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Unity Through and In Christ: Reason for Ecumenical
Collaboration Rev. L.. Warren
Introduction: Ecclesiastical history has shown that
when the Church loses its way, its influence wanes
(verslapt) and its unity becomes fractured. It is this
phenomenon that seems to have a stranglehold on
the Church at this juncture of its history and has
prompted this reflection today. The context and
culture in which the Church lives and works today
make this reflection unavoidable and urgent.
Concept of Unity – The word “unity” itself is very
rare in the Bible, but the concept or thought it conveys which is: the one people of God, is very
prominent throughout the Bible. In the Old Testament, unity finds expression in Israel, a motley collection of peoples descended
from the one God and Father.
Although later grouped by
tribes, unity is commended to
these peoples as Psalm 133:1
(RSV) indicates: “How good
and pleasant it is when brothers live together in unity!”
Speaking to this theme of unity
the prophet Ezekiel foretells a
time when there will be the
“one stick” (Ezek. 37:17). And
this was not reference to unity
that is merely political or material but rather to
spiritual unity, divinely ordained through the election of and promise to Abraham of Isaac, child of
miracle.
New Testament Expansion – The New Testament
expands upon the concept of unity by holding fast
to the original promise. It speaks, therefore, of the
wall of partition between Jew and Gentile, Greek
and barbarian, bond and slave, male and female being broken down making for the one people of God
inclusive of all nations (Eph. 2:12-13; Gal. 3:28). This
new unity is not, however, one of simply good will,
or common interest, or ecclesiastical organization.
Rather it is a unity of expansion because of contraction, a unity in the one “seed” (Gal. 3:16) who has
come as the “true Israelite” and indeed the “second
Adam” (Rom. 5:12-13). Through this divine miracle,
the old and estranged peoples are made one in Je-

sus Christ (Eph. 2:15) who is the basis of the unity of
his people.
We are therefore made one in Jesus Christ who
reconciled us by dying in our stead and rising triumphantly. As divided people we first meet in Christ’s
crucified body in which our old sinful life is put to
death and destroyed. As such we are reconciled in
one body by the cross (Eph. 2:16). For Jesus Christ
died and rose and as the resurrected heir, he is the
one true life of his people (Col. 3:3-4) who meet in
his risen body in which they are the one “new creation” (II Cor. 5:17). This unity centered in Christ, is
a unity of the Holy Spirit. Thus believers have new
life in Christ as they are all
born of the same Spirit (Jn. 3:5;
Eph. 4:4). This means that all
become siblings (broers of zussen) of Jesus and of each other
in the one family of God. And
so we have the one God and
Father of all and share not only
a common birth, but also a
common mind which is the
mind of Christ (Phil. 2:5). We
are, therefore, led by the one
Spirit, and are built up as a
habitation of God through this same Spirit (Eph.
2:22).
The authenticity and strength of Christian unity
emerges in the fact that the Church is called the
bride of Christ and is, therefore, one body and one
spirit with him (I Cor. 6:17; Eph. 5:30). The Church,
therefore, can be described quite simply as Christ’s
body of which Christians are the different members
(Rom. 12:4). And since it is by faith that Christians
belong to Christ, their unity is a unity of faith (Eph.
4:13) that is expressed in the two sacraments of
Baptism and the Lord’s Supper. For as there is only
one baptism (Eph. 4:5), so there is only one loaf and
cup (I Cor. 10:17) which beacons us to unity in
Christ.
Scripture records that in one instance Jesus’ disciples were not happy when others not of their circle
were doing what they considered to be their work.
To this attitude Jesus pointed out that whoever was

Oktober 2014

1-2
Hoofdartikel
Rev. L. Warren

2-3
Meditatie
Ds. H. Végh

Diakonie
Centrale kerkenraad
Redactioneel

4-5
Informatie:
Bijbelleesrooster

6-11
Berichten uit de
wijken

12
VoorElkaar en
MetElkaar

2

Oktober 2014 VPG NIEUWS

not against them and their work – he or she was really for them. As
Christians and the Church then, we need to be open to inclusiveness of
action for the common good of all humanity. We need, therefore, to
demonstrate our openness and willingness to work with and invite the
collaboration of other faith based organizations as well as other national
stakeholders, seeking neither to be judgmental nor to set conditions as
we work together to ensure the good of all. For this is what unity or the
new ecumenism requires and calls us to. Let us therefore embrace it for
the good of our country Curaçao and all its citizens.

Meditatie
Kinderen van de God van het licht.
Meditatie over Efeziers 5:1-20. Ds. H. Végh
De brief van Paulus aan de gemeente in Efeze is een van zijn
gevangenschapsbrieven. Hij schreef deze brief vanuit de gevangenis. Zelfs
vanuit de gevangenis wist hij de gemeenten nog te bemoedigen en gaf hij
richtlijnen.
In hoofdstuk 5 van zijn brief aan de Efeziërs zegt hij, dat wij God moeten
navolgen. Hoe kan hij dit nu zeggen? God is toch zo hoog boven ons
verheven, dat we Hem niet kunnen navolgen? Hij is toch de Heilige en
wij zijn toch zondaren? Wat bedoelt Paulus eigenlijk? Paulus bedoelt, dat
God ons liefheeft als zijn kinderen. In de liefde mogen we Hem navolgen.
We mogen die liefde laten zien aan onze medemensen. Het ontbreekt
vaak aan liefde in deze wereld. Er is vaak haat en nijd, oorlog en geweld.
Paulus wijst dan ook op Jezus Christus. Uit liefde voor deze wereld gaf
Hij zijn leven als een offer aan het kruis. Hij deed dat om God en mens
te verzoenen. De geur van dat offer steeg als het ware op naar God en
het offer was God welgevallig.
Uit dankbaarheid voor Jezus’ offer aan het kruis mogen wij leven naar
Gods wil. Daarom mag er onder christenen geen sprake zijn van
ontucht, zedeloosheid of hebzucht. In een wereldstad als Efeze zal dat
vaak zijn voorgekomen. Er zullen bordelen zijn geweest. Er zal ontrouw
in het huwelijk zijn geweest. Er zal sprake zijn geweest van materialisme.
We kennen dat ook allemaal in onze tijd.
Ook onze taal moeten we kuisen, zegt Paulus. We moeten geen
platvloers taalgebruik hebben, grof en vulgair. Integendeel, we moeten
God danken voor zijn goede daden.
Paulus gaat dan nog verder. Hij zegt zelfs: Wie in ontucht leeft, zedeloos
is of hebzuchtig, kan niet binnengaan in het Koninkrijk van Christus.
Want wie leeft in ontucht of zedeloosheid offert aan de God van de seks
en wie leeft in materialisme offert aan de Mammon, de god van het geld.
Die verlaagt zich tot afgoderij. Deze dingen worden ook wel de “werken
van de duisternis” genoemd. Wie werken van de duisternis doet, kan
geen deel hebben aan het ware licht en binnengaan in het rijk van het
licht, het rijk van God. Duisternis en licht verdragen elkaar niet. Ze zijn
elkaars vijanden. Net zoals Jezus Christus de vorst van het licht is, staat
tegenover Hem de vorst van de duisternis, de Satan. Deze twee waren
gewikkeld in een strijd op leven en dood. Uiteindelijk heeft Christus
overwonnen in kruis en opstanding.
We moeten ons door niemand laten misleiden, zegt Paulus. God is
weliswaar een God van liefde, maar Hij is geen lievige God, die alles maar
over zijn kant laat gaan. De wereld denkt: “Hij grijpt toch niet in. We
kunnen rustig onze gang gaan. We kunnen alles doen wat God verboden
heeft”. Zo is het niet. Wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door
zijn toorn. Zijn toorn is zijn heilige woede over onze zondige daden.
Paulus roept ons dan op om de weg van het licht te gaan en op die weg
te blijven. Als we op de weg van het licht gaan, verdwalen we niet in de
duisternis, de geestelijke duisternis. Gods Woord is een lamp op ons pad
en leidt ons door het leven heen. Gods Geest is een en al licht en
verlicht ons op onze weg. Om Gods licht en om Gods Geest mogen we
bidden.
God is licht. Wij mogen leven in zijn licht. Wat zijn de werken van het
licht? Paulus noemt: goedheid, gerechtigheid en waarheid. We mogen

goed zijn voor elkaar, voor elkaar zorgen in plaats van elkaar aan te
vallen en elkaar uit te buiten. We mogen gerechtigheid betrachten in
plaats van onrecht doen. We mogen de waarheid spreken in plaats van
leugens te vertellen.
Nogmaals, het rijk van de duisternis staat tegenover het rijk van het licht.
Slechtheid staat tegenover goedheid, onrecht tegenover recht, leugen
tegenover waarheid. Tot welk rijk behoren wij? Dat is de prangende
vraag, die vanuit onze tekst wordt gesteld.
De werken van de duisternis mogen wij ontmaskeren en de werken van
het licht mogen wij laten zien in ons leven. Paulus haalt dan een oude
hymne aan: “Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal
over u stralen”. Waarschijnlijk was deze hymne bekend in de eerste
gemeente. De Efeziërs waren vroeger heidenen. Ze leefden in de
duisternis. Ze waren geestelijk dood. Nu behoren ze bij Christus. Ze zijn
opgestaan uit hun geestelijke dood en leven met Hem. Zijn licht schijnt in
hun leven. Paulus hoopt en bidt dat de Efeziërs niet zullen terugvallen in
hun geestelijke duisternis.
En ook wij mogen leven in het licht. We mogen leven in het licht van de
opstanding. We mogen de wil van God doen en dat licht vasthouden.
“We leven in een slechte tijd”, zegt Paulus tegen de Efeziërs. Het was
een tijd van bandeloosheid en materialisme. Is onze tijd wezenlijk anders?
Ik denk van niet. Daarom is Paulus’ woord zo actueel.
We mogen gaan op de weg van Gods licht en ons laten leiden door zijn
Geest. De liefde tot God en de medemens mag in ons zijn. Dan laten we
zien, dat we kinderen zijn van de God van het licht. Amen.

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

Van de voorzitter
Waar blijft de tijd? Het is alweer eind september. De vakantiemaanden
zijn voorbij, de scholen zijn weer volop bezig met alle vaste taken en opdrachten die nu eenmaal gewoon doorgaan. Dit geldt ook voor de diaconie. In de vakantiemaand juli zijn de voedselpakketten normaal ingepakt
en bezorgd want ondanks de vakantie kun je dit onderdeel niet overslaan. Wij zijn nog steeds heel dankbaar voor alle vrijwilligers die maandelijks komen helpen.
In september en oktober wordt de inpakdatum verschoven naar de 2e of
3e zaterdag van de maand omdat de ruimte waar wij normaal inpakken,
tijdelijk wordt gebruikt als extra schoollokaal.
Ik heb dit al vaker verteld: de voedselpakketten die wij verzorgen, worden betaald vanuit alle diaconie-collectes die maandelijks worden opgehaald in de drie VPG-kerken. Dit bedrag-per-maand is helaas niet toereikend. We zouden moeten streven naar een kleiner aantal voedselpakketten. Een aantal wat wij verantwoord kunnen inkopen, zonder de extra
reserves aan te spreken die worden bewaard voor calamiteiten. Deze
situatie is wel jammer. Je wilt immers ook nog eens wat extra’s kunnen
doen…
Bijvoorbeeld aandacht schenken aan de jeugd! Iets leuks voor hen organiseren zodat wij ook hen een leuke dag kunnen bezorgen. Vanuit onze
middelen zal dat niet lukken. Om deze reden heeft de diaconie bedacht
om op 1 november een soort Ban Topa te organiseren. Het wordt een
Ban Topa met kinderspelletjes, een rommel- en boekenmarkt. Men kan
broodjes hotdog , hamburger of een broodje saté kopen. We willen een
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en ander verloten, kortom: wij willen er een gezellige dag van maken.
Hiervoor doen wij graag een beroep op mensen die bereid zijn ons een
handje te helpen: hetzij in de kraampjes of bij het verkopen van spullen.
Kunt u bijvoorbeeld een cake of koekjes bakken? Of iets anders doneren
zodat wij dat weer kunnen verkopen of verloten? Heeft u andere suggesties? Of heeft u nog wat goede spulletjes die wij weer kunnen verkopen
of verloten? Uw hulp en inzet zijn meer dan welkom!
Tevens zijn wij van plan om enkele instellingen die jeugd begeleiden uit te
nodigen zodat zij een presentatie komen geven over hun werk en hun
activiteiten.
Dit alles zal gebeuren in en rond de Emmakerk. Er is voldoende parkeergelegenheid en natuurlijk is het voor velen een vertrouwde locatie.
Wilt u ons helpen? U kunt zich aanmelden bij een van de diakenen van uw
wijkkerk! U mag mij ook bellen, 525 33 38. De overige telefoonnummers
staan in VPG Nieuws.
Wij hopen en vertrouwen op uw hulp!

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

510 4753
513 8909
520 3015
526 1566
747 0691
767 6920

LeanderWarren@yahoo.com
Lorier.kooi@gmail.com
vlieglia@gmail.com

465 70 61
685 24 79
525 33 38

Van de praeses
Hanco de Lijster
Lutherdag
Het is oktober en op de 31ste van deze maand gedenken we het feit dat
Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te
Wittenberg spijkerde. Wij staan hierbij stil op vrijdag 31 oktober in de
Fortkerk. Aanvang 19.00 uur. Ik ben zeer verheugd dat wij deze viering
weer mogen houden.
Adventstijd en kerstmis
Na oktober kijken we uit naar de adventstijd. Voor de kinderen is er
weer een adventsproject waarmee zij op hun manier kennis maken met
een deel van de Bijbel. De kerstnachtdienstcommissie olv zr. Krijnie
Wout-de Geus is begonnen met de voorbereidingen voor de traditionele
kerstnachtdienst op het Fortplein op 24 december. De sponsorbrieven
zijn inmiddels verstuurd. Dit jaar wordt de dienst geleid door de
Ebenezer Church.
GGG bijeenkomsten
Begin september zijn we weer begonnen met onze tweewekelijkse
GemeenteGroeiGroep bijeenkomsten olv ds. W. Lolkema. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt er aan de hand van een programmaboekje
gesproken en nagedacht over onderwerpen uit de Bijbel. Het gaat hier
niet om bijbelstudie, maar om het pastorale bijbel-gesprek. De groep
staat open voor iedereen die met anderen wil leren en delen. De
eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 8 oktober van 20.00 – 22.00
uur bij mij thuis aan de Commandeursweg 77 te Sun Valley. U/jij bent
van harte welkom.
Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.
Hanco de Lijster, tel. 510-4753
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com
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Redactioneel
Multitasken in het verkeer?
Ik luister graag naar Paradise FM, het Nederlandstalige radiostation op
103.1. Je leert er helaas geen Papiaments van en de muziekkeuze is niet
altijd de mijne. Maar toch, het “Geluid van Curaçao” is na drie jaar wonen op dit eiland inmiddels heel vertrouwd voor mij en ons.
Het gaat mij op
deze plek om die
ene reclameboodschap, altijd rond
het ANP-Nieuws
van zeven uur in
de ochtend. Er
komt een telefoontje binnen bij een
medewerker van
uitvaartonderneming El Tributo.
Bon Dia! Een mevrouw vertelt dat
zij tijdens het autorijden aan het Facebooken was, door rood licht reed
en werd aangereden door een SUV. Nadat de medewerker van El Tributo heeft gevraagd of mevrouw OK is, antwoordt ze: Nee! Ik was op slag
dood. En wilt u mijn dochtertje van mij groeten?
Het is natuurlijk best bijzonder dat hier dus als het ware een stem vanuit
het hiernamaals klinkt. Althans, die suggestie wordt gewekt. Hoewel men
dat vermoedelijk niet zo bedoelt, geeft de reclameboodschap en passant
een bepaald beeld van de werkelijkheid na onze laatste adem. En het is
ook aardig om na te denken over de vraag of je meteen na je laatste
adem niet heel erg OK zou kunnen zijn. Maar misschien draaf ik nu iets
te ver door in mijn gedachten…?
Deze vrouwenstem vertelt wel in het kort een dramatisch verhaal. En de
boodschap is duidelijk: Facebooken en tegelijkertijd autorijden is gelijk
aan El Tributo (ET) bellen. Want als je deze beide dingen regelmatig tegelijk doet, gaat het vroeg of laat een keer fout. Misschien wel zo fout
dat een ziekenwagen niet eens meer nodig is. Dan komt er zo’n lange
diep-zwart-gekleurde wagen van ET aanrijden om je op te halen.
ET verzorgt – net als andere ondernemingen – overledenen en uitvaarten. Maar men neemt ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
ET wil kennelijk niet rijk worden van dramatische situaties die heel goed
hadden kunnen worden voorkomen. De strekking van de reclameboodschap is dan ook: stop met tegelijkertijd autorijden en gebruik van sociale
media! Dat zou voor elk weldenkend mens te allen tijde duidelijk moeten
zijn. Multitasken wordt in het algemeen als positief gezien, maar is in het
verkeer levensgevaarlijk.
De mens is niet zelden nogal hardleers. De managers van ET weten dat
en komen daarom met deze dagelijkse reclameboodschap. Een mooi
voorbeeld van – om die grote woorden maar eens te gebruiken – maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In deze oktober-editie van ons kerkblad vindt u hopelijk teksten en artikelen die u interesseren en boeien. De redactie wenst u dan ook genoegen bij het doorbladeren en lezen van dit blad.
Tot de volgende keer. Namens de redactie: W. Lolkema.
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Bijbelleesrooster

VPG Nieuws (News) via Email
Wij bieden u de gelegenheid om VPGNieuws in kleur via e-mail te ontvangen.
Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF
2000,—.
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws
elektronisch te ontvangen, meldt u dan
aan door het zenden van een e-mail met
uw naam en huidig postadres naar de
redactie via e-mail adres:
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw
VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we
are offering the possibility to have VPGNews in colour, sent to you by e-mail.
This way we can save on our costs of
about ANG 2,000.00 per month.
If you are interested in receiving VPGNews by e-mail, please subscribe by
sending a mail to the editorial staff, email address:
vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour.
Please also include your name and street
address.

Collectes
De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te
vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke
gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze
gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen
aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan
is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de
gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de ‘inzameling
van de gaven’, de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk. Denk
hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.
De diakonie helpt degenen die geen helper hebben.
Op de eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd bestemd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere
instelling:

19 oktober
Jeugdwerk wijken 1, 2 en 3
De overige zondagen is de collecte bij de uitgang bestemd voor
het wijkwerk.

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

22 okt. 2014,12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 2 nov. 2014

5 oktober

Ezechiël 21:13-22

Zwaardmacht

6 oktober

Ezechiël 21:23-32

Twee wegen

7 oktober

Ezechiël 21:33-37

De straf van het zwaard

8 oktober

Ezechiël 22:1-16

Bloedstad

9 oktober

Ezechiël 22:17-31

Afval

10 oktober Psalm 102:1-12

Noodkreet

11 oktober Psalm 102:13-29

Vertrouwen

12 oktober Ezechiël 23:1-10

Overspelige dochters

13 oktober Ezechiël 23:11-20

Mannengek

14 oktober Ezechiël 23:21-35

Gevolgen

15 oktober Ezechiël 23:36-49

Het einde van Ohola en Oholiba

16 oktober Ezechiël 24:1-14

Kookpot

17 oktober Ezechiël 24:15-27

Zware slag

18 oktober Psalm 17

Gebed om recht

19 oktober Efeziërs 4:1-6

Liefde en verdraagzaamheid

20 oktober Efeziërs 4:7-16

Lichaamskracht

21 oktober Efeziërs 4:17-24

Word nieuw

22 oktober Efeziërs 4:25-5:2

Verandering

23 oktober Efeziërs 5:3-20

Positieve houding

24 oktober Deuteronomium 4:44–5:5a

Onderwijs van Mozes

25 oktober Deuteronomium 5:5b-21

Herhaling van de wet

26 oktober Deuteronomium 5:22–6:3

Reactie gevraagd

27 oktober Deuteronomium 6:4-25

Doorgeven

28 oktober Deuteronomium 7:1-11

Bijzondere positie

29 oktober Deuteronomium 7:12-26

De HEER zal strijden

30 oktober Deuteronomium 8:1-6

Niet van brood alleen

31 oktober Deuteronomium 8:7-20

Het beloofde land

1 november Deuteronomium 9:1-24

Wees niet trots

2 november Psalm 131

Veiligheid

3 november Deuteronomium 9:25–10:11 Tweede wet
4 november Deuteronomium 10:12–11:9 Gehoorzaam uit liefde
5 november Deuteronomium 11:10-32

Iedere dag een stuk uit de Bijbel lezen?
Via Facebook, Twitter en onze website biedt
het Nederlands Bijbelgenootschap iedere dag
een tekst aan.

Maak een keuze
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Adverteren
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Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een
abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een
advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor
meer woorden betaalt u een oplopend tarief.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.tunein.com/
radio/Radio-Semiya-985-s125382/
4.10
11.10
18.10
25.10
1.11

Email: vpgnews@gmail.com

ds. Hans Végh
ds. Hans Végh
rev. Leander Warren
br. D’arcy Lopes
ds. Hans Végh

Wijzigingen voorbehouden.

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 door iedere
maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem
dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs !

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen 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?

EbenezerChurch
Oranjestraat 111

Email: vpgnews@gmail.com

5-10
12-10
19-10
26-10
31-10

rev. L. Warren (HC)
L.P. sis. Y. Isidora-Gumbs
Men’s Fellowship
rev. L. Warren
ds. W. Lolkema en br. D. Lopes;
Reformation Day in Fortchurch,
19.00 uur
2-11 rev. L. Warren (HC)
9-11 L.P. br. D. Lopes

Fortkerk

Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam

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 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 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 dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u
de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten
verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en
waar deze zal plaatsvinden.

Oecumenisch Middaggebed, op de derde
woensdag van de
maand, 12.30 - 13.00 uur:
15 oktober en 19 november

5-10 ds. W. Lolkema
12-10 ds. W. Lolkema mmv Taize-zanggroep
Openbare Belijdenis en kinderdoop
19-10 voorganger nog niet bekend
26-10 mw. Y. Isidora - Gumbs
31-10 ds. W. Lolkema en br. D. Lopes;
Hervormingsdienst, 19.00 uur
2-11 ds. W. Lolkema; viering Avondmaal
9-11 ds. W. Lolkema; kerkdienst met
kinderzegening

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
5-10
12-10
19-10
26-10
31-10

ds. H. Végh (HA)
ds. H. Végh
zr. Y. Isidora - Gumbs
ds. H. Végh; GSK-dienst Dividivischool
ds. W. Lolkema en br. D. Lopes;
Hervormingsdienst, 19.00 uur; Fortkerk
2-11 br. D. Lopes
9-11 zr. Y. Isidora - Gumbs; jeugddienst
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121
Minister
Rev. L. Warren
465 7061 res
Bramendiweg 100
679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com
Local Preachers in VPG Service:
Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

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

520 3015

Br. F. James, kv
Sis. Margery
Mathew
(Secretary)
Br. K. Bremer, kv

Ebenezer News
Church Ebenezer continues its ministry and mission seeking to be
faithful and obedient to its Lord our Saviour, Jesus Christ. We now
share with you recent experiences of worship and celebratory services
as well as other important activities in the life of our Church.
On Sunday September 21, the VPG Joint Youth Service was held at
Ebenezer using the theme: “A World Without Faith…How Does That
Look And Feel?” The Youth led the Church in every aspect of worship
and praising the Lord – singing, praying, reading the Scripture, dialogical
presentation and dramatization of the message. Sis. Maghalie van der
Bunt-George then summarized the various presentations in a beautiful
and clear message which encouraged faith in God in a world and at a
time when belief and faith in God is becoming outmoded. It was a
blessed and wonderful feeling of sharing and experiencing the unity the
Psalmist speaks of in Psalm 133, with our youth leading the way. We as
Church Ebenezer call for encouragement and continued support of our
youth by the entire VPG family.
In the evening of Sunday September 21, the Women’s Group of Ebenezer celebrated their annual “Tree” event which this year was named
“Miracle Tree.” Sisters and brothers in Christ representing the different auxiliaries from sister Churches joined with our women in celebration in what was a full congregation. It was a beautiful atmosphere of
rejoicing and giving praise to God in songs, poems and inspirational
utterances. The Lord rewarded the Group for such inspired and harmonious praising with a good harvest of financial returns. Celebrants
left the Church feeling blessed and were refreshed before proceeding
on their homeward journey.
The Church Board met and deliberated on matters of spiritual and
ethical importance as requested by the Central Church Board of the
VPG. These matters concerned: Blessing of Infants, Relationship Requirement for Candidates for the Ministry within the VPG, and Sexual
Orientation of Candidates for the Ministry within the VPG. The
Church’s perspective on these matters has been presented to the Central Church Board in keeping with the request. The Church Board also
renewed focus on the Endowment Fund established several years ago
to financially support every aspect of the Church’s ministry and mission. In the immediate future, we shall be working on a strategy for its
full reactivation.
The Ebenezer Men’s Fellowship organized another health lecture dealing with the subject of Diabetes. The lecture was very ably presented
by Dr. F. Da Costa Gomez to a group, representative of the Church
and the wider community. The information divulged on the subject was
useful and the advice to be proactive with matters regarding our health
was well received. Dr. Da Costa Gomez was thanked and given a certificate of appreciation for his informative presentation.

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

528 7373

rev. L. Warren

Please see below the schedule of our services and some of our activities
for the month of October:
1.

Bible Study & Prayer Meeting – Wednesday 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th.

2.

Soup Kitchen – Thursday 2nd, 16th, 23rd, 30th.

3.

Visit to Sick & Shut-in Members – Wednesday 15th & 22nd.

4.

Siman di Kultura Celebration – Saturday 4th.

5.

Worship Service of Holy Communion – Sunday 5th.

6.

Church Board Meeting – Tuesday 7th.

7.

Worship Service of Praise – Sunday 12th.

8.

Worship Service led by Men’s Fellowship & Soup Sale – Sunday 19th.

9.

Worship Service of Bible Study – Sunday 26th.

10. VPG Joint Service for Reformation Day – Friday 31st at Fortkerk at 7:00p.m.

Rev. L. Warren

Dr. F. Da Costa Gomez during his presentation
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Watermelon Bible Club

Youth Service Ebenezer

Ebenezer Women’s Group

Aanvulling jaarprogramma
Emmakerk 2014-2015
Als aanvulling op het jaarprogramma worden nog de volgende
activiteiten georganiseerd:
Za. 4 oktober: Excursie naar de Fortkerk t.b.v. het restauratiefonds van
de Fortkerk à Naf 12,50 p.p. (rondleiding Marjan Lolkema). Aanvang:
9.30 uur.
Za. 11 oktober: Watamula en Shete Boka West; verzamelen 6.30 uur bij
de Flamboyant
Za. 8 november: Christoffelpark
Ma. 10 november 9.30 uur: Lezing over preventie criminaliteit/veiligheid
door politie
Za. 3 januari 2015: Patrick
Vr. 9 januari 19.30 uur: Gedichtenavond
Za. 7 maart: Ascension
Vr. 13 maart 19.30 uur: Concert voor fundraising

Za. 25 april 17-20 uur: Barbecue voor fundraising
Za. 2 mei: Porto Mari
Bake and soup sales, moederdag en vaderdag 2015
Bustocht met bus en patiënten van de Caprileskliniek (te organiseren
door de diaconie). Datum en tijd worden nog nader bekendgemaakt.
Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitter van de
activiteitencommissie, zr. Farida da Costa Gomez, tel. 461-8332 of 5261566.
Wijzigingen voorbehouden: het jaarprogramma en bovenstaand
activiteitenprogramma kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Een
geactualiseerd overzicht van activiteiten kunt u vinden op de website van
de Emmakerk: http://emmakerk.webs.com onder “activiteiten”. Het
jaarprogramma werd gepubliceerd in de vorige VPG Nieuws.
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Tel. 747 0691

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

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

Wijknieuws Fortkerk
Een gedicht in een preek. “Zomernacht”
“Doe nu eens even die gedachten dicht van je.
Denk nu eens liever niet na over morgen.
Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren
na, bramenplukker die je bent zoals vroeger
maar nu. Maak even geen onderscheid tussen
een wie en hoezo en de kans op anders.
Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is,
ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers.
Leef met je lichaam van nachtwind de koelte.
Geeuw je een gat in het hart en proef het
zo rood als sap van bramen. Wees langzaam
door vogels gezongen het wordende licht.”
Dit gedicht las ik voor in mijn preek over Mattheus 11: 25 ev op 28
september in de Fortkerk. Terwijl ik het uitsprak, dacht ik: ‘Deze regels moet je eigenlijk voor je hebben. Komen ze wel over nu ik ze vanaf deze kansel voorlees?’ Immers, ook het Nederlands is in dit gedicht
wel wat creatief en verrassend gebruikt, zoals dichters wel vaker doen.
Daarom beloofde ik het gedicht “Zomernacht” van C.O. (Cor) Jellema
(1936-2003) in het kerkblad te plaatsen. Het komt uit zijn laatste bundel, getiteld Stemtest. Cor Jellema was zoon van een dominee en leefde zijn gehele leven in de stad en de provincie Groningen. Hij werd 66
jaar.
Tijdens een pastorale cursus die ik volgde in 2005 hoorde ik dit gedicht
voor het eerst. En het gaat sindsdien steeds met me mee. Ik hoor er
een pleidooi in om (even) niets te hoeven. Om alleen maar te zijn, als
een ontspannen manier van intens leven.
Je ziet hier wat poezie is. Zij is niet bedoeld om te oordelen of te
scheiden, maar om eenheid te scheppen en te binden. Jellema doet dat
in dit gedicht met allerlei woorden die rechtstreeks ontleend zijn aan
de natuur: de bosrand, de bramenplukker. De kikkers, de nachtwind,
de vogels,…het licht.
Het hele gedicht roept een sfeer op van balans, van vrede, van rust en
geluk. Aan de ene kant lees je: Wees langzaam…Maar ook: hoor wat
er is!
Zou het kunnen? Stoppen met nakijken, met controleren. Je rustend
lichaam in de koelte van de nacht, de nachtelijke wind van ons eiland.
Als je religieus bent, kan je geloof je helpen dit te bereiken. Op het
eiland misschien wel thuis op de porch of in de stilte van een Baai, met
het geluid van de zee en de Bientu di Passat op de achtergrond. Om
daarna weer op te staan tot nieuwe activiteit. Want op zeker moment
moeten de gedachten wel weer “open” en gaan stromen.
Nou, dat was een heel verhaal. Maar toch aardig om even met u en jou
te delen.

747 7427
736 7108
685 2479
512 9557
511 5577
518 0205
560 0900

Diakenen
Zr. C.E.Vliegenthart- 525 3338
de Mees
Vacatures!
Kerkvoogd:
Br. E. Groeneveld
737 9715
(niet-ouderling)
Kosteres
Zr. A.H. Palm
696 6818
462 6873

ds. W. Lolkema

Deze kopij
schrijf ik een paar dagen na de sluitingsdatum van 24 september. Want
t/m 26 september had ik vakantiedagen opgenomen en waren mijn
vrouw Marjan en ik in Nederland, voor het eerst weer na bijna anderhalf jaar. We verbleven o.a. een paar dagen in de bossen van Bergen op
Zoom. Het was prachtig weer en je rook de beginnende herfst. Wat
een heerlijk geurtje! Daar kan de ‘dennengeur’ van Fa en Badedas (u
weet wel: Zo in m’n sas met…) echt niet tegenop.
We hadden een goede reden om te gaan, want onze zoon Pieter (pas
24 geworden) studeerde op 17 september af aan de Universiteit van
Amsterdam. Samen met acht studiegenoten. Het was echt een feest,
met een persoonlijke toespraak van de hoogleraar voor elk van de afgestudeerden. Pieter bleek zijn Masterstudie heel goed te hebben afgerond. We zijn er dankbaar voor. En om het nog mooier te maken: zijn
zus Maike ontvangt binnenkort haar universitair Master-diploma in Leiden.
Nog meer moois? Ook de zoon van onze ouderling Wilma Kwintenberg studeerde eind september af. En wel aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Bastiaan is nu Meester in de rechten. Masha Pabien!
Nu we in Nederland waren
hadden we gelegenheid om op donderdag 25 september in hartje Amsterdam (Het West-Indisch Huis aan de Herenmarkt) de boekpresentatie van ons gemeentelid Millicent (Dudi) Smeets – Muskus bij te wonen. Het was heel bijzonder om daarvoor uitgenodigd te zijn. De titel
van haar boek is: Niemand wandelt ongestraft onder palmen. U hebt er
het nodige over kunnen lezen in het Antilliaans Dagblad van 26 en 27
september. De presentatie was een schitterend feest op zich, in een
prachtige ambiance, met mooie muziek en goede sprekers en spreeksters.
Door historisch onderzoek heeft Dudi de opkomst en het verval van
Struisvogelpark Albertina te Choloma (1912-1931) kunnen beschrijven.
Met daarin verwerkt de lotgevallen van de families Lens en Lensvelt.
We wensen Dudi van harte geluk met het resultaat.
En verder was ik op 22 september in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
op een dag voor predikanten en kerkelijk werkers ter gelegenheid van
tien jaar Protestantse Kerk in Nederland. Het voert te ver om daarover op deze plek meer gedetailleerd te schrijven. Maar zeshonderd
kerkelijke beroepskrachten bij elkaar, dat was wel heel wat. Het was
mooi en inspirerend om een dag in het kerkgenootschap te vertoeven
waar ten slotte mijn wortels liggen. Genoeg hierover!
Geboorte
Op dinsdag 29 juli werd Stefano Gianno Santine geboren. Hij is het
broertje van Danilo en de zoon van Louis & Vanessa, Kaya Oy Sprock
64. We wensen het gezin Santine –Vinck van harte geluk met zijn
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komst en hopen dat Stefano opgroeit in vrede en liefde, met de zegen
van onze God. Inmiddels is de Doop voor Stefano aangevraagd voor zondag 28 december, tegelijk met zijn neefje Liam Carl uit de VS.
Bijzetting
Op 21 augustus overleed mw. Marvel Mejia - Pietersz te Bogota, in de
leeftijd van 97 jaar. Na een afscheidsplechtigheid is zij aldaar gecremeerd.
Op 29 september waren we (o.a. haar vier kinderen) op de begraafplaats
aan de Oranjestraat om de urn met haar as te plaatsen in het familiegraf.
Daar hielden we een korte dienst, waarin we hebben stilgestaan bij de
sterke en goed-ontwikkelde vrouw die ze was. Zowel als moeder als als
echtgenote is Marvel van grote waarde geweest. Ze was bijzonder gastvrij en vriendelijk en had een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Zelf
was ze Protestants. Haar man was Rooms-Katholiek. Voor zijn kerkelijke
wortels had ze veel respect. En het is haar gelukt hun kinderen op te
voeden in het RK geloof, zoals dat (destijds) van haar werd verwacht.
Met deze bijzetting is ze in zekere zin voorgoed teruggekeerd op het eiland waar ze in 1916 werd geboren. Moge zij rusten in vrede. En mag
die vrede ook worden ervaren door hen die haar liefhebben.
Negentig jaar!
Da’s een heel mooie leeftijd. Op maandag 29 september heeft broeder
Frank Mezas (Santa Rosa 45) die bereikt. De dag is feestelijk gevierd in
Hofi Fidel. Mij was gevraagd om de verjaardagszegen te komen brengen,
hetgeen ik in de vorm van een korte dienst graag heb gedaan. De vitale
jarige was het stralend middelpunt van het feest, omgeven door veel familieleden, vrienden en bekenden. En natuurlijk ook door zijn vijf zonen
en zijn dochter. In al het feestgedruis hebben we ook dankbaar de naam
van zijn vrouw Agnes Georgine genoemd die begin 2011 overleed en
met wie dhr. Mezas maar liefst 65 (!!) jaar lief en leed heeft gedeeld. We
wensen hem van harte Gods zegen toe.
Belijdenis en Doop, Avondmaal
Chandrelica Willemsberg, Kaya Yerba di Hole, heeft gevraagd openbare
belijdenis van haar geloof te mogen doen en haar dochtertje Xaedy van
bijna 2 jaar te laten dopen. Naar aanleiding daarvan hebben Chandrelica
en ik enkele gesprekken gehad. De kerkenraad van wijk 2 heeft toegestemd in Belijdenis en Doop. Dit alles zal plaatsvinden op zondagmorgen
12 oktober in de Fortkerk. We wensen Chandrelica, haar familie en onszelf van harte geluk!
Op zondag 2 november hopen we het Avondmaal te vieren.
Activiteiten
Er is weer oecumenisch Middaggebed op de woensdagen 1 en 15 oktober en 19 november, om 12.30 uur in de Fortkerk. De gemeentegroeigroep komt bijeen op woensdag 8 oktober om 20 uur, Commandeursweg 77. De kringen Tamarijn en Zeelandia hebben hun bijeenkomst op
resp. 7 en 13 oktober om 10.00 uur. En als u dit leest, is onze Rondleiding Fortkerk voor veertig-plussers op 4 oktober al geweest.
Hervormingsdag
Het zou kunnen zijn dat u hem de afgelopen jaren hebt gemist: de kerkdienst op Hervormingsdag, 31 oktober. Maar dit jaar is hij terug van
weggeweest. Namelijk op vrijdagavond 31 oktober om zeven uur in de
Fortkerk. Aldus heeft de Centrale Kerkenraad enige tijd geleden besloten. Waarschijnlijk zal ondergetekende een van de twee voorgangers in
deze dienst zijn. Voorzover mij nu bekend samen met br. D. Lopes.
Hervormingsdag brengt ons in gedachten terug naar 31 oktober 1517
toen – zoals u ongetwijfeld weet – Maarten Luther op een bijzondere
manier van zich deed spreken te Wittenberg, Dld. Hij zag zich geconfronteerd met allerlei misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk van zijn
tijd en maakte een nieuw begin. Johannes Calvijn volgde hem daarin. Dat
was allemaal niet gemakkelijk en ik verwoord het nu even heel globaal
en weinig-genuanceerd. Maar het gebeurde.
1517 is bijna vijfhonderd jaar geleden. De wereld is sindsdien ongelooflijk
veranderd. De Wereldraad van Kerken is er gekomen, in de twintigste
eeuw. En allerlei andere oecumenische contacten. Kerken proberen elkaar te zoeken en zich niet (bewust of onbewust) tegen elkaar af te zetten. En als Luther en Calvijn de huidige Paus Franciscus zouden kennen,
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zouden ze hem wellicht op bepaalde punten nog wel kunnen waarderen…?!
Op Hervormingsdag is het goed stil te staan bij wat God ons in Christus
heeft gegeven. Om te danken voor het Woord waar de kerk van leeft:
het geschreven Woord, het vleesgeworden Woord en het gepredikte
Woord. Een Woord waarover wij met respect en in vrijheid mogen beschikken - en waardoor wij ons mogen laten gezeggen - zonder dat een
centraal leergezag ons de wet voorschrijft.
(De verschillende sola’s: fide, scriptura en gratia laat ik hier buiten beschouwing.)
Al weet ik ook wel dat veel plaatselijke RK geestelijken anno 2014 heus
niet voortdurend door Rome of hun Bisschop worden teruggefloten.
Ook zij kennen een zekere mate van vrijheid.
Maar we staan als kerk (ook als VPG) wel midden in de wereld. En ook
midden in het totaal van de verschillende kerken. En niet met onze rug
naar andere kerken en gemeentes toe. Het zij daarom verre van ons dat
we ons opsluiten in ons eigen gelijk. Dat zou ook geheel in tegenspraak
zijn met ons streven om - als lidkerk van onze nationale Raad van Kerken
- te werken aan eenheid en samenwerking.
Bovendien is er nog altijd dat belangrijke motto: Ecclesia reformata semper
reformanda est. Dwz: de hervormde kerk moet altijd hervormd worden.
De “kerkvader” van de twintigste eeuw, Karl Barth, maakte dit aloude
motto opnieuw actueel. De kerk van de Reformatie (Hervorming) moet
zichzelf dus voortdurend onderzoeken en zonodig corrigeren door aandacht te hebben voor haar oorsprong. Maar ook moet zij in haar tijd niet
verdwalen, onderweg naar haar uiteindelijke bestemming. De Reformatie
van destijds is dus geen eindstation. Een zelfbewuste kerk doet graag
moeite om zich telkens weer te verhouden tot de tijd waarin zij leeft.
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u. W. Lolkema.

Joodse film
Woensdag 22 oktober. Zondag 26 oktober
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
versnaperingen aanwezig. Een vrijwillige financiele bijdrage wordt op prijs
gesteld. De eerstvolgende filmavond is op woensdag 22 oktober. De film
die dan wordt vertoond heet David and Kamal. Deze film is uit 2011 en
duurt 78 minuten. Hij behoort tot de categorie Drama. Er wordt
Hebreeuws, Arabisch en Engels gesproken, steeds met Engelstalige
ondertiteling.
De joodse jongen David komt net vanuit Amerika aan in Israel. Hij wordt
beroofd van zijn geld door de Arabische jongen Kamal. Kamal heeft het
geld namelijk hard nodig om voor zijn moeder en zussen te zorgen.
David gaat op zoek naar de dief maar komt terecht in een Arabische
bende. Kamal redt hem hieruit en de twee jongens vinden elkaar.
Ondanks alle sociale taboes.
Op zondagmiddag 26 oktober vertoont de Chazzan een “gouwe ouwe”:
de film Conspiracy of Hearts. Deze is uit 1960 en in het Engels. Lengte:
113 minuten. W. Lolkema.
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening 25260903

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.itter)
Zr. F. Da Costa Gomez
(jeugd)
Zr. D. Schrader
(kerkvoogd)
Br. O. Mulder
(kerkvoogd)
Zr. E. Velgersdijk, kv
Br. R. Buist

Diakenen:
Zr. B. Douglas-Relyveld
Zr. R. Plaisier
Zr. S. Wiel
Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

Tel. 737 3070

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com
Website: www.freewebs.com/vegh
Website Emmakerk:
http://emmakerk.webs.com

Wijknieuws Emmakerk
De toestand in de wereld
“De wereld staat in brand”. Vele malen hoor ik gemeenteleden dat zeggen. En zelf denk ik dat ook. We denken aan de burgeroorlogen her en
der, bijvoorbeeld in Syrië, Irak en Libië. We denken aan terreurbewegingen als IS in Irak en Syrië en Boko Haram in Nigeria. We denken aan de
vluchtelingenstromen her en der in de wereld. Velen verdrinken in gammele bootjes op volle zee, op weg naar een veiliger bestemming. Anderen leven in vluchtelingenkampen onder vaak barre omstandigheden. In
West-Afrika worden velen getroffen door de ebola-ziekte. Her en der in
de wereld zijn er godsdienstige en raciale spanningen.
We horen ook van christenvervolgingen. Christenen moeten vluchten uit
hun land, want ze zijn hun leven niet zeker. Hun kerken worden in brand
gestoken. En aan de oostgrens van de Oekraïne is de situatie ook nog
niet stabiel, ook al is er officieel een staakt-het-vuren. De Paus heeft gezegd, dat er een derde wereldoorlog aan de gang is, die in fasen en op
verschillende locaties wordt uitgevochten. God geve deze wereld vrede
en gerechtigheid. Wij mogen daarom bidden en daaraan werken. Dat is
onze opdracht.
De situatie in de wereld komt vele malen ter sprake in gebedsgroepen
en Bijbelkringen.
De activiteiten van onze Emmakerkgemeente gaan intussen onverminderd voort. Ik noem u:
De gebedsgroep
Elke dinsdag komen we bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie.
We bidden voor kerk en wereld, jong en oud, arm en rijk, voor ieder die
het nodig heeft.
Bijbelstudie
Eens in de veertien dagen komen we bijeen voor de Bijbelstudie en wel
op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur. We zijn bezig met het boek Handelingen. Plaats van samenkomst is de consistorie. De data zijn 2 en 16
oktober.
Cursus theologie
Eveneens eens in de veertien dagen is er een beknopte cursus theologie
voor gemeenteleden. We zijn nu bezig met het laatste onderdeel: homiletiek (preekkunde). We komen op donderdagen bijeen van 19.30 tot
21.00 uur in de consistorie. De data zijn 9 en 23 oktober.
Excursie
Zaterdag 4 oktober a.s. is er een excursie naar de Fortkerk. Zr. Marjan
Lolkema zal dan uitleg geven over de geschiedenis van de Fortkerk en
ons wijzen op interessante details van het gebouw. De excursie start om
9.30 uur bij de trappen van de Fortkerk. De kosten zijn Naf 12,50 per
persoon. De opbrengst is bestemd voor het restauratiefonds van de
Fortkerk. Alle leden van de Emmakerk, maar ook andere belangstellenden, worden hierbij van harte uitgenodigd.
Wandeling
Op zaterdag 11 oktober a.s. maken we een wandeling naar Watamula en
Shete Boka West. We verzamelen om 6.30 uur bij de Flamboyant.
Neemt u stevige wandelschoenen, hoed of pet en water mee. Neem ook

767 6920
526 1566
528 9530
516 4919

690 4665
522 0030
693 2612
668 5785
868 0775

690 8543
733 1609
516 7900

ds. H. Végh

uw vrienden en vriendinnen mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Deze activiteit wordt georganiseerd door de activiteitencommissie. Meer
informatie kunt u krijgen bij zr. Farida da Costa Gomez, de voorzitter
van die commissie. Haar telefoonnummers zijn: 461-8332 en 526-1566.
Seniorenmorgen
Op maandag 13 oktober a.s. is er weer een seniorenmorgen in de consistorie. We beginnen om 9.30 uur. We ontmoeten God en elkaar. We
lezen en bespreken een gedeelte uit de Bijbel, we bidden en zingen. Koffie en fris staan klaar.
Zangdienst
Op vrijdag 24 oktober a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk.
We beginnen om 19.30 uur met het zingen van bekende kliederen. Ook
zijn er Schriftlezingen en is er een korte meditatie. Op deze manier mogen we Gods Naam groot maken. Liederen kunt u opgeven bij mij.
Onze zieken
Zr. Elleen Kopra moest vorige maand kort worden opgenomen in het
Sehos voor een ingreep. We wensen haar en al onze andere zieken
Gods nabijheid toe. We mogen bidden om kracht en herstel.
Jubilea
Op 2 september j.l. was zr. Jeanette Kroes 40 jaar docente op de muziekschool. Voorwaar een lange tijd! We feliciteren haar van harte met
dit jubileum. Sinds jaar en dag speelt zr. Kroes orgel en vleugel in onze
kerken. Met name de laatste jaren gebeurde dat in de Emmakerk. We
zijn haar hier zeer erkentelijk voor. We wensen haar Gods zegen in haar
leven.
Op 4 oktober a.s. bestaat de Evangelische Broedergemeente
(Maranathakerk) 70 jaar. Ook het gemengd koor “Harmonie” van deze
gemeente bestaat 70 jaar. We feliciteren deze gemeente van harte met
dit jubileum. We wensen haar Gods zegen toe voor de toekomst. Vanouds zijn er nauwe banden tussen de Maranathakerk en de Emmakerk.
Mogen deze banden versterkt worden.
Bij de diensten
- Op 5 oktober a.s. hopen we weer het Avondmaal te vieren. Brood en
wijn gaan rond om Gods trouw en liefde te laten zien. Met name in zijn
Zoon Jezus Christus heeft Hij die liefde en trouw betoond. Door Hem
zijn onze zonden vergeven en is er eeuwig leven.
- Op zondag 12 oktober a.s. zal, ku Dios ke, zr. Lilian Felicia bevestigd
worden in het ambt van diaken. We zijn blij en dankbaar dat ze die stap
wil zetten en wensen haar Gods zegen in haar ambtelijk werk.
- Op 26 oktober is er een Gezin-School-Kerk-dienst met medewerking
van kinderen en leerkrachten van de Dividivischool. Deze GSK-diensten
zijn langzamerhand traditie geworden in onze Emmakerk. We kijken uit
naar deze dienst. Iedereen is van harte uitgenodigd!
- Op 31 oktober a.s. is er een Hervormingsdienst in de Fortkerk. We gedenken dan de kerkhervorming van 1517. Een belangrijke datum in dit
hervormingsproces was 31 oktober 1517, toen Maarten Luther zijn 95
stellingen tegen de aflaat aansloeg aan de deur van de slotkapel in Wit-
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tenberg (Duitsland). Maarten Luther streed ertegen, dat de zonden vergeven werden door het kopen van aflaten. Hij streed tegen deze en andere misstanden in de toenmalige r.k. kerk. De Bijbel moest weer centraal staan.
De dienst begint om 19.00 uur. De voorganger(s) wordt (worden) nog
bekendgemaakt.
- In het vorige kerkblad kondigde ik aan, dat Julliete Cristina op 28 september belijdenis zou doen en gedoopt zou worden. Door omstandigheden moest deze dienst verschoven worden naar 14 december a.s.
Thee– en spelletjesmiddag
Op zaterdag 13 september j.l. hadden we een gezellige thee- en spelletjesmiddag in de Flamboyant. Er waren velen aanwezig. Ik wil iedereen
van harte bedanken die hieraan op welke wijze dan ook heeft meegewerkt. Deze middagen zijn voor herhaling vatbaar. MVG. HV

voor meer eindjes omhoog en voor het vertrouwen dat je arm weer
helemaal goed komt.
Want...wat heb je ons die zondagmorgen laten schrikken. We dachten
gelijk: “Nee he, alweer wat met onze Suyen?” - maar het viel danki Dios
(God zij dank!) mee.
Ten slotte
Heer, zie op ons neder.
Geef dat steeds Uw woord, door ons wordt gehoord.
Werk in ons door uw genade, sla ons in ontferming gade,
dat wij naar Uw wil, wand’len vroom en stil,
en geheel ons leven, U ten dienste geven.

Nieuws Jet

ds. H. Végh

Jet Baank

Op 27 september j.l. was het vijftig jaar geleden, dat ds. Jan Jonkman
begon als predikant op de Antillen. We feliciteren hem daarmee van
harte en we wensen hem en zijn vrouw Gods zegen toe.
Op 27 september 1964 werd ds. Jonkman bevestigd als predikant op
Bonaire en deed hij zijn intrede. Hij kwam kersvers uit Europa, maar zijn
intredepreek in Rincon was toch al meteen in het Papiaments. Ds.
Jonkman bleef acht jaar op Bonaire. In 1972 werd hij beroepen door de
VPG en deed zijn intrede in de Fortkerk. Hier was hij zes jaar werkzaam.
Hij was in die tijd betrokken bij het jeugdcentrum “De Oleander” en
richtte de bejaardensociëteit “De Cocolishi” op. In 1978 ging hij werken
voor de justitiële jeugdzorg. In 1983 richtte hij de Stichting Gezinsvoogdij
op. Deze stichting was werkzaam op Curaçao, Bonaire en St. Maarten.
Tien jaar lang was ds. Jonkman directeur van het bureau van de GVI. Hij
kreeg medewerking van een groot aantal vrijwilligers. In 1996 ging hij
met pensioen, maar hij bleef betrokken bij en werkzaam voor de
jeugdzorg. Dat deed hij tot 2001. Maar ook daarna zat hij niet stil. Hij
vertrok naar Bonaire, waar hij in 2002 predikant werd van de
Protestantse Gemeente aldaar. Dit werk deed hij tot 2010. Sinds die tijd
woont hij weer op Curaçao.
Ds. Jonkman heeft zijn opleiding genoten aan de Theologische
Hochschule der Evangelischen Kirche Deutschlands in Marburg. In 1962
werd hij geordend als predikant door het Frankfurter Aussenamt van de
Evangelische Kirche. Zijn eerste gemeente was de Doopsgezinde
Gemeente in Neuwied am Rhein. Hier begeidde hij veel vluchtelingen (de
tweede wereldoorlog was net afgelopen en velen waren gevlucht van
huis en haard). In Neuwied werkte ds. Jonkman ongeveer een jaar. Toen
werd hij geroepen naar Bonaire.
Een van de verdiensten van ds. Jonkman is de samenstelling van een
Papiaments dienstboek. Hij heeft hieraan gewerkt samen met zijn vrouw.
Van dit dienstboek maken wij dankbaar gebruik als we een
Papiamentstalige dienst moeten leiden.

Uitzicht
Een oude indianenhoofdman, die aan de voet van een hoge berg woonde,
riep op zekere dag de jonge mannen van zijn stam bij zich en beval hen
de top van de berg te beklimmen. Daarmee moesten ze hun moed bewijzen. Na enkele uren keerde de eerste terug. Hij bracht een bosje mos
mee dat hij op de berghelling gevonden had. Korte tijd later kwam de
volgende binnen; hij had een tak meegebracht van een boom die alleen
op grote hoogte groeide. Een derde had een bloem geplukt die daarboven groeide.
Toen het avond werd, keerde de laatste bergbeklimmer terug en liep
naar het kampvuur. Had hij de top bedwongen? Dat hoefde je niet te
vragen!
Zijn gezicht straalde van vreugde toen hij enthousiast uitriep: “Ik heb in
de verte de zee zien glinsteren!”
Verheugen wij ons in het uitzicht dat wij hebben op de heerlijkheid daarboven?
“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen”.
Seniorenochtend
De seniorenochtend was weer goed bezocht, met z’n twaalven in de
consistorie op de tweede maandagmorgen in september. De stem van
Silvy - ons Bolletje - missen we nog steeds.
Theemiddag
De jaarlijkse theemiddag in september van 17 tot 19 uur hebben we dit
jaar in een andere vorm gegoten. Deze keer hielden we de theemiddag
op zaterdag voor de hele gemeente van 17.30 tot 20 uur. Eerst thee
met gebak erbij en daarna spelletjes, o.a. op de sjoelbak. En nog later
werd de groep verdeeld in groepen en werd er een quiz gehouden o.l.v.
onze ds. Hans Vegh. Ondertussen werd er lekkere salade uitgedeeld.
Alles bij elkaar was het een geslaagde vorm. Dit mag na een tijdje zeker
herhaald worden. Wat eerst als voorstel in de kerkenraadsvergadering
ter tafel kwam, werd een groot succes. Masha Danki aan alle helpers,
onze taartbakster, dj voor de muziek… mede door jullie was het zo’n
geslaagde middag.
Jongelui
Wat is de tijd weer snel gegaan. Oktober alweer en dat wil zeggen dat
het tussenrapport en de eerste vakantie - de tussenvakantie - voor de
deur staan. Dit rapport is de voorloper van het kerstrapport. Staan er
onvoldoendes op, dan heb je nog een kansje tot Kerst om aan je cijfers
te werken. Rust eerst lekker uit en maak een goede start na de vakantie.
Zieken / Bejaarden
Hoe gaat-ie lieve mensen? O. Fons, niet zoals u wilt he? Maar dat hebben
we niet in de hand. Toch blijft de Heer ons steunen en schragen, laten
we daarop blijven vertrouwen. En wij blijven u in onze gebeden gedenken.
Zr.Suyen, wat zijn we blij samen met jou; je arm kan al een aardig eindje
omhoog en wat ben je steeds blij met die kleine vorderingen. Wij bidden

Jubileum ds. Jan Jonkman

Bevestiging van ds. Jan Jonkman in de Fortkerk door ds. Fokke Helder. Naast
ds. Jonkman zittend mgr. Holterman.
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VoorElkaar
Advertentierubriek

Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...
Wie kan
mij helpen?

vpgnews@gmail.com

Ik zoek ...

Heeft u bruikbare meubels,
kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?
De diakonie kent mensen die
dit goed kunnen gebruiken.

Aangeboden
2 éénpersoons klamboes met
baldakijn, omtrek 850 cm
(afgewerkt met fluwelen rand en
biezen en 1050 cm (met tekst
Dreaming). Fl 25,-- ps
Nieuw koffiezetapparaat. Fl 30
Marjan Lolkema. Opbrengst voor
restauratiefonds Fortkerk

Gratis af te halen
Colliers Encyclopedia (20 stuks)
Mw. C. Hanegraaf
Info: tel.8884252

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.

Coming soon

Wiskundebijles

vlieglia@gmail.com; 525 3338

Schilderles door Nel An van Eenenaam
Mozaïek workshop door Lia Vliegenthart

Geef om uw kerk!

U kunt zich al aanmelden!

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.

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. Nadere 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 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

Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar.
Verkoop en verhuur van chalets

Recreatiepark Ben’s dream de Rimboe
ligt midden in de Veluwse bossen. Goed
uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland.
Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede
huis met koop- of huurgrond?
Ben en Mia Oppelaar
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl

Verkoop
Cadeaupakketjes Fortkerk, LevendMonument

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd 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.

* Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten,
ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket
Fortkerk en Handelskade
* Boek Tussen Dood en Recht; Els Langenfeld
* Naïeve tekening Fortkerk van Fred Breebaart
* Drijfhoutmagneet met Fortkerk
* Aquarel Fortkerk Nel-An van Eenennaam,
verschillende maten

mar.lolkema@gmail.com 7470691

Deze aanbieding start weer in september !
Op een zaterdagochtend komen we bijeen: samen ‘zitten’ - wie weet
‘ontdekken’ van iets waarvan je je niet zo bewust bent. Het uitwisselen van
gedachten; stilte-momenten; oefening ‘volledige ontspanning’. Op papier of op
een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring.
Tijd: 8.30 – 11.30 uur. Enkele mensen hebben zich al aangemeld; er is nog genoeg ruimte voor nieuwe deelnemers!
De exacte datum wordt gekozen n.a.v. de voorkeursdatum van de deelnemers.
De bijdrage voor wijkfonds van de Fortkerk is F 25,-Voor opgave en meer informatie: Maria Muller, tel.: 737 8323 / 513 9631
e-mail: mariamullerdidi@gmail.com

Ontdek de geheimen van de Fortkerk!
Tijdens de zomermaanden hebben tientallen bewoners en bezoekers
van nos dushi Korsou zich aangesloten bij de ontdekkingstocht in en om
de Fortkerk. Veel verrassende geheimpjes zijn onthuld. Ook nieuwsgierig en zin in een leuk uitje voor uw familie, vrienden, club of schoolklas?
Boek uw eigen ontdekkingstocht o.l.v. een gids. Naf 12,50 pp; schoolklassen aangepast tarief. Opbrengst voor restauratiefonds Fortkerk.
Info en opgave: Marjan Lolkema info@vpg-curacao.com 7470691

