkenraad
denken we na over andere methoden om financiën te genereren. Een
methode die je daarvoor kunt gebruiken is een dienstenmarkt. Dat wil
zeggen: gemeenteleden bieden vanuit hun deskundigheid of vanuit hun
hobby vrijwillig hun kundigheden aan en iemand anders maakt daar gebruik van. Degene die deze ‘dienst’ ontvangt, betaalt daarvoor aan degene die de dienst levert. En die staat zijn / haar ‘loon’ weer af aan de
kerk.
Voorbeelden? Je kunt goed kleding naaien en geeft een naailes aan een
paar mensen (die daar dus voor betalen). Uit mijn eigen ervaring: je
kunt leuk muziek maken en geeft een concertje (of een muziekles) . De
opbrengst van de naailes en het concertje of de les gaat naar de kerkelijke financien. Of je bent goed in juridische zaken en stelt je een ochtend beschikbaar voor juridisch advies (als het geven van zo’n advies
tenminste op vrij korte termijn mogelijk is.) Een bijles wiskunde of
Frans? Er zijn heel veel dingen te bedenken. Want eigenlijk iedereen
kan wel iets. Enzovoorts, enzovoorts.
We moeten dit als kerkenraad nog wel goed in het vat gaan gieten.
Want u begrijpt misschien wel dat ik al schrijvend ook wat hardop zit
te denken. Maar misschien kunt u (jij) vast eens nadenken over datgene
wat je goed kunt of graag doet en wat je / u wilt inbrengen. Samen
staan we sterk! Wordt dus vervolgd.
Zaterdagmiddag 23 november, vier uur: 40-65
jaar
Er eventjes uit…dat deden we op woensdag 13 maart met een hele
groep gemeenteleden van 65 jaar en ouder. En het was bere-gezellig.
Op diezelfde dag werd in Rome een kardinaal uit Argentinie gekozen
tot nieuwe Paus. Het was dus in meerdere opzichten een bijzondere
dag!!
Ja, maar wij willen ook! zei een vijftig-plusser tegen mij. En de wijkkerkenraad Fort zei: leuk idee. Want zo kunnen we elkaar informeel ontmoeten. En da’s heel goed voor het gevoel van samen kerk-zijn. Dus
gaan we op zaterdagmiddag 23 november een culturele wandeltocht
maken door Scharloo en Fleur de Marie. Deze tocht is bedoeld voor gemeenteleden van 40 tot 65 jaar. We vertrekken om VIER UUR vanaf het
Maritiem Museum (Van der Brandhofstraat 1, Scharloo-Abou) en zijn
ongeveer twee uur onderweg. We lopen onder leiding van dhr. Jan
Rijnsburger. Tijdens de wandeling hebben we een consumptie en een
likeurproeverij. Lijkt me heel leuk. Toen Koningin Beatrix twee jaar
geleden Fleur de Marie bezocht, dacht ik: dat zou ik ook wel eens willen zien. Nou, nu kan het.
In de folder over de wandeling lees ik: De historische wijken Fleur de
Marie & Scharloo zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van
Curacao en voor Willemstad in het bijzonder. (Ze zijn als wijk heel
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verschillend. Maar)… wat deze schijnbaar onverenigbare wijken gemeen
hebben was een ongebreideld vertrouwen in de toekomst van Curacao.
De kosten zijn 20 NAF per persoon, te betalen aan het begin van de
wandeling. Ik moet nog even in overleg met de wijkkasbeheerder om te
vragen of er misschien ook een deel van dit bedrag uit de kas kan komen. Met degenen die na de wandeling om zes uur zin hebben gaan we
nog wat drinken in de buurt van het Museum.
Aanmelding van tevoren is nodig: graag voor maandag 18 november bij
ondergetekende, het liefst via E-mail (adres: zie boven dit wijkbericht) en
met vermelding van het aantal deelnemende personen. Wilt u (je) kinderen meenemen, bedenk dan even goed of zij twee uur rustig wandelen
aan kunnen.
Bon Bini!
En nog steeds gaat ze ervoor,
Chantal de Kruif – Jilesen. Haar genezing in Nederland na het ernstige
ongeval eind juli kost veel tijd.
En voor het bedrijf wat ze hier op het eiland samen met haar man Hans
leidt, begint nu het hoogseizoen…
Heel verrast was ze toen Hans een paar weken geleden onverwacht
voor de deur van haar ouderlijk huis stond. Dat helpt natuurlijk wel
enorm om weer nieuwe moed te vatten! Wie haar kent, leeft met haar
mee, denkt aan haar, bidt misschien wel voor haar… Immers, zegt een
bekend lied: De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn
gemaakt.
Wil je (u) een inspirerend mailtje sturen? chantal.dekruif@funbini.com
En laten we ook haar man en kinderen (Recompensapark 41) niet vergeten!
Huwelijk
Op zaterdag 30 november trouwen Faye Nisbeth en Randolph van Eps in
een kerkdienst in de Fortkerk.
De dienst begint om 15.00 uur en wordt geleid door mw. ds. G. Berkel –
Larmonie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. We
wensen het bruidspaar een feestelijke dag toe en een gezegende, zonnige
toekomst.
Bij de diensten:
Op 10 november hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. En op 24
november gedenken we de gemeenteleden die in het kerkelijk jaar 201213 zijn overleden.
Op 1 december begint de Adventstijd. Op die zondag wordt Danilo Rocco Santine gedoopt,
Kaya drs Oy Sprock 64. We wensen de familie Santine-Vinck een feestelijke en inspirerende zondag toe.
Activiteiten
De Taize-zanggroep repeteert weer op dinsdag 5 november van 19.00
tot 20.30 uur te Brakkeput.
De kring Tamarijn is op dinsdag 5 november om tien uur vm. En de
kring Zeelandia komt bijeen op maandag 18 november om tien uur vm.
Het oecumenisch Middaggebed in de Fortkerk is op de woensdagen 6 en
20 november om 12.30 uur.
De gespreksgroep Meer komt bijeen op donderdag 7 november om
19.45 uur.
Op zaterdagmorgen 9 november is er in de Fortkerk een bijeenkomst
voor alle VPG-ambtsdragers. En wel van negen tot twaalf uur. Deze zal
gaan over moderne vormen van slavernij.
Op maandagavond 11 november start de belijdeniscatechese in de vergaderzaal van de Fortkerk. Tijdstip: 19.45 uur. Ik heb hier al eerder over
geschreven. Je (u) kunt hier ook aan meedoen als je nog niet besloten
hebt of je in 2014 belijdenis gaat doen. En je (u) kunt je nog aanmelden.
Of anders kun je gewoon komen op 11 november. We stellen samen de
tijden en plek van samenkomst vast voor de bijeenkomsten die volgen na
11 november.
Deze kopy
schrijf ik op 18 oktober, voordat ik zondagmiddag de 20e naar Colombia
vertrek. Daar hoop ik in tien dagen zo’n negentien gevangenen met ne-
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derlands paspoort te bezoeken. En wel op allerlei plekken in het land. Ik
hoop u daar in het december-nummer van dit blad iets over te vertellen.
Voor het vorige nummer van dit blad schreef ik een hoofdartikel over
het lezen van de Bijbel. Naar aanleiding daarvan kreeg ik de vraag wat
mijn idee is over de acceptatie van onze homofiele medemens.
Omdat dat niet het hoofdonderwerp was van het artikel heb ik die vraag
daar niet beantwoord.
Een heel kort antwoord, aanknopend bij mijn artikel van oktober: zoals
ik schreef, moet je de heftige en pijnlijke teksten over homofiele mensen
plaatsen in de tijd waarin ze zijn geschreven. En je moet tevens beseffen
dat in Christus de Wet (de Thora) en de geboden zijn opengebroken,
zie Efeze 2: 15. In Christus is het liefdegebod immers tot volle wasdom
gekomen. In Hem is de Wet niet afgeschaft maar wel aan het licht gekomen in zijn eigenlijke betekenis. Sindsdien mogen we onze naaste bezien
door de ogen van Christus, vol van genade. Door gesprekken met homofiele en lesbische mensen (vooral in en na mijn studietijd te Amsterdam) heb ik in de loop van de tijd geleerd hen volledig te accepteren
zoals ze zijn. En natuurlijk valt hierover veel meer te zeggen dan nu op
deze plek mogelijk is.
Terug van een korte vakantie
in Florida USA zei iemand tegen mij: Het weer was daar veel lekkerder dan
hier op het eiland! Als Hollander denk je dan al gauw: het was daar dan
zeker warmer, zonniger?! Maar dat bedoelde zij niet. Het was in Florida
heerlijk koel! ’s Avonds een vestje aan, geweldig.
Twee werelden. Wat is het toch boeiend om hier te wonen.
Ten slotte
een vriendelijke groet aan jou en u.

Advent- en kerstproject kindernevendienst
De kindernevendienst gebruikt de serie “Kind op zondag” om invulling
te geven aan de bijeenkomsten. Elk jaar wordt een advent- en kerstproject aangeboden, zodat de viering van advent en het Kerstfeest extra
luister kan worden bijgezet.
Dit jaar is ervoor gekozen om de sterke vrouwen in het geslacht van
Jezus te belichten. In de voorbereiding op de komst van het kindje
wordt immers ook aandacht besteed aan de voorouders. Net als wij
tegenwoordig ook doen bij het invullen van een babyboek. De belangrijkste vrouw blijft natuurlijk Maria, de moeder van Jezus. Maar de stamboom van Jezus kent vele sterke vrouwen die een belangrijke rol hebben
gespeeld in het Oude Testament. Vier van deze vrouwen worden in de
adventsperiode in het zonnetje gezet.
De kinderen kunnen een poster maken van elke vrouw, ook zullen zij
een symbool voor elke vrouw de kerk binnenbrengen en daarover iets
vertellen. In onderstaand schema wordt de belangrijkste informatie kort
weergeven.
Het is een mooie gelegenheid om de kinderen ook aandacht te laten
besteden aan hun eigen geschiedenis en belevingswereld. De meisjes van
nu zijn immers de sterke vrouwen van de toekomst!
Iliana Schotborgh
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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
(kerkvoogd)
Br. R. Buist

Diakenen:
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

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

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

690 4665
522 0030
668 5785
868 0775

Ds. H. Végh

We zijn alweer een flink eind op weg naar het einde van dit jaar. Het is
altijd een bijzondere tijd. Aan het eind van het kerkelijk jaar gedenken
we hen, die ons ontvielen. Daarna volgt de periode van Advent. We
bereiden ons voor op het kerstfeest. De kinderen van de kindernevendienst hebben in deze periode een speciaal project. We hopen op een
fijne Adventsperiode, waarin we ook weer bekende liederen zingen.

ten.

Ook in de maand november hebben we in onze Emmakerk de nodige
activiteiten. We ontplooien die om samen gemeente te zijn, ook door
de week. We zijn niet alleen op zondag gelovigen. Ook door de week
mogen we God loven en prijzen. Ook door de week mogen we zijn
Woord bestuderen. Door al deze activiteiten kan ons geloof gebouwd
worden en ons gemeentezijn versterkt. We zijn niet alleen individueel
gelovige, we zijn als gelovige ook deel van een collectief: de gemeente.
Christus heeft zijn gemeente niet voor niets gesticht. Het geheel van
de gemeente is er om de lofzang gaande te houden en elkaar te versterken in het geloof. Daarom nodig ik u uit voor de volgende

Ban Topa
Op 2 november a.s. is er een Ban Topa in de kerktuin. U kunt uw spulletjes verkopen. Er wordt van u een bijdrage gevraagd van Naf 25,00 ten
bate van de Emmakerk. De ban Topa is van 8.00 tot 12.00 uur. Deze Ban
Topa wordt elke maand gehouden. De volgende is op 30 november.

Activiteiten:
Gebedsgoep
Elke dinsdag komen we samen in de consistorie van 19.00 tot 20.00
uur. We bidden God voor kerk en wereld, voor anderen en voor onszelf. Naast het gebed is er ook gezang en Schriftlezing.
Catechisatie
Elke week is er op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur jongeren- catechese. We komen bijeen in de consistorie.
Belijdeniscatechisanten kunnen zich bij mij opgeven.
Bijbelstudie
Een is in de 14 dagen is er op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur Bijbelstudie. We komen bijeen in de consistorie. Op het ogenblik zijn we
bezig met de afronding van de bespreking van het boek Openbaring van
Johannes, het laatste Bijbelboek. Daarna gaan we de Handelingen der
Apostelen bespreken. Dit boek is geschreven door Lucas en wordt
gezien als een vervolg op zijn evangelie. De data zijn: 7.11 en 21.11.
Cursus pastoraat
In het kader van de beknopte cursus theologie voor gemeenteleden
geef ik nu een cursus pastoraat. Hoe breng ik een pastoraal huisbezoek? Hoe zien we naar elkaar om? Belangstellenden zijn van harte
welkom. We komen eens in de 14 dagen op donderdag bijeen in de
consistorie van 19.30 tot 21.00 uur. De data zijn: 14.11 en 28.11.
Seniorenmorgen
Op 11 november a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen van
9.30 tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte, we bidden en we zingen. We mogen God en elkaar ontmoe-

Zangdienst
Op 22 november a.s. is er weer een zangdienst. We beginnen om 19.30
uur in onze Emmakerk. We zingen bekende liederen, er zijn Schriftlezingen en een korte mediatie. Liederen kunt u opgeven bij mij.

Bij de diensten
Op 3 november a.s. is er een Gezin-School-Kerkdienst in onze Emmakerk. Deze keer zullen de kinderen van de Marnix basisschool meewerken. Thema is: “Genoeg” naar aanleiding van 2 Kon. 4:1-7. In dit verhaal
helpt de profeet Elisa een arme weduwe. Neem uw kinderen en kleinkinderen mee. Iedereen is van harte welkom!
Op 17 november a.s. zingt het voorzingkoor weer een lied voor. Wilt u
zich voegen bij dit koor? Geef u dan op bij zr. Jet Baank. We kunnen nog
wel enkele deelnemers gebruiken.
Op 24 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan
hopen we onze overledenen te gedenken. Er worden kaarsen gebrand
ter hunner gedachtenis, maar ook ter herinnering aan het licht van
Christus, dat schijnt in deze wereld. Hij heeft de dood overwonnen en
wil met zijn licht schijnen in deze wereld.
1 december is de eerste zondag van Advent. We hebben dan een hòfidienst in Hòfi Mani. Er zal nog uitgelegd worden waar dat precies is. We
beginnen deze dienst om 10.00 uur. Aansluitend is er een gemeentezondag.
Op 3 november en 1 december zijn er weer papiamentstalige diensten.
We beginnen om 17.00 uur in onze Emmakerk. Op 3 november hoopt
zr. Yvonne Isidora voor te gaan, op 1 december hoop ik voor te gaan.
We hopen op fijne en gezegende diensten met elkaar.
Onze zieken
Br. Benno van Leeuwen ligt nog in het Sehos. De mogelijkheden worden
onderzocht, dat hij weer naar huis kan en daar verzorgd kan worden. Br.
André Beeker moest geopereerd worden na een val. We wensen al onze
zieken Gods nabijheid toe.
Ambtsdragersdag
Op 9 november a.s. is er weer een ambtsdragersdag, deze keer in de
Fortkerk. We komen van 9.00 tot 12.00 uur bijeen. Het thema is: moderne slavernij. Dit wordt ingeleid door rev. Leander Warren. Daarna is
er discussie. U kunt u opgeven bij de voorzitter van uw wijkkerkenraad.
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Nieuwsjet
Jet Baank
ZANGDIENST
Op vrijdag 27 sept zijn we gestart met onze zangdienst. Het was weer
heel fijn om de Heer te loven en prijzen met mooie liederen. Ook te
luisteren naar Zijn Woord en naar de meditatie. De groep is niet groot,
maar er wordt gezongen alsof er een volle kerk zit.
SENIORENOCHTEND
Zoals iedere tweede maandag van de maand, zaten we de 14e ook weer
met een gezellige groep in de consistorie te zingen, te luisteren naar
God’s Woord en de discussie daarna, zeer belangrijk om de
gedachten van de anderen te horen. Dit alles onder het genot van een
kopje koffie, thee met wat lekkers erbij. Daarna wat fris en een pastechi.
U bent van harte welkom om erbij te komen.
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nog; het lag onder de kast.” Duidelijk een overwinning!!
Steuntje: Een kleine zonde zal , net als een steentje in je schoen, maken
dat je moeilijk loopt op weg naar de hemel.
Warme Christelijke groetjes
vanuit de Kerkenraad,
Jet Baank.

DIAMANTEN BRUILOFT
Op 9 november 2013 hopen André en Juliëtte BEEKER hun
Diamanten bruiloft (60 jaar) te vieren met Gods genade.

JONGELUI
Jullie werken aan je eerste echte rapport, je kerstrapport. Heel belangrijk, als dit goed zit, glijdt het jaar makkelijk verder. Is dat niet zo, dan
moet je onvoldoendes ophalen en dat is niet makkelijk hoor.
Dat is dubbelhard eraan trekken, zo jammer. Ga ervoor, ga voor dat
eerste rapport met zoveel mogelijk voldoendes. Die hoef je dan alleen
maar mooier te maken.
ZIEKEN/BEJAARDEN
Hoe gaat het met U? Goed uit te houden met de warmte? Vergeet u niet
te drinken? Als het kan, acht glazen water per dag he? Niet alles in één
keer natuurlijk, verdelen over de hele dag. Mijn moeder zette
die acht glazen ‘s morgens klaar en ‘s avonds stonden ze er nog. Soms
stonden er nog zeven of zes, zo moet het niet he?? Klaarzetten is nog
geen drinken, he lieve mensen??
ZONDAG 20 oktober
Feest bij Emma. Zr. Sumeria Michelle Portillo-Sookdeo heeft haar geloofsbelijdenis gedaan en daarna is ze
gedoopt. Echt een
hoogtijdag!!
Op
onze eerste Open
Dag in 2011 is zr.
Michelle met haar
gezin (man en kids)
naar de Emmakerk
gekomen. Ze hadden ons persbericht
in de krant gelezen,
ze wonen op Boca
Sami. Ze voelden
zich gelijk thuis bij
ons en nu deze hoogtijdag. Ze ging als kind met haar tante naar de kerk
en zie, na jaren is het zaadje gaan groeien. Voor zaadjes (ook van geloof)
is er altijd hoop, lieve mensen.
EEN OVERWINNING
Op een avond gaf mam aan Brian van zeven twee dubbeltjes en zei:”Kijk,
de ene is voor je zendingsbusje en het andere is voor jou”. Een poosje
later kwam Brian bij zijn mam. “Mijn ene dubbeltje is weggerold en ik
kan het niet meer vinden”. “En welk dubbeltje is nu weg?” vroeg mam,
dat van het zendingsbusje of je eigen?” Brian dacht even na en zei: “Mijn
eigen dubbeltje heb ik nog, het andere is weg”.
“Hoor eens”, zei mam, “het is laat, je moet naar bed. Maar vertel me
morgen nog eens, welk dubbeltje weg is”. Met een ernstig gezicht ging
Brian naar boven; ’t was duidelijk dat hij nadacht. En de volgende morgen, vroeger dan anders, kwam hij bij mam en riep: ”Nee, mam, “t was
mijn dubbbeltje dat weg is, dat van de zending heb ik nog”.
“Dat dacht ik wel”, zei mam blij. “Maar, kijk jouw dubbeltje is er ook

IN MEMORIAM
SYLVIA HYACINTH WEIJER-LEJUEZ
Na enkele weken in het ziekenhuis gelegen te hebben en na een paar
dagen te hebben verbleven in het verpleegtehuis “Betèsda” is zr. Sylvia
Weijer-Lejuez op 27 september j.l. van ons heengegaan. Ze was 91 jaar.
Zr. Weijer heeft geen gemakkelijk leven gehad. Ze heeft veel geleden.
Haar eerste huwelijk liep uit op een scheiding. Haar dochter Anneke
overleed ten gevolge van een vliegtuigongeluk. Haar man overleed. Ze
moest het auto-ongeluk van Frits meemaken en later de ziekte van Nico.
Maar bij dit alles ondervond ze een grote steun aan haar geloof. Dat
heeft ze me vaak verteld, toen ik bij haar op bezoek was. Ze vertrouwde
op Jezus, zoals ze het zei. Ze was een meelevend lid van de kerk. Toen
het nog kon, woonde ze de kerkdiensten bij, o.a. in de Emmakerk. In
deze kerk was ze ook diaken. Met liefde deed ze dat werk.
Zr. Weijer werd op 4 mei 1922 geboren op St. Maarten. Later ging ze
werken op Aruba als medisch secretaresse. Hier op Curaçao heeft ze
ook hard gewerkt om haar gezin te onderhouden. Zo was ze betrokken
bij een toeristische organisatie, ze was verpleegster, ze werkte op een
kippenboerderij en bij een videotheek. Ze was altijd sportief.
Op 3 oktober j.l. namen we definitief afscheid van haar in en dienst van
Woord en gebed in het rouwcentrum van El Tributo in Otrobanda. In
deze dienst lazen we Psalm 23. David is hier aan het woord. Ook hij had
het vaak niet gemakkelijk. Hij werd belaagd door vijanden en hij had zijn
moeilijkheden. Maar hij vertrouwde in dit alles op de Heer. De Heer
was zijn herder, die hem leidde naar groene weiden en koele beken.
Ook al ging hij door een dal van diepe duisternis, God vertroostte hem
met zijn stok en zijn staf. In het Nieuwe Testament noemde Jezus Zich
de goede herder. Door zijn lijden en sterven opende Hij de weg naar
het Vaderhuis. Als gelovigen mogen we die weg gaan. Na de dienst werd
zr. Weijer begraven op de begraafplaats Bottelier.
God trooste haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere
familie.
Ds. Hans Végh.
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Kerk-en-Jeugd
Jeugdpredikant: vacature
Jeugdraad: Farida DaCostaGomez,
zie p. 14 (Centrale Kerkenraad)

The Journey
Sheena and Egmund Valks
Guyana Responsible Parenthood Association Camp 2013 –
(August 14 – August 18, 2013)
GRPA Camp 2013 Volume II
Genesis 16:1-5
16 Now Sarai, Abram’s wife, had borne him no children. But she had an
Egyptian slave named Hagar;2 so she said to Abram, “The LORD has kept
me from having children. Go, sleep with my slave; perhaps I can build a
family through her.”
Abram agreed to what Sarai said. 3 So after Abram had been living in Canaan ten years, Sarai his wife took her Egyptian slave Hagar and gave her
to her husband to be his wife. 4 He slept with Hagar, and she conceived.
When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. 5 Then Sarai said to Abram, “You are responsible for the wrong I
am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is
pregnant, she despises me. May the LORD judge between you and me.”
With these verses we started one of our topics about sexuality in
groups. Seeing this from the biblical prospect, you would say this is
something very hard to imagine yourself in such a situation. But when
you look at it from the other side it was Sarai herself that said to Abraham to go and sleep with Hagar to see if he can still have a family. Also
knowing they were all human beings, it was understandable that there
would be jealousy coming from Sarai, seeing it was another woman that
gave Abraham what she couldn’t. Conclusion: Always think about decisions you make, so your decisions won’t affect your life.
Another part of that topic was a lecture we got from one of the professionals that came to visit the camp. There she talked about engaging in
sexual activity. The consequences that were mentioned the most were:
Pregnancy, STI’s / STD’s (Sexually Transmitted Deceases) and HIV /
AIDS. The motives of engaging in sexual activity that were mentioned
the most were: Pleasure, Satisfaction, Orgasm, Money and a funny one
Exercise. After a while of giving personal opinions, the lady asked who of
us stand in front of a mirror and look at our self. So she gave us a “job”
for when we came back home in order to get to know our body. “Go
home and stand in front of the mirror 20 minutes and even talk to the
person you see there. You will get to know your body in a better and
healthier way.”
She also talked about things young people get confronted with when no
one can give them information. For example: peer pressure, early sexual
activity, drugs / alcohol, identity struggles and gadgets. But when we are
exposed to the appropriate and accurate information we can have
healthier choices, delayed sexual activity, better protection for our self,
make informed decisions and help protect those who are already sexually active.

The second lecture we got was about family planning. What is family
planning? “Sitting together as a family, discussing different topics, looking
at financial issues and making plans for the future.” Another question we
got was: “How does it help an individual?” The answers: “It gives you an
objective in life, you will know what you want and you will go after it as a
family and last but not least you’ll grow as a family!”
After that we got an explanation about the female and the male genital
parts. Then about the different contraceptives you can use for protection. There are so many different types of contraception available that
you should be able to find the right method for you. But you may have
to try several different things before you choose the one you like most.
We have reached the stage where unplanned pregnancies really should
be rare, because of the range of good methods of birth control. At present, there are about 14 reliable ones. Some contraceptive methods are
more effective in preventing pregnancy than others, while only condoms
offer any protection against sexually transmitted infections.
The last lecture we had was with Ms. Paula Sampson and it was about
the rights we have as human beings. We were asked what we thought
our rights were and we got a few from her too. As human beings we
have the right to a name, education, to vote, equality and disclosure,
freedom of speech, access to free health care, choice of abortion, marriage, protection, sexual orientation, information, work and the right to
decide how many children you want.
Before the session ended we got to say what we want in a partner. A
few of the answers were: values, morals, religion, culture, financial resource, a good personality, compromise and last but not least the most
important one acceptance!
That was a compilation of the topics we discussed at the GRPA camp.
TEAM!! Together Everyone Achieves More!!
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BinnensteBuiten
Marjan Lolkema

Een foto toont de buitenkant van iemand. Een gesprek laat wat van de binnenkant zien. In deze nieuwe rubriek belichten we beide kanten van iemand die je
zomaar in de kerk kunt tegenkomen.

KINDEREN AAN HET WOORD

Relaxen voor God
Maïra Levestone, 58 jaar, ongetrouwd, werkt met kinderen.
Geboren en opgegroeid op
Curaçao. Paar jaar in Nederland
geweest, maar daar kreeg ze een
natte neus en zere vingers van
de kou, dus teruggekomen naar
het gezellige Curaçao, waar je
warme, frisse lucht inademt.

Met Maïra zit je meteen in een levendig gesprek. Daar geniet ze van. ‘Ik
praat altijd met de ouders van de kinderen waar ik mee werk over wat
goed is voor de kinderen. We moeten een goed voorbeeld voor ze zijn.
Mijn moeder is dat ook voor mij geweest.’
Als kind woonde Maïra in de Oranjestraat. Ze ging altijd naar de zondagsschool in de Fortkerk. Ze herinnert haar moeder als iemand die altijd uit de Bijbel las. ‘Als ik nu de Bijbel lees, hoor ik mijn moeder zeggen
wat je moet doen, goede dingen en niet de slechte dingen.’ Ik heb dit
jaar belijdenis gedaan. Domi vroeg mij of ik mee wilde doen met belijdeniscatechesatie. Er ging een lichtje aan in mijn hoofd: ik zie mijn moeder
in een witte jurk in de Ebenezer Church toen zij 57 jaar was –net als ik
op dat moment – belijdenis doen en ja zeggen. Nu is het mijn tijd om ja
te zeggen tegen God.’ ‘We hadden een hele leuke belijdenisgroep, we
konden goed praten over het geloof. Iedereen luisterde naar elkaar en
vulde elkaar aan. Heel mooi. En de dienst was een feest. Echt mooi...’ ...
ze valt even stil in herinnering.
Mijn geloof is voor mij alles. Mijn God is mijn advocaat, hij pleit mij vrij.
Ik bid voor de kinderen, mijn familie en anderen, dat ze niets gebeurt’.
Als ik vraag wat voor haar een belangrijk moment is geweest in haar geloofsleven vertelt ze meteen over die oudejaarsnacht, dertig jaar geleden. Ze stond onder de douche en hoorde de klokken het nieuwe jaar
inluiden. ‘Zonder dat ik het wist was er alweer een jaar om. De volgende
dag zag ik een groot gebouw wat ik niet kende. Ik vroeg wat daar was en
het bleek een kindercreche te zijn. Ik ging daar vragen en op 13 januari
begon ik daar te werken, mijn eerste baan! Dit heeft mij vertrouwen gegeven dat God helpt’.
De kerk is belangrijk voor mij: relaxen voor God en luisteren naar de
preek. Ik herken dingen uit mijn eigen leven, door de preek. Ik wil dat de
kerk aan de mensen een goed gevoel geeft en dat kan door gastvrij te
zijn en belangstelling te hebben voor elkaar’. Als hulpkosteres, koffiedame en wekelijkse kerkbezoekster zal Maïra met haar kwaliteiten daar
zeker haar steentje aan bijdragen.

Welke zin kom je tegen als je het doolhof door loopt? Mail de oplossing
naar VPGnews@gmail.com.
Wie wil de kinderrubriek verzorgen?

Liber
Ilse Risseeuw– Winkel

… liber …
eko ta konfirmá zonido di un gritu
kontenido konsentrá …
den airu di mas puru
den un mundu duru
seru haltu, seru di mas friu,
un yònkuman ta kanta
kanta su kurason for di su garganta …
“ mi ke biba ! “ , e ta grita
… biba … biba …
“ mi ke biba mi mes bida ! “
ami, hende homo liberá
liber pa mi derechi !
ta kén bo ta pa impedimi ?
i leu ayá eko ta kontestá
… ken bo ta … ken bo ta …
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Kerkvoogdij
Geef om uw kerk

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
Aan het begin van de maand oktober heeft de Kerkvoogdij de januari
2013 tot en met augustus 2013 cijfers besproken. Allereerst zijn we tevreden met het feit dat we nu zover zijn: gedurende het lopende jaar
binnen een redelijke termijn inzicht in de cijfers en daarnaast maandelijks
een overzicht van de bankstanden. Met enige regelmaat worden deze
cijfers bovendien gedeeld met de Centrale Kerkenraad.
In het kort kunnen wij melden dat de inkomsten 7% tegenvallen, maar de
kosten vallen 6% mee. Per saldo lopen we dus iets achter op de begroting. Daarbij vallen vier posten op. Ten eerste: de jaarbijdragen graven
blijven fors achter, hier wordt dan ook extra aandacht aan geschonken
door de medewerker van het Kerkelijk Bureau. Daarnaast zullen wij wellicht strenger moeten gaan optreden bij het niet betalen van deze gelden.
Ten tweede: de personeelskosten vallen fors hoger uit, maar dit wordt
deels verklaard door de huur september die al betaald is in augustus en
verder zijn er enkele niet begrote kosten zoals een verhuizing van een
predikant terug naar Nederland en het oplossen van enkele issues uit het
verleden. Ten derde: de huisvestingskosten vallen lager uit dan begroot,
dit is dan ook (helaas) het middel om momenteel de lagere inkomsten te
compenseren. Wij zouden het graag anders zien, maar kunnen het niet.
Ten vierde: de Overige algemene kosten zijn fors hoger vanwege beperkte informatie op de RBC bankafschriften (hier wordt aan gewerkt
door het Kerkelijk Bureau) en de aflossing aan de diaconie van een oude
lening. Tenslotte is het verheugend om te constateren dat de kerkelijke
bijdragen stijgen ten opzichte van de begroting en vorig jaar. De in gang
gezette actie Kerkbalans is tot op heden redelijk succesvol.
Verder is de Kerkvoogdij onlangs met GGZ een verlening van de huur
van de Emmakerk pastorie en de Flamboyant overeengekomen. Er is een
contract voor nog eens 3 jaren getekend en een optie tot tussentijdse
opzegging is ook opgenomen op verzoek van de huurder. Naast dit langlopende contract is de Kerkvoogdij ook voorzichtig gestart met het opstellen van de begroting 2014. Aan de Centrale Kerkenraad zijn diverse
vragen gesteld over beleidsrichtingen en algemene uitgangspunten. De
antwoorden daarop zullen de komende periode gebruikt worden om de
begroting 2014 op te stellen en te streven naar een aanzet tot een meerjaren-onderhoudsplan.
Met het bovenstaande hoop ik u enig inzicht te hebben gegeven in wat er
speelt op het vlak van de financiën van de kerk en hoe het gaat met de
middelen die u geeft aan uw kerk.
André Lorier
Voorzitter Kerkvoogdij VPG

Diakonie

Van de voorzitter
Lia Vliegenthart
Langzaam aan naderen wij het eind van het jaar. U weet het , de tijd van
de kloppende harten en het stilletjes beginnen nadenken wat het komende jaar ons zal brengen. Elke eerste zondag in de maand wordt er gecollecteerd voor de voedselpakketten. Op 18 november gaan wij nog collecteren voor het Antilliaans Bijbelgenootschap, maar vanaf 25 november
t/m 30 december is de deurcollecte bestemd voor de kerstpakketten.
Is dit nodig? Waarom extra kerstpakketten? De ontvangers van de voedselpakketten krijgen met Kerst een extra pakket. In het extra pakket zitten o.a. wat koekjes, een pak bloem, wat blikjes groenten, eieren, allemaal ingrediënten om hun eenmaal per jaar een beetje extra te verwennen. Dit kunnen wij doen dankzij uw gaven! Wij kunnen het niet vaak
genoeg vertellen: zonder de collectes zou dit allemaal niet mogelijk zijn!
Wij zien erop toe dat de pakketten bij de juiste personen terecht komen. Wij zijn nog steeds druk bezig de ontvangers opnieuw te benaderen om te kijken of er veranderingen zijn in de leefsituatie. Dit gaat niet
zo snel. Wij gaan met twee personen op weg om de ontvangers te bezoeken. Afspraken maken, kijken welke routes je kunt combineren, maar
vaak wordt zo’n afspraak ook weer afgezegd omdat men verhinderd is.
Deze bezoeken zijn bittere noodzaak.
We krijgen ook nieuwe aanvragen, maar helaas moeten wij even pas op
de plaats maken. Ik heb u al in een van de eerdere verslagen verteld dat
de uitgaven aan levensmiddelen per maand rond de 4000 fl. liggen. In de
3 VPG-kerken wordt dit bedrag per maand niet opgehaald. Wij putten
steeds uit onze reserves. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat er calamiteiten kunnen plaatsvinden waardoor onze reserves
heel hard nodig kunnen zijn. Dit maakt het noodzakelijk om het aantal
voedselpakketten goed te regelen. Er zijn zoveel mensen die dringend
hulp nodig hebben! Als er dus ontvangers zijn die het zonder onze hulp
kunnen redden, kunnen wij weer een ander bijstaan.
Het blijft wel zaak dat wij moeten blijven proberen de ontvangers die
mobiel zijn, te motiveren om mee te werken aan het verbeteren van hun
leefsituatie.
In het verleden werden extra kerstpakketten ingepakt. Dit jaar zullen wij
hiervan afwijken. We zullen dezelfde hoeveelheid kerstpakketten als
voedselpakketten uitgeven.

Voedsel- en kerstpakketten
worden dit jaar ingepakt
op 14 december
vanaf 8.00 uur
in de Oleander.
Als U tijd heeft:
uw hulp is welkom!

Ik wil vanaf volgend jaar proberen om vanuit onze Kerken een keten van
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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. Maar als U iemand kent die ook uurtjes over heeft en waar U
tevreden over bent – al komen zij niet vanuit onze Kerken – kunnen die
zich ook aanmelden. Het helpt: als men zich nuttig kan voelen. Het geeft
je kracht en voldoening als je zelf wat hebt verdiend.
Diaconie is ondanks alles dankbaar werk. Je probeert de mensen weer
een beetje hoop te geven. Goed luisteren naar wat zij met jou willen delen. Horen wat zij het belangrijkste vinden. Indien nodig, gelijk met elkaar
overleggen wat wij kunnen doen. Zoals ik al in een eerder artikel
schreef: wij krijgen de schrijnende gevallen vaak door via maatschappelijk
werk of scholen. Maar we moeten alert blijven: Je kunt niet iedereen
helpen.
Woonsituaties laten veel te wensen over. Je zou gelijk willen helpen. Een
fatsoenlijk huis! Een tafel, stoelen, een bed in huis. Als U wat over heeft:
kunt het aan ons aanbieden. Huisraad in goede staat, schone kleding,
beddengoed, ledikanten en matrassen: wij kunnen heel veel doen voor
anderen die niets hebben.
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1900 jaar lang! Men gaat ervan uit dat de rollen vlak voor het jaar 70 na
Christus, voor de verwoesting van de Tempel door de Romeinen, verstopt zijn om te voorkomen dat ze in Romeinse handen zouden komen
en door hen vernietigd zouden worden. De teksten zijn vergeleken met
de Masoretische Tekst (MT) van de Hebreeuwse Bijbel, waarvan het
oudste manuscript van de volledige Hebreeuwse Bijbel dateert uit 1008
na Chr. De teksten van de Dode Zeerollen zijn gebruikt om verbeteringen aan te brengen t.o.v. de MT. Deze verbeteringen zijn onder andere
terug te vinden in De Nieuwe Bijbelvertaling. (zie Dr. Matthijs J. de Jong:
Qumran en de Bijbel).
Behalve de Dode Zeerollen zijn er veel munten, gebruiksvoorwerpen en
wapens uit die tijd te bezichtigen. Er wordt een video gedraaid die begint
in de intertestamentaire periode met de veroveringen van Alexander de
Grote. Verder gaat deze video over het in vier rijken uiteenvallen van
het Griekse Rijk na zijn dood op 33-jarige leeftijd. Gevolgd door de opkomst van het Romeinse Rijk tot aan de verwoesting van de Tempel in

Wij zijn op zoek naar nieuwe diakenen. Als het iets voor U is en U heeft
wat tijd over: kunt U het doorgeven aan uw dominee. U bent welkom!
Ook wat betreft diaconale hulp bij het inpakken van voedselpakketten .
De pakketten worden de 2e of 3e 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 plaats vinden op 19 november!
Nogmaals mijn hartelijke dank aan alle vrijwilligers die elke maand weer
klaar staan om een handje te helpen met het inpakken!

Centrale Kerkenraad
Voorzitter: Hanco de Lijster
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Enenezer church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Farida Da Costa
Gomez
Fortkerk: Wim Lolkema
Consistorie: Jet Baank
Ministerie van predikanten
Hans Végh
Kerkvoogdij/Fortkerk
André Lorier
Diakonie: Lia Vliegenthart-de
Mees

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

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

Tel. 747 0691
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
We (mijn vrouw Agnes en ik) zijn weer terug op nos dushi Korsow na een
heerlijke vakantie van twee weken in Nederland. Daar hebben we genoten
van onze kinderen en kleinkinderen. We hebben een bezoek gebracht aan
het wassen beelden museum Madame Tussauds in Amsterdam: een echte
aanrader!
In de tweede week zijn we naar de tentoonstelling van de Dode Zeerollen
in het Drenths Museum te Assen gegaan. Dit was heel leerzaam en interessant. De eerste Dode Zeerollen zijn ontdekt tijdens de winter van
1946/1947, vlakbij de Dode Zee, in een grot in de omgeving van de ruïnes
van Qumran (koemran) door drie bedoeïenenherders van de Ta’amirehstam. (zie Dr. Mladen Popović: De Dode Zeerollen). De term ”rollen” is
voor veel van de manuscripten een wel erg groot woord, want vele zijn
slechts snippers van een paar vierkante centimeters. De meest complete
rol was die van het boek Jesaja die vrijwel volledig bewaard is gebleven.

het jaar 70 na Chr. De tentoonstelling in Assen loopt tot 13 januari
2014. Mocht u voor die tijd in Nederland zijn, dan raad ik u aan deze
tentoonstelling te bezoeken.
Terug op Curaçao!
Tijdens de CK-vergadering van 21 oktober is besloten een beroepingscommissie in te stellen voor het beroepen van een nieuwe jeugdpredikant. Van het Mobiliteitsbureau van de PKN (instelling voor het beroepingswerk) hebben we een lijst ontvangen met te beroepen predikanten.
Moge één van hen een droom krijgen zoals Paulus die verhaalt in Hand.
16:9-10…en begrijpen dat Macedonië ook Curaçao kan zijn.
Op donderdag 24 oktober heeft het moderamen van de CK vergaderd
met vertegenwoordigers van de Iglesia Reforma. Afgesproken is om samen te gaan werken op het gebied van het jeugdwerk. De volgende stap
is dat de jeugdleiders van de VPG en de Iglesia Reforma met elkaar om
de tafel gaan zitten en hier invulling aan gaan geven. Mijn gebed is dat dit
initiatief door God gezegend zal worden en geleid zal worden door de
Heilige Geest.
Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.
Hanco de Lijster, tel. 510-4753

Ingezonden

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie
Tips voor het schrijven:

Schrijf kort en helder

Geef uw tekst een titel

Schrijf vanuit het positieve

Vermeld uw naam

Graag hoort de redactie uw reactie op de inhoud en lay-out van dit
kerkblad
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Joodse film

VoorElkaar

W. Lolkema

Advertentierubriek

Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

vpgnews@gmail.com

Wie kan
mij helpen?

VanVuurEnWerk; praktijk voor
waarderend projectmanagement
in onderwijs en zorg. Tevens gediplomeerd fysiotherapeut voor
behandeling bij u thuis.
Marjan Lolkema-van Vuuren;
mar.lolkema@gmail.com;7470691

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

Ik zoek ...

Heeft u bruikbare meubels,
kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?
De diakonie kent mensen die
het goed kunnen gebruiken.
vlieglia@gmail.com; 525 3338

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

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.
Op woensdag 13 november vertoont Chazzan Avery Tracht de film The
Concert (Le Concert).Deze film uit 2009 duurt bijna twee uur en behoort tot de categorie comedy. Hij won zes internationale film-awards
en was genomineerd voor een Golden Globe.
Een korte beschrijving: De vroegere dirigent van het vermaarde Bolshoi
orkest Andrey Simonovich is jaren geleden in ongenade gevallen. De
staat vroeg hem namelijk om alle joodse muzikanten te ontslaan. Maar
daar had deze dirigent geen zin in. En dus werkt hij nu in het Bolshoi theater niet meer als dirigent maar als portier. En terwijl hij op een dag het
kantoor van de directeur schoonmaakt, onderschept hij “toevallig” een
uitnodiging aan het orkest vanuit Parijs. Hij besluit met de vroegere ontslagen muzikanten een alternatief Bolshoi orkest op te richten. Alsof ze
het echte orkest zijn, reizen ze naar Parijs. Andrey zoekt een vioolsoliste,
maar het Vioolconcert van Tsjaikovsky blijkt voor dit orkest toch een
maatje te groot… En zo zijn er nog meer verwikkelingen. Avery Tracht
besluit zijn beschrijving van deze film dan ook met: Very funny!

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 op te vragen bij de kerkvoogdij.

Fundraising Fortkerk
Maakt u mooie dingen
of heeft u goede spullen
die we mogen verkopen
op de ban topa van de
Emmakerk?
We maken een kraam
en de opbrengst is voor
de Fortkerk.
Marjan en Wim Lolkema en ...U... die ons
komt helpen?

Gezocht
Iemand die de jeugdrubriek van het VPGnieuws wil
verzorgen.
Aanmelden bij de redactie; vpgnews@gmail.com

Ban topa Emmakerk
2 en 30 november van 8.00 - 12.00 uur. Uw eigen
kraam voor Naf 25,--.

Een advertentie van uw bedrijf?
Steun de uitgave van ons kerkblad en bereik
ruim 1000 adressen in Nederland, Curaçao en
Belgie.
vpgnews@gmail.com

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?

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

