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There is perhaps no other day on planet earth 

when love becomes more the central focus of hu-

mankind than February 14, Valentine’s Day. Valen-

tine’s Day, widely recognized around the world as 

the day of love, originated from narratives of mar-

tyrdom regarding a number of saints named Valen-

tine. The narratives, dating from the third century 

A.D. and comprising several interwoven strands, 

present the following story of the development of 

the tradition of Valentine’s Day. Valentine was a 

priest of Rome who was imprisoned for helping 

persecuted Christians. He himself became a victim 

of Roman persecution for being a Christian, and his 

secretive marriage of young soldiers who were for-

bidden to marry by the Roman Emperor may very 

well be one example of such help. The narratives 

have it that the Roman Emperor, Claudius II tried 

to get Valentine to convert to Roman paganism, but 

Valentine resisted and instead tried to get the Em-

peror to convert to Christianity, for which he was 

convicted and sentenced to be executed. While 

awaiting execution, Valentine healed Julia, the 

daughter of his jailer, of blindness and this caused 

his entire household to convert to Christianity and 

become baptized. The narratives continued that on 

the evening prior to the day of his execution, Val-

entine wrote a card to Julia on which he signed 

“Your Valentine.” The historical evidence shows 

that the Valentine’s Day tradition began as a liturgi-

cal celebration to honour the early Christian saints 

named Valentine who were martyred, that is, killed 

for their Christian belief. It was not until the middle 

age that Valentine’s Day became associated with 

romantic love which it continues to be in our con-

temporary times. Thus on Valentine’s Day people in 

love express their love for each other by sending 

flowers, candies and greeting cards. 

 

Notwithstanding the centuries of human celebra-

tion of love whether it be Valentine’s Day or other 

celebrative occasions, the concept itself of love 

continues to be a matter of some intrigue (that 

which arouses curiosity and interest), such that the 

response to the question “what is love?” is still of-

ten, “Love is a mystery nobody can explain.” There-

fore for the answer to the question “what love is?” 

we must go to the Bible which in clear terms speaks 

to both the nature and the practical expression of 

love. John 3:16 “For God so loved the world that he 

gave his one and only Son…”(NIV), is a reference 

which clearly depicts love as giving. This is giving that 

is costly, precious as well as sacrificial, giving that can 

be emotionally extremely painful. This to me strips 

away the intrigue, clears up the mystery that is so 

often linked to love. For it is very clear from this 

reference that love is about caring for the other, and 

even be willing to pay the ultimate price (give one’s 

own life) for the safety and wellbeing of the other. 

Romans 13b, “Love does no harm to its neighbour” 

reinforces the foregoing fact about love, pointing out 

that it does not cause harm, hurt, pain and broken-

ness and other negative effects to the other. In fact 

it depicts love as the embodiment of the command-

ments: “Do not commit adultery,” “Do not mur-

der,” ”Do not steal,” ”Do not covet,” and other 

such evils. Thus the Bible asserts that love is the one 

outstanding debt that human beings ought to have 

for each other, which is a clear and powerful state-

ment to the life affirming, life supporting, life pro-

moting and life protecting nature, impact and influ-

ence of love.        

                  

Furthermore, I Corinthians13:4-7, “Love is patient, 

love is kind. Love does not envy, it does not boast, it 

is not proud. Love is not rude, it is not self-seeking, 

it is not easily angered, it keeps no records of 

wrongs. Love does not delight in evil but rejoices 

with the truth. It always protects, always trusts, al-

ways hopes, always perseveres.” Love is here pro-

filed in very lofty terms regarding attitude, nature 

and practical expression. For to love is to show 

kindness and patience to the other, to refrain from 

anger, envy, pride and selfishness, as well as to be 

protecting and trusting of the other, and to be will-

ing to be truthful to the other. 

For all the foregoing reasons then the strident call to 

love is sounded in I John4:7-8, “Dear friends, let us 

love one another, for love comes from God. Who-

ever does not love does not know God, because 

God is love.” God is the author and source as well 
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as the exemplar and example of love which moved the hymn writer to 

pen the hymn, “The King of love my Shepherd is whose goodness faileth 

never…” Human ability, capacity and desire to, and for love stem from 

God, be it love shared by husband and wife, parents and children, broth-

ers and sisters and friend and friend. There is, therefore, no ambiguity, 

intrigue or mystery about love for it is that pure affection for the other 

which evokes the unconditional giving of self to the good and full realiza-

tion of the God bestowed potentials of the other. 

 

Friends, the Bible tells us that God is love and whoever lives in love lives 

in God and God in him which makes love complete. We are able to love 

because God first loved us and he bids us to love one another. I con-

clude with a line from a song by the soul singer Dionne Warwick: “What 

the world needs now is love sweet love, it’s the only thing there’s not 

enough of.” I call us, therefore, encourage us, implore us to love and be 

people of love that we can be one with God and with our fellow human 

beings, and so help our world become the haven which God created it 

to be. 

Meditatie over Galaten 1:11-24 

 

Paulus heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Hij werd als Romeins 

staatsburger geboren in Tarsus, maar hij was een jood. Hij studeerde 

theologie bij de beroemde leermeester Gamaliël. Hij werd farizeeër en 

kwam de wet van Mozes  strikt na. Hij was fanatieker dan menigeen, ja, 

hij was een godsdienstfanaticus. En vanuit dat fanatisme vervolgde hij de 

christenen. Christenen waren volgens hem mensen die van het rechte 

pad waren afgeweken. Ze veronachtzaamden de wet van Mozes. Ze za-

gen in Jezus van Nazareth de Messias, terwijl hij van mening was dat die 

nog moest komen. 

 

In Handelingen 9 lezen we echter hoe Paulus vóór de poorten van Da-

mascus tot bekering kwam. Hij was op weg om christenen in die stad te 

arresteren, voor de rechter te brengen en ter dood te laten veroorde-

len. Maar toen hij op weg was, werd hij stilgezet door Jezus Christus. Hij 

vervolgde niet alleen zijn aanhangers, maar ook Hem Zelf. “Saul, Saul, 

waarom vervolg je Me?” Deze stem hoorde hij vanuit de hemel. Toen 

ging Paulus nadenken over zijn leven en opeens zag hij zijn leven in een 

ander licht. De ogen gingen hem open. Hij kwam tot bekering. Het 

Griekse woord voor “bekering” betekent eigenlijk: het omzetten van je 

denken. Paulus ging er heel anders over denken. Hij aanvaardde nu Jezus 

Christus als zijn Heer en Heiland. Hem wilde hij voortaan dienen. 

Dat was een geweldige omkeer in zijn leven. Ook wij mogen ons steeds 

weer omkeren naar God toe. We mogen steeds weer de weg van Chris-

tus gaan, ook als we daarvan afgedwaald zijn. We mogen elke dag op-

nieuw die keuze voor Christus maken en het opnieuw met Hem probe-

ren. We noemen dat de “dagelijkse bekering”. Want we zijn zondaren, 

die steeds weer onze eigen weg zoeken. Paulus heeft dat geweten. Hij 

bekeerde zich. 

 

Maar er gebeurde nog meer in zijn leven. Hij voelde zich geroepen door 

Christus om het evangelie wereldwijd te verkondigen. De wereld be-

stond in die tijd voornamelijk uit landen rondom de Middellandse Zee. 

En Paulus heeft ook drie zendingsreizen gemaakt om zijn opdracht te 

volvoeren. Want hij ging niet op eigen houtje. Hij ging in opdracht van de 

Heer die hij eerder zo vervolgd had. 

 

Paulus besefte dat God hem hiertoe al geroepen had vóór zijn geboorte. 

Dit is voor ons raadselachtig. Hoe zit dat? God heeft een plan met ons 

zelfs al vóór we geboren worden. Want Hij overziet de geschiedenis. Hij 

weet wat er gebeuren gaat. Daarom kan Hij ons roepen al vóór onze 
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geboorte. We lezen in Jeremia 1 dat Jeremia dit ook zo ervaren heeft. 

Paulus weet zich geroepen. En hij ervaart het als een genade dat Christus 

hem geroepen heeft. Want wie is hij eigenlijk? Een zondaar, een vervol-

ger. Maar toch, Christus heeft hem een heel ander leven gegeven. Hij 

had er geen recht op, maar toch heeft Christus dit gedaan. 

 

Paulus besefte ook dat hij vóór de uitvoering van zijn opdracht een tijd 

van voorbereiding nodig heeft. Hij zou een zwaar geestelijk ambt gaan 

bekleden. Daarom is het ook vandaag de dag goed dat degenen die een 

geestelijk ambt gaan bekleden zich daarop voorbereiden. Dat kan zijn 

door theologische studie, maar het kan ook een geestelijke voorberei-

ding zijn die zich voltrekt in Bijbellezing en gebed. 

 

Je moet er dus klaar voor zijn om je geestelijke roeping te vervullen. En 

je zult er ook van overtuigd zijn dat God je geroepen heeft. Want als je 

daarvan niet overtuigd bent, ga je je ambt of je roeping vervullen op ei-

gen kracht. En dat kan nu juist niet. Alleen met de kracht van God en zijn 

Geest kun je je roeping volbrengen. Alleen met behulp van hen kun je de 

obstakels die op je weg komen uit de weg ruimen. Alleen zo zul je het 

evangelie kunnen verkondigen en anderen in Jezus’ naam nabij zijn. Al-

leen door Gods Geest word je geïnspireerd. Die geeft je kracht om door 

te gaan, al is het soms moeilijk. 

 

Paulus bereidde zich terdege voor op de vervulling van zijn roeping. Hoe 

deed hij dat? Hij ging naar de woestijn van Arabië. Hij weidt er niet over 

uit wat hij daar gedaan heeft, maar waarschijnlijk heeft hij zich daar te-

ruggetrokken om te bidden, te mediteren en de Bijbel te bestuderen.                

Merkwaardigerwijs ging hij in eerste instantie niet naar de andere aposte-

len. Misschien was hij bang voor de confrontatie met hen. Pas later ont-

moette hij Petrus en Jakobus. Hij werd door hen broederlijk onthaald. 

Ja, zo mogen wij allen onze roeping in het leven verstaan. Allemaal mo-

gen we in dienst staan van God. We mogen Hem dienen, waar ook in 

het leven. 

Onze dochter Maike in Den Haag stuurde me een mooi stukje toe uit de 

Heerenveense Courant over één van haar kennissen: een  jonge theolo-

ge (mw. A-M Kobes, 26 lentes jong), net klaar met haar studie, die on-

langs dominee is geworden in Heerenveen; ook wel bekend als het Frie-

se Haagje. Ze zijn er dus nog, jonge en zeer gemotiveerde dominees! Uit 

het artikel spreekt aanstekelijk enthousiasme voor het geloof en voor de 

kerk. Een citaat: “Ik merk dat heel veel van mijn leeftijdgenoten teruggrij-

pen op de bijbel. Ze gaan ook steeds vaker nadenken over de vraag 

waarom ze zo snel moeten leven en of hun gezinsleven niet veel belang-

rijker is. Ik hoor steeds vaker vragen als Waarom ben ik in dit leven? Dat 

geeft me goede moed. Want volgens mij zijn wij als kerk expert in het 

beantwoorden van dat soort vragen. Er zal altijd een plek nodig zijn om 

een uurtje rustig na te denken en te praten over zulke vragen. Daarom 

denk ik dat de kerk nooit zal verdwijnen.” Zo. Die zit! 

Wat mij betreft mag je de woorden beantwoorden van vervangen door 

samen zoeken naar antwoorden op. Maar los daarvan spreekt de visie van 

deze nieuwe dominee op kerk en geloven mij zeer aan! De kerk is er 

voor mensen die méér willen. En voor mensen die zich verdiepen in zin-

geving en die tijd nemen voor bezinning op hun prioriteiten. Zij is een 

plek van bezinning in de mallemolen van het leven. Waarbij ik besef dat 

het dagelijks leven niet voor iederéén een enorme drukte is. 

Maar…is de kerk er dan niet allereerst voor het uitdragen van het ge-

loof? Jazeker, ook dat. Maar niet meer aan de hand van voorgedrukte 

vragen en antwoorden zoals in de aloude Heidelbergse Catechismus. We 

beginnen bij de vragen van mensen. Zo nemen we hen voluit serieus. 

En…de kerk kan niet zonder humor! Dat weten 

ze in Heerenveen. Op een foto bij het artikel 

zien we de dominee voorzichtig haar ene schoen 

in de vijver naast  het kerkgebouw plaatsen. 

Maar het zal wel bij die ene schoen gebleven zijn. 
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Wat mij de laatste weken te vaak is opgevallen is het gebrek aan toleran-

tie voor de medemens. Met name binnen onze VPG. Het is voorgeko-

men dat leden elkaar afsnauwen voor het minste geringste, zowel voor 

als na de kerkdiensten. Dat sommigen - achter de rug van personen om - 

afkeurend commentaar op hun doen en laten geven. Meestal vooral op 

hun doen.  

Dit geeft duidelijk aan hoe moeilijk het is, ook binnen een kerkgemeen-

schap, om gevolg te geven aan het tweede grootste gebod dat Jezus ons 

gaf in Matteüs 22:39a “Heb uw naaste lief als uzelf”. Dit is zorgelijk. Ze-

ker als we ons realiseren dat dit tweede gebod door Jezus verbonden 

wordt met het eerste grote gebod “Heb de Heer, uw God, lief met heel 

uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand”. Want de Heer 

liefhebben uit zich ook in het liefhebben van onze naaste. Zoals we door 

het dienen van mensen ook de Heer dienen, hebben we door het liefheb-

ben van mensen tevens de Heer lief. 

 

We kunnen ons afvragen wat de oorzaak is van het eerder genoemde 

gebrek aan tolerantie. Maar wellicht is het beter om ons te bezinnen op 

de vraag hoe we wel tolerantie kunnen opbrengen. In een preek tijdens 

één van de diensten in januari in de Fortkerk sprak ds. Lolkema over het 

effect van een kerkdienst en preek op ons en over de duurzaamheid van 

dit effect. Vlak na de dienst voelen we ons vol van de boodschap van en 

de gemeenschap met de Heer. Maar gedurende de week zwakt dit effect 

steeds meer af, totdat we in de volgende dienst opnieuw vervuld raken. 

Ik heb echter kunnen constateren, aan de hand van bepaalde gedragin-

gen, dat de houdbaarheid van het effect bij sommige personen is verlo-

pen nadat ze beneden aan de trap de dominee de hand hebben geschud. 

En dat is jammer.  

 

We zouden ons bewust moeten laten leiden door de Heilige Geest. En 

onszelf moeten leren ons te beheersen. Vóór iedere reactie zouden we 

ons moeten afvragen hoe en of we moeten reageren. Of de reactie lief-

devol is ten opzichte van de ander of niet. En als we vanwege onze zwak-

te ons niet hebben kunnen beheersen en de snauw of het commentaar 

reeds gegeven is, zouden we ons daarna moeten afvragen of dit nu is wat 

Jezus bedoelde met het tweede grote gebod. Dit geldt ook voor degenen 

die afgesnauwd worden door hun naaste. Hoe reageren zij? De snauwer 

kan moeite hebben met bepaalde zaken, misschien kent zij of hij stress 

die niets met de situatie te maken heeft. Een liefdevolle arm om de 

schouder of een liefdevol gesprek zou wellicht helpen. Dit kost moeite 

en we zullen fouten maken. Belangrijk is dat we oprecht de moeite ne-

men om het te proberen. Ik ga dat zeker doen. Laten we leren elkaar te 

tolereren en oprecht lief te hebben, om ook zo te bouwen aan een ge-

zonder Lichaam van Jezus Christus. Amen. 

 

Ook vandaag wil ik niet nalaten u/jullie uit te nodigen voor een gesprek 

over zaken die de VPG aan het hart gaan. Graag wil ik met u/jullie daar-

over van gedachten wisselen. Ook de jeugd is zeer welkom. Jullie zijn onze 

toekomst (en onze kerk van vandaag!) en ik heb 

 

Als u dit kerkblad leest, is de maand maart net begonnen. Carnaval 

wordt op ons eiland altijd groots gevierd. Nu in het weekend van 2 

maart. Dan begint op woensdag 5 maart de veertigdaagse vastentijd. De-

ze zal doorlopen tot het weekend van Pasen, op 19 en 20 april.                                                                           

Vastentijd herinnert aan het verhaal uit de Bijbel (Mattheus 4) waarin 

Jezus veertig dagen doorbracht in de woestijn zonder eten EN drinken. 

Dat kunnen wij ons niet voorstellen: alleen al veertig dagen zonder eten 

OF drinken!  Maar wij kunnen ons wel voorstellen dat men een tijd van 

inkeer, bezinning en gebed wil inlassen. Dat men soberder wil leven en 

alleen het hoogstnodige wil eten. De Rooms-katholieken beginnen daar-

mee op Aswoensdag – 5 maart – en velen onthouden zich van het ge-

bruik van alcohol in de gehele vastentijd. Maar wij kunnen of zullen de 

voedselpakketten in de maand maart niet overslaan. Dat gaat gewoon 

door, er wordt immers op ons gerekend! Wij hebben de inpakdag nog 

niet bepaald, maar waarschijnlijk wordt dat dinsdag 18 maart. 

 

Wij gaan eerst op 9 maart aanstaande de diaconiezondag vieren. 

De diaconiezondag wordt altijd gehouden op de eerste zondag na de 

carnavalsperiode.  Er is dan een gezamenlijke dienst van de drie VPG-

wijkkerken. Elk jaar wordt een andere kerk gekozen voor deze dienst. 

Dit jaar heeft de gerenoveerde en opgeknapte Ebenezer in de Oran-

jestraat de eer om deze dienst te organiseren. Wij hopen dat u allemaal 

zult komen, u bent in ieder geval van harte welkom!  

                                                                                                       

Elk jaar wordt een Stichting of Vereniging in het zonnetje gezet. Dit jaar 

is het de beurt aan Stichting Kinderoorden Brakkeput. Na 

de dienst kunt u informatie en overig materiaal bekijken van Stichtingen 

of Verenigingen waarvoor wij éénmaal per jaar collecteren. Wij zullen 

ook een voorbeeldpakket, zoals elke maand wordt ingepakt door de dia-

conie, uitstallen. Tevens kunt u genieten van een kopje koffie, thee, limo-

nade of een cup soep in de Obed Anthony Hall, het gebouw vlak naast 

de kerk. Alles wordt elk jaar gewoontegetrouw gedeeld met alle aanwe-

zigen.   

 

Daarnaast zouden wij graag ons team van diakenen willen uitbreiden. Als 

u tijd heeft en wilt meehelpen, bent u van harte welkom!                                                                                                                     

Wij kunnen ook vrijwilligers gebruiken die willen meehelpen met het 

inpakken van de voedselpakketten in de Oleander, op de tweede of der-

de dinsdag van de maand, tussen 8.30 en 12.00 uur. Alle vrijwilligers die 

elke maand weer komen helpen inpakken, wil ik nogmaals bedanken 

voor hun inzet! Deze voedselpakketten kunnen worden ingekocht dank-

zij alle bijdragen aan de diaconiecollectes. Onze dank hiervoor aan u allen 

is GROOT!                                                              

Diakonie 

Helpen waar geen helper is 

    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 

Van de voorzitter 

Lia Vliegenthart 

Van de praeses 

Hanco de Lijster 

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 

Leander Warren 

Kerkvoogdij: 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 

 

LeanderWarren@yahoo.com 

Lorier.kooi@gmail.com 

vlieglia@gmail.com  

510 4753 

513 8909  

520 3015 

526 1566 

747 0691 

767 6920  

  

465 70 61 

685 24 79 

525 33 38 

Leest u verder op pagina 9 

Want er staat een grappig bordje bij: Niet op het water lopen. 

Zo word ik geïnspireerd door het lezen van dit krantenartikel. En hope-

lijk wordt u (jij) dat door het lezen van dit kerkblad. Wat overigens wat 

dunner is dan anders; er was namelijk deze keer niet overdreven veel 

kopy. Tot de volgende keer.               Namens de redactie: W. Lolkema. 

 

mailto:krijniewout@hotmail.com
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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   

26 maart 2014,12.00 uur 
Verschijningsdatum:  

zondag 6 april  

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 a 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 

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 kerk-

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

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

De diakonie helpt degenen die geen helper hebben.                             

Op de eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd be-

stemd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere 

instelling: 

  

 9 maart 

Diaconie 
   

  
De overige zondagen is de collecte bij de uitgang bestemd voor  

het wijkwerk. 

  
 

 

 

Collectes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke dag een Bijbeltekst 

Iedere dag een stuk uit de Bijbel lezen? 

Via Facebook, Twitter en onze website biedt 

het Nederlands Bijbelgenootscap iedere dag 

een tekst aan. 

1 maart Matteüs 7:1-12 Hard voor jezelf, mild voor anderen 

2 maart Matteüs 7:13–8:1 Indrukwekkend 

3 maart Leviticus 22:17-33 Alleen het beste is goed genoeg 

4 maart Leviticus 23:1-22 Feestdagen 

5 maart Leviticus 23:23-44 Groot feest! 

6 maart Matteüs 21:1-17 Koninklijke weg 

7 maart Matteüs 21:18-22 Vruchten-loos 

8 maart Psalm 119:25-32 De juiste weg 
9 maart Matteüs 21:23-32 Legitimatie 
10 maart Matteüs 21:33-46 Geduldige landheer 
11 maart Matteüs 22:1-14 Bruiloft 

12 maart Psalm 119:33-40 Gebed 
13 maart Matteüs 22:15-22 Belastende vraag 
14 maart Matteüs 22:23-33 Ken de kracht van God 
15 maart Matteüs 22:34-46 Kernvragen 
16 maart Psalm 106:1-23 Geschiedenisles (1) 

17 maart Psalm 106:24-48 Geschiedenisles (2) 

18 maart Matteüs 23:1-12 Het gaat niet om uiterlijke vormen 

19 maart Matteüs 23:13-22 Waarschuwende woorden 

20 maart Matteüs 23:23-28 Huichelarij aan de kaak gesteld 

21 maart Matteüs 23:29-39 Lokroep in harde woorden 

22 maart Psalm 9 Hoop voor verdrukten 

23 maart Johannes 4:1-15 Levend water 

24 maart Johannes 4:16-30 Ontdekking 

25 maart Johannes 4:31-42 Onverwacht geloof 

26 maart Johannes 4:43-54 Geneeskrachtig 
27 maart Psalm 122 Navolging gevraagd 

28 maart Johannes 5:1-18 Sabbatswerk 

29 maart Johannes 5:19-29 Vader en Zoon 

30 maart Johannes 5:30-46 Aanklagers en getuigen 

31 maart Psalm 125 Bescherming 
1 april Matteüs 24:1-14 Wachten op goed nieuws 

2 april Matteüs 24:15-28 Sta klaar 

3 april Matteüs 24:29-42 Les van de vijgenboom 

4 april Matteüs 24:43-51 Verwachting 

5 april Matteüs 25:1-13 Oliecrisis 

6 april Psalm 143 Gebed om leven 

7 april Matteüs 25:14-30 Talentenjacht 

8 april Matteüs 25:31-46 Scheiding 

9 april Matteüs 26:1-16 Goede en slechte daden 

10 april Matteüs 26:17-30 Bijzondere maaltijd 

https://www.facebook.com/Bijbelgenootschap
https://twitter.com/NBG_Bijbel
http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/
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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 

Maart 2014 VPG NIEUWS 

  

 

 

 

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 
 
Wegens restauratie zijn er tot nader bericht 

geen diensten in de Emmakerk.  

 

De wijkgemeente komt bijeen samen met de 

Fortkerkwijkgemeente in de Fortkerk. 

 
28-3 Zangdienst, Flamboyant; 19.30 uur 

  

  

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
 2-3 zr. I. Haakmat (EBG) en ds. H. Végh 

 9-3 rev. L. Warren en br. D. Lopes, 

 zie boven. GEEN dienst in de Fortkerk 

16-3 ds. W. Lolkema 

23-3 ds. R. Steenstra, Leiden, NL 

30-3 VPG-Hòfi-dienst in Hòfi …; 10.00 uur 

        ds. W. Lolkema en ds. H. Végh 

 GEEN dienst in de Fortkerk 

 6-4 ds. H. Végh 

13-4 ds. H. Végh 

 

 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  

 
2-3 rev. L. Warren; Holy Communion 

9-3 rev. L. Warren and br. D. Lopes;           

          Sunday of diacony 

16-3 Youth & children 

23-3 rev. L. Warren 

30-3 VPG joint service, 10 am, Hòfi… 

          ds. W. Lolkema and ds. H. Végh 

          NO service in Ebenezer 

 6-4 rev. L. Warren; Holy Communion 
13-4     service, led by...? 

  

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. 

Radio Semiya  98,5 FM  
Christelijk radiostation elke zaterdag  

13.30 - 14.00 uur www.tunein.com/

radio/Radio-Semiya-985-s125382/ 
 
8-3    br. D. Lopes 

15-3   ds. W. Lolkema 

22-3   ds. H. Végh 

29-3   rev. L. Warren 

 

Oecumenisch Middag-

gebed, iedere eerste en 

derde woensdag van de 

maand, 12.30 - 13.00 uur: 

5 en 19 maart; 2 april (o.v.) 

 

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? 

Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel men-

sen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feed back willen 

hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties? 

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

Margery Mathew  
(Secretary) 

 

520 3015 

 

733 1628  

563 0557 

767 9068 res 

 737-0661   

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  D. Martina 
  

Ebenezer Activities 

On January 27th last we had our board retreat. We will continue the 

theme of last year namely: focusing on people to promote their emo-

tional, material, social and spiritual enhancement; our motto this year 

is: Ebenezer living the example of Jesus Christ.  

 

On February 14th the women’s group organized a Valentine’s day cele-

bration in the Obed Anthony Hall. The idea originated from Sis. 

Rafaela Hughes and it was an evening to socialize , listen to good mu-

sic, classics and popular love songs, snacks and soft drink. The event 

started at 7:00 pm and ended at 9:00 pm. We had a good attendance 

and everyone enjoyed the evening. 

 

On Sunday February 16th we had our congregational meeting in the 

church. The Pastor and board informed about the church program for 

2014, Membership, church policy, church finance and other projects to 

improve church devotion. 

The meeting was very informative and the congregation had a good 

input to enhance all church matters.  

 

The Miss Lee Foundation is working on  improving their current activi-

ties. One of the areas the board is looking at is to give Papiamentu and 

Dutch lessons. 

Also it is the intention to start a leadership development course. 

 

The church year program has been completed and the activities for the 

months of March and April are as follows: 

March:      

Sun. 2nd         Worship Service of Holy Communion 

M0n. 3rd – Sat. 8th World Day of Prayer; Thursday 6th  at Ebenezer @ 

   7:00 p.m. 

Tue. 4th         Church Board Meeting 

Wed. 5th       Ash Wednesday Service, 7.00 p.m. 

Thu. 6th         Soup Kitchen 

Sun. 9th         Worship Service of Praise for Diaconie Day  

   at Ebenezer 

Wed. 12th      Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 13th       Soup Kitchen 

Sat. 15th        Theological Seminar 

Sun. 16th       Worship Service of Praise led by Youth & Children &  

  Church Meeting 

Wed. 19th    Bible Study & Prayer Meeting  

Thu. 20th      Soup Kitchen 

Sun. 23rd      Worship Service of Bible Study 

Wed. 26th    Bible Study and Prayer Meeting 

Thu. 27th      Soup kitchen 

Sun. 30th      VPG Joint Worship at Hòfi... 

April: 

Tue. 1st        Church Board Meeting 

Wed. 2nd      Bible Study and Prayer Meeting 

Thu. 3rd        Soup Kitchen 

Sun. 6th       Worship Service of Holy Communion  

Wed. 9th       Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 10th      Soup Kitchen 

Sun. 13th      Worship Service of Praise for Palm Sunday        

Mon. 14th     Holy Week Service led by Men’s Fellowship 

Tue. 15th      Holy Week Service led by Women’s Group 

Wed. 16th     Holy Week Service led by Bible Study and Prayer Group  

Thu. 17th      Soup Kitchen and Last Supper Celebration at Emmakerk 

Fri. 18th        Worship Service for Good Friday   

Sat. 19th       Worship Service for Holy Saturday at Fortkerk @ 9:00 p.m.  

Sun. 20th       Worship Service for Easter Festival 

Wed. 23rd   Visit Sick & Shut-in Members & Bible Study & Prayer Meet

  ing 

 Sun. 27th     Worship Service of Bible Study  

Wed. 30th    Bible Study and Prayer Meeting 

 

 

 



7 Maart 2014 VPG NIEUWS 

Ebenezer Women’s Group 

On Sunday 16.02 the Ebenezer women’s group were in charge of the 

worship of Praise. Sis. Audrey Warren had a very eloquent sermon 

“Building communities of peace” which we want to share with our read-

ers. The sermon runs as follows.  

 

What is God’s will? What does God want for the world and for us as 

individuals?  Many people think that God’s will is some esoteric hard-to-

discern secret, a sort of cosmic treasure hunt with the treasure very 

well hidden.  For some others, knowing Gods will seems as impossible as 

nailing gelatin to the wall, but the Bible offers us help in our daily choices 

and dilemmas guiding us toward God’s way. The Bible says clearly and 

repeatedly that God wants fullness of life, freedom from bondage, whole-

ness and healing for individuals and communities throughout the world 

that God created and loves. God has given us this wonderful world and 

one another. And through Moses He gave us the Ten Commandments 

to guide us in living in right relationship with Him and with one another.  

However, throughout the ages we have turned our backs on God and 

what God asks of us and wants for us.  We have hurt one another, our-

selves and the world and God has been reaching out to us, calling us 

back, reminding us that we are created for something better. Everyone is 

special in God’s sight and God has a purpose for our lives.  We see 

clearly and repeatedly in the prophets of the Old Testament who offer a 

consistent statement of the consequences of human sin that causes us 

pains and suffering. In our world today too many people are allowing 

themselves to be led away by sinful acts. Fathers and mothers, guardians 

declare that they do not know how and where their children are going 

astray. God is calling for a transformation of our lives so that we live in 

right relationship with God and with each other. Then and only then will 

we be able to experience that inner peace and be able to love with the 

love of God. The prophet Hosea tells us that human rebellions and bro-

kenness cause us to mourn and animals to die and so call us to return to 

God who will heal us. The prophet Joel tells us that God will restore 

what the swarming locusts have eaten.  Yet another prophet, Amos calls 

us to live for God, so that justice may roll down like waters and right-

eousness like an ever flowing stream. Isaiah, the foremost of the proph-

ets, presents a description of what is called the peaceable Kingdom 

where lions can lie down with lambs and none would hurt or destroy, 

where righteousness shines like the sun, and God’s people can all be 

one. The prophet Micah calls for the giving up of violence and war and 

for the exchanging of weapons of war for implements of producing food. 

Because we live in a world of destruction, disunity, suffering and death 

and not of  peace, transforming the weapons of war into implements of 

growing food that will sustain life rather than take it way, all these images 

together are a depiction of the Hebrew concept contained in the word 

“Shalom,” a word that simply translates into justice and peace. This com-

munity of peace that the prophets call us to, is much broader and deeper 

that merely the absence of war.  This peace which is far reaching begins 

with reconciliation with God that spills over into individuals hearts and 

into the wider world, making for the building up of communities of 

peace. However, in all that is going on in our world today how can we 

really experience this peace that God speaks about? This realistic ideal of 

peace was a focus of the mission of the God made flesh Jesus, who when 

he began his public ministry quoted from Isaiah 61: “The Spirit of the 

Lord is upon me, because he has anointed me to bring good news to the 

poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recov-

ery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year 

of the Lord’s favour.” When the disciples asked Jesus to show them 

what God was like, Jesus replied that anyone who has seen him, has seen 

God. In other words: if we want to know who God is we just need to 

look at the life of Jesus.  Jesus healed people, brought life where there 

was death, and was a realist facing brokenness and deception, but facing 

them with the sure knowledge that it is God who calls us to a better 

way and gives us power to walk that way. And we are to love one an-

other because God loves us all and love comes from God. 

So then God’s will for the world is that we live in peace, in love, in right 

relationship with God and with human beings in order that the world 

itself might be healed. The New Testament records that in the new Jeru-

salem (the city of God) there will flow a river whose waters bring life, 

and there the tree of life will bear leaves that are for the healing of the 

nations. The kingdoms of the world can become the Kingdom of our 

Lord. And each of us can work for a world where God’s peace and jus-

tice reigns; where God’s love is embodied in our daily actions, helping us 

to build communities of peace. 

In closing, may I remind us that Jesus prayed for his disciples and for all 

who would follow on after them, upholding the commandment to love. 

His prayer was that all be united just as he and his Father God and the 

Holy Spirit are united, as nothing he ever did was outside the unity of 

the Trinity. Jesus lived and breathed complete oneness with the God-

head, and this is how God wants us to pattern our lives and our commu-

nities so that we can enjoy a relationship of peace with him. Amen. 
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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 

685 2479 

512 9557 

511 5577 

518 0205 

560 0900 

Diakenen 

Zr. L. Vliegenthart 

 

Kosteres 

Zr. A.H. Palm  

 

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 

daarvan duren kort, andere lopen tijdens een langere periode. Kijk 

eens of er iets van uw gading bij is. U doet nieuwe contacten op (en 

werkt dus – op z’n zondags gezegd - mee aan gemeenteopbouw), u 

leert iets nieuws of beleeft iets leuks en draagt  bij aan de financiën van 

onze wijkgemeente. 

 

Kerkdiensten en andere activiteiten 

Elders in dit blad vindt u de nodige informatie over de diensten in de 

Fortkerk tijdens de aanstaande veertigdagentijd. Om te voorkomen dat 

u op 9 of 30 maart voor een dichte kerkdeur komt te staan, raad ik u 

aan de info goed te lezen. De locatie 30 maart is nu nog niet bekend.  

U kunt tevens lezen over het Middaggebed op 5 en 19 maart van 12.30 

tot 13.00 uur. (dat van 2 april is nu nog onder voorbehoud). De krin-

gen Tamarijn en Zeelandia komen bijeen op resp. 4 en 17 maart.  En 

de gesprekgroep Meer bestaat nog steeds! We kunnen overigens wel 

wat nieuwe aanwas gebruiken. Hebt u zin of hebt u behoefte aan meer 

informatie? Bel of mail me even. 

De groeigroep komt weer bijeen op 5 maart, Commandeursweg 77, 

20 uur. 

Op 22 maart is er een gezellige bijeenkomst voor vrijwilligers die zich 

inzetten voor onze wijkgemeente. Zij ontvangen daarvoor een per-

soonlijke uitnodiging. 

En verder…heeft de centrale kerkenraad op 17 februari besloten – op 

voorstel van onze wijkkerkenraad – om mijn contract met twee jaar te 

verlengen. Dit loopt namelijk af op 11 augustus a.s. Wat hiervoor nodig 

is richting overheid wordt momenteel in gang gezet. 

 

De nieuwe prachtige kanselkleden in onze kerk 

zijn gemaakt door mw. Nel-An van Eenennaam. We zijn haar daar zeer 

dankbaar voor. Vanaf zondag 16 maart kunnen we weer genieten van 

het prachtige paarse kleed. Dit is het kleed voor de Advents– en Veer-

tigdagentijd. Het kleed hangt uiteraard in de kerk omdat het heel mooi 

is om naar te kijken. Maar ook omdat het ons helpt en ons meer diep-

te biedt bij het verstaan van de vele woorden die tijdens de kerkdienst 

worden gesproken.  Niet alleen het oor, maar ook het oog wil wat. En 

(de kleur van) het kleed verbindt ons ook met de wereldwijde Kerk 

die de kleur paars kent voor deze bijzondere periode van bezinning en 

boetedoening in het kerkelijk jaar.   

 

Vroeger stond er nog wel eens een mopje  

in dit kerkblad. Vandaag heb ik deze voor u, gehoord na afloop van een 

mooie groeigroepavond. 

De politieagent en de dominee van het sfeervolle Hollandse dorp zijn 

een beetje elkaars vijanden.  Als ze elkaar tegenkomen op de fiets ziet 

de agent dan ook meteen dat er van alles mis is aan de fiets van de 

weleerwaarde heer. En jawel, hij ontvangt een bekeuring voor gemis 

van een bel. Een week later is het weer prijs: de dominee blijkt geen 

licht op zijn fiets te hebben.  Nu moet het klaar wezen! denkt de gees-

Een volle kerk! 

Tegenwoordig hebben we op de zondagmorgen regelmatig een (bijna-) 

volle Fortkerk.  Het toerisme op ons eiland draait in de maand februari 

op volle toeren en dat brengt heel wat extra kerkgangers in ons ge-

bouw. Nu ben ik een Hollander en dus - zoals veel Nederlanders - een 

realist. En ik besef dat we die goed-gevulde kerk tevens te danken heb-

ben aan twee wijkgemeentes die momenteel samen hun dienst in dit 

ene kerkgebouw houden.  Maar toch… 

De aanwezigheid van toeristen levert vaak boeiende ontmoetingen op. 

Mijn achternaam geeft al gauw aanleiding tot de vraag “of ik een Fries 

ben”.  Antwoord: mijn moeder was een friezin (een diep-fries, noem-

den wij dat) en mijn vader was een halve fries. Dus ben ik vermoedelijk 

voor 75 (?) procent een fries. Hoe je dat dan ook concreet moet 

zien… Uit mijn jeugd en studietijd heb ik het Fries meegekregen als 

zo’n beetje tweede moedertaal. En dan is het leuk om de toeristen een 

“goeie snein” toe te wensen. 

Een echtpaar uit Dordrecht NL bekeek op 16 februari na de dienst 

uitgebreid de Fortkerk. Je zag hen gewoon genieten van de stilte in en 

het historisch karakter van het gebouw. Dat was aanleiding tot een 

gesprek wat uiteindelijk uitmondde in een vervolggesprek-met-koffie 

van ruim een uur bij Iguana aan de Handelskade.  Beiden bleken crea-

tief en reikten diverse suggesties aan om de Fortkerk meer in the pic-

ture te plaatsen. Momenteel zijn we daar namelijk druk mee bezig. Ik 

mag zeggen dat ik wel geniet van al die contacten. 

 

Nog altijd woont ze tijdelijk in Amerongen, 

ons gemeentelid en onze kindernevendienstjuf Chantal de Kruif – Jile-

sen. Ze werkt in Zeist NL al maanden hard aan het herstel van haar 

rechterhand na een ernstig ongeval eind juli jl in Friesland. 

Op vrijdag 14 februari heeft Chantal een heel belangrijke operatie on-

dergaan. Die is goed verlopen. Chantal is dan ook blij en opgelucht! 

Wat natuurlijk enorm helpt is dat haar man Hans in die weken bij haar 

was. Daarnaast zijn ook pijnstillers in zulke dagen belangrijk. En vervol-

gens gaat het om goed oefenen en om optimaal verdergaan met thera-

pie; zorgen dat de vingers blijven bewegen. Gelukkig weten we dat 

Chantal in de gespecialiseerde kliniek in Zeist in heel goede handen is. 

Soms spreek ik haar via de skype-telefoon. En we hebben ook mail-

contact. Ik heb diep respect voor de positieve instelling waarmee ze 

telkens opnieuw alles aanpakt, ook na moeilijke momenten. Graag 

wens ik Chantal, Hans en hun kinderen Ralph en Jennifer namens ons 

als Fortkerkers alle goeds toe. En ik denkt dat u wel met die wens in-

stemt. Laten we hen ook vooral blijven noemen in ons gebed. En dat 

geldt natuurlijk ook voor andere zieken in onze gemeente en kennis-

kring. 

 

In de vorige editie van VPG-Nieuws 

kon u op p. 16 uitgebreid lezen over de dienstenmarkt. U / jij hebt de 

kans om mee te doen aan allerlei verschillende activiteiten. Sommige 
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Deze professioneel gemaakte en prachtige, 

gedetailleerd uitgevoerde Fortkerkjes van 

een hoge kwaliteit keramiek kunt u kopen. 

Te bestellen en af te halen bij het kerkelijk 

bureau:  

Tel.: 461 1139; E-mail: vpg-cur@curlink.com  

Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor 

uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen 

kan uw eigen tekst op de achterzijde ver-

meld worden. Houdt u dan rekening met 

een levertijd van twee maanden. 
  

Ideeën voor jouw aanbod? 
Excursie met uw boot? 

Rondwandeling door de stad? 

Klusjes in huis? 

Computerhulp? 

Muziekoptreden?  

Samen iets maken voor Koningsdag? 

Rondleiding door uw bedrijf? 

  

Misschien is het u al opgevallen… de achterpagina staat vol met adver-

tenties. Allerlei activiteiten worden aangeboden in het kader van de dien-

stenmarkt MetElkaar. Dit is een fondsenwervingsactie voor het wijkfonds 

van de Fortkerk. Gemeenteleden bieden geheel vrijwillig hun diensten 

aan. De opbrengst is voor de kerk.  

  

Iedereen kan gebruik maken van de dienst. Bijvoorbeeld samen met uw 

vriendinnen een mooie mozaïek maken of pannenkoeken eten met uw 

buurvrouw op een toplocatie bij een prachtige zonsondergang? Twee 

doelen in één klap: leerzaam, leuk en gezellig en voor het goede doel. 

Wilt u meedoen? Meldt u dan aan bij degene die in de advertentie staat 

vermeld. Wilt u uw eigen dienst aanbieden, de spelregels weten of meer 

informatie? Of zoekt u hulp bij iets? Meldt u bij mij. 

mar.lolkema@gmail.com; 7470691 

  

  

  

  

  

  

  

  

MetElkaar 

Marjan Lolkema 

De crisisopvang 

voor kinderen 

van Fundashon 

Encelia is op zoek 

naar vrijwilligers 

die vanuit hun 

passie voor kinderen in nood kunnen onder-

steunen bij het koken en schoonmaken. Ook 

zijn ze op zoek naar vrijwilligers die bijvoor-

beeld één of twee dagdelen in de week de 

groepswerkers kunnen ondersteunen in de zorg 

voor de kinderen. Als u geïnteresseerd bent, 

kunt u een mailtje sturen naar info@encelia.cw 

of bellen naar 7476889. 

  

Bartjan Zandee, coördinator crisisopvang 

telijke en een week later is de fiets tip-top in orde. Onthutst staat oom 

agent hem aan te kijken.  Er is werkelijk niets op het rijwiel aan te mer-

ken! 

De dominee raakt bij deze ontmoeting van de weeromstuit stichtelijk 

gestemd en zegt: Ja brigadier, weet u, ik word op de openbare weg altijd heel 

goed begeleid door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waarop de agent 

zegt: Helaas, dominee. U bent er opnieuw gloeiend bij! Want met z’n vieren 

op één fiets, dat kan echt niet. Hier is uw bekeuring van veertig Euro.  

Vindt u (je) deze mop leuk? Vertel hem aan anderen. Vond u d’r nix an? 

Vertel het dan gerust aan mij. 

 

Ten slotte 

een warme groet aan jou en u. W. Lolkema 

jullie ideeën en wensen nodig, om een sfeer te creëren die 

voor jullie aantrekkelijk is. Dus kom met me praten. Ik 

houd daarvoor iedere derde zondagmiddag van de maand vrij. Ik nodig u/

jou bij mij thuis uit, aan de Commandeursweg U-78 te Sun Valley, op één 

van deze middagen van 16.00 – 18.00 uur. In maart is dat zondag de 16e. 

Laat mij het aub van te voren weten wanneer u/jij komt. Dit kan telefo-

nisch via 510-4753. Wil je liever op een ander tijdstip? Ook daar sta ik 

voor open. 

 

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen. 

Vervolg van pagina 3 

Joodse film 

Bijna elke maand is er op een woensdagavond een joodse film te zien in 

de ambtswoning van de synagoge aan de Gladiolenweg 4.  Chazzan Avery 

Tracht is de gastheer. Men begint om 19.30 uur. Er zijn verschillende 

versnaperingen aanwezig. Een vrijwillige financiële bijdrage wordt op prijs 

gesteld. De eerstvolgende filmavond is op woensdag 19 maart. Dan 

wordt de film Yidl mitn Fidl (Yiddle with his Fiddle) vertoond. Deze film 

uit 1936 is in het Jiddisch, met engelse ondertiteling. Hij duurt anderhalf 

uur en wordt gezien als de meest succesvolle musical in de geschiedenis 

van de Jiddische film. 

Hoofdpersonen zijn een vader en zijn dochter die vanwege geldgebrek 

reizende muzikanten worden. Maar omdat haar vader bang is voor pro-

blemen met zijn dochter als jonge vrouw in de grote wijde wereld, ver-

momt deze zich als jongen.  Er ontstaan problemen als ze een ander rei-

zend muzikaal duo ontmoeten. De “jonge man” – die een jonge vrouw is 

– wordt namelijk verliefd op de jongen van het andere duo. Komische en 

romantische passages wisselen elkaar af… 

De film is opgenomen in het schilderachtige stadje Kazimierz in de 

buurt van Warschau. Hij laat iets zien van de vitaliteit en de sterke spi-

rit van het traditionele joodse leven in een kleine stad. De volgende 

filmavond is op 23 april. Dan wordt “Secret Passage” vertoond. (WL) 

mailto:info@encelia.cw
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Terwijl de Olympische winterspelen in Sotsji in volle gang zijn, zucht de 

wereld onder oorlog en geweld, honger en armoede. De tegenstellin-

gen in deze wereld zijn groot. Leed en ellende houden maar niet op. 

We mogen als gelovigen uitzien naar het Rijk van Christus, waarin ons 

vrede en gerechtigheid worden beloofd. Het verlangen naar de weder-

komst van Christus is bij velen helaas afgezwakt, maar het is en blijft 

wel onze hoop op een betere wereld. Deze dingen komen vaak ter 

sprake in onze Bijbelstudie en in onze gebedsgroep. 

 

De komende periode heeft de Emmakerk de volgende activitei-

ten: 

Gebedsgroep                                                                                                                                                                      

Elke dinsdag komt de gebedsgroep van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de 

Flamboyant. We bidden voor kerk en wereld, voor ouderen en jonge-

ren, voor armen en rijken, voor anderen en onszelf. 

 

Catechisatie                                                                                                                                                                             

Elke woensdag is er jongerencatechese. We komen van 19.00 tot 20.00 

uur bijeen in de Flamboyant. We bespreken nu de figuur van Jozef, hoe 

hij leefde en geloofde. 

 

Inmiddels ben ik ook belijdeniscatechisatie gestart. We komen elke 

maandagavond of dinsdagavond bijeen in de Flamboyant. Je kunt je bij 

mij opgeven. 

 

Met verschillende mensen die vanuit de RK kerk willen overkomen 

naar onze VPG heb ik gesprekken over de protestantse visie op de 

Bijbel, de heiligenverering, Maria, de paus, de kerkregering, de sacra-

menten en de eredienst. We komen bijeen op donderdag van 18.30 tot 

19.30 uur in de Flamboyant. 

 

Bijbelstudie                                                                                                                                                                      

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

van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de Flamboyant. We zijn bezig met de 

bestudering van de Handelingen der Apostelen. De data zijn: 13 en 27 

maart. 

 

Beknopte cursus theologie voor gemeenteleden 

Eveneens eens in de veertien dagen komen we op donderdag van 19.30 

tot 21.00 uur in de Flamboyant bijeen voor een beknopte cursus theo-

logie voor gemeenteleden. We zijn nu bezig met een cursus pastoraat 

in het kader hiervan. De data zijn: 6 en 20 maart en 3 april. 

 

Seniorenmorgen                                                                                                                                                                          

Op maandag 10 maart a.s. is er weer een seniorenmorgen in de Tama-

rijn aan de Mahaaiweg. We beginnen om 9.30 uur. We ontmoeten el-

kaar rond koffie en koek, fris en pastechi. We bespreken een Bijbelge-

deelte en we zingen liederen. 
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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. O. Mulder 

(kerkvoogd) 

Zr. E. Velgersdijk 

Br. R. Buist 

 

 

767 6920 

432 6331 (w) 

526 1566 (c) 

528 9530 

 

516 4919  
 

690 8543  
733 1609 

516 7900 

Diakenen: 

Zr. B. Douglas-Relyveld 

Zr. R. Plaisier 

Zr. S. Wiel 

Kosteres: 

Zr. C. Gilmoor 

 

 

690 4665 

522 0030  

693 2612 

 
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 

Bij de diensten 

Zoals u weet, wordt onze Emmakerk op het ogenblik gerestaureerd. De 

restauratie vordert gestadig. Op zaterdag 22 februari j.l. konden we daar 

het één en ander van zien. In de periode van de restauratie kerken we in 

de Fortkerk, samen met de Fortkerkgemeente. 

Op 2 maart a.s. is er een gezamenlijke dienst met de Evangelische Broe-

dergemeente. De carnavalsoptocht gaat langs hun kerk, zodat ze geen 

dienst kunnen houden. Vandaar dat ze sinds jaren op de zondag van car-

naval bij ons in de Emmakerk komen en nu dus in de Fortkerk. Voorgan-

gers in deze dienst zijn zr. Ingrid Haakmat (hulpprediker) en ik.                                                                        

Op 9 maart a.s. is er een diaconiezondag en wel in de EbenezerChurch. 

Voorganger is ds. Leander Warren. Het diaconale werk zal daarin de 

volle aandacht  krijgen. 

Op 30 maart a.s. is er een hòfidienst van en voor de hele VPG. In deze 

dienst hopen ds. Wim Lolkema en ik voor te gaan. Het is een dag van 

ontmoeting en gezelligheid. Er zijn koffie en broodjes. De hòfi wordt nog 

bekend gemaakt. De dienst begint om 10 uur.  

We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar. 

 

Zangdienst                                                                                                                                                                              

Op 28 maart a.s. is er weer een zangdienst in de Flamboyant. Samen mo-

gen we de Heer loven en prijzen in onze liederen. Er is ook een korte 

meditatie. Liederen kunt u opgeven bij mij. We beginnen om 19.30 uur. 

Een hartelijke groet voor u allen, ds. H. Végh 

KERK BONAIRE 

Vanuit Bonaire bereikte ons het bericht, dat ds. Broer Roolvink deze 

maand terugkeert naar Nederland. Hij heeft de protestantse gemeente 

dan een jaar lang gediend. In maart of april zal ds. Ben Hengeveld de ge-

meente opnieuw gaan dienen, nu voor minimaal een jaar. 

De gemeente van Bonaire heeft steeds tijdelijke predikanten. Het zijn 

vaak emeritus-predikanten uit Nederland. De Nederlandse staat betaalt 

geen voorgangers van kerken. De kerken moeten daarin zelf voorzien. 

Vandaar, dat de gemeente van Bonaire voor deze oplossing gekozen 

heeft. De gemeente heeft twee kerken: één in Kralendijk en één in Rin-

con. De diensten in Kralendijk zijn in het Nederlands, die in Rincon in 

het Papiaments. 

Een uitwisseling met de jeugd van Bonaire staat nog steeds op het pro-

gramma. Het is de bedoeling, dat een aantal jongeren van de VPG een 

bezoek brengt aan het eiland en de gemeente op Bonaire.  H.V. 

Kitten voor de kerk 

Op de open dag van de restauratie Emmakerk konden we de werkzaam-

heden zelf  aanschouwen en bewonderen. Toevallig was Eileen Keasberry 

er aan het werk, die momenteel de glas-in-lood ramen aan het repareren 

en restaureren is. Hierdoor konden  we iets meer begrijpen van dit spe-

cialistische werk. Boeiend! Maar Eileen zei ook dat ze na het snijden en 

zetten en solderen al deze ramen, ongeveer 45 stuks, ook nog moet 

mailto:jas.vegh@gmail.com
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'kitten', waardoor ze stevig, wond  en waterdicht worden… En daar zou 

ze zo graag wat hulp bij hebben. Het is een niet-specialistische, beetje 

saaie klus, net zoiets als voegen. Saaiheid  valt weg  als je wat te beklet-

sen hebt! Wie wil haar een handje helpen? 

De ' kitsessies' zijn nu gepland op: 

Maandag  3-3     16 -18 uur     

Dinsdag    4-3      Idem 

Donderdag  6-3     16 -18 uur     

Vrijdag   7-3      Idem 

Zaterdag  8-3      Let op : 9 - 12 uur! 

Zondag   9-3      Let op : 9 - 12 uur!   

 

En verder op 21 en/ of 22 maart - Curaçao  doet-dagen! -  en uitloop in 

de week van 25 maart. Doe iets voor de Emmakerk, geef je op en stuur 

Eileen een email: kb.eileen@gmail.com  

 

Jeugddienst VPG  
9 februari 2014 

Thema: Liefde 

Voorgangers: een grote groep tieners en ds. H.Végh 

mailto:kb.eileen@gmail.com
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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  

dit 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 

2013 en/of 2014 over op  

MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar 

en uw naam of betaal contant op 

het kerkelijk bureau.  

               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 opmaak van VPG 

nieuws wil verzorgen.  

Aanmelden bij de redactie; vpg-

news@gmail.com 

Samsung tablet Galaxy 
Iemand zoekt iemand die in een paar 

lessen kan uitleggen wat ze allemaal 

kan met haar tablet. Meldt u aan bij 

mar.lolkema@gmail.com 

Kraam op Koningsdag 
Verkoop van boeken en zelfgemaakte 

snuisterijen. Wie wil helpen? Wie 

maakt leuke hebbedingetjes? Wie 

kweekt planten? Wie heeft boeken? 

Marjan Lolkema-van Vuuren; 

mar.lolkema@gmail.com; 7470691 

 Vraag  

 Met   Elkaar 

Contactpersoon Marjan Lolkema-van Vuuren. mar.lolkema@gmail.com; 7470691. Voor 

het aanbieden van uw dienst en voor het krijgen van informatie over de 

spelregels. Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact 

opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.  

Werken met de iMac com-

puter/laptop. (OSX) 
Managing files, e-mails, muziek en 

foto’s. Eén lesuur per week à F 20,—  

De duur hangt af van de vaardigheid 

v/d leerling. 

Johan van Eenenaam 

navan1en1@gmail.com 4615970 

Schrijven van gedichten 
Leer de dichtvormen Haiku en Son-

net. Met voorbeelden. 

Eén lesuur per week à F 20,—  De 

duur hangt af van de vaardigheid v/d 

leerling. 

Johan van Eenenaam 

navan1en1@gmail.com 4615970 

Bijbelkennis 
Leer de bijbel beter kennen. 

Eén lesuur per week à F 20,—  De 

duur hangt af van de vaardigheid v/d 

leerling. 

Johan van Eenenaam 

navan1en1@gmail.com 4615970 

Nederlandse taal 
Haal uw Nederlands op, óók voor 

Papiamentu- of Engels-sprekenden. 

(Learn some Dutch if you are English 

speaking.) (Siña algu hulandés, si bo ta 

papia Papiamentu.) Johan van Eenen-

aam.  navan1en1@gmai l . com 

Wiskundebijles 
Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en 

HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een 

groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt 

aantal plaatsen. Sunset Heights. Na-

dere informatie en voorwaarden: 

Friedeman Hasselbaink  

friedeman@hotmail.com; 661-0163 

Hebreeuws voor beginners 
Leer de Hebreeuwse letters herken-

nen, lezen en schrijven en leer het 

alfabet. Eén lesuur per week à F 20,--  

gedurende 6 weken.  

Johan van Eenenaam 

navan1en1@gmail.com 4615970 

Pancakes@sunset 
Kom bij ons thuis op de porch met 

prachtig uitzicht op zee, genieten van 

een pannenkoekenmaaltijd en de 

zonsondergang. 4-8 personen u kunt 

zich ook individueel opgeven. De 

eerste vrijdag van de maand van 

17.30-20.00 uur.  Rif St. Marie. 

F 15,- plus F 5,- materiaalkosten p.p. 

Esther en Pieter-Jan van Roon 

Email:  
esthervanroon.spoorbuurt@gmail.com 

8649944 / 5192697  

Schilderen voor volwasse-

nen 
In vier lessen onder deskundige lei-

ding uw eigen schilderij maken.  

Zaterdagochtend 9-11.30;  

22 februari; 1, 8 en 15 maart. 

F 100,— plus F 40,—materiaalkosten.  

Nel-An van Eenenaam 

navan1en1@gmail.com 4615970 

Workshop Mozaïek 
Leer in vier lessen de basis van het 

mozaïeken en maak uw eigen werk-

stuk.  

Maandagochtend 9.30 -12.00 uur;  

10, 17, 24 en 31 maart in de Tamarijn 

F 100,— plus F 30,— materiaalkos-

ten, inclusief 1 koffie of thee. 

Lia Vliegenthart 

vlieglia@gmail.com 525 3338  

Stamboom opzet 

(kwartierstaat) 
Eén lesuur per week à F 20,—  De 

duur hangt af van de vaardigheid v/d 

leerling. 

Johan van Eenenaam 

navan1en1@gmail.com 4615970 

Corrigeren van Nederland-

se tekst 
Is Nederlands niet je moedertaal en 

moet je een rapport of werkstuk 

inleveren in het Nederlands? Met 

mijn schrijverservaring kan ik je hel-

pen. 

Marjan Lolkema-van Vuuren; 

mar.lolkema@gmail.com; 7470691 
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