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Enkele gedachten over kerst 

Hoewel kerst nog ver weg lijkt te zijn wil ik nu al 

enkele gedachten wijden aan dit feest. We staan aan 

de vooravond van Advent en deze tijd mondt uit in 

het kerstfeest. Advent is een voorbereiding op 

kerst. 

 

Eerst enkele Bijbelse gegevens. We lezen in de Bij-

bel dat Jozef en Maria op weg gaan naar Bethlehem 

om zich daar te laten inschrijven in de registers. De 

keizer heeft verordonneerd dat iedereen zich moet 

laten registreren in de plaats waar zijn familie van-

daan komt. Dit om de belasting-

heffing te kunnen verbeteren. 

Jozef en Maria stammen af van 

David, de grote koning van Isra-

ël. Maria is hoogzwanger. Haar 

kind kan elk moment ter wereld 

komen. Maar haar kind is niet 

van Jozef. God Zelf heeft op een 

wonderbaarlijke wijze nieuw le-

ven in haar doen ontstaan, door 

zijn Heilige Geest. Als Jozef en 

Maria in Bethlehem aankomen, 

blijkt de herberg vol te zijn. Ma-

ria moet haar kind ter wereld brengen op een 

plaats waar de dieren overnachten: in en stal of een 

grot. 

 

De engel had aan Maria al aangekondigd dat de 

naam van het kind “Jezus” zou zijn; dat betekent: 

“God redt”. Zijn naam is meteen een programma. 

Jezus zou de wereld redden. Waarvan? Van zonde 

en kwaad, van Gods straf op de zonden. Hij zou zelf 

Gods straf dragen, zodat wij vrijgesproken zouden 

kunnen worden in Gods oordeel. 

 

Dat Maria en Jozef zich moesten laten inschrijven in 

Bethlehem, betekent ook wat. Beiden waren ze 

afstammeling van David. Jezus zou de nieuwe David 

worden of de zoon van David. Hij zou een nieuw 

rijk stichten, geen aards rijk, maar een vrederijk, 

een geestelijk rijk. Hij zou God en mens verzoenen. 

Aan het eind van zijn leven zou Hij aan het kruis 

geslagen worden en als een misdadiger sterven. 

Maar zijn kruisdood betekende veel meer. Hij zou 

verzoening brengen tussen God en mens. Want zijn 

kruisdood was het offer, dat Jezus bracht om dit te 

bewerkstelligen. We moeten de oudtestamentische 

offercultus hier op de achtergrond zien. 

Dat Jezus zoon van David was, betekende voor de 

profeten van het Oude Testament ook dat Jezus de 

lang beloofde Messias was. Hij zou zijn volk uitleiden 

uit de duisternis naar het licht. Hij zou vrede bren-

gen in de harten van de mensen, vrede met God. 

Jezus was niet alleen Davids zoon, Hij was ook Gods 

Zoon. Hij kwam van God. In Hem handelde God. In 

Hem is God mens geworden. 

Het is eigenlijk allemaal niet te 

bevatten…een God die mens 

wordt. Een God, die neerdaalt 

van zijn hemelse troon om on-

der ons te wonen, om ons te 

dienen, om ons bij Zich terug 

te brengen. Maar indrukwek-

kend is het wel. God achtte 

Zich niet te hoog voor ons. Hij 

bleef niet op zijn troon zitten, 

maar daalde in Jezus van die 

troon af en mengde Zich onder 

ons. We hebben te maken met een uniek God, 

wiens hart overvloeit van liefde voor ons. In Joh. 

3:16 lezen we dit duidelijk. 

 

Maar wat is nu de praktische betekenis van de ge-

boorte van Jezus? We zijn praktische mensen en we 

willen weten wat het nut van iets is. 

De geboorte van Jezus heeft een geestelijke en een 

aardse betekenis. Zoals ik boven al schreef, is Jezus 

naar deze wereld gekomen om ons te verzoenen 

met God. Door de zonde was er een kloof ontstaan 

tussen God en ons. We stonden als vreemden te-

genover elkaar, we waren vervreemd van elkaar. 

Door zijn lijden en sterven op Golgotha heeft Jezus 

die kloof gedicht, God en mens verzoend. Door 

Hem mogen we God weer onze Vader noemen. We 

mogen in vrede leven met Hem en dat mag ons rust 

geven. 

 

Maar wat is nu de aardse betekenis van Jezus’ ge-
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boorte? Jezus predikte wel een geestelijk koninkrijk, maar dat rijk had en 

heeft en zal hebben ook aardse trekken; het heeft aardse implicaties. Je-

zus predikte de naastenliefde. Zelfs de liefde tegenover de vijand. Hij ging 

hierin heel ver. Ook in dat opzicht mogen we Jezus navolgen. We mogen 

de naaste liefhebben zoals we onszelf liefhebben. 

Onze wereld leeft in haat en nijd, oorlog en geweld. Het lijkt maar niet 

te stoppen. De landen, die regelmatig in het nieuws komen zijn Afghanis-

tan, Nigeria, Mali, Jemen, Pakistan…noem maar op. Europa heeft ook 

een lange traditie van oorlogen achter zich. En Latijns-Amerika kende de 

gewelddadige verovering door de Spanjaarden, gevolgd door de vernieti-

ging van de inheemse culturen en de uitbuiting van het continent. En vaak 

gebeurde dat ook nog in de naam van Christus. Dit is te erg voor woor-

den. 

Jezus Christus is gekomen om vrede te brengen en geen oorlog. Maar 

ook rechtvaardigheid. Dat betekent, dat wij in harmonie moeten leven 

met onze Schepper, onze naaste en de natuur. Uitbuiting ten bate van 

onszelf moeten we uitbannen uit deze wereld en uit ons leven. Christus 

daalde af van zijn troon en zag af van zijn glorierijk bestaan bij de Vader. 

Hij werd eenvoudigweg één van ons. 

 

Men heeft wel eens gezegd, dat het christendom het geloof is van softe 

mensen, mensen zonder body of zelfbewustzijn. Maar wat hebben zelf-

verheerlijking, gewelddadigheid en geldingsdrang de wereld gebracht? 

Alleen maar ellende. Dit is een onbegaanbare weg. De weg, die Jezus ons 

wijst, is een betere weg, een weg met meer perspectief. Het betekent 

licht in de duisternis, hoop in de wanhoop, uitzicht in uitzichtloosheid. 

Want God is door zijn Zoon Jezus uit op het herstel van het paradijs. 

Het paradijs betekent vrede en recht, rust en harmonie. Zo was het 

vóór de mens in  zonde viel. Zo zal het zijn aan het eind van de tijden, als 

Christus terugkomt. Het rijk, dat Hij gesticht heeft in kruis en opstanding 

zal dan definitief doorbreken, ondanks ongeloof en scepticisme van velen. 

Want het Kind van Bethlehem is de vorst van de vrede en brengt licht in 

onze duisternis. 

 

En wij, hier en nu? Wij mogen hier en nu tekenen oprichten van dat rijk. 

Wij mogen niet met de handen over elkaar gaan zitten en wachten op de 

dingen die komen gaan. We zullen ons actief moeten opstellen en onvre-

de en onrecht tegengaan. We zullen ook anderen moeten helpen in 

nood. Er zijn veel slachtoffers van oorlog en geweld, van natuurrampen 

en hongersnoden. Ik denk aan de oorlog in Syrië, die vele slachtoffers 

eist. Onschuldigen worden gedood. Velen moesten vluchten en wonen 

onder erbarmelijke omstandigheden in tentenkampen. De Filippijnen 

werden onlangs getroffen door een tyfoon. Duizenden kwamen om het 

leven, tienduizenden zijn dakloos geworden. De ramp is niet te overzien, 

de ravage is verschrikkelijk. De slachtoffers van al deze rampen mogen 

we helpen waar we maar kunnen, ook als kerk. Als we dat doen, richten 

we een teken op van Gods rijk. Waar we dat laten zien, wordt iets zicht-

baar van de bedoeling van God. Dat predikte Jezus hier op aarde. Daar-

voor kwam Hij onder ons wonen. Daarvoor werd Hij geboren in Bethle-

hem. 

Geloofd en geprezen zij zijn Naam! 

 

 
Literatuur: 

A.Baum, Geburt Jesu, in: A. Grabner-Haider (Hrsg.), Praktisches Bibllexikon, 

Freiburg-Basel-Wien 1969, c. 372v. 
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Stel je voor, een kloosterkerk, ergens in de bossen, monniken of nonnen 

in hun ruisende gewaden.  Een donkere kerk. Kerstnacht. En dan het 

aansteken van een kaars en die geladen woorden: Want de genade Gods is 

verschenen. Is openbaar geworden en aan het licht gekomen. Opgelicht.   

Of stel je voor. Bijna-Kerst in de jaren tachtig. Het buurthuis in Amster-

dam-OudWest. Daar zitten ze, de mensen uit de Kinkerbuurt. Ze wonen 

twee-drie-vier hoog achter. Al jaren.  Sommigen hebben daar nog de 

oorlog meegemaakt. Ze zijn door het leven getekend. In de kerk komen, 

dat doen ze al lang niet meer. De kerk komt dus als het ware naar hen 

toe, naar hun buurthuis. Want de kerk is wel altijd gebleven. En dus ook 

de kerstavond van de evangelisatie. Die willen ze niet missen.  

 

De chocolademelk en het kerstbrood zijn heerlijk. En er staat zo’n gave 

kerstboom.  Zingen bij het elektrieke orgel! En dan steekt ome Loek van 

de evangelisatie een kaars aan en leest: Want de genade Gods is versche-

nen… Gos, wat mooi, zegt een meneer als ome Loek is uitgelezen.  En 

daar is iedereen het ontroerend mee eens.  Even voelt het alsof het le-

ven werkelijk helemaal klopt.  De genade Gods is aan het licht gekomen. 

Vrede op aarde… Wat mooi om te horen als je je soms door het leven 

ongenadig voelt opgelicht. 

 

Wanneer moet er licht komen? Als het donker is. Nacht.  Voor het don-

ker zijn deze woorden geschreven, naar men zegt door de apostel Pau-

lus. En zowel de kloosterlingen als de buurtbewoners houden op hun 

manier de lofzang gaande.  Je voelt je geplaatst in de kerk der eeuwen 

maar ook in de nacht der eeuwen. Midden in dat wat moeizaam of hele-

maal niet gaat.  

Mensen in de Filippijnen zijn begin november geconfronteerd met een 

enorme ramp.  Talloze medemensen zijn er niet meer. Voorzover het 

lukt, beginnen de overlevenden toch maar weer te bouwen.  Met een 

stuk golfplaat of een groot karton kunnen ze al heel wat.  Een beetje ver-

lichting van hun omstandigheden. Hoe zal straks hun kerstfeest zijn?  

 

Titus 2: 11 is een van de klassieke teksten voor het kerstfeest. Wat is 

dat, de genade Gods? Ik denk: de vriendelijke kant van God. Ongenadig, 

dat bestaat ook. We zijn misschien allemaal wel eens ongenadig toege-

sproken door onze vader of moeder of door een leraar.  Dat is geen fijn 

gevoel.  

 

 

Genade 

is  

de vriendelijke kant van God 

 
GENADE, dat is in het latijn: gratia. Daar komt ons woord gratie van-

daan. Gratis. “Voor niks”, in gewoon Nederlands. Heel, heel soms is er 

gratie voor iemand die veroordeeld is tot een straf.  Daarvoor is naar 

aanleiding van de misdaden van de veroordeelde geen reden, maar dege-

ne die de macht heeft verleent  de gratie toch. Het komt helemaal van 

hem of haar zelf. Gods genade – dat wat Hij geeft om niet - is heilbren-

gend voor alle mensen. En zij wordt zichtbaar in het gelaat van het Kind 

in de kribbe.  

Voor alle mensen. Zit Paulus hier misschien op het randje van de protes-

tantse dogmatiek? Daar zal Paulus niet zo mee zitten, denk ik. Want zo 

royaal, zo gul en koninklijk is onze God. Voor ALLE mensen is er die 

genade. We hoeven alleen maar onze hand en ons hart te openen om 

haar aan te nemen. Het kind in de kribbe komt voor alle mensen des 

welbehagens. Voor alle mensen van goede wil. Christus kwam niet om 

alleen zijn aanstaande leerlingen te redden, maar de hele wijde wereld.   

Want de genade Gods is verschenen,  

heilbrengend voor alle mensen. Titus 2: 11 

 

Ds. W. Lolkema 

Meditatie 
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En wat we ook ooit hadden getwijfeld: God heeft een gelaat. Een gezicht. 

Het uiterlijk van het kind in de kribbe.  

 

God heeft een gezicht: 

het kind in de kribbe 

 
Maar daar blijft het niet bij. We worden namelijk ook opgevoed. Zodat 

wij bezonnen, rechtvaardig en vroom worden. Met een open oog voor 

goede verhoudingen en voor datgene wat echt belangrijk is.  

Gods genade brengt heil; en wil ook iets met ons. Misschien IS juist dat 

laatste wel het heilzame.  Genade die we ontvangen mogen we ook om 

ons heen verspreiden. God wendt zich toe naar ons. En wij mogen ons in 

zijn Naam toewenden naar elkaar. Dat alles gebeurt in het gewone dage-

lijkse leven.  

Om even heel goed wakker te worden, schrijft Okke Jager ergens: De 

Satan (wat je daar verder ook van mag denken-WL) heeft het nooit zo 

druk als op de maandagochtend tussen zeven en negen uur, als de alle-

daagse realiteit zich weer aandient. Of op de vroege 2e januari om acht 

uur. Als de grote woorden van Kerst of de zondagmorgen weer even 

klinken als ver weg…. 

En ineens wordt dus duidelijk dat die grote woorden van kerst met je 

meegaan. En dat ze je uitnodigen tot genadig handelen en leven. Ook op 

de vroege maandag. Eigenlijk mag het dus elke dag een beetje kerstfeest 

zijn.   
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Redactioneel 

Op zondag 1 december verschijnt deze uitgave van het kerkblad. Op die 

dag begint het nieuwe kerkelijk jaar. De eerste Adventszondag. Graag 

wens ik u / jou van harte een gelukkig en gezegend Nieuwjaar. 

 

Ja, maar da’s nou ook wat… Het nieuwe jaar begint volgens de kalender 

toch pas op 1 januari? De kerk is wat dat betreft dus nogal eigenwijs. Dit 

schept alleen maar verwarring. Moet dat nou?  

Ja, dat moet. Want in de kerk staan de persoon en het leven van Jezus 

Christus centraal.  En dus beginnen we als kerk het nieuwe jaar met di-

rect toe te leven naar zijn komst cq geboorte op het kerstfeest.  Ik heb 

op dit moment geen tijd om dat na te zoeken in een geleerd boek of op 

het internet, maar ik heb de indruk dat het wel zo zit.  

Het is wat mij betreft trouwens maar goed dat de kerk eigenzinnig en 

eigen-aardig is. Stel je voor dat de kerk zegt en gelooft en denkt en vindt 

wat iedereen toch al denkt, waar is zij dan in vredesnaam nog voor no-

dig? Ze is geroepen om een eigen geluid te laten horen. Iets waar men-

sen van op-horen. En dat geluid heeft te maken met een God die volgens 

de Bijbel Liefde is. Geen liefde in de zin van Voor wat, hoort wat, maar 

Liefde als geheim en zegening. Die liefde waagt zichzelf te geven, ademt 

op van goede trouw. (Tussentijds 48). En ik weet het zeker: deze liefde 

hebben we gezien in Christus en die heeft de toekomst. Daar wordt de-

ze wereld beter van. Zeker als ook wij aan de liefde handen en voeten 

gaan geven.  

 

Graag bedankt de redactie al degenen hartelijk die in 2013 hebben mee-

gewerkt aan de inhoud, de opmaak, het drukwerk en de verspreiding van 

dit blad. We hopen op een goede voortzetting van de samenwerking in 

2014.  

 

En ten slotte: dit kerkblad is voor twee maanden. We ontmoeten elkaar 

dus DV weer op papier in februari. Maar fysiek zien we elkaar hopelijk al 

eerder. Tot de volgende keer.      

 

Namens de redactie: W. Lolkema.  Openbaring 

Moment  

van verwondering. 

Hierop heb je gewacht. 

En toch is het anders 

dan je had verwacht 

en durven dromen. 

 

Moment  

van bevrijding 

van helder zien  

wat waardevol is 

en weten waar het  

om gaat in het leven.  

 

Moment  

waarop je ontdekt 

hoe het gewone  

bijzonder kan zijn 

en iets kleins soms 

het grote weerspiegelt.  

 

Moment  

waarop Maria 

haar kind omarmt 

en in de ogen kijkt 

en weet: hier 

wordt God zichtbaar.  

 

Moment 

waarop een diepe  

ervaring het licht ziet. 
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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   

22 januari 2014,12.00 uur 
Verschijningsdatum:  

zondag 2 februari    

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-

Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen. 

 

Op deze manier kunnen we flink bespa-

ren 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 VPG-

News 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  VPG-

News by e-mail, please subscribe by 

sending an e-mail to the editorial staff, e-

mail address: 

vpgnews@gmail.com And you will re-

ceive your next VPG-News in colour. 

Please also include your name and street 

address. 

VPG Nieuws (News) via Email Bijbelleesrooster 

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 gebrui-

ken. 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 ga-

ven 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 kerk-

voogdij. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk. Denk 

hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. 

T/m 29 december is de collecte bij de uitgang altijd bestemd voor de  

 

 

 

KERSTPAKKETTEN 

 

 

 
 

 

 

 

 

Collectes 

Radio Semiya  98,5 FM  
Christelijk radiostation elke zaterdag  

13.30 - 14.00 uur www.tunein.com/

radio/Radio-Semiya-985-s125382/ 
 

  7-12  rev. L. Warren 

14-12  br. D. Lopes 

21-12  ds. W. Lolkema 

28-12  ds. H. Végh 

  4-1  rev. L. Warren 

11-1  br. D. Lopes 

18-1  ds. W. Lolkema 

25-1  ds. H. Végh 

 1 december 2 Koningen 8:7-15 Onheilsprofetie 

2 december 2 Koningen 8:16-29 Juda blijft bestaan 

3 december 2 Koningen 9:1-13 Koning in aantocht 

4 december 2 Koningen 9:14-29 Grof geweld 

5 december 2 Koningen 9:30-37 De koningin valt 

6 december 2 Koningen 10:1-16 Oordeel 

7 december 2 Koningen 10:17-35 Vernietiging 

8 december 2 Koningen 11:1-20 Staatsgreep 

9 december 2 Koningen 12:1-22 Tempelcollecte 

10 december 2 Koningen 13:1-13 Hardleers 

11 december 2 Koningen 13:14-21 Leven en dood 

12 december Romeinen 9:1-13 Trouw aan de belofte 

13 december Romeinen 9:14-29 God is soeverein 

14 december Romeinen 9:30-10:13 Belijdenis 

15 december Romeinen 10:14-21 Door te luisteren kom je tot geloof 

16 december Romeinen 11:1-6 Gods volk 

17 december Romeinen 11:7-24 Dankbaar, niet hoogmoedig 

18 december Romeinen 11:25-36 Gods wegen zijn ondoorgrondelijk 

19 december Titus 1:1-9 Profielschets 

20 december Titus 1:10-16 Geen ruimte voor geklets 

21 december Matteüs 1:1-17 3 x 14 

22 december Matteüs 1:18-25 Huwelijkstrouw 

23 december Titus 2:1-10 Leefregels 

24 december Titus 2:11-15 Samen leven ... 

25 december Titus 3:1-7 ... in de samenleving 

26 december Titus 3:8-15 Betrouwbare boodschap 

27 december Jeremia 30:1-11 Geen onevenredige straf 

28 december Jeremia 30:12–31:1 God vergeet zijn volk niet 

29 december Jeremia 31:2-14 Feestelijke toekomst 

30 december Jeremia 31:15-22 Hoopvol 

31 december Jeremia 31:23-34 Nieuw verbond 

http://www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/
http://www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/


5 

 

Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 
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De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een adver-

tentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of pro-

ducten 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 

Adverteren 

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 

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 
  1-12 ds. H. Végh; Hofi Mani 

  8-12 br. D. Lopes 

15-12 ds. H. Végh 

22-12 ds. H. Végh 

24-12 kerstnachtdienst; Fortplein; 23.00 

          Drie VPG-voorgangers 

25-12 ds. H. Végh; eerste kerstdag 

29-12 ds. H. Végh en ds. W. Lolkema; VPG 

 dienst 

31-12 ds. H. Végh; oudejaarsavond; 17.00 uur 

  5-1 ds. H. Végh 

12-1 ds. H. Végh 

19-1 br. D. Lopes 

26-1 ds. H. Végh 

 2-2 ds. H. Végh; Heilig Avondmaal 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
 1-12 ds. W. Lolkema; doopdienst 

 8-12 ds. W. Lolkema 

15-12 ds. W. Lolkema 

22-12 ds. W. Lolkema; doopdienst 

 Kinderkerstfeest; 19.00  

24-12 kerstnachtdienst; Fortplein; 23.00 

          Drie VPG-voorgangers 

25-12 ds. W. Lolkema; eerste kerstdag 

29-12 ds. H. Végh en ds. W. Lolkema; VPG 

 dienst; Emmakerk 

31-12 ds. W. Lolkema; oudejaarsavond;19.00 

  5-1    voorganger nog niet bekend 

12-1   ds. W. Lolkema 

19-1 ds. W. Lolkema 

26-1    ds. W. Lolkema 

 2-2 ds. W. Lolkema 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
  
 1-12 rev. L. Warren; Holy Communion 

 8-12 sis. Y. Isidora  

15-12 Youth & children 

22-12 rev. L. Warren 

24-12 VPG kerstnachtdienst; Fortplein; 11.00 

 pm. Three UPC-pastors 

25-12 rev. L. Warren; Christmas; 7.00 am 

29-12 ds. H. Végh en ds. W. Lolkema; UPC 

 joint worship; Emmakerk 

31-12 rev. L. Warren; Watch Night Service; 

 11.00 pm 

 5-1 rev. L. Warren; Holy Communion 

12-1 br. D. Lopes 

19-1 Men’s Fellowship 

26-1 rev. L. Warren 

 2-2 rev. L.Warren; Holy Communion 

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 board-
members 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 do-
minee 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. 

Oecumenisch Middag-

gebed, iedere eerste en 

derde woensdag van de 

maand, 12.30 - 13.00 uur: 

4 en 18 december. 15.01 5.2 
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 Ebenezer Church 

Wijk 1              Phone: 465 3121 

Local Board Team   

Elders:  

Br. D. Nisbeth 

(Chair) 

Br. D. Martina 

 

Br. F. James 

 

 

 

520 3015 

 

733 1628  

563 0557 

767 9068 res 

 

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 

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 

Ebenezer Church 

Wijknieuws Ebenezer Church  rev. L. Warren 
  

Reflection and Projection 2013       

As the year 2013 comes to a close, Church Ebenezer as it has been 

doing now over the past several years engages in reflection on its fel-

lowship, worship and mission to see whether it remained true to its 

vision and mission path and the theme established for the year. In 

terms of a reminder of our vision and mission goals, if this is really 

needed, I herein present a restatement: “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 prefer-

ential option for the poor, downtrodden, marginalized and vulnerable 

of our society, so as to ensure that all might have life to the fullest. The 

mission therefore to make sure the realization of the vision is to give 

educational, emotional, material and spiritual support to the poor, 

marginalized, exploited, powerless, vulnerable and downtrodden; to 

exercise care for the environment and protection for God’s creation; 

to provide ample recreational and entertainment opportunities for all 

age groups of the Church and the wider Church community; to work 

for the building up of a just and peace loving society.”And of course 

the theme for the year was: “Focusing on people to help enhance their 

educational, material, social and spiritual wellbeing.” 

 

The programme pursued for the year was informed by both the vision 

and mission and also the year theme, and a look at the activities could 

give a fair clue as to whether the Church remained on course and was 

able to achieve the goals set, in line with both vision and mission and 

also theme. As regards the education objective, especially benefitting 

the less fortunate and the poor, I think it would be fair to say that this 

has been fulfilled to a satisfactory extent through the efforts of the 

Miss Lee Foundation in the areas of after school lessons, computer 

training, music training, cookery training and theological conversations. 

In so far as the emotional objective goes, just simply opening up 

spaces; for example Church family bonding, Church meetings; for hon-

est conversations about things that really matter such as  Church, fam-

ily, and societal life have helped to strengthen personal self esteem and 

raise confidence. With respect to the entertainment, material and so-

cial objectives; the Fish Fry, Island Rally, Bazaar on Curacao Flag Day 

and Variety Concert are some examples of programme activities that 

have helped to promote such. The traditional activities of worship, bi-

ble study and prayer meeting, visitation of sick and shut-ins by the 

Church and replicated in the auxiliaries have all contributed in helping 

to fulfill the spiritual objective of reconciling human beings to God and 

improving the relationships among themselves. Having evaluated as I 

have done, I think it would be fair to say that Ebenezer has kept pace 

to a fair extent, with its vision and mission and its stated year theme.  

Applying this same approach to the remaining few weeks of the year, 

Ebenezer will endeavour to maintain the trend of seeking to remain true 

to the vision and mission as well as the year theme goals and objectives 

set, through intentionally selected activities. This trend was quite evident 

in the Men’s Fellowship fifth anniversary dinner, the theological conver-

sation on homosexuality, and the Women’s Group forty ninth anniver-

sary worship celebration. It shall certainly be maintained in our celebra-

tion of Harvest Thanksgiving, Church Anniversary and Minister’s and 

Church Appreciation worship; the Christmas Play of the New Genera-

tion Group, the Christmas Luncheon for senior members of Church and 

wider church community, the Candlelight Service, the Christmas Dinner, 

Christmas and Watch Night Services; the remaining activities for the 

year. In looking forward, we have already begun to draft the programme 

for the year 2014 which will commence with the now customary Cove-

nant Renewal Service, Church Board Retreat and Church Meeting. The 

Church Board Retreat and Church meeting are where the year pro-

gramme and budget are finalized, adopted and committed to by the en-

tire Church membership. 

 

Finally from Ebenezer we would like to express to all our members, 

friends, supporters and well-wishers our sincere gratitude for your com-

mitted and unwavering support of all our efforts during the year. We 

also take this opportunity to wish all of you a blessed, happy, peaceful 

and joyous Christmas and a fruitful new year. Please be reminded of our 

upcoming programme activities for the rest of the year and the first 

weeks of the new-year, 2014. 

 

First Advent Service     Sunday Dec.,1 at 9:30 a.m. 

Victoria Club Christmas Luncheon  Friday Dec.,13 at 11:00 a.m. in the 

      O. A. Hall. 

Second Advent Service    Sunday Dec., 8 at 9:30 a.m.     

Third Advent Service & New Generation Christmas Play  

      Sunday Dec., 15 at 9:30 a.m. 

Candlelight Service    Sunday Dec.,15 at 6:00 p.m. 

Christmas Dinner for all Church Groups 

      Tuesday Dec.,17 at 7:30 p.m.in the 

      O.A.Hall. 

Fourth Advent Service     Sunday Dec., 22 at 9:30 a.m. 

Christmas Service –   Wednesday Dec., 25 at 7:00 a.m. 

Watch Night Service –   Tuesday Dec., 31 at 11:00 p.m. 

Covenant Renewal and Holy Communion Service   

      Sunday Jan., 5, 2014 at 9:30 a.m. 

Praise Service led by Bro. D’arcy Lopes  

      Sunday Jan., 12, 2014 at 9:30 a.m. 

Men’s Fellowship led Worship and Soup Sale  

      Sunday Jan., 19, 2014 at 9:30 a.m. 
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Church Board Retreat    Saturday Jan., 25, 2014 at 10:00 

a.m. in the O. A. Hall 

Bible Study Service and Church Meeting      

      Sunday Jan. 26, 2014 at 9:30 a.m.  

     

 

    

      

 

 

The Watermelon Bible Club   

and 

The New Generation 

invite you to attend their Christmas 
play: 

 “A Christmas To Belie-
ve In” 
 

PLACE: Ebenezer Church – VPG 

DATE: December 15, 2013 

TIME: 09.30 am 
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 Fortkerk         

Wijk 2                 Tel. 747 0691 

Leden van de wijkkerkenraad  

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) 

 

747 7427 

736 7108 

513 0956 

512 9557 

511 5577 

518 0205 

560 0900 

Diakenen 

Br. F. Hasselbaink 

Zr. L. Vliegenthart 

 

Kosteres 

Zr. A.H. Palm  

 

738 1725 

525 3338 

 

 

462 6873 

predikant 

Ds W. Lolkema 

Santa Rosa Resort 51-B 

tel:  747 0691 

cell: 512 4828  

E-mail: w.lolkema@gmail.com 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  Ds. W. Lolkema 

doorzettingsvermogen van toen geven de beste verwachtingen voor de 

toekomst. De Koning maakte – toen ik dat zei - meteen heel gevat een 

opmerking over het verschil in temperatuur tussen toen daar en nu 

hier (naar schatting zo’n 35 graden celsius?). 

Toen de Koning en Koningin - met hun uitgebreide gevolg - in de Fort-

kerk kwamen, hadden ze al een volle dinsdag achter de rug, met be-

zoeken aan Westpunt, Soto en Montaña. Er kwam die avond nog een 

drukke receptie aan en een vliegreisje naar Aruba. Maar het viel ons op 

hoe vriendelijk, aandachtig en interactief ze waren. Vooral Máxima 

keek me tijdens mijn toespraakje aan met een blik van: wat leuk, inte-

ressant, vertel nog eens wat! Een mooie ervaring, dus.  

Voor wie deze bijzondere tentoonstelling nog zou willen bekijken: dat 

is helaas niet meer mogelijk. De sieraden zijn nu weer bij hun eigena-

ren. Maar in het gastenboek van het Museum staan nu wel twee ko-

ninklijke handtekeningen. En gelukkig hebben we altijd de brochure en 

de foto’s nog…! 

 

Het was even slikken… 

want binnen twee weken kregen we eind oktober / begin november 

bericht van drie mensen die niet meer of minder dan voorheen kunnen 

meewerken aan onze kerkdiensten. Mw. Ethel Durham wil vanaf janua-

ri nog hooguit één keer per maand als organiste aan een dienst in Fort 

meewerken. En ze wil in februari bekijken of ze daar eens in de maand 

mee verder wil.  We danken haar natuurlijk wel hartelijk voor haar 

De Koning komt! (1) En de Koning(in)  kwam 

De Koning komt is een bekend motto voor de Adventstijd. We kijken 

uit naar de komst van Jezus Christus, het kind in de kribbe en de Ko-

ning van deze wereld. Ook in 2013 zal in vele toonaarden en in talloze 

landen het Kerstfeest worden gevierd. Ook al brengt het heel wat 

drukte met zich mee, het is prachtig om daarnaar toe te leven. Kerst is 

feest en is ontroering. Maar het is ook aandacht voor heel veel mensen 

die kerst moeten vieren zonder een gevulde tafel. En kerst is ook aan-

dacht voor kinderen voor wie anno NU nergens plaats is. Zoals er 

toen voor Hem / hen geen plaats was.  

 

Op dinsdagmiddag 19 november stonden we in de Fortkerk te wach-

ten op de Koning en Koningin van Nederland! Dat was een bijzondere 

ervaring. De Fortkerk had een extra schoonmaakbeurt gekregen en er 

waren buiten wat zaken opgeknapt. Het koninklijk echtpaar kwam in 

het Museum om een (voor deze gelegenheid speciale) tentoonstelling 

te bekijken van filigrainsieraden van ons eiland.  

Nu zal dat woord filigrain niet meteen iedereen iets zeggen. Daarom 

het volgende. Het woord filigrain is afgeleid van de latijnse woorden 

filum en granum (draad en grein/korrel). Het edelsmeden is halverwege 

de negentiende eeuw op ons eiland geïntroduceerd door de franse 

goudsmid Antoine Guillon. De edelsmeden van het eiland bleken ware 

kunstenaars in het vervaardigen van gouden en zilveren sieraden. De 

meester in dit ambacht was Jacob van Striebeek.   

Zo, dan weet u dat ook weer! Deze informatie haal ik uit de mooie 

brochure die Millicent Smeets-Muskus en Lucille Berry-Haseth ter ge-

legenheid van het koninklijk bezoek hebben gemaakt: Een gouden kunst 

op Curaçao. Als gemeente en kerkenraad zijn we hen zeer dankbaar 

voor het inrichten van deze tentoonstelling. Want hierdoor werd 

schitterend cultureel  erfgoed van ons eiland letterlijk zichtbaar ge-

maakt. En ook kwam de Fortkerk onder de aandacht van velen.  

 

De Koning komt! (2)  

Als dominee van de Fortkerk mocht ik het koninklijk echtpaar kort 

toespreken. Ik heb iets verteld over de geschiedenis van het kerkge-

bouw en over ons kerkelijk leven hier en nu. En over twee bijzondere 

diensten in dit jaar. In de dienst van 30 juni hebben we ons immers als 

VPG verootmoedigd voor de rol van de kerk tijdens de periode van 

slavernij. En op 28 april, vlak voor de inhuldiging van de Koning, heeft 

mijn vrouw Marjan King-Alex pepermunt getracteerd aan de kerkgan-

gers terwijl ik het koningslied op de piano speelde. Ook hebben we 

toen gedankt voor het koningschap van Koningin Beatrix en gebeden 

voor het nieuwe koningspaar en hun gezin. Ik heb tevens verteld waar-

om ik zoveel vertrouwen heb in de nieuwe Koning: in mijn herinnering 

heb ik nog altijd de foto van 26 februari 1986 toen hij als de 18-jarige 

WA van Buren meedeed aan de Elfstedentocht. Aan de finish werd hij 

binnengehaald door zijn beide ouders. De mooiste koninklijke foto die 

ik ooit heb gezien! En ook al is het lang geleden: zijn wilskracht en 
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medewerking in de afgelopen maanden.  

 

Onze gastvoorgangers dhr. br. Luuk van der Wolde en ds. Rob van Bui-

ren lieten kort na elkaar weten dat ze stoppen met het voorgaan in de 

diensten. Het voorgaan in een kerkdienst vraagt heel wat. En ook veel 

voorbereiding. Helaas past dat niet altijd meer bij een druk bestaan of bij 

een bepaalde leeftijd. En dan getuigt het van nuchterheid en wijsheid om 

er een punt achter te zetten. We respecteren de beslissing van deze bei-

de voorgangers en danken hen bijzonder hartelijk voor al de keren dat 

zij de gemeente hebben willen voorgaan.  Ze deden dat allebei op hun 

eigen manier en waren allebei bij diverse gemeenteleden  geliefd. Masha 

Danki!  

 

De wijkkerkenraad heeft nu dus behoorlijk wat huiswerk. We zijn erg 

blij met dhr. Luutsen de Vries als onze organist op twee zondagen per 

maand. Maar we zijn wel aan het zoeken naar nog een organist / pianist. 

Ondergetekende is gek op pianospelen, en het is leuk om werk en hobby 

af en toe op zondagmorgen te combineren. Maar sommige diensten le-

nen zich er totaal niet voor, merkte ik onlangs tijdens een Avondmaals-

dienst . Kent u nog organisten en pianisten op het eiland die nog niet 

door de kerkenraad zijn benaderd? ? Meld het ons. Qua “predikers” 

wordt de spoeling na het vertrek van de fam. Hortensius-Bakema en van 

ds. Smit (en gezien het bovenstaande) nu wel erg dun. De kerkenraad 

denkt na over een oplossing.  

 

Als geestelijk verzorger in Colombia 

Van 20 t/m 31 oktober was ik in Colombia namens de stichting Epafras 

te Utrecht. Ik bezocht daar zestien gevangenen met nederlands paspoort 

in in totaal elf gevangenissen. De bedoeling was achttien gevangenen te 

bezoeken in dertien gevangenissen. Maar één dame was in huisarrest ge-

plaatst en het adres was niet op tijd bekend bij de ambassade. Iemand 

anders kon ik niet bezoeken omdat mijn vlucht met Avianca naar Medel-

lin ruim een uur later plaatsvond dan gepland.  In plaats daarvan had ik 

wel een erg boeiend Engelstalig gesprek met de nederlandse consul in 

Medellin.  

 

Colombia is een groot en werkelijk prachtig land. Het telt ongeveer 45 

miljoen inwoners waarvan er ruim acht miljoen in Bogota wonen. De 

ene gevangenis in dit mooie land is echter de andere niet. Sommige zijn 

oud, vervallen en slecht onderhouden. Andere zien er heel modern uit. 

Sommige liggen zowat in een woonwijk. Andere liggen kilometers  ver-

wijderd van de bewoonde wereld.  

 

Ik sprak iemand met een dik glas tussen mij en hem. Zijn handen waren 

geboeid. Aan zijn kant van het glas zat een bewaker. In een ander geval 

kreeg ik alle vrijheid voor het gesprek , zo lang als nodig. Misschien wer-

den we wel in de gaten gehouden maar dat was voor ons dan in elk geval 

niet zichtbaar.  

 

Op 29 oktober maakten de vaste chauffeur en ik een autorit van onge-

veer vier uur naar een gevangene. Toen ik eindelijk – vijf kwartier na 

aankomst - met hem kon praten, vertelde de bewaker mij dat we diez 

minutos kregen! In mijn beste spaans kon ik hem ervan overtuigen dat 25 

minuten in dit geval toch wel het minimum was. We kregen onze zin.  

Soms is de bewaking bij de ingang vriendelijk, men geeft heel vlot alle 

medewerking. Maar soms ook werd niet alleen mijn paspoort uitgebreid 

bekeken, maar ook mijn sedula, rijbewijs en verzekeringspas van hier. 

Kortom, alles waar maar mijn naam, foto en geboortedatum op staat. 

Ook werden mij voor een bezoek diverse vragen gesteld over mijn ge-

boorteplaats Capelle ad IJssel. En natuurlijk mag ik in zo’n situatie een 

vingerafdruk geven, word ik gefotografeerd en gefouilleerd, loop door 

een scan en mag op een of andere vreemde stoel plaatsnemen (misschien 

voor nog een scan? geen idee) en mogen de schoenen en het jasje ook 

nog eens uit. Er mag namelijk absoluut geen geld mee naar binnen. Wat 

mij betreft zijn al die “onderzoeken” niet erg. Het gaat allemaal om dat 

ene doel: die ene gevangene spreken, haar of hem in Gods Naam een 

luisterend oor bieden. Overigens heeft niet elke gevangene een geloofs-

achtergrond en zal ik ook dat respecteren.    

 

Een enkeling ervaart de gevangenis als een soort internaat met een re-

delijke mate van vrijheid. Een ander houdt het amper vol in een cel met 

vijf andere gedetineerden en douche en toilet in de cel met ook nog re-

gelmatig watertekort... De één kan werken en kan dus strafkorting krij-

gen, voor een ander is dat weer niet weggelegd.  

 

Eén gedetineerde zat een paar jaar geleden financieel zo aan de grond 

dat het wel aantrekkelijk leek om vanuit Colombia drugs te smokkelen 

naar een Benedenwinds eiland. Er kan niets misgaan, was de boodschap. 

En het verdient goed. Maar het ging wel he-le-maal mis. Intussen – zei 

deze gedetineerde – ben ik tijdens mijn detentie gelovig geworden.  

Voor die tijd had ik – met een eigen zaak – helemaal geen tijd om na te 

denken over God en geloof. Maar aan mensen hier in mijn patio zag ik 

wat geloven voor hen betekent. En ik ben de Bijbel gaan lezen.  Nu ko-

men we regelmatig bij elkaar in de cel. Dan zingen we, lezen samen uit 

de Bijbel en doen ons gebed. Dat helpt enorm om het hier jaren vol te 

houden.  

 

De werkdagen in Colombia waren lang voor mij en zeer intensief. De 

vrije zondag 27 oktober was dan ook meer dan welkom.  

 

Het kerkdienstenrooster  

op bladzijde 5 van dit blad vertelt u van alles over de diensten in de ko-

mende tijd.  Een paar bijzonderheden: 1 december wordt de doopdienst 

van Danilo Rocco Santine. Op 22 december worden Daniel en Yvaine 

Domhoff (neefje en nichtje) gedoopt. En Jozenn de Riggs.  We wensen 

alle ouders geluk met de Doop van hun kindje. Natuurlijk bent u wel-

kom in de kerstnachtdienst op 24 december om 23.00 uur op het Fort-

plein.  En in alle andere diensten.  De eerstvolgende dienst met Avond-

maal moet nog door de wijkkerkenraad worden gepland.  

Op 12 januari zullen we afscheid nemen van onze diaken Friedeman 

Hasselbaink.  Hij heeft zich in de afgelopen jaren buitengewoon ingezet 

voor het werk van de diaconie en voor onze wijkgemeente.  

We zijn hem daarvoor zeer dankbaar – en ook zijn gezin. Nu zijn kinde-

ren groter worden vindt hij het een goed moment om te stoppen. Maar 

hij blijft gelukkig nog wel bureauwerk doen voor de Fortkerk. Werk 

waarvoor hij niet telkens avonden van huis hoeft. En daar zijn we weer 

heel blij mee! Inmiddels is dhr. Erik Groeneveld begonnen met zijn werk 

als kerkvoogd. We wensen hem alle goeds.  

 

Activiteiten:  

oecumenisch Middaggebed is op 4 en 18 december en op 15 januari en 5 

februari , 12.30 uur Fort.  

Belijdeniscatechese:  9 december, 20.00 uur bij mij thuis.  

Gespreksgroep Meer:  12 december, 19.45 uur, vergaderzaal Fort-

kerk.  

Groep Tamarijn:   3 december en 7 januari, 10.00 uur.  

Kring Zeelandia:             16 december en 20 januari, 10.00 uur.  

Seniorenkerstfeest:  18 december, Fortkerk beneden, 17.15 uur 

(inloop vanaf 17.00 uur).  

Kinderkerstfeest:   22 december, Fortkerk, 19.00 uur. Met van 

tevoren iets te eten voor de vaste kindernevendienst-deelnemers. Voor 

dit kerstfeest wordt momenteel al ijverig geoefend door kinderen en 

juffen.  En dat ziet er geweldig leuk uit! 

Ten slotte… 

wens ik u graag heel mooie kerstdagen en vrede en alle goeds (hopi ben-

dishon di Dios) voor het jaar 2014.  
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Advent en Kerst 

Als u dit leest, zijn we in de tijd van Advent. “Advent” betekent 

“komst”. We vieren de komst van Jezus Christus naar deze aarde met 

kerst. In de Adventstijd bereiden we ons daarop voor. Het is een apar-

te tijd in het jaar. Er hangt een zekere gezelligheid in de lucht. Dat is 

heel fijn in een wereld waarin vaak nood en ellende is. Toch mogen we 

ook denken aan het doel van de komst van Jezus naar deze aarde: ons 

te verzoenen met God de Vader. En van daaruit mogen we ons ver-

zoenen met elkaar. In de prediking en in onze activiteiten mag dat 

doorklinken. 

Ik noem u de volgende activiteiten voor de komende periode: 

Gebedsgroep                                                                                                                                                                        

Elke dinsdag komen we van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consisto-

rie. We bidden voor kerk en wereld. Ook namens de gemeente mogen 

we zaken opdragen aan God – zaken, die ons na aan het hart liggen. 

Catechisatie                                                                                                                                                                          

Elke woensdag is er van 19.00 tot 20.00 uur jongerencatechese in de 

consistorie. We bespreken figuren uit de Bijbel en we zien hoe zij om-

gingen met God en het geloof. 

Bijbelstudie                                                                                                                                                                      

Eens in de veertien dagen is er Bijbelstudie. We komen op donderdag 

bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We zijn net begonnen 

met het boek Handelingen der Apostelen. We denken na over de eer-

ste christelijke gemeente. De data zijn: 12.12, 16.1 en 30.1. 

Beknopte theologische cursus voor gemeenteleden 

Eveneens eens in de veertien dagen is er een beknopte theologische 

cursus voor gemeenteleden. Op het ogenblik zijn we bezig met een 

training voor het pastoraat. We komen bijeen op donderdag van 19.30 

tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 9.1 en 23.1. 

Zangdienst                                                                                                                                                                         

Op vrijdagavond 24 januari is er weer een zangdienst in onze Emma-

kerk. We beginnen om 19.30 uur. We zingen bekende liederen en er is 

een korte meditatie. Liederen kunt u opgeven bij mij. 

Seniorenkerstfeest                                                                                                                                                                 

Op 16 december a.s. is ons seniorenkerstfeest. We vieren het in de 

Oleander aan de Weg naar Welgelegen. Om 18.00 uur beginnen we 

met een korte dienst waarin we het Avondmaal vieren. 

Kinder/jeugdkerstfeest                                                                                                                                                         

Op 21 december hebben we ons kinder/jeugdkerstfeest. Ook dit 

wordt gevierd in de Oleander. De tijd wordt nog bekendgemaakt. 

 

Bij de diensten 

Op 1 december a.s. hebben we dienst in Hòfi Mani. Het is dan de eer-

ste zondag van Advent. De kinderen van de kindernevendienst begin-

nen dan met hun project. We zullen in deze periode stilstaan bij de 

voormoeders van Jezus. In deze dienst hopen we ook het Avondmaal 

te vieren. Na de dienst is er nog een gezellig samenzijn. Iedereen is van 

harte welkom op deze gemeentezondag. De Emmakerk zal dan geslo-

ten zijn. 
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 Emmakerk 

Wijk 3                   Tel. 737 3070                       

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 

 

 

767 6920 

432 6331 (w) 

526 1566 (c) 

528 9530 

 

733 1609 

516 7900 

Diakenen: 

Zr. B. Douglas-Relyveld 

Zr. R. Plaisier 

 

Kosteres: 

Zr. C. Gilmoor 

 

 

690 4665 

522 0030  

 

 

668 5785 

868 0775 

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 

Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  Ds. H. Végh 

Op 15 december is het de derde zondag van Advent. Dan is er bevesti-

ging van ambtsdragers. We zijn blij en dankbaar, dat we drie nieuwe 

ambtsdragers kunnen bevestigen: br. Olaf Mulder als ouderling-

kerkvoogd, zr. Elma Velgersdijk, eveneens als ouderling-kerkvoogd en zr. 

Sigma Wiel als diaken. We zijn blij, dat ze de wijkkerkenraad komen ver-

sterken. We wensen hen Gods zegen toe in hun ambt. De Centrale Ker-

kenraad heeft ons toegestaan nog een vierde diaken te benoemen. Naar 

hem of haar zijn wij nog op zoek. 

Op 24 december a.s. is er om 23.00 uur de kerstnachtdienst op het Fort-

plein. Meegewerkt wordt door de voorgangers van de VPG. Ik hoop de 

meditatie te houden. Het koor “Kanta ku mi den Señor” verleent zijn 

medewerking. We hopen weer op een sfeervolle en gezegende kerst-

nachtdienst. Het is altijd bijzonder, zo’n dienst onder de open hemel. Zo 

mogen we Gods genade ontvangen.Op 25 december is het Eerste Kerst-

dag. Ook dan is de Emmakerk open en wel voor de kerstdienst.Op 29 

december a.s. is er een VPG-dienst in de Emmakerk. Voorgangers zijn ds. 

Lolkema (prediking) en ondergetekende (liturgie). We mogen elkaar als 

VPG in deze dienst ontmoeten.Op 31 december a.s. houden we onze 

oudejaarsdienst. Aan het eind van het jaar mogen we terugblikken, maar 

ook vooruitzien en Gods zegen verwachten. De dienst begint om 17.00 

uur. 

We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar. 

De wijkkerkenraad heeft besloten de papiamentstalige diensten geen 

doorgang meer te laten vinden. We doen dit met een bezwaard hart, 

maar er was te weinig belangstelling voor. 

 

Onze zieken  

Zr. Pamela Rusch moest onlangs enkele dagen in het ziekenhuis verblij-

ven vanwege een stevige infectie. Nu wordt ze poliklinisch onderzocht 

en behandeld. We wensen al onze zieken, thuis en in het ziekenhuis, 

Gods zegen toe. 

In geval van ziekenhuisopname wordt u verzocht mij daarvan in kennis te 

stellen. Dan kan ik u een bezoek brengen in het ziekenhuis. 

 

Huwelijksjubileum                                                                                                                                                                      

Op 9 november j.l. mochten br. André Beeker en zr. Juliette Beeker-Lie 

Pak Tauw  vieren dat ze 60 jaar getrouwd waren. Een ware mijlpaal! We 

feliciteren hen daarmee van harte en we wensen hun Gods zegen voor 

de toekomst. Samen met hun kinderen mochten ze dit vieren. En met 

ons als gemeente stonden ze hierbij stil op zondag 17 november. 

 

Ban Topa 

Eveneens wegens gebrek aan belangstelling zal de wijkkerkenraad geen 

Ban Topa meer organiseren. Het was de bedoeling om eens in de maand 

op een zaterdag de tuin van de Emmakerk ter beschikking te stellen aan 

omwonenden en gemeenteleden om spullen te verkopen. De wijkker-

kenraad denkt nu na over andere mogelijkheden om activiteiten te ont-

plooien. We willen graag onze kerk bekend maken in de wijk waarin on-

ze kerk staat, en mensen diaconaal ondersteunen. Ideeën uwerzijds zijn 

mailto:jas.vegh@gmail.com


11 December-januari 2013-2014 VPG NIEUWS 

Het einde van een jaar 

Als u dit kerkblad ontvangt, zitten we in de laatste maand van het jaar 

2013, alsof de jaren steeds sneller gaan. Of ligt het aan ons? Willen wij 

steeds meer doen? Prima, maar het is wel jammer dat er voor de Heer 

steeds minder tijd overblijft. Misschien een goed idee om in het nieuwe 

jaar daar verandering in te brengen, want .... 

 

Weet u? 

-dat wij mensen nodig hebben om samen gemeente te zijn, te luisteren 

naar Zijn woord, Zijn naam groot te maken met gezangen en samen te 

bidden? 

-dat wij mensen nodig hebben om te helpen en mee te denken; 

-dat wij mensen nodig hebben voor de neven- bloemen- en koffiedienst; 

-dat wij mensen nodig hebben in ons beam-team om te beamen. 

Zeg niet dat u niets kunt, want we kunnen allemaal wel wat. We hebben 

allemaal talenten ontvangen, zomaar kado van onze Vader. Meld u aan bij 

de kerkenraad. Werken voor de Heer en helpen geven een grote vol-

doening. 

 

Diensten 

Op zondag 27 oktober hadden wij in Emma het koor “Kanta ku mi den 

Señor” op bezoek. Een koor met flinke tieners! Het is altijd geweldig als 

jonge mensen zich willen inzetten om te zingen voor hun Heer. Koor en 

juf Suzy: masha  danki voor jullie medewerking. Tot ziens!! 

Zondag 3 november hadden we onze Gezin-School-Kerkdienst met me-

dewerking van de Marnixschool, onze buurtjes. Het weer zag er - op z’n 

Curaçaos gezegd - niet best uit. 

Het had de hele nacht flink geregend. Saliña stond blank, dus dan weet u 

genoeg. Toch was juf Ruth uit Bandabou als eerste in de  

kerk. De kerk zat goed vol. Juf Ruth had haar klasje mooie liedjes geleerd 

en daar mochten we van genieten. Er hingen rechts in de kerk mooie 

tekeningen van de leerlingen. Juf Ruth en Marnix-leerlingen: 

masha danki voor jullie komst en voor jullie medewerking aan de dienst. 

 

Jongelui 

Hoe gaat het met jullie? Het eerste echte rapport staat bijna voor de 

deur en hoe ziet het eruit? Goed? Dan heb je een geweldige vakantie, dat 

weet je toch? Volgens mij moeten er nog  een paar proefwerken of toet-

sen gemaakt worden. Ga ervoor; trek er nog even aan. Denk aan je fijne 

vakantie. 

 

Bejaarden/Zieken 

Wat is het alweer vroeg donker, he lieve mensen? En soms is het over-

dag grijs, heel vreemd. Daar wordt een mens niet vrolijk van. Maar alsje-

blieft, toch vrolijk blijven hoor. Houd de moed en de lach erin. We blij-

ven jullie gedenken in onze gebeden, we vergeten jullie echt niet. 

 

Seniorenochtend 

De laatste keer, 11 november, was de consistorie goed vol, gezellig! 

Het is altijd goed om na het Woord met elkaar van gedachten te wisse-

len. En de vragen die gesteld worden...dat is domi’s pakkie an. De paste-

chi’s kwamen warm uit de pan, het was lekker smikkelen. In december 

weer zo’n groooote groep? Gezellig, tot ziens op 9 december 9.30 a.m. 

 

 

Nieuwsjet 

Jet Baank 

Drukte 

De drukke decembermaand staat voor de deur. Veel liturgieen, preken, 

diensten. Domi’s, hopi forsa met al jullie extra voorbereiding en dien-

sten. Organisten: ik denk nu aan onze zr. Jeanette. Beklimmen  

 jullie allen de Advents-  en Kerstberg heel rustig aan en doe vervolgens 

de afdaling ook rustig. Het echte uitrusten komt daarna in januari, ...hoop 

ik.  

 

Welkom 

Hier is Hij dan, zoals gezegd; een baby in een krib gelegd, 

gewonden in wat doeken; naar Hem zijn we gaan zoeken. 

 

Een ezel, stro, een voederbak, een smeulend vuur, een gammel dak- 

de langbeloofde Koning, koos een bescheiden woning. 

 

Zo biedt Hij mij zelfs perspectief: God heeft de armoedzaaiers lief. 

Hij zoekt geen grote dingen; maar dient verschoppelingen. 

 

Gods vlees en bloed heeft deze nacht de vrede naar mij toegebracht. 

Al is mijn kleed versleten, ik mag me welkom weten. 

 

Ten slotte 

Aan alle lieve mensen die onze VPG-krant lezen: tur kos bon in 2014 

(De allerbeste wensen in 2014) 

Salu i Bendishon, Gezondheid en Zegen; tot ziens in 2014. 

 

Namens de Kerkenraad, Jet Baank. 

altijd van harte welkom. U kunt uw idee deponeren in de ideeënbus of 

doorgeven aan de wijkkerkenraad. 

 

Ten slotte 

Ik wens u nu alvast gezegende kerstdagen en een gezegend nieuwjaar 

toe, mede namens mijn gezin. Een hartelijke groet voor u allen, 

Ds. Hans Végh. 

IN MEMORIAM  

 

EMILIA MARTINA JOHANNS-JANSEN 

 

Op 4 november j.l. is zr. Emilia Martina Johannes-Jansen van ons heenge-

gaan. Ze was 61 jaar. 

 

De laatste tijd was ze ernstig ziek. Ze is in het ziekenhuis overleden. 

Zr. Johanns is op 12 november 1951 op Aruba geboren. Als 21-jarige 

kwam ze naar Curaçao. Ze is tot haar pensionering werkzaam geweest 

in het verzorgen van mensen. Ze was korte tijd bejaardenverzorgster, 

maar al gauw ging ze als ziekenverzorgende werken in het Sehos. Dat 

was haar passie. Ze had verstand van zaken, begreep ik. Ze had liefde 

voor de patiënten. Zr. Johanns was een vrouw met doorzettingsvermo-

gen. Ze werkte hard. Maar toch stelde ze haar gezin voorop. Ze stond 

altijd klaar voor anderen. Haar moeder heeft ze lang verzorgd. Ze was 

onbaatzuchtig. Je zou haar een soort “Florence Nightingale” kunnen 

noemen. Toen ze ziek werd, kon dat allemaal niet meer. Maar ze geloof-

de in God, dat die haar zou helpen, ook in haar moeilijke situatie. Ze 

vroeg Hem of zij haar ziekte kon dragen. 

 

Op 8 november j.l. hebben we afscheid van haar genomen. In het rouw-

centrum van El Señorial in Otrobanda werd er een rouwdienst gehou-

den. In deze dienst stond Ps. 23 centraal. David belijdt hierin, dat de 

Heer zijn herder is. Al moet hij door een donker dal gaan, hij vreest 

geen kwaad, want God is bij hem. Zo wil God ook onze herder zijn en 

ons leiden naar groene weiden en koele waterbeken. Door Jezus Chris-

tus mogen wij naar het Vaderhuis met de vele kamers gaan. Daar mogen 

Gods kinderen rusten van de aardse moeite en pijn. Zo rust zr. Johanns 

bij haar hemelse Vader. 

 

Na de dienst hebben we definitief afscheid van haar genomen in het cre-

matorium van Crefona in Brievengat. 

 

God trooste haar man Ewald, haar kinderen Igorr en Julius-Ann en de 

verdere familie, vrienden en kennissen. 

 

Ds. Hans Végh. 
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    Jeugdpredikant: vacature 

Jeugdraad: Farida DaCostaGomez, 

zie p. 14 (Centrale Kerkenraad) 

Kerk en Jeugd      

Vervolg wijkbericht Fortkerk 

 

 

Geen kopy ontvangen voor de rubriek Kerk en Jeugd 

Maril Boersema, fluit, en Wim Lolkema, piano, tijdens de kerkdienst van 17 

november. Aan de lezenaar het nieuwe kanselkleed, gemaakt door mw. N. van 

Eenennaam 
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KINDEREN AAN HET WOORD 
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Wie wil de kinderrubriek verzorgen? 

IN MEMORIAM  

 

BERNHARD VAN LEEUWEN 

 

Op 28 oktober j.l. is br. Bernhard “Benno” van Leeuwen overleden. Hij 

was 76 jaar. 

 

Br. Benno van Leeuwen, is toch nog onverwacht van ons heen gegaan. 

De laatste tijd heeft hij veel in het ziekenhuis gelegen. Zijn gezondheid 

ging alsmaar achteruit. Maar nog niet eens zo heel lang geleden lag hij in 

Nederland lang in het ziekenhuis wegens een hartoperatie. 

Br. van Leeuwen, Benno, voelde dat zijn gezondheidstoestand achteruit-

ging. Hij hield er ook rekening mee dat het misschien niet zo heel lang 

meer zou duren. Maar hij had nog wensen: weer in zijn eigen huisje zijn 

en nog die en die spreken. Het mocht niet zo zijn.  

 

Benno was een markant figuur. Hij had zijn mening en stak die beslist 

niet onder stoelen of banken. Maar hij besefte ook, dat er veel fout was 

gegaan in zijn leven. Hij had daar oprecht berouw over. Hij heeft God 

menigmaal om vergeving gevraagd. Vooral, toen hij een jaar of tien gele-

den opnieuw tot geloof kwam, kreeg hij een andere kijk op het leven. 

Het geloof ging veel voor hem betekenen. Hij las de Bijbel en dacht er-

over na. Hij bezocht de kerkdiensten en ook over wat daarin gezegd 

werd, dacht hij na. 

 

Benno was een echte pelgrim. Hij trok over ’s Heren wegen en kwam 

allerlei mensen tegen op verschillende plaatsen. Op 14 augustus 1937 

werd hij geboren op Curaçao. Hier bracht hij zijn jeugd door. Maar als 

jongeman vertrok hij naar Nederland om te gaan studeren. Hij woonde 

daar bijna veertig jaar; de laatste twaalf jaar woonde hij weer op Cura-

çao.  

 

Benno hield van Gods schepping, van dieren en planten. Hij hield van 

antiek en was vroeger vaak te vinden op de Vogeltjesmarkt in Antwer-

pen, zo begreep ik. Zijn leven was vaak niet gemakkelijk. Toen hij jong 

was, ging hij vanuit Curaçao naar Nederland, zoals ik boven al schreef. 

Hij kwam terecht op een kostschool in Ter Apel. Daar maakte hij nieu-

we vrienden. Later werkte hij bij het ministerie van binnenlandse zaken 

in Den Haag. Wat moeilijk voor hem was, was zijn scheiding, met alle 

gevolgen van dien. Hier op Curaçao genoot hij van de stranden en van 

het krioyo-eten. Ook hier hield hij van de natuur. Hij las veel. Dat kon je 

merken. Zo hebben we in Benno een mens leren kennen, die verschil-

lende kanten had.  

 

Op 5 november j.l. namen we afscheid van hem. In de Emmakerk hielden 

we een rouwdienst, waarin we Ps. 121 lazen. De dichter, die een pelgrim 

is, verwacht alle hulp van de Heer op zijn gevaarvolle pelgrimsreis. Hij 

vertrouwde erop, dat God hem bewaarde op zijn weg. Zo vertrouwde 

Benno ook op zijn Heer. Hij geloofde in Jezus Christus als zijn Heer, die 

ook voor zijn zonden was gestorven aan het kruis.  

Na de dienst werd Benno bijgezet op de protestantse begraafplaats aan 

de Roodeweg. 

 

God trooste zijn kinderen, Jaco en Siebout, en verdere familie, vrienden 

en kennissen. 

Ds. Hans Végh. 

 

 

 

Kasamentu 

 

 

 

kasamentu, sistema di union : 

   un hòmber i un muhé uní dilanti di Dios, 

kustumber for di kuminsamentu di Tempu ! 

 

ai promé ayá, tempu antikuá ! 

 

   manera hende sakrifiká, e brèit 

  símbolo di inosensia, bistí na blanku , 

            kara tapá 

- promé e sunchi ser duná, 

    entregá na e hòmber … 

 

e bruìdegòm, hòmber macho, 

   fuerte ta hura su suerte te na morto ! 

Stimashon primintí den tempu bon i den tempu malu ! 

 

   ayayay, sin faya ! 

 

awor e hende, e hòmber / muhé e Homo  

bon konosí pa Dios - 

un deseo ta kushi den su kurason, 

   ku kandela e ta defendé su Sorto 

kier ser uní kun’é, 

   hura dilanti di Dios i dilanti di Lei, 

                   amor profundo 

ser aseptá, ser respetá ! 

 

dos hende den friu di anochi, 

   dos alma deseando otro …  

tur esnan di bon boluntat  

   Pas i Bendishon pa nan ! 

 

 

Ilse Risseeuw-Winkel 

 

KASAMENTU 

Ilse Risseeuw– Winkel 

Vervolg wijkbericht Emmakerk 
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Kerkvoogdij 

Geef om uw kerk 

 Voorzitter: André Lorier 

Secretaris: Denise Schrader 

Fortkerk: André Lorier 

Fortkerk: Joop Snel 

Emmakerk: Denise Schrader  

Ebenezer Church: Franklin James 

  

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken 

naar één van de rekeningen van de VPG: 

RBTT: 1183036    

Maduro: 90091204 

Giro: 559911 

o.v.v. kerkelijke bijdrage  

 

In de vorige uitgave van VPG -Nieuws meldde ik u dat de kerkelijke in-

komsten en uitgaven dit jaar ongeveer gelijk uitvallen. Dat is op zichzelf 

nieuws om verheugd over te zijn. Maar heeft u de onderhoudsstatus van 

onze gebouwen helder voor ogen? Die is niet goed. En als we quitte spe-

len met onze inkomsten en uitgaven geeft dat dus precies de kern van 

ons probleem aan: we kunnen het onderhouden van onze gebouwen niet 

zelf betalen. 

 

Nu zijn problemen er om opgelost te worden en daar plannen voor te 

bedenken. Het eerste plan was het verhogen van de inkomsten van de 

kerk. Dat is v.w.b. de vrijwillige bijdrage goed gelukt, maar de inkomsten 

uit collecten blijven enigszins achter en de inkomsten uit grafrechten val-

len fors tegen. Daarom heeft de Kerkvoogdij tijdens haar laatste verga-

dering besloten om een subcommissie op te richten die zich verder gaat 

verdiepen in de rechten en plichten die komen kijken bij grafrechten. 

Daarbij richten we ons niet alleen op de rechten en plichten van de ko-

per maar ook op onze eigen mogelijkheden om grafrechten te innen en 

desnoods een graf te gaan ruimen. En we richten ons op onze instand-

houdingsverplichtingen in deze. 

 

Als er onvoldoende geld binnenkomt via de gebruikelijke weg moeten 

we andere wegen bewandelen. De Emmakerk heeft vrij succesvol extern 

geld geworven om een renovatie te bekostigen. Als Kerkvoogdij geven 

wij hen het dringende advies om hiertoe een aparte stichting op te rich-

ten, om dit zo transparant en zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden. 

De Ebenezer Church heeft al enige tijd diverse foundations om zich heen 

verzameld om dergelijke geldwerving uit te voeren. Als Kerkvoogdij kij-

ken we dan wel toe, want het is ook VPG geld, maar de kerk financiert 

zich deels zelf op deze wijze. De Kerkvoogden van de Fortkerk zijn ook 

voornemens om een "Stichting tot behoud van de Fortkerk" op te rich-

ten. Daarmee moet geld geworven worden om dit monument van een 

nieuw dak te voorzien. Monumentenfonds en anderen geven ons het 

advies om dit via een stichting te doen, omdat er externe partijen zijn die 

liever een onafhankelijke stichting financieren dan een kerk. Wat ons 

betreft gaat het om hetzelfde doel: het in stand houden van het gebouw 

en daar willen wij deze stap voor zetten. U ziet: als het als gemeente niet 

lukt, proberen en stimuleren wij als Kerkvoogdij andere initiatieven.  

 

Als u ons nog kunt helpen met documenten uit het verleden, of u weet 

van mensen of organisaties die wij zeker moeten benaderen in het kader 

van geldwerving dan horen wij dat graag van u. Tenslotte doen wij een 

dringend beroep op diegene die nog niet zijn of haar vrijwillige bijdrage 

2013 heeft betaald om die alsnog zo spoedig mogelijk over te maken: 

geef om uw kerk! 

 

André Lorier 

Voorzitter Kerkvoogdij VPG 

 Voorzitter: Lia Vliegenthart-de Mees 

vlieglia@gmail.com 525-3338 

Secretaris:  

Penningmeester: Friedeman Hasselbaink 

friedeman@hotmail.com; 661-0163 

Overige leden: zie wijkberichten 

 

 

 

Uw giften voor de diakonie zijn van harte wel-

kom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG 

Diakonie 

Helpen waar geen helper is 

Geef om uw kerk 

André Lorier 

Van de voorzitter 

Lia Vliegenthart 

Centrale Kerkenraad 

Voorzitter: Hanco de Lijster 

Scriba: Krijnie Wout-de Geus 

Enenezer church: Desta Nis-

beth  

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 

  

faridadcgomez@hotmail.com 

  

w.lolkema@gmail.com 

korabrivo@hotmail.com 

jas.vegh@gmail.com 

  

Lorier.kooi@gmail.com 
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Van de praeses 

Hanco de Lijster 

  

 

Dit is alweer de laatste editie van ons kerkblad in dit jaar. Het is december 

en we bereiden ons voor op de viering van de geboorte van Christus Je-

zus. Een fijne tijd waarin we mogen stilstaan bij de oneindige liefde die 

God onze Vader voor ons heeft. Liefde zo groot dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon als mens op aarde geboren heeft doen worden, opdat een ieder die 

in Jezus gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. We 

zijn dankbaar omdat door het offer dat Jezus aan het kruis heeft gebracht 

aan het einde van zijn jaren hier op aarde, onze zonden betaald zijn. En Hij 

heeft ons de Heilige Geest gegeven als Trooster. 

 

Het is ook een tijd van bezinning en evaluatie van wat er in het afgelopen 

jaar gebeurd is, maar ook van vooruit kijken naar het nieuwe jaar: een 

nieuw begin met weer nieuwe mogelijkheden, uitdagingen en Deo Volente 

verbeteringen! Het is mijn gebed om het contact met u en jou te intensi-

veren en met u van gedachten te wisselen over het wel en wee van onze 

VPG. Om van u te horen wat u fijn vindt, wat u dwars zit en hoe we daar 

verbetering in kunnen aanbrengen. Om uw ideeën te horen over datgene 

waar we zeker mee door moeten gaan, over verandering, vernieuwingen 

en verbeteringen op welk gebied dan ook. En zeer zeker ook om met u 

persoonlijk te praten over de Bijbel, hoe u het geloof beleeft en hoe ik dat 

doe, om elkaar zo beter te leren kennen en een hechte band te doen ont-

staan tussen alle leden van de VPG. Om dit te verwezenlijken houd ik - 

beginnende met zondag 19 januari 2014 - iedere DERDE zondagmiddag 
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 Tips voor het schrijven: 

 Schrijf kort en helder 

 Geef uw tekst een titel 

 Schrijf vanuit het positieve 

 Vermeld uw naam 

 

Ingezonden 

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie 

op het hoofdartikel van Rev. Warren in VPG-Nieuws van  November. 

 

Met verbazing en enige irritatie ben ik begonnen om het artikel te lezen. 

Eerlijk gezegd ben ik van mening dat dit onderwerp al een behoorlijke 

tijd geleden is uitgekauwd in deze krant. Waarom er nu weer over begin-

nen?  Niemand kan bewijzen dat homoseksualiteit zondig is. Ook geen 

Evangelical Dictionary of Theology, Holy Bible of NIV. (zonder jaartal !! ) 

Hebt u enig idee hoeveel baby's er geboren worden zonder uitgesproken 

mannelijk en vrouwelijke genitalien? Zijn die dan allemaal bij voorbaat 

verdoemd volgens de Ev. Dict.? Je moet maar lef hebben. 

Gelukkig is er sinds kort een wet die de mogelijkheid biedt om in een 

later stadium de mannelijke of vrouwelijke identiteit in te vullen. Vroeger 

was het “Dokter, tel de knopen van uw jas: ja, nee, ja, nee, ja.” Maar we 

weten allemaal dat de vrome vaderen van voorheen wel meer scheve 

schaatsen gereden hebben in de Bijbelse leer. Hebben we daar dan niets 

van geleerd?  

Voor homoseksuelen is het hebben van seks met de andere sekse walge-

lijk en weerzinwekkend. 

 

Ik dacht dat Jezus zelf ons heel duidelijk het voorbeeld heeft gegeven dat 

de invulling van zijn wet niet aan regeltjes is gebonden. Pluk maar gerust 

op zondag de appeltjes voor de appelmoes en stap maar in je auto of op 

je fiets en trap maar een eind weg om een zieke vriend te helpen. 

Of zoals ds. Lolkema het op bladzijde 9 van het VPG-Nieuws verwoordt: 

We mogen onze naasten bezien door de ogen van Christus, vol van ge-

nade. Gelukkig stond dat in dezelfde krant. 

 

Verzoek: kunnen we dit onderwerp van discussie nu misschien voortaan 

uit onze VPG-krant laten? Het zal nog wel een poosje een welles-nietes 

onderwerp blijven. Er zijn heel veel meer interessante zaken, reverend, 

om uw theologische kennis voor te gebruiken.            

van de maand vrij om hierover met u/jou van gedachten te wisselen. Ik 

nodig u/jou bij mij thuis uit, aan de Commandeursweg U-78 te Sun Val-

ley, op een van deze middagen van 16.00 – 18.00 uur. Laat mij het alstu-

blieft van te voren weten wanneer u/jij komt. Dit kan telefonisch via 510-

4753. 

Op dinsdag 19 november 2013 hebben Koning Willem-Alexander en 

Koningin Maxima het museum in de Fortkerk bezocht voor een tentoon-

stelling van filigrain werken van Curaçaose edelsmeden. Wij waren zeer 

vereerd met hun bezoek. Ik wil de dames die de tentoonstelling georga-

niseerd hebben mijn complimenten maken voor de uitmuntende manier 

waarop zij dit hebben gedaan. Na het bezoek in het museum heeft ds. 

Wim Lolkema het koninklijk paar in de Fortkerk toegesproken met 

mooie en gevoelige woorden en ook een scheutje humor. Een korte toe-

spraak waarin ds. Lolkema ook het vertrouwen uitsprak in de Koning. 

 

In de vergadering van de Centrale Kerkenraad op 18 november is besloten 

om met ingang van 2014 weer op 31 oktober een dienst te houden in de 

Fortkerk waarin wordt stilgestaan bij de Hervormingsdag. Een traditie 

die de afgelopen jaren niet in ere is gehouden. 

Er werd tijdens deze vergadering ook stilgestaan bij de onvoorstelbare 

verwoestingen die door de typhoon Haiyan veroorzaakt zijn in de Fillipij-

nen en bij de gevolgen daarvan voor de inwoners. Om als VPG iets te 

doen om de nood aldaar enigszins te verlichten, is besloten om op 1 de-

cember een vierde collecte te houden tijdens onze diensten ten behoeve 

van de slachtoffers die de ramp hebben overleefd. 

Door de Kerstnachtcommissie wordt intussen hard gewerkt aan de 

voorbereidingen van de Kerstnachtdienst op 24 december. Het belooft 

een mooie dienst te worden.  

 

Mede namens de andere 

leden van de Centrale 

Kerkenraad wens ik u 

en jullie allemaal een 

gezegend kerstfeest toe 

en een voorspoedig 

2014. 

 

Moge Gods zegen u/jou 

ten deel vallen. 

Hanco de Lijster. 

 

 

 

Reactie 

Johanna Kuyken 

 

Joodse wijsheid 

Toen rabbi Noach, zoon van rabbi Mordechai, de opvolger van zijn vader was 

geworden, bemerkten zijn leerlingen dat hij zich in alles anders gedroeg dan 

zijn vader. Zij vroegen hem daarnaar. Hij zei: 'Ik doe het precies als mijn va-

der: die deed niet na en ik doe niets na. 

 En de leraar Zlotzow zei: 'Ook wij moeten in het licht van de leer en van de 

dienst nieuwe wegen vinden en niet doen wat gedaan is, maar wat gedaan 

moet worden.' 
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Kom naar... 

VoorElkaar 

Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 

 

 
Ik heb... 

Ik zoek ... 

Wie kan 

mij helpen? 

Ik kan... 

   vpgnews@gmail.com 

Heeft u bruikbare meubels, 

kleding, huishoudelijke arti-

kelen, linnengoed enz. over? 

De diakonie kent mensen die 

het goed kunnen gebruiken. 
vlieglia@gmail.com; 525 3338 

Zoekt u een hulp in de huis-

houding, een oppas of een 

handje in de tuin? De diakonie 

kent mensen die graag willen wer-

ken.  Lia Vliegenthart-de Mees 

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 kerk-

voogdij. 

Te huur 

Grote zaal voor vergaderingen 

of feestjes. Schappelijke prijs. 

De Tamarijn, Mahaaiweg 

Namens het bestuur Saskia Mon-

hemius 

Boekingen: tel. 5287464  

Joodse film 

W. Lolkema 

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 financiële bijdrage 

wordt op prijs gesteld. 

                                                                                                                                                                                                

Op woensdag 04 december vertoont Chazzan Avery Tracht de film The 

Yankles. Deze film (een comedy uit 2009) won vijf internationale awards, 

is in het Engels en duurt 115 minuten. Een vroegere beroeps-baseball-

speler (Charlie Jones) komt in de gevangenis vanwege rijden onder in-

vloed.  Hij wordt vrij gelaten op voorwaarde dat hij 192 uur werk voor 

de gemeenschap zal doen. Echter, het valt niet  mee om een goede 

werkplek te vinden, zelfs niet in de plaats waar hij “thuis” is. Maar dan…

zoekt het baseball-team (The Yankles) van een orthodoxe school een 

coach. Terwijl Charlie met het team aan de gang gaat, probeert hij te-

vens zijn reputatie in de samenleving op te poetsen. 

 

Op woensdag 08 januari kunt u de film: The Heritage: An Eternity of Love 

gaan zien. Deze film is uit 1993 en duurt 85 minuten. De film is in het 

Engels, Spaans en Frans en is Engels ondertiteld. Het is een historisch 

drama. Deze film gaat over een jonge man die op zoek gaat naar zijn 

wortels in sefardisch Spanje. Met de vrouw die hem hierbij helpt, krijgt 

hij een relatie. Intussen is de kijker getuige van de vijfhonderd jaar oude 

wereld die hij ontdekt. 

                                                                                                                                          

De twee films die Chazzan Avery Tracht in de afgelopen tijd liet zien, 

waren werkelijk fenomenaal. Live and Become en Le Concert. De huis-

kamer van zijn ambtswoning was tot de laatste stoel gevuld. En terecht.   

               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 

Verkoop en verhuur van chalets  

Gezocht 

Iemand die de jeugdrubriek van 

het VPG-nieuws wil verzorgen.  

Aanmelden bij de redactie; vpg-

news@gmail.com 

Een advertentie van uw bedrijf? 

Steun de uitgave van ons kerkblad en bereik 

ruim 1000 adressen in Nederland, Curaçao en 

Belgie. 

vpgnews@gmail.com 


