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On Saturday May 17, 2014, the United Protestant 

Church of Curaçao convened a forum of Church 

office holders to explore and reflect on the subject 

of Modern Day Slavery in Curacao. For some 

this subject was thought to be quite absurd as they 

could not conceive any correlation between the 

phenomenon of modern day slavery and Curacao. 

However the conversation that ensued was eye 

opening as well as disturbing as awareness dawned 

regarding the extent and severity of the evidences 

of modern day slavery right here, before our very 

eyes in Curacao. 

 

Presenting the subject more from an experiential 

than from a theoretical vantage point was Mrs. 

Meyrtha Leetz-Cijntje, director 

of the Sentro pa Desaroyo di 

Hende Muhe i su Famia (SEDA). 

She shared that in the course of 

her work, she encounters sev-

eral cases, all quite disturbing, of 

the practice of modern day slav-

ery in Curacao. In one particular 

instance the matter of modern 

day slavery in Curacao is even 

clearly linked to national legisla-

tive decision. Continuing, Mrs. 

Leetz-Cijntje pointed out that 

human trafficking is an example 

of modern day slavery and de-

fines it according to the United 

States Immigration and Customs Enforcement as 

follows: “sex trafficking in which a commercial sex 

act is induced by force, fraud, coercion, or in which 

the person induced to perform such act has not 

attained 18 years of age” or “the recruitment, har-

bouring, transportation, provision or obtaining of a 

person for labour or services through the use of 

force, fraud or coercion for the purpose of subjec-

tion to involuntary servitude, peonage, debt bond-

age or slavery.”  

 

Mrs. Leetz-Cijntje talked also about what to look 

for, the indicators that a person is being subjected 

to modern day slavery.  The following are the indi-

cators as put out by the United States Immigration 

and Customs Enforcement:   

1. E viktima ta den posishon di dokumentonan di 

identifikashon i pasaporte: si no ta asina, ken tin 

nan?  

2. Ta instrui e viktima kiko e tin ku bisa outoridat-

nan  i trahadonan di imigrashon?  

3. E viktima a keda rekruta pa un proposito i forsa 

pa hasi otro trabou?  

4. E viktima su salario ta wordu uza pa paga un tarifa 

pa kontrabanda? (Pagando un tarifa pa kontraban-

dan riba su mes, no ta ser konsidera komo trafi-

kashon.)  

5. E viktima a keda obliga pa hasi aktonan seksual?  

6. E viktima tin “libertat to move”?  

7. E viktima  of su famia a keda 

menasa ku dano si e viktima in-

tenta pa skapa?  

8. E viktima a keda menasa ku de-

portashon of medida di aplikashon 

di ley?  

9. E viktima a keda herida of priva 

di alimento, awa, sono, atenshon 

mediko of di otro nesesidat di 

bida?  

10.  E viktima por tuma kontakto 

libremente ku amigunan i famil-

iares?  

11.  E viktima ta un menor en-

volukra den prostitushon?  

12.  E viktima tin permit pa sosialisa 

of asisti na servisionan religioso?  

 

The indisputable evidence is that the practice of 

modern day slavery occurs here in Curacao and this 

fact cannot be wished away. The question for me is, 

now that we have been conscientized: do we believe 

that there is a role for the Church and us as individ-

ual Christians to play to help wipe out this scourge 

that preys upon and profits from commodifying and 

exploiting human lives? My hope is that we can rise 

to the challenge that this awareness presents, and 

engage in advocacy and action to curtail and eventu-

ally bring to an end this unjust and wicked practice 

of human enslavement.         
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In Psalm 104 wordt de schepping van God beschreven. In zijn schepping 

kunnen we zien hoe groot en machtig God is. De wereld is niet toevallig 

ontstaan, maar voortgekomen uit zijn hand. In Genesis 1 en 2 lezen we 

van de schepping. Er is een plan in de schepping en God volvoert dat 

plan. Hij wordt getekend als de grote Architect van de kosmos.                                                                                    

Psalm 104 belijdt opnieuw dat God de Schepper van hemel en aarde is. 

Hij is een God van licht, die 

licht brengt in de donkere oer-

chaos van Genesis 1. 

 

Op dichterlijke wijze beschrijft 

de dichter de schepping. De 

hemel is door God als een 

tentdoek boven de aarde uitge-

spreid.  Zoals je een tent op-

zet, zo zet God de hemel op. 

Hij spant de hemel uit. Vandaar 

dat de hemel ook wel het 

“uitspansel” wordt genoemd.                                                                  

De hemel is uitgespannen bo-

ven de wateren. Daar woont 

God. Hij beweegt zich als het 

ware op de vleugels van de 

wind. Hij vaart over de wolken. 

Daarom zijn de winden zijn 

boden. Ze gaan voor Hem uit. 

Ze roepen als het ware: “De 

Heer is Schepper van hemel en 

aarde. Prijs zijn naam!” 

 

Ook het vlammend vuur wordt gemaakt tot dienaar van God. God mani-

festeerde Zich vaak in het vuur. Denkt u maar aan de vuurkolom, die 

vóór het volk Israël uittrok, op weg naar het Beloofde Land. Op 8 juni 

a.s. is het Pinksteren. Dat is het feest van de Geest, maar ook het feest 

van het vuur, want het vuur symboliseert ook de Heilige Geest. Vandaar 

de vlammen, die te zien waren op de hoofden van de discipelen. Zij ra-

ken in vuur en vlam voor God en zijn zaak. 

God heeft de aarde als het ware doen rusten op pijlers. Zo zag de dich-

ter het. Zo was het wereldbeeld van zijn tijd. Daarom kan de aarde niet 

wankelen. God heeft haar geschapen, maar onderhoudt haar ook. Alle 

natuurwetten blijven in stand. Nee, aan God zal het niet liggen, maar wat 

doen wij? Beheren wij de schepping of vernietigen we haar, door onze 

milieuvervuiling en uitbuiting? 

De zee bedekt de aarde als een kleed. Een groot deel van de aarde 

werd / wordt bedekt door water. Maar God maakte in Genesis 1 schei-

ding tussen water en land. “U stelde een grens die zij niet overschrijden, 

nooit weer zullen zij de aarde bedekken”. Dat slaat op de zondvloed. 

God heeft beloofd dat er nooit meer een zondvloed komt als in de tijd 

van Noach. Dat neemt niet weg dat er van tijd tot tijd overstromingen 

zijn. We herinneren ons nog goed Tomas in 2010. Hele wijken stonden 

blank; roois overstroomden; dammen braken. De watervloed was gewel-

dig. Ja, dat gebeurt van tijd tot tijd. Maar de hele aarde zal nooit bedekt 

worden met water. In principe blijft de scheiding tussen water en land, 

die God in Genesis 1 maakte, van kracht. 

 

In principe wordt het water geleid door beken en rivieren. Het water 

kan een vernietigende kracht hebben, maar er ook zijn ten gunste van de 

mensheid. Zo heeft God het bedoeld. Mens en dier hebben water nodig 

en kunnen hun dorst lessen met water. Wat doet een beker koud water 

je niet goed in een tijd van hitte! 

Door het water wordt de aarde vruchtbaar. Denkt u maar aan de perio-
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den zonder regen. Alles wordt dor en droog. Het gewas wil maar niet 

groeien. Maar door het water groeit het gras, goed voor het vee. Door 

het water gedijen de gewassen, die de mens verbouwt. Hij kan later oog-

sten en genieten van groente en fruit. Wat is de schepping toch rijk!                                                               

Door het water groeit het graan. De mens kan daarvan brood maken en 

in zijn levensonderhoud voorzien. 

                                                                                                                                             

Door het water groeien de druiven, waarvan de mens wijn maakt. Hij / 

zij mag genieten van een weinig wijn. En als hij daarvan niet teveel drinkt, 

blijft het aangenaam. Door het water groeien de olijven aan de olijfbo-

men. Daarvan kun je olijfolie maken, goed voor gezicht en handen. Je 

gelaat straalt als van een jonge man of vrouw. Ook de ouden hadden hun 

cosmetica en huidverzorgingsproducten en de psalmdichter prijst ze aan. 

Tenslotte bezingt de dichter de ceders op de Libanon, in die tijd legenda-

risch. Ze leverden goed hout, waarvan huizen en paleizen konden wor-

den gebouwd. God heeft ze als 

het ware Zelf geplant. De vo-

gels bouwen er hun nesten in.  

 

In de hoge bergen springen 

steenbokken rond; in de klo-

ven schuilen de klipdassen. Zo 

beschrijft de dichter de natuur. 

Geweldig. Hij ziet daarin de 

hand van God. Ook wij mogen 

Gods hand zien in de schep-

ping. De schepping is gemaakt 

om in te wonen. Daarom mo-

gen we Gods naam prijzen. 

Ook op het Pinksterfeest mag 

ons loflied klinken. De Geest 

van God was betrokken bij de 

schepping. Hij zweefde over de 

wateren, lezen we in Genesis 

1. Op het Pinksterfeest mogen 

we ook stilstaan bij Gods 

scheppende en herscheppende 

activiteit. 

Leuk, zo’n kerkblad!  

Het is elke keer weer mooi werk om dit kerkblad te redigeren.  Maar 

wat houdt dat redigeren nu concreet in? Allereerst: binnengekomen ko-

pij goed en kritisch bekijken en waar nodig corrigeren. En vervolgens:  

soms even contact zoeken met de schrijver van bepaalde kopij.  Mijn ei-

gen teksten schrijven en die soms aan iemand voorleggen, etc, etc. En 

natuurlijk het broodnodige overleg met de lay-out-dame (mijn echtgeno-

te).  Als het blad klaar is voor verzending naar de drukker in Otrobanda, 

volgt er nog een laatste check. En wanneer de nieuwe uitgave vervolgens 

vlak voor het eerste weekend van de maand naar de E-mailabonnees gaat 

en zondags in de kerken ligt, geeft dat bijna altijd wel een gevoel van vol-

doening.                                                                  

 

In VPG-Nieuws vind je (u) allerlei kerkelijk nieuws en kerkelijke informa-

tie. Als u het leest, bent u op een aantal gebieden weer bij de tijd.  Mijn 

collega Végh schrijft daar deze keer ook over aan het begin van zijn wijk-

bericht. Maar een kerkblad is meer. Het wil u ook gedachten aanreiken 

die u zelf misschien nog niet had gedacht. Het wil jou en u ook scherp 

houden. De dingen die u leest, kunnen zelfs ideeën of meningen zijn waar 

u bij het eerste lezen wat vreemd van opkijkt. Wat de redactie betreft is 

daar niks mis mee. Maar de ingezonden kopij mag nooit beledigend, 

kwetsend of discriminerend zijn. Zulke kopij wordt zeer beslist gewei-

gerd. Of er wordt dringend gevraagd om herziening. En de realiteit is dat 

de ene editie van ons blad nu eenmaal meer stof tot nadenken bevat dan 

de andere uitgave.   
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Deze film – die je enorm raakt – gaat over een gewone man die buiten-

gewone moed in zichzelf ontdekt.  

 

We zijn in Parijs, in de zomer van 1942. Frankrijk is bezet door de Duit-

sers. Edmond, een slager wiens aanstaande schoonzoon een collabora-

teur is, neemt onbewust deel aan de deportatie van zijn joodse buren.  

Als Simon, de zoon van de buren, komt opdraven, ontdekt hij dat zijn 

vroegere ouderlijk huis nu wordt bewoond door Edmond en zijn gezin. 

Edmond voelt zich schuldig en wil al helemaal geen problemen met de 

Duitsers. Hij verbergt de jongen en daar komen al gauw twee neefjes bij 

(wees geworden in de oorlog). Wel wordt het alsmaar moeilijker voor 

Edmond om de drie kinderen te verbergen voor de rest van zijn gezin. 

En dat terwijl Edmond steeds meer aan hen gehecht raakt.                          

Dan neemt hij een spannend en gewaagd besluit: hij probeert de kinde-

ren over de Frans-Zwitserse grens te brengen. Maar dan beginnen de 

problemen pas echt… (wl)  

In dit nummer van ons kerkblad vindt u in mijn wijkbericht wat informa-

tie over een boek van Joseph Hart. Dit boek (titel: Verkiezingsdans) is 

een roman over Curaçao. Het boek geeft zeer te denken waar het gaat 

om het verwezenlijken van idealen en om de verwevenheid van de boven

- en de onderwereld op ons eiland. Veel romans zijn fictie, maar deze 

roman is ongetwijfeld gebaseerd op non-fictie. 

 

En ook vindt u een kritische beschouwing van ons oud-gemeentelid dhr. 

Jan Boodt over de vraag van welke instantie of van welk bedrijf je als 

kerk wel of geen gelden aanvaardt.  Een bedrijf kan je een mooi bedrag 

aanbieden – wat je heel hard nodig hebt -  maar is het wel goed om dat 

te aanvaarden als het dagelijks handelen van zo’n bedrijf schadelijk is 

voor de omgeving?  Wat moet dan het zwaarste wegen?  Je kerkelijke 

financiële “nood” of het welzijn van veel burgers van je land?  Doordat 

dhr. Boodt hierover zijn mening geeft en goede vragen stelt, worden le-

zers van ons blad gestimuleerd om hun mening te vormen, te verwoor-

den of misschien zelfs wel te herzien.   

 

En zo beantwoordt ons kerkblad ook nu weer aan één van zijn doelen.                                                                                                                                                

Tussen de regels door kunt u hierboven ook lezen dat het de redactie 

van dit blad niet alleen gaat om specifiek-kerkelijke onderwerpen zoals 

bijbelopvatting of andere kerkelijke en theologische thema’s. Maar ook 

om maatschappelijk-relevante thema’s. Want we zijn wel kerk op dit ei-

land, maar niet op ‘een’ eiland. We zijn deel van de samenleving en zijn 

als kerk mede-verantwoordelijk voor die samenleving.  Het gaat onze 

God om deze wereld.  

 

Iets anders. Het protestantse Nederlandse kerkblad Kerkinformatie 

biedt vaak lezenswaardige artikelen. In het blad van mei 2014 trof mij een 

mooie impressie van de protestanten in de provincie Limburg. Hun aan-

tal is (slechts) één procent van de Limburgse bevolking. ‘Maar we tellen 

wel duidelijk mee!’ zegt mw. Elly de Haan, voorzitster van de PKN-classis 

Limburg. Met de juiste instelling en door goed te netwerken kun je sa-

men heel wat bereiken. Er wordt bijv. gewerkt met Iraanse en Armeense 

vluchtelingen. Men maakt gebruik van oecumenische contacten. En ook 

wordt samengewerkt met kerken vlakbij, in België en Duitsland. Mw. De 

Haan verwijst graag naar het motto van het classicale beleidsplan: Niet 

somberen doet wonderen. Ik zou zeggen: die houden we dr’in! En ik hoop 

dat u / jij dit nummer van ons VPG-kerkblad met genoegen leest. Tot de 

volgende keer. Ayo i tur kos bon.  

 

Namens de redactie: W. Lolkema.  

                                                                                                                                                                  

  

Joodse film 

W. Lolkema 

 

De paaskaars wordt de gerestaureerde Emmakerk binnengedragen. 

Woensdag 18 juni 

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 half acht. Er zijn verschillende ver-

snaperingen aanwezig. Een vrijwillige financiële bijdrage wordt op prijs 

gesteld.             

 

De eerstvolgende filmavond is op woensdag 18 juni. De film die dan 

wordt vertoond heet Monsieur Batignole. Deze film is uit 2002 en duurt 

100 minuten. Er wordt Frans gesproken. Dit wordt Engels ondertiteld. 

Het genre wordt aangeduid als dramatische komedie. Dit is de laatste 

filmavond van het seizoen 2013-12014. 

 

 

 

 

Waar mensen zijn 

De kerk is daar 

waar mensen zijn 

die geven om elkaar. 

Geen hoge God 

zal met hen zijn, 

maar God dicht bij de grond. 

De kerk is daar 

waar mensen zijn 

die staan in dit verbond 

 

De kerk is daar 

waar mensen zijn 

die rouwen met elkaar. 

En niemand draagt 

alleen de pijn, 

maar ieder wordt bevrijd. 

De kerk is daar 

waar mensen zijn 

die Goede Geest gewijd 

 

 

 

 

 

De kerk gedijt 

waar uitzicht is 

voor iedereen die lijdt. 

Hier krijgt het leven 

nieuwe zin, 

verliest de dood zijn macht. 

Wij samen 

gaan de toekomst in 

en dat is onze kracht 

 

Adri Bosch 
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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.P. Slieker 

Vacatures 

 

 

Opmaak: 

Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren 

Dhr. J.C. de Lijster 

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   

25 juni 2014,12.00 uur 
Verschijningsdatum:  

zondag 6 juli  

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: 

  

15 juni 

Obed Anthony Scholarship 
   

  
De overige zondagen is de collecte bij de uitgang bestemd voor  

het wijkwerk. 

  
 

 

 

Collectes 

 

Iedere dag een stuk uit de Bijbel lezen? 

Via Facebook, Twitter en onze website biedt 

het Nederlands Bijbelgenootschap iedere dag 

een tekst aan. 

1 juni 1 Petrus 4:12-19 Lijden en vreugde 

2 juni 1 Petrus 5:1-14 
Gezagsverhoudingen in de ge-
meente 

3 juni Joël 1:1-14 Zwijg niet over ellende 

4 juni Joël 1:15-20 De dag van de HEER komt 

5 juni Joël 2:1-11 Aanstormend leger 

6 juni Joël 2:12-17 Keer terug tot de HEER 

7 juni Joël 2:18-27 Het komt goed 

8 juni Joël 3:1-5 Pinksteren 

9 juni Joël 4:1-8 Straf voor Israels vijanden 

10 juni Joël 4:9-21 Tijd voor de oogst 

11 juni Psalm 119:41-48 Verlangen naar de wet 

12 juni Nehemia 1:1-11 Tranen van een schenker 

13 juni Nehemia 2:1-10 De koning werkt mee 

14 juni Nehemia 2:11-20 Inspectie 

15 juni Romeinen 1:1-7 Paulus legitimeert zich 

16 juni Romeinen 1:8-15 Zichtbaar geloof 

17 juni Matteüs 8:2-17 
Onaanraakbaren worden aange-
raakt 

18 juni Matteüs 8:18-34 Onnavolgbaar 

19 juni Matteüs 9:1-17 Voor wie is de dokter? 

20 juni Matteüs 9:18-34 Geneeskracht en meer 

21 juni Romeinen 1:16-32 Niets om je voor te schamen 

22 juni Romeinen 2:1-16 Geen oordeel zonder zelfonderzoek 

23 juni Romeinen 2:17-29 Hand in eigen boezem 

24 juni Romeinen 3:1-8 Gods trouw 

25 juni Romeinen 3:9-20 Citaat uit Psalmen 

26 juni Matteüs 9:35–10:4 De twaalf apostelen 

27 juni Matteüs 10:5-15 Neem niets mee 

28 juni Matteüs 10:16-33 Als schapen onder de wolven 

29 juni Matteüs 10:34–11:1 Keuzes maken 

30 juni Matteüs 11:2-15 Antwoord op twijfel 

1 juli Romeinen 3:21-31 Wet van het geloof 

2 juli Romeinen 4:1-12 Vader van gelovigen 

3 juli Romeinen 4:13-25 Niet zien, maar toch geloven 

4 juli Romeinen 5:1-11 Als vijanden al verzoend 

5 juli Romeinen 5:12-21 Adam I en Adam II 

6 juli Matteüs 11:16-30 Veranderen of niet 

7 juli Matteüs 12:1-21 Sabbatsrust 

8 juli Matteüs 12:22-37 Voor of tegen 

9 juli Matteüs 12:38-50 Bewijs gevraagd 

10 juli Romeinen 6:1-14 Niet meer zondigen 

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 
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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 
 

 1-6 ds. H. Végh; H. Avondmaal 

 8-6 ds. H. Végh; Pinksteren;                           

           heropening Emmakerk 

15-6 br. D. Lopes; Vaderdag 

22-6 br. D. Lopes 

29-6 VPG dienst; ds. W. Lolkema en rev.   

 L. Warren; Fortkerk 

 6-7    VPG dienst in Kinderoorden Brakkeput, 

          Churchcamp; 10.00 uur 

 

 
 
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 

 1-6 ds. W. Lolkema; openbare belijdenis 

 8-6 ds. W. Lolkema; Pinksteren, doopdienst 

15-6 gastvoorganger of leesdienst 

22-6 ds. W. Lolkema 

29-6 VPG dienst; ds. W. Lolkema en rev.   

  L. Warren 

 6-7     VPG dienst in Kinderoorden Brakkeput,  

           Churchcamp; 10.00 uur 

 13-7   ds. W. Lolkema 

 

 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  

 
 1-6 rev. L. Warren; Holy Communion 

 8-6    rev. L. Warren; Pentecost 

15-6 Youth&children; Father’s day 

22-6 rev. L. Warren 

29-6 VPG joint service; Fortkerk; rev. L. War-

 ren and ds. W. Lolkema 

 6-7    VPG joint service at Kinderoorden 

          Brakkeput, Churchcamp; 10.00 a.m.  

13-7 br. D. Lopes 

 

 

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 H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover con-
tact 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 the Holy 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/ 
 
  7-6    br. D. Lopes 

14-6  ds. H. Végh 

21-6  ds. W. Lolkema 

 

   

Oecumenisch Middag-

gebed, iedere eerste en 

derde woensdag van de 

maand, 12.30 - 13.00 uur: 

4 en 18 juni 

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 feedback 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 

Sis. 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  Margerie E. Mathew-Barry 
  

Day of Families 

The United Nations proclaimed 1994 as the International Year of 

Families. Ever since on May 15th the International Day of Families is 

observed. This day is used to reflect on the importance of families, 

people societies and cultures around the world, and promotes the im-

portance of healthy well balanced families. This year again SEDA ( Sen-

tro pa Desaroyo di Hende Muhé ) organized different activities related 

to this theme. On May 15th a special day was planned at Sentro pa Edu-

kashon Holistiko Familiar. Members of Ebenezer Church attended and 

participated in the workshops. 

 

Worship service Ebenezer Women’s Group  

On May 18th the worship service of praise was led by the Ebenezer 

Women’s Group. The theme of the service was “ The Joy of Harmoni-

ous Relationship.” This topic was quite fitting as ending of the week of 

activities in connection with the International Day of Families. The ser-

mon was in the capable hands of Sister Audrey Warren. In a very elo-

quent and inspiring way she expounded the topic. We are pleased to 

share this sermon in full with you. 

 

Sermon: 

Families Encouraged to Healthy, Joyous and Harmonious Relationships 

Text: Psalm 133:1-3 

The family is the foundation of human society and when it becomes 

broken and dysfunctional it causes breakdown, instability, pain and dis-

location of human society. The family is strongest when it is united by 

both physical (blood) and spiritual bonds and functions according to 

principles and values based on mutual love, respect, and regard for the 

sanctity of life. This is what the Bible states in many places and is the 

focus of our discourse today, as we conclude a week in which the fifth 

anniversary of the International Day of the Family was commemorated.    

Friends, family is one of the major themes of the Bible because of its 

critical role in the wellbeing of human society. Therefore, the Bible 

constantly challenges and encourages families to relationships that are 

life-affirming and life-enhancing, as well as life that is holy and righteous. 

This is the intent of Psalm 133 where in the first three verses is ex-

pressed the GOAL, the HOPE and the PRAYER for all families. What a 

great thing it would be if all families could live together harmoniously. 

What an accomplishment.  David stated that harmony is PLEASANT 

and PRECIOUS. But unfortunately harmony is not always found in 

families as it should be, for sadly families disagree and divide over un-

important issues. Harmony expresses the JOY that results in the family 

being united when all members are in one accord. Harmony is impor-

tant because it presents the family as a positive example to the 

Church, the community, the nation and the world of the vital impor-

tance of right relationships. It helps us to co-operate together as that 

body of believers such as God wants us to be. God provides us help as 

families to help each other to live in harmony. Living in harmony does 

not mean that families will agree on everything, for there will be many 

differing opinions, just as there are many notes in a musical cord. But 

when the Psalmist says it is GOOD that families have harmony, the word 

GOOD here expresses the idea of being PROPER—it is proper for fami-

lies to dwell together in unity. Thus it is fitting, it is right for God’s peo-

ple, to be one. PLEASANT conveys the sense of being attractive or 

lovely. Therefore, when God’s people (family) dwell as one, agree on our 

purpose in life and work together for God it presents an attractive or 

lovely image. Our outward expression of harmony will reflect our in-

ward harmony of purpose. Then there comes a constant outpouring of 

divine blessings upon happy families. Friends, the Spirit of unity is urging 

so we have to strive to live in unity with the enabling it provides. God’s 

blessing is refreshing and life-giving and it offers us true life, for it is life 

together with others. Where there is harmony, there we will find the 

blessings of God’s love which reminds us of God’s words. Remember it 

is on Zion that the Lord has actually commended his blessing, which is 

the life and fellowship of the Church. For it is there in God’s resting 

place that God has called us to live together as his true family in har-

mony likened to the anointing oil. Harmony shows that we are also dedi-

cated to serving God and those that God has placed in our care, which is 

when we are serving God wholeheartedly.  In God’s sight, unity or to-

getherness amongst his people is proper and pleases him. Families who 

thus relate together harmoniously receive the benefits of God’s GOOD-

NESS and PLEASANTNESS. Being a part of God’s family is like being a 

citizen of God’s kingdom. Every family ought, therefore, to be HELPFUL, 

KIND, LOVING, FORGIVING and to be servants of God’s Kingdom. 

We also need to have renewal in Christ so that we could have the right 

relationship with both God and man.  A family built on FEAR—

TENSION—JEALOUSY—GREED and SELFISHNESS is one doomed to 

failure. But a family built on the foundation of the Lord is destined for 

success, for as the Bible says “a family that prays together stays to-

gether.” 

 

Vital to the harmony of the family is that members all play their individ-

ual and collective roles. Especially fathers have to take up their responsi-

bility and not leave the upbringing of the children increasingly to the 

mothers only. Instead fathers have to take back their role as being the 

head of the family in obedience to God, and live by his word, and pray 

for wisdom in teaching the family the value of a Christ-like life. Christ 

gave powerful value to family harmony as symbolized by the sharing of 

meals around his table with his disciples. In the same way a family that 

eats around the table becomes both the sign and symbol of a perfect, 
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harmonious, loving and joyous fellowship which fulfills the will of God. In 

Matthew 12:46-48, Jesus describes his true family as all those who do the 

will of the heavenly Father. In describing family in this way, Jesus was not 

denying his responsibilities to his earthly or human family, as is made 

clear by his criticism of the religious leaders for not following the Old 

Testament’s command to honour parents.  Jesus was in this way pointing 

out that spiritual relationships are even more binding than physical rela-

tionships are, and he was paving the way for a new community of believ-

ers or the spiritual family. Jesus’ human family did not yet fully under-

stand his Ministry, as can be seen in Mark 3:21. Jesus explained that in 

the spiritual family the relationship is ultimately more important and 

longer lasting than those formed in the physical family. 

In closing, I say to us family of God: let us honour God, and bring that 

quality of harmony of attitude and work to God’s service so that we may 

not be found wanting, but be ready to receive the red carpet welcome 

that awaits us from God: “Welcome you good and faithful servants! En-

ter into the joy of your Lord.” May God bind us together as a family of 

harmony and joy, and make us truly one.  Amen. 

 

A surprise treat 

On Mother’s Day May 11th, after the Service of Worship, the New Gen-

eration (our youth group) organized a surprise lunch for their mothers 

and families, which was very well received. Well done, you guys! 

 

Obituary 

On May 7th.  our dear Sister Theodosia Agatha Philips passed away. Sis-

ter Philips was a faithful and loyal member of the Ebenezer Church for a 

very long time. She faithfully attended church on Sundays and on 

Wednesdays the bible study and prayer group. She was always one of 

the first to be present. On May 17, she was laid to rest. She reached the 

blessed age of 92 years.  Sister Philips is now safely home in her Father’s 

mansion, at peace forever. We wish the family strength and pray that 

they will find comfort in the precious memories they hold in their hearts. 

 

Upcoming events June 

Sun.8th  Island Rally at 5.00 pm. 

Sun.15th  Worship Service for Father’s  Day & Trinity Sunday, led by 

 

  Youth & Children        

Sun.22nd  Worship Service & Bible Study 

Sun.29th  VPG Joint Service at Fortkerk 

Wed.2nd July Church Bazaar & Barbecue for Flag Day (Tickets are avail

  able) 



8 Juni 2014 VPG NIEUWS 

 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 

Met ere mag onze ouderling dhr. Harry Walters worden genoemd.  Hij 

had gezorgd voor heel veel prijzen en bleek een zeer goede bingo-man: 

een echte sfeermaker en een heel goed en snel controleur van de 

kaarten. En zo won iedereen wel wat.  

 

Intussen is het op ons eiland 

niet altijd feest. Bepaald niet. We hielden op 18 mei een bijzondere 

jeugddienst tegen Zinloos Geweld. Verschillende jongeren hebben zich 

hier enorm voor ingezet en hun moeders hebben hen naar de verschil-

lende vergaderingen en oefenmomenten gebracht. Dank je wel, moe-

ders en jongeren! 

Maar later hoorde ik ook dat er op zaterdag de 17e een jongen van 

achttien jaar was gedood. Het blijkt opnieuw te gaan om een zgn. 

“liquidatie” in het criminele circuit.  Verschrikkelijk.  

 

In de afgelopen weken las ik de roman Verkiezingsdans van Joseph 

“Jopi” Hart, op advies van een kennis van ons uit Nederland die van 

tijd tot tijd hier op het eiland werkt. Het is een boek uit 2013 wat je 

(mij althans) van de eerste tot de laatste bladzijde pakt. Het verhaal 

speelt zich af op ons eiland. Een “page-turner” van 533 bladzijden. Uit-

gegeven door In de Knipscheer te Haarlem. Hoofdpersoon is de zeer 

charismatische Matthew Bartels, een wiskundedocent op een school en 

aan de UNA, die werkelijk fantastische ideeën heeft om het eiland 

vooruit te helpen. En hij laat het niet bij ideeën. Hij gaat in de politiek 

en start samen met anderen projecten om de bewoners van het eiland 

te helpen goed aansluiting te vinden bij de hedendaagse digitale samen-

leving.  

 

Hij is de held van en wordt aanbeden door heel veel eilandbewoners. 

HIJ kan de mensen helpen, weten ze. Maar als hij serieus werkt aan de 

verwezenlijking van zijn idealen, is hij zijn leven niet meer zeker. Ook 

wordt hij tegengewerkt. Anderen voelen zich door zijn handelen name-

lijk bedreigd in hun positie. Onder andere geldt dat voor een vooraan-

staand politicus die tevens een sleutelfiguur is in de drugshandel op het 

eiland. En één van de politiemensen blijkt een zeer dubieuze rol te spe-

len. Ook de verschrikkelijke werkelijkheid van de bolletjesslikkers 

komt al op blz. 9 voor het voetlicht.    

Wat een boek! Er komt wel een aantal passages in de roman voor 

waarin het seksleven van de hoofdpersoon tamelijk breed wordt uitge-

meten (Logisch, zei iemand tegen mij, het verhaal moet wel een beetje 

leuk en sappig blijven!!) maar daarnaast is het boek vooral bijzonder 

informatief en realistisch.  

De schrijver zelf schrijft: Deze roman is een uiting van hoop voor mijn 

land, dat er een leider met een visie moge opstaan die de weg wijst,…om 

bruggen te slaan over de afgronden die ons scheiden. En meer ga ik niet 

vertellen.  

 

 

De maand mei  

had een aantal mooie dingen in petto voor onze wijkgemeente. Het 

begon op 30 april, toen we met een groepje Fortkerk-leden allerlei 

leuke dingen hebben verkocht op de koningsmarkt. We hadden een 

prima plekje in de buurt van het Paleis van Justitie. Al voor zeven uur 

hadden we onze kraam grotendeels ingericht en vrijwel meteen startte 

de verkoop. Koffiezetapparaten, een beamer, boeken, een DVD-speler, 

heel veel servetten, toeristisch materiaal van de Fortkerk…al snel be-

gon de handel prima te lopen. De huur van een tafel via Dutch Dream 

kost 125 gulden. Het bleek geen enkel probleem om dat bedrag te ha-

len. Terwijl we nog spullen liepen te verplaatsen vanuit de kerk naar 

onze kraam was de verkoop al voor half acht in volle gang. 

 

We hebben op onze post gestaan tot ongeveer half zes in de middag. 

De netto-opbrengst voor de wijkkas was toen ruim 1000 NAF. Een 

klein deel ging naar het Cultureel Comité Fortkerk (CCF) omdat er 

ook van CCF wat spullen waren verkocht.   

Enkele dames kochten een hele stapel Boeketreeks-boekjes, vijftig cent 

per stuk.  Hebt u er nog meer? Nee, op dit moment niet. O wacht even, 

ja, toch! Ze werden razendsnel bekeken door de dames. Oh, maar deze 

en die heb ik al gelezen! (nooit geweten dat dat zo’n heel genre op zich 

was...) Maar hier hebt u toch drie gulden voor vier boekjes. Masha 

Danki, señoranan! 

 

Hartelijk dank aan allen die ons – na de vele boeken van ds. Van Buiren 

in oktober – hebben voorzien van opnieuw heel veel materiaal voor de 

verkoop.  Enne…lang leve onze Koning te Wassenaar, zodat we nog 

vaak een leuke dag hebben op zijn Koningsdag. En welke datum dat 

voortaan op Curaçao wordt, dat zien we later wel weer.   

 

Op zaterdag 3 mei 

waren we met zo’n twintig personen de gasten van onze ouderling mw. 

Lia van Gastel, rechter bij het Gemeenschappelijk Hof.  Ze leidde ons 

rond door het Paleis van Justitie. Mw. van Gastel had heel wat te ver-

tellen over de geschiedenis van het Gerecht en van het gebouw. Dat 

was zeer interessant. En we kwamen op een paar plekjes waar je nor-

maal gesproken niet komt. Het was ook mooi om een indruk te krijgen 

van de enorme vakkennis van Lia en haar collega’s. Ook zagen we haar 

kantoor. Ze nam ook plaats op de officiële stoel van de rechter (ook 

haar werkplek), maar bij deze gelegenheid zonder toga.  

En zo ontmoeten we elkaar als kerkleden ook buiten de kerkdienst. En 

we leren iets van elkaars leefwereld en van elkaars dagelijks werk. Ook 

dat is wat mij betreft gemeente-zijn.  

 

Lekker ontbijten en een bingo! 

Dat deden we op donderdag 15 mei met een aantal 65-plussers van 

onze wijkgemeente. De locatie was The Green House, op Curaçao 

Beach Boulevard. Het ontbijt was voortreffelijk en de bingo was top. 
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Het bruist van de activiteiten in de gemeente in het kader van MetElkaar.  

U kent de opzet: iemand biedt zijn tijd, kennis en/of ruimte aan voor een 

activiteit die leuk is voor een ander. Die ander betaalt een vergoeding, 

welke volledig ten goede komt van 

het wijkfonds. Op deze manier is er al 

ruim duizend gulden bijeen gebracht. 

Maar wat veel leuker is, is dat er leu-

ke contacten zijn ontstaan. Kijkt u op 

de achterzijde voor het aanbod voor 

de komende tijd. U kunt ook nog 

steeds zelf uw dienst aanbieden. 

Juni 2014 VPG NIEUWS 

Activiteiten 

In het kerkdienstenrooster vindt u informatie over de diensten. En ver-

der is er nog oecumenisch Middaggebed in de Fortkerk op 4 en 18 juni 

om 12.30 uur (daarna stoppen we twee maanden). De gespreksgroep 

Doornse Catechismus komt weer bijeen op donderdag 19 juni om 19.45 

uur in de vergaderzaal van de Fortkerk. En de kringen Tamarijn en Zee-

landia zijn weer op resp. dinsdag 3 en maandag 16 juni om 10 uur. Ook is 

er op maandag 2 juni een tweede avond voor ouders van jonge kinderen 

– en wel om half acht in de vergaderzaal van de Fortkerk. En op donder-

dagavond 5 juni is om zeven uur de VPG-gemeenteavond in De Flamboy-

ant bij de Emmakerk.  En op het WK-voetbal (start voor Nederland op 

13juni) hoef ik u vast niet te wijzen…! Dat doen anderen wel.  

Op Eerste Pinksterdag 8 juni hoop ik in onze kerkdienst de achterklein-

zoon van mw. Davelaar (Makreestraat) te dopen. Hij heet Zachary Nico-

laas, is geboren op 21 mei 2013 en woont met zijn ouders in Australië. 

Zijn moeder Tatiana Radzim is een Curaçaose. We wensen hen drieën 

met de hen omringende familie een mooie Pinksterzondag toe! 

Het Fortplein is vanaf 19 mei acht weken lang niet te bereiken onder het 

Paleis van de Gouverneur door. Dit is vanwege werkzaamheden op het 

plein. Parkeren op het Wilhelminaplein kan wel op zondagmorgen. Het is 

mogelijk langs het politiebureau het plein op te rijden (wat officieel niet 

mag.)  

 

Over onze boeiende VPG-ambtsdragersochtend op 17 mei wordt door 

anderen in dit kerkblad al heel goed geschreven.  

 

Graag wens ik jou en u  

een mooi Pinksterfeest. Vrede en alle goeds. En heel graag tot een vol-

gende keer. En alle jongeren: sterkte bij de laatste loodjes van dit school-

jaar en bij het wachten op de uitslag van het eindexamen.  

 

Ontbijt met heerlijk fruit en bingo met prachtige 

prijzen onder leiding van ouderling Harry Walters bij 

The Greenhouse aan de Beachboulevard.  Een gezel-

lige ochtend voor de ouderen ... 

...en voor de iets jongeren een rond-

leiding door de andere ouderling Lia 

van Gastel door het Paleis van Justi-

tie. Ook heel gezellig en zeer inte-

ressant. 

En voor de nog jongeren… is er 

binnenkort Churchcamp! 

Ter Gedachtenis 

 

Dirk van Vliet,  

13 november 1922 – 10 mei 2014 

Jan Sofat 195 

 

 

Op zaterdagavond 10 mei overleed dhr. Van Vliet op de hoge leeftijd van 

91 jaar. We namen afscheid van hem in Crefona, het crematorium te 

Brievengat, op dinsdagmorgen 13 mei.  

 

Dhr. Van Vliet werd geboren in Indonesië. Zijn vader werkte bij Shell. 

Dat gegeven bracht het gezin Van Vliet in plm. 1925-26 naar Curaçao. 

Moeder van Vliet overleed toen Dirk zo’n 24 jaar was. Vader ging toen 

naar Nederland. Dirk bleef op het eiland en trouwde eind 1952 met 

Thelma Perret Gentil.  Hun huwelijk heeft dus ruim 61 jaar geduurd!  

Thelma & Dirk hadden een heel gelukkig huwelijk en konden niet zonder 

elkaar. Samen kregen ze twee zonen en een dochter. 

 

Dertig jaar lang werkte dhr. Van Vliet als manager bij Elga, een zaak in 

witgoed en elektra. Ook werkte hij samen met Omni. Als jongeman had 

hij een militaire-dienst-tijd van maar liefst zes jaar.  

 

Zijn echtgenote en kinderen gedenken hem als een innig-geliefd echtge-

noot en een fantastische vader, met het hart op de juiste plaats. Streng 

en eerlijk. Een geweldige opa ook. Hij was ook een zeer begaafd amateur

-visser. Die hobby bracht hem op allerlei plekken in de wereld. Hij won 

een aantal prestigieuze prijzen. Tot op hoge leeftijd pakte hij allerlei klus-

sen aan, ook aan en rondom de woning op Jan Sofat. Hij was een echte 

doorzetter.  

 

Qua geloof was hij vrij streng opgevoed. Dat droeg hij met zich mee. 

Maar we weten dat hij in God geloofde. Dat God – dankzij Jezus Chris-

tus – ook in hem gelooft, daarop vertrouwen we.  Moge Hij kracht ge-

ven aan hen die nu zonder Dirk van Vliet verder moeten, vooral aan zijn 

vrouw en kinderen. WL 

MetElkaar 

Marjan Lolkema 
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Ons kerkblad 

VPG-nieuws is een prachtig communicatiemiddel van de kerk om haar 

leden te bereiken. Het wijknieuws maar ook opiniërende artikelen vin-

den hierin een plaats. Zelfs buiten ons eiland wordt het blad gelezen. Het 

is immers te vinden op de website van de VPG. En het internet kent 

geen grenzen. Dat is het mooie van dit middel. Hopelijk wordt ons blad 

dan ook goed gelezen en informeren de gemeenteleden en anderen zich 

over het wel en wee van de VPG en haar wijken. Ons blad verschijnt 

bijna elke maand, nauwkeuriger gezegd: tien maal per jaar. Alle informa-

tie over  de komende maand ontvangt u dan. Het is een groot goed dat 

ons eiland persvrijheid kent. Hoeveel landen moeten dit recht niet ont-

beren? In hoeveel landen wordt de kerk ook niet beperkt in haar moge-

lijkheden? Op ons eiland is er persvrijheid en godsdienstvrijheid. We mo-

gen daar dankbaar gebruik van maken. En het zou jammer zijn als we 

deze rechten ongebruikt lieten. De deuren van onze kerken staan dan 

ook wagenwijd open voor een ieder! 

 

De komende periode heeft onze wijkkerk de volgende activiteiten: 

Gebedsgroep 

Elke dinsdagavond komt de gebedsgroep bijeen in de consistorie van de 

Emmakerk en wel van 19.00 tot 20.00 uur. We bidden voor kerk en we-

reld, voor alles wat ons bezighoudt. 

Belijdeniscatechisatie 

Elke week is er belijdeniscatechisatie. We bespreken dan de hoofdlijnen 

van het christelijk geloof.   De tijden zijn wisselend. Je kunt je opgeven bij 

mij. 

Bijbelstudie 

Wegens vakantie is er voorlopig geen Bijbelstudie meer. We beginnen 

weer op donderdag 4 september a.s. We gaan dan verder met onze be-

spreking van het boek Handelingen. 

Beknopte cursus theologie voor gemeenteleden 

We zijn op het ogenblik bezig met een cursus pastoraat. De afronding 

hiervan is in zicht. Op donderdag 26 juni a.s. komen we weer bij elkaar 

en wel van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. 

Seniorenmorgen 

Op maandag 2 juni a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen van 

9.30 tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. We ontmoeten elkaar rond 

koffie en koek, fris en pastèchi. We bespreken een gedeelte uit de Bijbel 

en we zingen. 

Avond geloofsopvoeding 

Op maandag 2 juni a.s. is er een tweede avond over geloofsopvoeding. 

Deze is bestemd voor jonge ouders, die hun kind vijf tot tien jaar gele-

den hebben laten dopen. We spreken over de benadering van onze kin-

deren met het geloof en welk materiaal we daarbij kunnen gebruiken. De 

avond begint om 19.30 uur in de Fortkerk. 

Gemeentevergadering 

Op 5 juni a.s. is er een VPG-gemeentevergadering in de Flamboyant. De-

ze gaat over de financiën en andere belangrijke zaken. Denkt u mee? De 
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Zr. R. Plaisier 
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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 

avond begint om 19.00 uur. 

 

Bij de kerkdiensten 

 Op 1 juni a.s. hopen we met elkaar het Avondmaal te vieren. 

Brood en wijn gaan dan rond als tekenen van Gods liefde en trouw. In 

Jezus Christus heeft Hij dat laten zien.  

 Op 8 juni a.s. is het Pinksteren. We vieren dan de uitstorting van 

de Heilige Geest op alle vlees. Iedereen mag de Geest ontvangen. Op 

deze zondag willen we een feestelijke dienst houden ter gelegenheid van 

de heropening van onze Emmakerk na de restauratie. We kerken wel 

alweer een paar weken in onze kerk, maar enkele zaken moesten nog 

afgerond worden. We willen de Heer danken voor de restauratie: dat 

die heeft kunnen plaatsvinden en dat we ons huis weer op orde hebben.                                                                                                                                                      

 Op 15 juni is het vaderdag. De kinderen van de kindernevendienst 

zullen hier aandacht aan besteden en ons verrassen.                                                                                                                                      

 Op 29 juni a.s. is er een VPG-dienst in de Fortkerk. Voorgangers 

zijn ds. Wim Lolkema (liturgie) en rev. Leander Warren (prediking). Er 

zal nu ook een Nederlandse samenvatting komen van de (Engelstalige) 

prediking. 

 

Dank 

Hierboven schreef ik over de renovatie van onze Emmakerk. Het is een 

hele klus geweest. Naast vakmensen waren er ook vrijwilligers bij be-

trokken, zoals de beheersraad. Ik wil ook vanaf deze plaats iedereen har-

telijk danken die op de één of andere wijze betrokken is geweest bij de 

restauratie. Sommigen hebben er veel tijd en energie aan besteed. Maar 

het resultaat mag er wezen. Daar zijn we blij en dankbaar voor. We dan-

ken ook de sponsors als de Isla, Monumentenzorg en de Gereformeerde 

Kerk van Bunschoten-Spakenburg. Zij hebben de restauratie financieel 

mogelijk gemaakt. Bovenal willen we onze hemelse Heer danken voor de 

mogelijkheden die Hij heeft geschonken. Hij heeft deuren geopend en 

onverwachte mogelijkheden gerealiseerd. 

 

Jeugdkamp 

Van 4 t/m 6 juli wordt er een jeugdkamp gehouden in Brakkeput. Dit 

wordt georganiseerd door de jeugdraad. Meer informatie vind je elders 

in dit blad. Het kamp wordt afgesloten op zondag met een VPG-dienst. 

Geef je op! Je bent welkom. 

 

Zangdienst 

Door omstandigheden kan de zangdienst van 27 juni a.s. niet doorgaan. 

In plaats daarvan willen we een zangdienst houden in de zomerperiode 

en wel op 22 augustus a.s. Deze zangdienst krijgt als thema mee “Zing 

een nieuw lied voor de Heer”. We willen nl. liederen uit het nieuwe 

Liedboek instuderen. Liederen die we al een keer hebben geoefend wil-

len we opnieuw inoefenen. En ook willen we andere liederen uit deze 

nieuwe bundel zingen. Het zingen wordt afgewisseld met  Schriftlezingen, 

gedichten (uit de nieuwe bundel) en gebeden. We beginnen de dienst om 

mailto:jas.vegh@gmail.com
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19.30 uur in de Emmakerk. 

Een hartelijke groet voor u allen,     Ds. Hans Végh. 

IN MEMORIAM  

 

RONALD SCHOTBORGH 

 

Op 24 april j.l. is overleden br. Ronald Schotborgh. Hij was 78 jaar.                                                                   

Br. Schotborgh is op 25 oktober 1935 geboren hier op Curaçao.  

 

Hij was een eenvoudig persoon. Hij stond klaar voor iedereen. Hij was 

een goede vader en schoonvader en een lieve opa. Hij werkte jarenlang 

bij de Shellraffinaderij, later als beheerder bij de ING. Na zijn pensione-

ring werkte hij in de rum-fabriek. Hij deed van alles. Twintig jaar lang zat 

hij in het bestuur van de voetbalvereniging “Jong Holland”. Hij hield van 

sport en van voetbal in het bijzonder. Hij keek graag naar wedstrijden op 

de televisie. Ook het nieuws volgde hij nauwgezet.  

 

Op 29 april j.l. hebben we afscheid van hem genomen in een dienst in de 

Emmakerk. Daarin stond Joh. 14:1-7, 27 centraal. Jezus gaat heen om 

voor zijn discipelen plaats te bereiden in het Vaderhuis. Hij heeft de weg 

daartoe geopend door kruis en opstanding. Ook wij mogen deze weg 

gaan. Jezus geeft zijn discipelen vrede en rust. Ze hoeven niet bang te 

zijn voor de toekomst. Zo gaat God ook met ons mee. 

 

Na de dienst werd br. Schotborgh bijgezet op de protestantse begraaf-

plaats aan de Roodeweg.  God trooste zijn vrouw, kinderen en kleinkin-

deren en verdere familie. HV 

IN MEMORIAM  

 

HENRY WILLIAM BREEVELD 

 

 

Op 20 april j.l. is overleden br. Henry William Breeveld. Hij was 90 jaar. 

De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor hem. Lichamelijk en gees-

telijk ging hij achteruit. Uiteindelijk hoefde hij niet in een verpleegtehuis 

te worden opgenomen. Daar had hij erg tegenop gezien. Zijn vrijheid 

was hem lief. Zijn eigen ruimte was alles voor hem. 

 

Br. Breeveld is op de paasavond overleden. Met Pasen vierden we de 

opstanding van Jezus Christus. Zijn opstanding geeft ons hoop op het 

eeuwige leven. “Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven”, zegt Jezus. 

Br. Breeveld werd op 1 juni 1923 in Paramaribo, Suriname, geboren. Als 

jongeman kwam hij naar Curaçao om te gaan werken bij de raffinaderij. 

Hij volgde hier de machinistenopleiding en werd employé. Na zijn pensi-

onering begon hij nog een tegelfabriek in Suriname. 

 

Zijn kinderen hebben hem ervaren als een correcte vader. Hij was pre-

cies en wilde altijd hun plannen weten. Hij gaf hen een goede opvoeding 

en leerde hen veel. Hij was er altijd voor hen. Hij had ook veel vertrou-

wen in zijn kinderen en gaf hen veel ruimte. Hij was ook een man van 

rust. Problemen probeerde hij zelfstandig op te lossen. In zijn vrije tijd 

knutselde hij graag. Hij liep niet met zichzelf te koop, maar was beschei-

den. 

                                                                                                                

Br. Breeveld had een sterk geloof. Dat probeerde hij over te brengen op 

zijn kinderen. Hij stuurde hen naar de zondagsschool en naar de Mar-

nixschool. Hij had ook respect voor andere godsdiensten en meningen. 

Op 25 april j.l. namen we afscheid van hem. We stonden stil bij Prediker 

8:1-8. Prediker denkt na over het leven en probeert de zin ervan te ont-

dekken. Hij adviseert om de koning te gehoorzamen. En we weten niet 

wanneer de tijd komt dat we vanhier heen moeten gaan. Zo is God ook 

onze koning, die leeft en regeert in eeuwigheid. We mogen ons houden 

aan zijn wetten. Dat geeft orde, rust en regelmaat. In het Nieuwe Testa-

ment wordt Jezus Koning genoemd. Hem mogen we gehoorzamen. Hij 

stond op de Paasmorgen op uit de dood. Eens mogen wij met Hem op-

staan. Door kruis en opstanding heeft Hij de weg naar het Vaderhuis 

geopend. Deze weg mogen wij gaan, als het onze tijd is om vanhier heen 

te gaan. 

 

Na de korte rouwdienst vond de bijzetting plaats op het Park van El 

Consolador in Brievengat. God trooste zijn vrouw, kinderen en verdere 

familie.  HV 

Nieuwsjet 

Jet Baank 

nis verteld: in zijn gemeente was een vrouw die door haar babbelzucht 

en kritiek veel onheil aanrichtte. Op zekere dag kwam deze vrouw bij 

Spurgeon en vroeg hem om een schaar. "Dominee", zei ze resoluut, "uw 

das is te lang. Het past niet voor een geestelijke zo'n opvallende das te 

dragen. Mag ik eraf knippen wat te lang is?"  

"Natuurlijk mag u dat", zei Spurgeon en liet rustig toe dat de vrouw een 

stuk van zijn das afknipte. Maar toen zei hij :"Nou beste mevrouw zo-en-

zo, nu mijn das op de juiste maat geknipt is, mag ik  

bij u ook afknippen wat te lang is?" De onbescheiden vrouw kon voor 

haar fatsoen alleen maar "ja" zeggen. "Geeft u me nu de schaar maar eens 

aan en steek uw tong eens uit, want die is veel te lang!" 

Er zijn er wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt 

genezing aan. (Spreuken 12:18). 

 

Moederdag 

De kerkdienst op Moederdag had een feestelijk tintje. De manden met 

anjers erin stonden voor in de kerk. Op de zaterdagmiddag ervoor had-

den de kinderen cranberry-flessen - met water en zelfgemaakte bloemen 

erin - versierd. Mooie versiering en moederdagcadeautjes. Amarellys 

zong een prachtig lied voor de moeders. Eén moeder (Dorothy Leids-

man) stak de kaarsen aan, twee andere moeders (zr. Suyen Marion en zr. 

Helen Voigt) deden de schriftlezingen. Na de dienst kregen alle moeders 

- en alle vrouwen voor hun goede zorgen- een anjer mee naar huis. Het 

was echt een moederdagdienst. 

 

Zieken en Bejaarden  

Gaat het een beetje met onze lieve bejaarden? Elke dag de moed erin 

houden en bezig blijven. Wij vergeten jullie niet, hoor. Ook niet in onze 

gebeden. 

 

Seniorenochtend 

In de consistorie zat er weer een grote groep op maandagmorgen 12 

mei. Altijd fijn als na de schriftlezing de discussie losbarst en de verschil-

lende meningen loskomen. Het was weer genieten, dames. Tot de vol-

gende keer. 

 

Beste lezers van alle drie de VPG-wijkgemeentes: 

Zullen wij ons samen inzetten voor onze VPG?? Want u weet het: samen 

staan we sterk en samen kunnen we wat opbouwen. Ik groet u graag op 

de zondagmorgen bij Emma, tot dan….9.30 a.m. Wij heten u van harte 

welkom.  

Namens de Kerkenraad, Jet Baank. 

Terug in Emma! 

Eén van onze eerste diensten – terug in de Emmakerk- was de Paas-

dienst. De paaskaars werd binnengedragen en daarachter liepen de kin-

deren, de dienstdoende ambtsdragers en de dominee. Ieder jaar hebben 

we weer een feest rondom de Paaskaars en de Opstanding van de Heer. 

 

Jongelui 

Ongemerkt vliegen wij naar de helft van het jaar 2014. Zo snel! De EFO-

toetsen en de schriftelijke examens zijn achter de rug. Het is nu een 

kwestie van hard je best doen voor je overgangsrapport of je diploma. 

Zet ‘m op jongelui, het is nooit te laat om je best te doen. 

 

Een lange tong 

Charles Spurgeon (19e eeuw) was predikant en zielszorger in een grote 

Baptistenkerk in Londen. Van hem wordt de volgende kleine geschiede-
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Jeugdraad: 

Zr. F. Da Costa Gomez 432 6331 (w) 

   526 1566 (c) 

Kerk en Jeugd      

IK AARZEL NIET 

 

Niet alleen om uw Naam te loven 

te midden van een grote gemeente -  

niet alleen om U lof te zingen 

daar waar uw volk tezamen is -  

ook om in stilte te helpen 

wie geen helper heeft, hebt Gij mij geroepen, o God! 

Daarom wil ik zoeken wat verloren is, 

vinden wie verdwaalde, 

verbinden wie werd geslagen in uw naam! 

 

(Uit: A.F. Troost: Vanwaar de zon opgaat.  

Gebaseerd op Psalm 119: 60 : Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden 

te onderhouden)  

Ingestuurd door Lia Vliegenthart 

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 

Diakonie   

Diaconie: een belangrijk onderdeel van het werk van de VPG. Vooral in 

deze tijd blijkt dat het diaconale werk een onmisbaar element en een 

belangrijke schakel is in het werk van de VPG. Als diakenen proberen wij 

steun te bieden aan personen en groepen in acute noodsituaties.                                                                                                                   

Maar wat is een diaken? Een diaken is een gemeentelid die tijdens een 

kerkdienst van haar of zijn gemeente tot diaken is bevestigd. De diake-

nen van de Ebenezer, de Fortkerk en de Emmakerk vormen samen de 

Diaconie van de Verenigde Protestantse gemeente van Curaçao. De dia-

conie vergadert de laatste maandagavond van de maand.  

 

Hoe komt de diaconie aan fondsen? Via collectes in de kerk, door inci-

dentele donaties en door het aannemen van in goede staat verkerende 

goederen in de vorm van kleding of huisraad. Doordat er op Curaçao 

niet zoveel protestanten wonen als in Nederland of in andere grotere 

landen, komt er hier veel minder binnen dan in die landen. Daarom moe-

ten wij zeer bewuste keuzes maken en goed bekijken waar de nood het 

hoogst is. De voedselpakketten die wij maandelijks uitgeven bevatten 

levensmiddelen die lang houdbaar zijn. Bijvoorbeeld: rijst, maïsmeel, sui-

ker, corned beef, bruine en witte bonen. Een tube tandpasta, handzeep, 

afwasmiddel en waspoeder. En er zit ook altijd een kleine doos eieren 

bij.  Stelt u zich eens voor! Elke maand worden de goederen op tijd be-

steld en bezorgd bij de Oleander. De levensmiddelen worden door Bon 

Bini, de supermarkt bij Brievengat, gratis bezorgd. Omdat wij een kerke-

lijke instelling zijn, schenken de supermarkten geen gratis boodschappen. 

Het eind zou voor hen dan ook zoek zijn. Hoeveel kerkelijke instellingen 

zouden anders wel niet bij de supermarkten aankloppen? Wij als diake-

nen hebben daar natuurlijk begrip voor. Het gevolg is echter wel dat wij 

afhankelijk zijn van de collectes en van giften. Anders kunnen wij niet 

doorgaan met het uitgeven van voedselpakketten. 

 

Ik wil ook graag de vrijwilligers noemen die elke maand weer klaar staan 

om te helpen inpakken en te distribueren. Wij zijn hen echt dankbaar! 

Elk pakket wordt een paar keer opgetild, verplaatst en op het laatst in 

auto’s gehesen om vervolgens naar de plaats van bestemming te worden 

gebracht. En reken maar: er zijn mensen die reikhalzend uitkijken naar 

het voedselpakket. 

 

Wat kan de diaconie nog meer doen? Een paar diaconale vragen: wat kun 

je eventueel doen voor  kinderen die zonder een broodje naar school 

moeten? Wat doe je als een moeder de schooluniformen van haar kinde-

ren niet kan betalen? Waar begin je met het bijstaan en waar moet je 

beslist niet aan beginnen? Wat kun je doen als een moeder zich tekort 

voelt schieten in het bijstaan van haar kinderen? Af en toe helpen wij een 

huis weer bewoonbaar te maken. Wij zouden ook zo graag willen bemid-

delen in het doorverwijzen naar goede instanties! Maatschappelijk wer-

kers die bereid zijn om af en toe iemand bij te staan. Mensen met een 

pick-up die kunnen helpen met het vervoeren van huisraad. Alle hulp is 

welkom! Achter de schermen wordt er al veel gedaan. Maar er is nog 

veel werk aan de winkel. Wij kunnen niet alles oplossen, maar wij willen 

 

Waar mensen hun boosheid ontstoppen 

iemand doodschoppen 

daar zijn mensen die blijven hopen 

en in protest meelopen 

 

Waar mensen haat kweken 

iemand neersteken 

daar zijn mensen die blijven streven 

en … telt elk mensenleven 

 

Waar mensen een grove fout begaan 

iemand doodslaan 

daar zijn mensen die een kaars aansteken 

tegen zinloos geweld. Als vredesteken 

 

 

Daniëlle Jukema 

Gemaakt voor de jeugddienst ‘Doe effe normaal!’ 18 mei 2014 

Geweld is iets dat niet hoeft. Veel landen verliezen goede moed 

Slaan, schoppen, schieten hoort er allemaal bij; 

Dat maakt alles een heel karwei. 

Als wij nu eens allemaal stoppen... 

wordt de wereld beter. 

God had dit niet bedoeld. 

Adam en Eva waren de eerste mens. 

Maar ook zij gingen over hun grens. 

Door de vrucht te eten...moest God het al weten! - 

Dat mensen niet horen in het paradijs. 

Zinloos geweld zal er altijd zijn… 

 

Samantha Kruithof 

Gemaakt voor de jeugddienst ‘Doe effe normaal!’ 18 mei 2014 
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Centrale Kerkenraad 

Voorzitter: Hanco de Lijster 
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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 

Van de praeses 

Hanco de Lijster 

Op het moment dat ik mijn kopij voor de juni-editie van ons kerkblad ga 

schrijven, ben ik net terug van een vergadering die de Raad van Kerken 

van Curaçao had belegd met kerkleiders van christelijke kerken van ons 

eiland. Dit nav de steeds maar stijgende criminaliteit die de RvK enorme 

zorgen baart. Binnen de Raad is al vaak gesproken over mogelijke oplos-

singen. In de hierboven genoemde vergadering is door de aanwezigen 

gebrainstormd over oplossingen en over de functie die de Raad - samen 

met de aangesloten kerken - hierin kan hebben. De aanwezigen is ge-

vraagd om met concrete ideeën te komen, zodat daar in een volgende 

bijeenkomst over gesproken kan worden. Het was voor een ieder klip 

en klaar dat we niet meer met de handen over elkaar kunnen blijven toe-

zien. 

 

Op zaterdagochtend 17 mei 2014 is er tijdens de toen gehouden ambst-

dragersdag nagedacht over “Human Trafficking” en moderne slavernij. 

Deze ochtend - waarover u uitgebreider kunt lezen in het verslag van 

André Lorier in deze editie - heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Ik 

kan mij geheel vinden in de inhoud van André’s verslag. 

 

Zoals in de mei-editie van dit blad reeds werd aangekondigd is er op 

donderdag 5 juni 2014 om 19.00 uur een VPG-gemeenteavond in het 

Flamboyant-jeugdgebouw bij de Emmakerk. Tijdens deze bijeenkomst 

worden onze jaarcijfers gepresenteerd. Wij leggen dan tegenover onze 

leden, u en jullie dus, verantwoording af van de manier waarop wij uw/

jullie financiële bijdrage en donaties hebben besteed. De interesse hierin 

en het belang dat onze leden hieraan hechten, blijkt mede uit het aantal 

gemeenteleden dat tijdens de gemeenteavond acte de présence geeft. 

Wij hopen dat u/jullie allen aanwezig zult zijn. Laat ook die avond zien 

dat u geeft om uw Kerk! 

 

Ook in de maand juni hoop ik weer met enkelen (het loopt helaas niet 

altijd storm op die zondagmiddagen) van u te mogen brainstormen over 

het wel en wee van de VPG. Omdat de derde zondag in juni vaderdag is, 

wil ik je deze maand uitnodigen op de vierde zondagmiddag, dus op 22 

juni bij mij thuis, aan de Commandeursweg U-78 te Sun Valley, van 16.00 

– 18.00 uur. Laat mij aub van te voren weten of u komt. Dit kan telefo-

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

voor open. Laten we allen bouwstenen zijn en nadenken over en bou-

wen aan de toekomst van onze VPG. 

 

Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen. 

Hanco de Lijster. 

Vorige maand kon u hier kort samengevat lezen hoe de jaarcijfers 2013 

eruit zien.  

Op donderdagavond 5 juni  

vanaf 19.00 uur  

bent u van harte uitgenodigd  

in de Flamboyant  

om tijdens een gemeentevergadering  

meer details te vernemen.  
Die avond zullen de jaarcijfers 2013 en de begroting 2014 gepresenteerd 

worden. Daarnaast zal de kascontrolecommissie verslag doen van haar 

werkzaamheden die op 28 mei gepland zijn. Diegene die nog meer be-

langstelling heeft voor de cijfers 2013 kan altijd een aparte afspraak ma-

ken met de Kerkvoogdij (KV) om deze in te zien. U kunt daartoe contact 

opnemen met ondergetekende of via het Kerkelijk Bureau uw belangstel-

ling hiervoor kenbaar maken. 

 

Ander kort nieuws vanuit de Kerkvoogdij is dat de muur van de begraaf-

plaats aan de Oranjestraat gerepareerd zal gaan worden. Deze muur is 

vlak voor Oud en Nieuw fors beschadigd door een auto die na de bot-

sing met de muur doorgereden is en niet achterhaald kon worden door 

de politie. Er zijn offertes opgevraagd en ontvangen. Op basis hiervan kan 

opdracht verleend worden om het ontstane gat te repareren maar ook 

om alle slechte plekken in de muur te herstellen. Verheugd mogen wij 

reeds melden dat er een toezegging is vanuit de Stichting Roefstra-de 

Gorter om deze reparatie te ondersteunen met een financiële bijdrage. 

Daarvoor zijn wij op voorhand al dankbaar. 

 

Verder wil de KV actief werk gaan maken van de achterstallige jaarbeta-

lingen voor graven en daarnaast een beter inzicht krijgen in de onder-

houdsplanning van de beide begraafplaatsen. Er is veel te doen en wij 

willen beter in kaart brengen hoeveel dit gaat kosten en op welke ter-

mijn dit uitgevoerd kan gaan worden. Vooruitlopend hierop worden er 

negen nieuwe graven bijgemaakt aan de Roodeweg. 

 

Met het bovenstaande hoop ik u weer enig inzicht te hebben gegeven in 

wat er allemaal speelt op het vlak van de Kerkvoogdij. En ik besluit graag 

met de gebruikelijke woorden: “Geef om uw kerk”. U kunt uw kerkelijke 

bijdrage 2014 overmaken op één van onze bankrekeningen genoemd in 

de kop van dit artikel. 

wel een handreiking geven. 

                                                                                                                  

Het is allemaal vrijwillig werk waar je / u vrijblijvend voor kiest. Wij doen 

het werk zonder te vergeten dat wij een schakel zijn in het totale VPG-

kerkenwerk. We gebruiken de talenten die ons allemaal zijn gegeven. 

Dit is maar een tipje van de sluier van wat er allemaal wordt gedaan. U 

begrijpt wel: daar zijn diakenen voor nodig! Wie wil ons team komen 

versterken? Vraag en informeer bij de diakenen van uw kerk wat er nog 

meer gedaan kan worden. Ga eens bij je- of uzelf na of dit werk wat 

voor u is: u bent welkom! 

 

Lia Vliegenthart, voorzitter diaconie 

Kerkvoogdij 

De kerk is van blijvende waarde 

 Voorzitter: Andre Lorier 

Fortkerk: André Lorier, Joop  Snel, Erik 

Groeneveld 

Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder, 

Elma Velgersdijk  

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 

 

Geef om uw kerk 

André Lorier 

mailto:krijniewout@hotmail.com
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First of all I would like to start with a small confession. Sometimes there 

are Church activities that I am not that motivated to attend beforehand, 

but in the end they usually turn out to be thankful for participating. May 

17, 2014 was such a day: an ordinary Saturday around 9.00 hours in the 

Fortkerk. After quite a busy week at my work, and several evenings filled 

with Church activities, the Saturday morning was booked as well: a study 

morning for elders and deacons. I was asked to help by preparing the 

room etc. So I was present at 8.30 hours already, instead of so many 

other things I could have been doing at that time. 

The theme of this morning was “modern day slavery on Curaçao”. The 

Ministry of Pastors organized this meeting that was the second one in a 

row. November last year we met on this theme as well and decided we 

would continue discussing this topic, as earlier that year we remembered 

the end of Slavery in the Kingdom of the Netherlands 150 years ago. 

In total fifteen people from all three VPG church boards (pastors, dea-

cons and elders) were present. The study morning started with a pres-

entation by Mrs. Meyrtha Leetz of Seda. Seda is brief for: “Sentro pa de-

saroyo di hende muhé i su famia”. By heart Mrs. Leetz presented us her 

experiences of her work for Seda in the day to day world at “nos dushi 

Korsow”. But that dushi Korsow is a horror place for women who are a 

victim of human trafficking.  

 

Human trafficking is defined by the US Immigration and Customs En-

forcement as: “sex trafficking in which a commercial sex act is induced 

by force, fraud or coercion, or in which the person induced to perform 

such act has not attained 18 years of age; or the recruitment, harboring, 

transportation, provision or obtaining of a person for labor or services 

through the use of force, fraud or coercion for the purpose of subjection 

to involuntary servitude, peonage, debt bondage or slavery”. So human 

trafficking goes several steps beyond human smuggling. 

After discussing this definition and showing a recent photo from Nigeria 

(Bako Haram kidnapping many women), Mrs. Leetz came back to the 

practices on Curaçao. She presented twelve indicators that are linked to 

trafficking: all indicators are combined by the fact that these people lost 

the control over their life. They are not free anymore as they are not 

free to go where they want, or they don’t possess their own travel 

documents anymore. Mrs. Meyrtha Leetz shared many examples of these 

12 indicators here on Curacao, which she encountered during her work 

for Seda. This part of the presentation was hard: so close to us these 

fellow creatures are in need of help. And this brings us to the painful 

conclusion: yes, modern day slavery still exists on our island. 

An estimated (no actual figures are available) of fifty to one-hundred per-

sons are such a victim every year on Curacao. And Seda is a center to 

support those victims with emotional and spiritual support. Seda organ-

izes several programs: meetings on moral questions, trying to raise spiri-

tual awareness, or discuss the topic ‘purpose in life’.  

 

After the presentation of Mrs. Meyrtha Leetz we discussed in small 

working groups the following three questions: 

1. Has the Church a role in moral education without judging perpetra-

Report of a study morning for elders and  

deacons 

André Lorier 

tors or victims? 

Responses given are: human trafficking is quite far away from us person-

ally, but that does not mean we have to be silent. Exploiting people by 

paying extreme low salaries is another example. The VPG has a role in 

this to address that this is injustice and that the government should act 

to fight this actively. The VPG is not the one to judge, but to be present 

for those involved. Our pastors are present in neighborhoods and are 

around in order to signal things they see and address this. Another role 

for the VPG is to formulate and teach values and norms. We can let hear 

our voice e.g. via the radio. 

 

2. We have an observer’s role to play. Do we? How can we make this 

possible? 

We find this very difficult. If we feel comfortable that we can help as pri-

vate persons, we can participate in the work of Seda. But we definitely 

need open eyes to see what is really happening around us. 

 

3. Is there more restorative work that the VPG-deacony can do? 

Yes, but our funds and human resources are limited. We do help, and 

there are a lot of other plans already. But we lack enough support by 

volunteers, and for this specific topic of human trafficking: we lack the 

know-how. Other options are: offering more counseling to people, but 

we also expect responsibility of those involved. 

 

The meeting was concluded by a small evaluation and those present gave 

an 8 out of 10 as a result. I myself was thankful I decided to attend this 

meeting on this ordinary Saturday morning instead of something else. I 

was free enough to choose, but I realized this morning that too many are 

not that free as I am. And as board members of the VPG churches we 

learned that there is still a lot of work to do in the vineyard of the Lord.           

Gedachten en vragen van een ‘gelovige 

atheïst’ 

P.J. Boodt 

Ingezonden 

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

 Schrijf kort en helder 

 Geef uw tekst een titel 

 Schrijf vanuit het positieve 

 Vermeld uw naam 

 

Kerk – de kerk. Wat is dat? Een gebouw? Een aantal mensen dat iets ge-

looft? Wat moet je je erbij voorstellen, wat kun je ervan verwachten? 

Allemaal vragen die in de loop der tijden de revue zijn gepasseerd. En 

zeer zeker zijn daarover heel veel ingewikkelde artikelen met antwoor-

den geschreven. Uitgebreid voer voor theologen. Maar het goede ant-

woord is ook belangrijk voor de gewone niet-theologisch-geschoolde 

mens. 

Een gebruikelijk antwoord is dat het woord kerk staat voor het gebouw 

waar de erediensten van de gelovigen worden gehouden. Maar dat geeft 

nog geen antwoord op de vraag wat er van de kerk te verwachten valt. 

Waar staat de kerk inhoudelijk voor? Heeft de kerk ook een rol te ver-

vullen in deze wereld? Vroeger leek dat duidelijk want zonder de kerk 

gebeurde er niets. De kerk bepaalde het hele leven. Op Curaçao bete-

kende dit, dat als men niet tot de protestantse kerk behoorde, men geen 

maatschappelijk belangrijke functies kon vervullen. Men telde alleen maar 

mee als men was gedoopt en zich in de kerk liet zien. En de kerk liet zich 

zien bij alle belangrijke levensvragen.  

Maar is dat nu nog zo? Staat de VPG nog midden in het leven? Wil deze 

kerk nog een rol vervullen bij de problematiek in deze wereld en - speci-

fiek voor Curaçao: bij alles wat hier gebeurt? 

 

Allemaal vragen die bij mij opkwamen bij berichten over de restauratie 

van de Emmakerk. Vragen die ik me stelde toen ik reed langs de smerige 

rook uitstotende raffinaderij en ik me bedacht dat de restauratie gedeel-

telijk met “oliegeld” is gefinancierd. Vragen die ook een rol spelen in an-

dere situaties waarin PDVSA geld schenkt. Natuurlijk, de Emmakerk is 

door de Shell gebouwd voor zijn werknemers, dus de relatie met olie is 

snel gelegd. Maar is dat oliegeld niet te veel vuil geld geworden? 

Toen er op zeker moment redelijk wat VPG-geld was is de kerkvoogdij, 

in overleg met de CK, gestart om een deel daarvan te beleggen. Maar 

toen is wel terecht de eis gesteld dat de beleggingen in overeenstemming 
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op het gebied van euthanasie, abortus en het homohuwelijk; om enkele 

voorbeelden te noemen. En zeker heeft zij ten aanzien van de olie-

industrie nooit een standpunt durven in te nemen. Is het niet de hoogste 

tijd geworden om dat te veranderen?! 

 

De zeer recente geschiedenis draai je niet terug. En de Emmakerk staat 

er weer prima bij. Nogmaals: dat misgun ik niemand. Maar voor de toe-

komst zie ik wel een aantal vragen.   

Waar staat de kerk in onze maatschappij? Hoe brengt de kerk in praktijk 

wat zij pretendeert te mogen verkondigen? Wat zou Curaçao missen als 

de VPG er niet meer was?  

Voor mij zijn dat vragen die op de agenda van de VPG moeten staan.    

moesten zijn met de normen en waarden van de VPG. Dus geen beleg-

gingen in maatschappelijk verwerpelijke zaken. Niet in zaken waarin de 

VPG zich niet kan herkennen. 

 

En daar komt nu juist mijn vraag vandaan. Is het voor de kerk geoorloofd 

om geld aan te nemen van een onderneming waarvan is aangetoond dat 

die zich maatschappelijk misdraagt? Een onderneming die weliswaar di-

verse organisaties op het eiland financiëel heeft geholpen maar die zich 

van de haar omringende maatschappij weinig aantrekt. Die giftige stoffen 

blijft uitstoten en geen verbeteringen aanbrengt zodat het productiepro-

ces eindelijk milieuvriendelijker wordt. Die een productieproces hand-

haaft waardoor bij de mensen die onder de rook van de Isla wonen veel 

en veel meer gezondheidsproblemen voorkomen dan elders op het ei-

land. 

Kijk naar het smerige stof dat regelmatig overal doordringt. Naar scho-

len die soms gesloten moeten worden omdat er weer een uitstoot van 

vuile gaslucht optreedt.  

Natuurlijk, de olieproductie heeft Curaçao veel voorspoed en werkgele-

genheid gebracht en heeft enorm bijgedragen om de oorlog te winnen 

van Hitler-Duitsland. Maar is deze olieproductie nog wel van deze tijd? Is 

het uitputten van onze aarde nog wel verantwoord? Denk daarbij ook 

aan de bijproducten zoals het plastic. Gelukkig is al een aantal jaren het 

eiland schoner geworden dankzij de maatregel om de plastic boodschap-

pentasjes af te schaffen. Maar het plastic is wereldwijd nog steeds een 

probleem. Het komt in het milieu terecht en daardoor in alle levende 

wezens. In de oceanen drijven gigantische eilanden van plastic en via de 

vissen komt dat allemaal ook weer bij ons terug. Wat doen we daar als 

kerk mee?  

 

De overheid moet ten aanzien van de Isla in de komende jaren een 

knoop gaan doorhakken. En wat doen we als kerk? Laten we het allemaal 

maar gewoon gebeuren? Zou het voor ons belangrijker zijn dat de kerk 

wordt gerestaureerd (voor hoeveel mensen?) dan dat de gezondheid van 

de Curaçaose bevolking gaat verbeteren? En kunnen we dus geld van de 

Isla aannemen? Jullie kunnen niet God dienen en de Mammon…komt bij 

mij op.   

In het Nederlandse dagblad ‘Trouw’ verscheen op woensdag 23 april 

2014 een bijzonder informatief artikel naar aanleiding van het bezoek van 

de Patriarch Bartholomeus van Constantinopel, een patriarch die heel 

milieubewust is en al jaren pleit voor duurzaamheid en een houding van 

deemoed en respect tegenover de schepping.  

Ik citeer nu uit dat artikel uit ‘Trouw’: 

“Klimaatverandering en uitputting van de natuurlijke energiebronnen zijn vol-

gens de patriarch niet alleen een zaak voor politici, maar juist ook voor de 

kerk. 

De Nederlandse kerk kan veel van de patriarch leren, denkt de Utrechtse oud-

katholieke aartsbisschop Joris Vercammen (61). ‘De kerken in Nederland zijn 

te veel naar binnen gericht. De nadruk ligt op de kerkelijke problematiek en de 

achteruitgang van het kerkelijke leven. Maar christen zijn is in de eerste plaats 

een manier van in het leven staan, sociaal en respectvol […] religie dient wel 

een bepaald wereldbeeld te bieden dat andere partijen uitdaagt om anders 

naar de wereld te kijken[…]. De patriarch wil dat we ons grijpende leven ver-

anderen in een dankbaar leven, zegt Joris Vercammen. We moeten op een 

minder hebberige manier met de schepping omgaan. […] Ik hoop dat het de 

kerk inspireert om zich weer te concentreren op dat waar het in het Evangelie 

om gaat: de toekomst van de wereld.” 

 

En zou dat dan ook niet voor de VPG moeten gelden?  

Natuurlijk is het fijn dat de Emmakerk er weer mooi uitziet. Dat misgun 

ik niemand. Maar moet dat gebeuren met geld van de mens- en milieu-

vervuilende olie-industrie?? 

Wat is het wereldbeeld dat de VPG voorstaat en hoe draagt ze dat uit? 

Durft de VPG zich sterker maatschappelijk te profileren?  De geschiede-

nis spreekt helaas niet in het voordeel van de VPG. De Protestantse kerk 

bekommerde zich bijv. vanaf haar komst op Curaçao immers nauwelijks 

om de slavenhandel maar was meer bezig met de vraag of de zwarte slaaf 

wel gedoopt mocht worden.  

De VPG heeft heel veel moeite gehad met en nauwelijks willen reageren 

op essentiële vragen uit de haar omringende maatschappij, bijvoorbeeld 
Amarellys zingt in de Moederdagdienst; Emmakerk 

Voor u gelezen 

W. Lolkema 

Zoete gast 

De heilige Geest is de zoete Gast van onze ziel. Toch is hij er niet alleen 

om ons warme gevoelens in te geven. Hij kan ons evengoed toewaaien 

als een frisse bries of zelfs—waarom niet? - als een koude wind, als een 

onthutsende ommekeer in ons bestaan. Pinksteren vieren is inderdaad 

heel wat meer dan vlotte sentimenten opbrengen. Pinksteren moet ver 

genoeg kunnen reiken: veel ruimer dan de wanden van onze ‘ik-doos’. 

Ook diep genoeg: veel grondiger dan het lawaai aan onze oppervlakte. 

Dus tegelijk: veruitwendiging (naar het andere, De Andere, de anderen) 

en verinwendiging (een andere manier om ‘ik’ te zijn). Tegelijk graag 

spreken (meedelen) en graag zwijgen (luisteren). Het samenspel van deze 

twee is waarschijnlijk de gave der ‘genietbare wijsheid’. Maar Pinksteren 

zou ook kunnen lijken op pardoes in het water geworpen worden, in de 

‘bron die opborrelt tot eeuwig leven’ (Johannes 4 vers 14). 

André Van Laere 

Uit: Open Deur; mei 1993 Dit is de eerste 

schuchtere groei 

een zich ontplooien 

naar het licht. 

Eéns is van liefde en 

geduld 

de tijd vervuld, - 

dan staat mijn stille 

tuin in bloei. 

En elk aandachtig 

bloemgezicht 

is toegericht 

naar u. 

Ida Gerhardt 
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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 

Kraam op Koningsdag 
Was een groot succes! Tomatenplantjes, boe-

ken, servetten, elektrische apparaten, speel-

goed… vele guldens vormden samen een heel 

groot bedrag voor het wijkfonds. We hebben 

nog twee tweepersoons klamboes over. 

Naf 25,-- per stuk. En een nieuw koffiezet-

apparaat Naf 30,--. 

Verkoop 

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.  

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 

Pancakes@sunset 
Kom bij ons thuis op de porch met prachtig uitzicht op zee, 

genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsonder-

gang. 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  

Een cadeautje voor mezelf…om te vieren met elkaar 
Op vrijdag- of zaterdagochtend 20 of 21 juni komen we bijeen: samen ‘zitten’ - 

wie weet ‘ontdekken’ van iets waarvan je je niet zo bewust bent.  Het uitwisse-

len van gedachten; stilte-momenten; oefening ‘volledige ontspanning’. Op papier 

of op een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je erva-

ring.  Er is nog ruimte voor een paar mensen. 

Tijd: 8.30 – 11.30 uur; Fortkerk; Naf 25,-- 

Maria Muller, tel. 737 8323. E-mail: mariamullerdidi@gmail.com  

 Lepeltjes Fortkerk 

 Pennen met Fortkerk 

 Koelkastmagneten 

 Ansichtkaarten Fortkerk 

 Boek Tussen Dood en 

Recht; Els Langenfeld 

 Naïeve tekening Fortkerk 
van Fred Breebaart 

 Drijfhoutmagneet met 

Fortkerk 

 Tegeltjes  

 Borduurpakketten  

 DVD Curaçaos filigrain 

mar.lolkema@gmail.com 7470691 

 Met   Elkaar 

Professioneel gemaakt en prachtig, gede-

tailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een 

hoge kwaliteit keramiek.  Mooi doop– , 

trouw– of belijdenisgeschenk. 

Ook zeer geschikt als relatiegeschenk 

voor uw bedrijf. Bij afname van grotere 

aantallen met uw eigen tekst op de 

achterzijde. Houdt u dan rekening met 

een levertijd van twee maanden. 

Coming soon 
Schilderles van een echte kunstenares Nel An van Eenenaam 

Gedichten schrijven, Bijbelkennis, Stamboom opzet, Hebreeuws voor beginners 

door Johan van Eenenaam 

Wegens succes geprolongeerd  

Mozaiek cursus door Lia Vliegenthart 

Info: mar.lolkema@gmail.com  7470691 

mailto:mariamullerdidi@gmail.com

