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A New Humanity: The Pressing Need of Our World
Rev. L. Warren
The horrifying and painful spectacles of barbaric
violence, death, destruction and suffering have been
the tragic narratives of human history and our
world from time immemorial. To say that human
beings have been the principal perpetrators of this
sad saga of the history of the world, would certainly
compete for the title of greatest understatement
ever made. To help us make some sense, have
some understanding as to why so much of the horrors of our world and life have been caused by the
actions of humankind, the following quotes from
the Bible might give some insight and so be helpful.
Speaking about human
inclination and proclivity
to commit evil acts, the
Psalmist states the following in Ps. 51:5:
“Surely I was sinful at
birth, sinful from the
time my mother conceived me. (RSV) Behold,
I was shapen in iniquity;
and in sin did my mother
conceive me.”(KJV) The
prophet Jeremiah - most
definitely reflecting upon
human nature - puts it
this way: “The heart is
deceitful above all things,
and beyond cure. Who
can understand it?” (RSV) The heart is deceitful
above all things, and desperately wicked: who can
know it? (KJV)
The statement of the Psalmist, usually attributed to
King David, according to both the RSV and KJV accounts, suggests that humanity is naturally evil and
corrupt; hence the inclination, the proclivity to do
evil and wickedness. The statement of the prophet
according to both RSV and KJV accounts attributes
the human inclination or proclivity to do evil and
wickedness to a sick heart; heart as used in Scripture meaning, the seat of life or strength; hence the
mind, soul, spirit or ones entire emotional nature
and understanding, and also the center or core of

humanity. The RSV and KJV versions differ where
the former presents or sees the heart, the human
state (that bent, knack, desire to do evil and wickedness) as being incurable while the latter presents or
sees it as being extremely wicked but still holds
hope for its healing, so to speak.
This ideology and culture of violence, suffering,
death and destruction spawned by evil and wickedness has plagued our world and human life from the
dawn of creation and continues to stalk us with inexorable or unrelenting pressure as it seems. And in
our readiness to cast or
pass and project wrongdoing, it has therefore been, or
come as no surprise that
our evil and wicked acts
have been blamed on all
kinds of expediencies or
ideologies such as economic,
ethnic, political and religious
causes or reasons. However
my view - and I believe also
the sad truth - is that evil
which is part of our being is
that which propels us to
acts of horrifying wickedness. The annals of the history of the world are
strewn with horrible and
painful evidences of human evil and wickedness of
which the examples that follow are but a selected
few. The Egyptian enslavement of the Hebrew peoples (Ex. 1-12), the Crusades (11th-13th century), the
Spanish Inquisition (13th-19th century), Colonial Slave
Trade and Slavery (16th -19th century), World Wars
1 & 2 (1914-1918 and 1939-1945 respectively), contemporary Human Trafficking (modern slavery), Al
Qaeda, Boko Haram, ISIS (contemporary terrorist
groups), the Fort Hood massacre and the Newtown
School massacre, are all examples of human proclivity to atrocity, evil and wicked acts. The spokes
persons for the terrorists groups incite, encourage
and praise these acts of violent barbarity and brutality, and hail the perpetrators as “Lions of Allah.”
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Such acts, however, can only come from a humanity that is warped and
twisted and obsessed with animosity, bigotry, hatred and prejudice. As
such I contend that there is a very pressing need for a new humanity, a
humanity that has and reflects the attitude and mind of Christ as the
apostle Paul states in Philippians 2:5. Yes, an attitude, a mind which disposes one to loving, caring, compassion, kindness, humility, to have respect for human life, embrace justice for all humankind and so ensure
dignity for every human life created in the image of God. This is what I
believe the apostle Paul enjoins when he says that we need to consider
others better than ourselves, being mindful of their interests even as we
seek to serve our own interests (Phil. 2:3-4).
This hope for a new humanity that I assert echoes the sentiments of King
David’s prayer in Psalm 51 where there is realization and acknowledgement of the human state of sinfulness which inclines us to commit evil
acts as verse 5 indicates: “Surely I was sinful at birth, sinful from the time
my mother conceived me.” This is followed by petition for cleansing or
transformation as verses 1, 2 and 7 state, “Have mercy on me, O God,
according to your unfailing love, according to your great compassion blot
out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from
my sin. Cleanse me with hyssop, and I shall be clean; wash me, and I shall
be whiter than snow. ” Then confession is made for the acts of evil committed as verses 3 and 4 state: “For I know my transgressions and my sin
is always before me. Against you, you only have I sinned and done what
is evil in your sight.” All this then concludes in the impassioned plea, sincere request for a makeover of the humanity of which we are formed as
verse 10 declares: “Create in me a pure heart, O God and renew a
steadfast (loyal) spirit within me.” This plea for a pure heart follows from
the belief in King David’s time in which the heart was understood as being the center or seat of life and strength, hence the mind, soul, spirit,
the core or being of humanity or human being’s entire emotional nature
and understanding.
This is the contention I make when I say that “Our world needs a new
humanity” which is indeed the most pressing need if there is going to be
hope for an end to the spiraling and out of control barbaric acts of evil
and violence that threaten the very existence of humankind on this our
Earth home. The apostle Paul speaks of this new humanity as being in
Christ as II Corinthians 5:17 states: “Therefore, if anyone is in Christ, he
is a new creation; the old has gone, the new (humanity) has come.” This
means that when human beings accept Christ as Saviour and Lord and
live according to his discipline for life as his life so wonderfully exemplified, that is: be loving, caring and kind to each other believing and demonstrating that love does no evil to the brother or sister irrespective of
race, religion, colour or creed - that then the new humanity would have
come. Then would emerge that virtual utopian state where there is harmony of relationships throughout God’s creation depicted by that powerful imagery so beautifully painted by the prophet Isaiah in chapter 11: 6
-9: “The wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the
goat, the calf and the lion and the yearling together; and a little child will
lead them. The cow will feed with the bear, their young will lie down
together, and the lion will eat straw like the ox. The infant will play near
the hole of the cobra, and a young child put his hand into the viper’s
nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for
the earth will be full of the knowledge of the Lord as the waters cover
the sea.” (see the illustration at page 1) For this new humanity, then and
thus the possibility of that state of utopia right here on earth, my friends:
let us pray, work and hope.
Ik berg Uw woord in mijn
hart (Psalm 119 vers 11)
De jongen en het meisje zijn wat
grappig gemaakt, ze zakken wat
door hun benen want het
Woord van God weegt er
zwaar in, het belang ervan is
groot.

Meditatie
UW VOLK IS MIJN VOLK, UW GOD IS MIJN GOD
Ds. H. Végh
Meditatie over Ruth 1:16
We leven in een wereld die verscheurd is door oorlog en geweld. We
kunnen denken aan Irak en Syrië, waar het geweld niet te stuiten valt. De
ene groep is extremer en onverdraagzamer dan de andere. Veel onschuldige burgers worden het slachtoffer van dit geweld. Vrouwen, kinderen
en bejaarden worden niet ontzien. Veel christenen vluchten het land uit
omdat de extremistische en intolerante groeperingen het op hen gemunt
hebben. Kerken worden in brand gestoken, gelovigen vermoord. En de
wereld kijkt toe. Het lot van vervolgde christenen lijkt niet interessant
voor de wereldleiders.
Andere brandhaarden zijn Nigeria en Afghanistan. Volkeren staan tegen
elkaar op, maar volkeren zijn vaak onderling verdeeld. Burgeroorlogen
zijn vaak heel wreed. Leven we in het eind der tijden? Jezus heeft als teken van de eindtijd genoemd: oorlogen en geruchten van oorlogen, verkilling en christenvervolging.
Het is moeilijk om te zeggen, of we in de eindtijd leven. In elk geval is
wat er gebeurt in de wereld in strijd met Gods Woord. Jezus maant ons
om met elkaar in vrede te leven. Hij noemt de hoge waarde van de vijandsliefde. “Hebt uw vijand lief en bidt voor wie u vervolgen”, zegt Hij.
En Hij staat daarmee in de traditie van het Oude Testament.
“Hoe kan dat nu?”, zult u zeggen. Het Oude Testament staat toch vol
oorlog en geweld?! Dat is zo. Maar er is meer te zeggen. Want ook in
het Oude Testament zijn er oproepen tot vrede en verdraagzaamheid.
Denkt u maar aan de profeten.
We kunnen ook aan het boek Ruth denken. Het is een geweldig mooi
verhaal. Het tekent op een fijne manier de intermenselijke verhoudingen.
Hier is geen sprake van geweld en knechting, maar van tederheid en liefde. En juist die is ver te zoeken in deze wereld.
Het verhaal van Ruth is bekend. Naomi wil terugkeren naar haar vaderland en adviseert haar schoondochters niet met haar mee te gaan, maar
terug te gaan naar hun land en daar te hertrouwen. Dan hebben ze tenminste nog een toekomst. Want wat voor toekomst hebben twee Moabitische vrouwen in Israël? Ze worden beschouwd als heidenen. Zullen
ze opgenomen worden in het volk?
Orpa luistert dan naar haar schoonmoeder en keert terug. Maar Ruth
reageert heel anders. We lezen in Ruth 1:16: “Maar Ruth antwoordde:
‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u.
Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk
en uw God is mijn God’”. Wat een geweldige woorden! Ze zegt: “Uw
volk is mijn volk”. Israël en Moab leefden vaak in vijandschap. Moab versperde Israël de doortocht naar Kanaän. Het was Israël vijandig gezind.
Dat hebben de Israëlieten later nooit meer vergeten. En hier zegt een
Moabitische: “Uw volk is mijn volk”. Ze gelooft in verbroedering van de
volkeren en niet in oorlog en geweld. Ze gelooft in liefde en niet in haat.
Ze gelooft in samenwerking en niet in tegenwerking.
Dit staat ook in het Oude Testament! We kunnen hier een voorbeeld
aan nemen.
Wat Ruth ook zegt is dit: “Uw God is mijn God”. Ze heeft de God van
Naomi, de God van Israël leren kennen. Ze wil Hem dienen. Ze wil zijn
bij het volk, waar God Zich mee verbonden heeft. Ze wil niet teruggaan
naar de goden van haar land. Ze heeft haar hart gegeven aan de ware
God en doet nu belijdenis van zijn naam, staande op de grens van Moab
en Israël, staande op de grens van twee werelden. Het verleden wil ze
radicaal achter zich laten en een nieuw begin beginnen.
God roept in zijn Woord de wereld op om opnieuw te beginnen. Het
kan nog, het is niet te laat. We mogen de wapens laten rusten, de haat
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laten varen en de liefde omarmen. We mogen met Ruth zeggen: “Uw
volk is mijn volk”. En we mogen de God van Israël dienen. Hij is een God
van liefde. Hij heeft dat laten zien in Jezus Christus. Hij zond Hem, zijn
enige Zoon, naar deze wereld om te sterven voor onze zonden. Jezus
predikte geen oorlog, maar liefde.
De volkeren van deze wereld mogen elkaar zoeken in het gesprek. Ze
mogen elkaar de hand reiken. We mogen als volkeren met en naast elkaar leven. We mogen elkaar verdragen. Dan is de aarde een tuin van
vrede, waar het goed is om te toeven.
Ds. Hans Végh

Let op! Het emailadres van
het kerkelijk bureau is gewijzigd in:

info@vpg-curacao.com
Vanaf heden het oude emailadres niet meer gebruiken!

Redactioneel
Respect!
Dat woord horen we vandaag de dag opvallend vaak op ons eiland. Hetzij in het Nederlands, hetzij in het Papiaments. In een artikel uit april
2013 in Dagblad Trouw lees ik zelfs dat respect op de werkvloer door
veel werknemers belangrijker wordt gevonden (vooral door vrouwen)
dan de cijfers op het loonstrookje.
Maar wat ik soms ook om me heen merk is dat respect een machtsfactor
wordt. Dan wordt het woord respect geroepen (meestal geroepen of
geschreeuwd, inderdaad) om ervoor te zorgen dat het bevel van iemand
door een ander wordt opgevolgd. Ik vraag me af of de woorden respect
of eerbied daarvoor zijn bedoeld. Volgens mij bevinden deze termen
zich in een heel ander taalveld dan een (luid geroepen) commando. Beter
lijkt het me om aan degene van wie iets wordt verlangd of geëist uit te
leggen waarom iets zo belangrijk wordt gevonden.
In genoemd krantenartikel wordt een verschuiving in de betekenis van
het woord respect gesignaleerd. Zo’n veertig-vijftig jaar geleden respecteerde een patiënt zijn/haar arts. De kerkganger had respect voor de
dominee. En de burger voor haar/zijn burgemeester. Waarom? Genoemde “hooggeplaatsten” hadden ergens voor gestudeerd. Gezondheid is
een belangrijk gegeven. En de dominee had/heeft te maken met iets wat
voor jouw leven belangrijk was. Hier speelt ongelijkwaardigheid een rol.
Maar de nieuwe betekenis van het woord respect heeft te maken met de
onvervreemdbare waardigheid die wij allemaal bezitten. Met de autonomie van elke mens die we in acht moeten nemen. Dat betekent dus dat
niet alleen de patiënt de arts dient te respecteren, maar ook andersom:
de dokter heeft eerbied voor de patiënt. Hier gaat het dus om gelijkwaardigheid.
Intussen weten we ook allemaal dat een compliment van een hooggeplaatste (bijv. een directeur) meestal zwaarder weegt dan een schouderklopje van een naaste collega, die “gewoon” bij ons in hetzelfde vertrek
zit te werken. Dat is het dubbele in het moderne gebruik van het woord
respect.
Een zijpaadje: jaren geleden ontdekte een Utrechtse criminoloog dat het
woord respect onder Antilliaanse jongeren nog steeds in de traditionele
betekenis wordt gebruikt. Maar dan gaat het om respect wat iemand
ontvangt vanwege lef, geld, seksuele veroveringen, geweld en criminele
heldendaden! Zo is respect helaas de oorzaak van toenemende criminaliteit.
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Respect op basis van gelijkwaardigheid, daar zie ik wel wat in. Het speelt
volgens mij ook een rol in het gesprek over dat wat op 7 en 9 januari is
gebeurd in Parijs. Wat daar heeft plaatsgevonden, is ten enen male bij de
beesten af en on-ac-cep-ta-bel. Dit mag niet en nooit! En het is ook nog
eens levensgevaarlijk voor de plek van de Islam in de westerse wereld.
En dan heb je ook nog het letterlijk bloedlinke antisemitisme…
Er is de afgelopen weken veel gesproken over het bijzonder belangrijke
recht op vrijheid van meningsuiting. Maar dit recht (ook dat van Charlie
Hebdo) vindt op zijn weg door de samenleving wel meteen een “lastig”
obstakel. Een gedachte, een gebod wat aan ALLES voorafgaat. En dat is
voor mij het Bijbelse gebod: Heb uw naaste lief als uzelf. De naaste heeft
recht op een eerbiedwaardige bejegening. En (zie Lucas 10: 25 ev) elke
mens heeft de taak om als naaste medemenselijkheid te betonen aan een
ieder die dat nodig heeft.
Natuurlijk zitten we dan ook heel dicht bij het woord respect. Iedere
mens is gelijkwaardig in zijn of haar recht op godsdienstbeleving en –
uitoefening; waarbij we natuurlijk wel het kaf van het koren moeten
scheiden. In die zin past het om voorzichtig om te gaan met oprechte
aanhangers van het islamitisch geloof. Ook ik ben gesteld op een respectvolle omgang door anderen met datgene wat voor mij waardevol is. En u
of jij?! Ergens ligt toch zeker een grens? Ook ten aanzien van vrijheid van
meningsuiting. Heb je naaste lief. Zij/hij is een mens zoals jij.
Ten slotte: de redactie van VPG-Nieuws hoopt dat u dit blad met genoegen gaat lezen.
Tot de volgende keer. Namens de redactie: W. Lolkema.
(mede geïnspireerd door gesprek met M.H. Lolkema – Van Vuuren)
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VPG Nieuws (News) via Email
Wij bieden u de gelegenheid om VPGNieuws in kleur via e-mail te ontvangen.
Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF
2000,—.
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws
elektronisch te ontvangen, meldt u dan
aan door het zenden van een e-mail met
uw naam en huidig postadres naar de
redactie via e-mail adres:
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw
VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we
are offering the possibility to have VPGNews in colour, sent to you by e-mail.
This way we can save on our costs of
about ANG 2,000.00 per month.
If you are interested in receiving VPGNews by e-mail, please subscribe by
sending 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. Op de laatste zondag van de maand is
de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd voor de Stichting Behoud
Fortkerk.

Bijbelleesrooster
ONTDEK MEER OVER DE BIJBEL OP DEBIJBEL.NL
Dit jaar worden in het leesrooster onderwerpen uitgelicht waarover u
op onze website debijbel.nl meer informatie kunt vinden.
Waar lag de stad Korinte? Wanneer vond het pinksterfeest plaats? En
hoe is het boek Jozua opgebouwd? Op debijbel.nl kunt u meer lezen
over deze en nog veel meer thema’s. Op debijbel.nl kan iedereen altijd
online de Bijbel lezen. Het is mogelijk om De Nieuwe Bijbelvertaling,
NBG-vertaling 1951 en Statenvertaling te lezen, met elkaar te vergelijken
en te doorzoeken op trefwoord of passage. Maar debijbel.nl biedt meer!
Voor leden van het Nederlands Bijbelgenootschap biedt de bijbel.nl
extra’s: meer vertalingen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal, studieaantekeningen en uitleg bij bijbelse begrippen, foto’s en filmpjes, kaarten
met bijvoorbeeld de reizen van Paulus, en een interactieve tijdlijn over
de Bijbelse tijd. Verrijk uw kennis op debijbel.nl!
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zo. 1
ma. 2
di. 3
wo. 4
do. 5
vr. 6
za. 7
zo. 8
ma. 9
di. 10
wo. 11
do. 12
vr. 13
za. 14

Kolossenzen 2:6-15
Kolossenzen 2:16-3:4
Psalm 18:1-20
Psalm 18:21-35
Psalm 18:36-51
2 Korintiërs 1:1-11
2 Korintiërs 1:12-22
2Korintiërs 1:23–2:13
2 Korintiërs 2:14–3:6
2 Korintiërs 3:7-18
2 Korintiërs 4:1-6
2 Korintiërs 4:7-18
2 Korintiërs 5:1-10
Psalm 32

zo. 15
ma. 16
di. 17
wo. 18
do. 19
vr. 20
za. 21
zo. 22
ma. 23
di. 24
wo. 25
do. 26
vr. 27
za. 28

Kolossenzen 3:5-17
Kolossenzen 3:18-4:6
Kolossenzen 4:7-18
2 Korintiërs 5:11-21
2 Korintiërs 6:1-13
Exodus 19:1-15
Exodus 19:16-25
Psalm 25
Exodus 20:1-17
Exodus 20:18-26
Exodus 21:1-11
Exodus 21:12-25
Exodus 21:26-36
Exodus 21:37–22:8

Eén keer per maand is de uitgangscollecte voor een andere instelling:
zondag 15 februari

Nos tei pa Otro

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.
info@vpg-curacao.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

Wilt u weten hoe
sandalen eruit
zagen? Bekijk dan
de afbeeldingen
op debijbel.nl.

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 februari 2015,12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 8 maart 2015

Let op
het emailadres van
het kerkelijk bureau is gewijzigd in:

info@vpg-curacao.com
Vanaf heden het oude emailadres niet meer
gebruiken!
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Adverteren
De redactie van VPG-Nieuws biedt u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een
abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een
advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor
meer woorden betaalt u een oplopend tarief.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.
Email: vpgnews@gmail.com

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 !
Email: vpgnews@gmail.com

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: info@vpg-curacao.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.
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Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.tunein.com/
radio/Radio-Semiya-985-s125382/
7-02
14-02
21-02
28-02
07-03
14-03

ds. H. Végh
br. D. Lopes
rev. L. Warren
ds. H. Végh
br. D. Lopes
rev. L. Warren

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
08-02
15-02
18-02
22-02
01-03
06-03

sis. Y. Isidora
Ebenezer Women’s Group
Rev. L. Warren; Ash Wednesday; 7.00pm
Rev. L. Warren
Rev. L. Warren (HC)
sis. Y. Isidora; Women’s World Day of
Prayer; Friday 7.00 pm
08-03 br. D. Lopes

Fortkerk
Fort Amsterdam
08-02 ds. W. Lolkema
15-02 ds. W. Lolkema
22-02 ds. W. Lolkema; eerste zondag veertigdagentijd
01-03 ds. W. Lolkema; tweede zondag veertigdagentijd; doopdienst; afscheidsdienst
08-03 dhr. H.A. Krafft Walters; derde zondag
veertigdagentijd; leesdienst

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
08-02 ds. H. Végh
15-02 ds. H. Végh en ds. Clifton Walker; gezamenlijke dienst met de EBG
22-02 ds. H. Végh
22-02 zr. Y. Isidora; Papiamentstalige dienst;
11.00 uur
27-02 ds. H. Végh, zangdienst; vrijdag 19.30 uur
01-03 ds. H. Végh
08-03 ds. H. Végh
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121
Minister
Rev. L. Warren
465 7061 res
Bramendiweg 100
679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com
Local Preachers in VPG Service:
Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Elders:
Br. D. Nisbeth
(Chair)
Br. D. Martina
Br. F. James, kv
Sis. Margery
Mathew
(Secretary)
Br. K. Bremer, kv

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

520 3015
733 1628
563 0557
767 9068 res
737 0661

Sr. C. Gosepa
Sexton
Sr. Hilda Leonard

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

528 7373

Ebenezer Preparing for Ministry in 2015

Rev. L. Warren

Ebenezer has begun the new year with a sense of great anticipation and
hope for a year in which significant success in worship innovation, ministry recalibration and mission re-visioning and reset might be achieved.
The year began with Church members offering thanks to God for the
blessing of a new year in a service of praise and thanksgiving on the
first Sunday of the new year. This was followed by a service of Covenant Renewal and Holy Communion at which members recommitted
themselves to God, the Church and the mission of Christ. At the conclusion of this Worship Service, members engaged in the recital of a
pledge of recommitment to God, Church and the mission of Christ
both as one people of God and as individual Christians thereof. Approximately sixty members, a somewhat disappointing number, engaged in this act of covenant renewal.

congratulations!! We also share with all our members blessed by God to
see another milestone, masha pabien to you also. Congratulations also
go out to Daronnell James and the James-family on his return to Curaçao
upon the successful completion of his studies to be a medical doctor.
Pabien and welcome back, Doctor James. On a sad note we received
word of the passing of Bro. Jose Jaime who had been quite ill for some
time. May God grant his soul eternal rest and peace, and give comfort to
his sorrowing relatives. News has also come of the illness and hospitalization of Bro. Oliver (Jackie) Schmidt, our Church organist. Please let us
lift him up in our prayers and trust that he makes a speedy recovery. We
pray too for all our other members who are sick - Sis Bryan, Sis. Maureen, and wish them a speedy recovery also as well as for our shut-in
members.

The usual Church Board Retreat took place at which subjects such as
the year programme, budget, duties of elders and deacons, church
membership and attendance, church growth spiritually and numerically,
church order protocols and projects and other church related matters
were discussed and agreed on. The theme proposed for the year and
agreed upon is: “Ministry and Mission In Diversity and Harmony” with
the motto being, “In Unity There Is Strength.” A second Retreat (this
time for leaders of all church auxiliaries) is scheduled for Saturday
31.01 at which the already mentioned subjects will be addressed and
additional inputs - if any - are included. This is to ensure that all involved in the work of church are on the same page, so to speak, so
that there will be a united and well coordinated and cohesive strategy
in the approach to the work to be done.

As Church Ebenezer, we extend to all our sister Churches, friends and
supporters a blessed wish for the new year and trust that you receive
the blessings and peace of God and have success in your work this year.
We now share with you our programme intimations for the month of
February in the following:

Ebenezer has re-launched or resuscitated its Endowment first established in 1995 but which had lapsed into a state of dormancy. The
Fund’s objective then as it still is now, is to provide financial independence for the Church so that it can take care of all costs to its annual
programme initiatives, ministry and mission priorities, capital works,
personnel and utility costs and special projects. The re-launching ceremony or exercise took place during the service of Sunday 25.01 at
which a number of Board members and local preacher present led by
example in making their pledges in actual donations to the Fund. Many
of the membership then followed the lead by also making their pledges.
Our hope and prayer is that the Fund will grow progressively and mature in due course over the years and so provide a sure buttress for
our ministry and mission endeavours.
As a Church Ebenezer is very mindful of and shares in the vicissitudes
of the lives of our members, whether it is happiness or sadness. As
such we share in the joy of the Balborda-family as they give thanks to
God and rejoice at the birth of a new infant into the family: pabien,

Sun. 1st
Tue. 3rd
Wed. 4th ,11th ,25th
Thu. 5th ,12th ,19th, 26th
Sat. 14th
Wed. 18th
Wed. 18th ,25th
Sun. 22nd

Worship Service of Holy Communion
Church Board Meeting
Bible Study & Prayer Meeting
Soup Kitchen
Valentine’s Day Celebration
Ash Wednesday Service (7 p.m.)
Visit Sick & Shut-in Members
Worship of Bible Study & Congregational
Meeting

Attention!
het emailadres van het kerkelijk bureau
is gewijzigd in:

info@vpg-curacao.com
Vanaf heden het oude emailadres niet
meer gebruiken!
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Kerstnachtdienst op het Fortplein

Voor u en jou gelezen
Het mogelijke en het onmogelijke
De wereldverbeteraar was moe en de wereld was nog niet erg verbeterd. Hij besloot naar zijn leermeester te gaan, die in een huisje aan de
oever van een groot meer woonde. Op deze rustige plaats hoopte hij
nieuwe energie en ideeën op te doen. De meester ontving hem op zijn
veranda, bood hem een stoel aan en zette theewater op.
Na de klacht van zijn leerling te hebben aangehoord, zat hij een tijdje te
peinzen. Toen stond hij op, nam een schepje theeblaadjes, liep naar de
rand van het meer en gooide de theeblaadjes erin. Heel even kleurde
een heel klein deel van het water, maar de kleurstof loste al spoedig op
in de grote watermassa.
Vervolgens schepte de meester één lepel theeblaadjes in een kopje en
schonk er water op. Het water kleurde roodbruin en geurde kruidig.
De meester nam een slokje van de thee en zei: ‘Een groot meer kan
door een lepel niet veranderd worden. Een kopje thee wel!’ Hij keek de
leerling aan en sprak: ‘Streef het mogelijke na, jaag het onmogelijke niet
na, en leer het onderscheid tussen die twee goed te kennen.’
(Uit: Stephan de Jong: Verhalen van levenskunst. Kampen, 2004)
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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
Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

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
Verandering
Op dinsdag 11 september 2001 is de wereld veranderd. Nine eleven
in New York; het was zo’n dag waarvan je waarschijnlijk nog weet wat
je aan het doen was toen je hoorde dat de Twin Towers waren ingestort als gevolg van afschuwelijke aanslagen. Met noodlottige gevolgen
voor duizenden mensen en hun familieleden. De moord op Helmin
Wiels op 5 mei 2013 was ook zo’n moment. Op die zondagachternamiddag veranderde ons eiland Curaçao.
En toen kwamen woensdag 7 en vrijdag 9 januari 2015. Sindsdien is
Parijs, is Frankrijk niet meer hetzelfde. Ik stel me voor hoe twintig
mensen hun familieleden en vrienden Nieuwjaar hebben gewenst bij
het begin van 2015. Drie van hen wisten (neem ik aan) dat zij binnen
een week na dat moment moordenaars gingen worden. Want in hun
optiek moest het ‘beledigen van de Profeet worden gewroken’. En de
manier waarop ze dat hebben gedaan, daar zijn werkelijk geen woorden voor. Zeventien anderen, onder wie enkele politieagenten, begonnen op 1 januari aan een nieuw jaar. Hopelijk vol van verwachting. Ze
zouden op deze aarde nog geen week van dat nieuwe jaar gaan beleven.
Je suis Charlie – zeggen nu velen. Dat betekent zowel Ik ben Charlie als
Ik volg Charlie. Beide zijn zeer solidaire maar ook pittige uitspraken die
nogal iets zeggen over iemands ideeën over vrijheid van meningsuiting.
Zitten er misschien ook grenzen aan die vrijheid? – wordt dan wel een
dringende vraag. Maar allereerst zeggen ze: Blijf met je gewelddadige
vingers af van onze grondrechten! Heb respect voor de manier waarop
wij in de loop van vele jaren onze samenleving hebben ingericht. En de
gijzeling van 9 januari confronteert ons met antisemitisme. Iets wat we
na de Tweede Wereldoorlog nooit meer willen.
Tijdens onze vakantiedagen op Sint Maarten zei een jonge vrouw uit
Parijs tegen mij: De gebeurtenissen van 7 en 9 januari zijn een probleem ‘de tout le monde’. Van iedereen dus. Ook van ons. Hoe gaan
we om met (moslim-)extremisme? En iets dichterbij: wat mag er op
Korsou wel of niet worden gezegd en geschreven? Hoever kun je gaan?
In de laatste weken van 2014
was er op kerkelijk gebied veel moois te beleven. Met genoegen denk
ik terug aan onze kerkdienst op Kerstmorgen. De organist, het koor,
ons kerkgebouw: het ‘paste’ allemaal. En ik kan ook wel zeggen dat ik
er als voorganger heel goed in zat. Eerder al hadden we ons ouderenen kinderkerstfeest in het weekend van 20 en 21 december. Het waren
mooie en smakelijke samenkomsten.
Ook mocht ik meewerken aan twee kerstfeesten van Albert Schweitzer. Ze waren vol van spirit en van kerstvreugde. Het meest intensief
heb ik dat beleefd tijdens het swingend kerstfeest van HAVO-VWO op
de ochtend van 18 december. Dat was een Pasku zoals Antillianen het
vieren; het zal nog lang een plekje in mijn herinnering behouden. En –
om eerlijk te zijn: die intensiteit en sfeer heb ik jammer genoeg gemist

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

Diakenen
Zr. C.E.Vliegenthartde Mees
Zr. A. R.M. Petrona
Kerkvoogd
Br. E. Groeneveld
Kosteres
Zr. A.H. Palm

525 3338
540 0865
737 9715
462 6873
696 6818

Ds. W. Lolkema

in de VPG-kerkdienst op kerstavond, buiten op het plein voor onze
kerk. Ondanks het zeer vele goede voorbereidende werk.
Op Oudejaarsavond was de Fortkerk moeilijk te bereiken. Het centrum van Punda was bijna geheel afgesloten vanwege pagara’s en andere zaken die daar plaatsvonden. Er was wel een route naar het kerkgebouw, maar als je die niet kende zou je ‘m uit jezelf niet zomaar rijden.
De wijkkerkenraad denkt na over een alternatief. Is misschien de
avond van 30 december voortaan een beter tijdstip voor de oudejaarsdienst?
Allerlei mensen verdienen onze meer dan hartelijke dank voor hun
(extra-)inspanningen tijdens de decembermaand. Onze organist en onze koster, het koor, de nevendienstjuffen, de ambtsdragers en degenen
die zorgden voor de diakonale kerstpakketten. En zeker ook degenen
die de diverse kerstbomen hebben op- en afgetuigd. Bij dat laatste
noem ik graag ons gemeentelid Hans Kruithof en zijn collega’s. Al jaren
zorgen zij ervoor dat de grote VPG-kerstboom op het Fortplein op
zijn plek komt en weer wordt afgevoerd. Die stevige klus kost zowel
voor als na Kerst een aantal uren op de vrije zaterdagmorgen. Er komt
zelfs een hoogwerker aan te pas. Masha, masha danki!
Misschien ben ik in het bovenstaande wel een paar hardwerkende
mensen vergeten. Dat risico loop je als je groepen mensen of namen
van mensen noemt. Ik hoop dat ook zij overtuigd zijn van mijn dank en
waardering.
Het jaar 2015
Van harte hoop ik dat dit nieuwe kalenderjaar u en jou veel goeds gaat
brengen. Voor mijn vrouw en mij komt er een grote verandering aan.
Wij hebben tickets geboekt om Dushi Korsou in de maand maart definitief te gaan verlaten en terug te keren naar Europees Nederland. In
de kerkdienst van zondagmorgen 1 maart nemen we afscheid van de
VPG en van wijk 2. Die dienst wordt verder voorbereid in de eerste
helft van februari. Via het kerkblad van maart neem ik schriftelijk en
digitaal afscheid van u. Dat is nu – op 28 januari – nog wat te vroeg. En
ik vind het eerlijk gezegd ook een hele opgave…!
Bij de diensten
Momenteel probeer ik van de kerkdienst op zondagmorgen 22 februari
een jeugddienst te maken. Dat doe ik in samenwerking met mw. Janneke Hut, docent godsdienst op Albert Schweitzer VSBO-HAVO-VWO.
Vanwege ons aankomend vertrek is deze zondag voor mij de laatste
gelegenheid om als VPG-dominee zo’n dienst te houden. Het is nog
even de vraag wat er vanuit de school mogelijk is op de zondag na carnaval en aan het eind van een aantal vakantiedagen – maar we doen ons
best. Alle VPG-jongeren zijn hier natuurlijk ook meer dan welkom!!
Op zondagmorgen 1 maart hoop ik de Doop te bedienen aan Isaac
Alexander Tom Domhoff. Isaac is op dat moment ruim vijf maanden
jong. Hij is de tweede zoon van Jean-Jacques en Lisette en het broertje
van Daniël. Het gezin woont in Bussum, Nederland. We wensen de
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fam. Domhoff – incl. opa & oma – een inspirerende dienst toe en een
toekomst ‘yen di pas i yen di bendishon’. Omdat dit mijn afscheidsdienst
is en er die ochtend nog meer staat te gebeuren, zal de doopliturgie wel
iets korter zijn dan anders.

Het emailadres van het kerkelijk bureau is
gewijzigd in:

Elders op deze pagina’s
vindt u het Ter Gedachtenis van dhr. C.W. Bakker, Kaya Kolonchi. Hij
overleed op 27 november, kort na zijn 89e verjaardag. De crematieplechtigheid vond plaats op 29 november. Op dat moment was ik helaas stevig geveld door de chikungunya. Mijn collega ds. Rob van Buiren heeft als
mijn vervanger aan de plechtigheid meegewerkt, waarvoor ik hem graag
hartelijk bedank; ook voor het Ter Gedachtenis van zijn hand. We wensen de familie Bakker heel veel sterkte en goede moed toe voor deze en
de komende tijd.

info@vpg-curacao.com

Ziekenhuisopnames
De heer Frank Mezas te Santa Rosa liep half december na een ernstige
val een breuk op. Hij werd opgenomen in het Sehos. Vanwege zijn hoge
leeftijd was een operatie niet gewenst. En daarom moest hij op een andere (veel van hem eisende) manier genezen. De ziekenhuisopname zou
zes weken gaan duren. Ik heb vernomen dat hij nu weer thuis is.
Onze diaken mw. Anna Petrona, Seru Gandi, werd op 4 januari opgenomen in het Sehos. Zij heeft spannende weken doorgemaakt. En eigenlijk
zijn die nog niet voorbij.
We wensen hen beiden – en hun naasten – veel sterkte en geloofskracht
toe.
Activiteiten
De VPG-groeigroep groeit! En men komt weer bijeen op de woensdagavonden 11 en 25 februari, aanvang acht uur. Locatie: Commandeursweg
77 (U-78), ten huize van de familie De Lijster. U / je kunt een keer vrijblijvend sfeer komen proeven op zo’n avond. En wie weet gaat u dan
wel meedoen aan deze leuke groep! De kring Zeelandia komt bijeen op
maandagochtend 9 februari om tien uur.
Tijdens onze vakantie
op het prachtige eiland Sint Maarten las ik de boeiende nieuwe roman
van de Vlaamse schrijver Stefan Hertmans: Oorlog en terpentijn. Met dit
boek won de schrijver half november de AKO-literatuurprijs 2014. Wat
een aangrijpend boek! Het gaat vooral over de jonge jaren van een jongeman met de naam Urbain Martien uit het Vlaamse Gent (of omgeving)
die heeft geleefd van 1891 tot 1981. De titel vertelt wie hij was: hij was
militair en kunstschilder. Kort voor zijn overlijden gaf hij zijn kleinzoon
Stefan (de schrijver van de roman) twee schriftjes met het verhaal van
zijn leven. Die schriftjes vormen de basis voor het monument dat Hertmans met het schrijven van dit boek (jaren later) voor zijn opa heeft opgericht.
De roman bevat prachtige verstilde passages waarin verteld wordt hoe
Urbain als kind op lange middagen bij zijn vader was in verschillende
kerkgebouwen. Zijn vader was namelijk kerkschilder en was veel bezig
met het restaureren van kerkelijke schilderkunst en met het schilderen
van fresco’s. Urbain wordt zelf later ook schilder. Stefan Hertmans - de
kleinzoon en schrijver dus - is werkelijk een meester in het voelbaar maken van kleuren, geuren en geluiden van rond het jaar 1900.
Een heel andere kant van het boek is de beschrijving van verschrikkelijke
periodes die Urbain (begin twintig is hij dan) aan het front meemaakt
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Lange dagen en nachten brengt hij door
in loopgraven. Hij is een gelovig mens en bidt dagelijks. Eindeloos, als een
robot (p. 227). Het ritme van het bidden helpt hem door aanvallen van
doodsangst heen, meer dan een onwrikbaar geloof. Zegt hij.
Wat een boek! – dacht ik regelmatig tijdens het lezen. Een aanrader. Te
koop bij Mensing’s Caminada. En te leen bij mij tot 20 februari.
Ten slotte
Een hartelijke en warme groet aan jou en u. Tur kos bon.
W. Lolkema.

Vanaf heden het oude emailadres niet meer
gebruiken!
Ter gedachtenis
Cornelis Willem Bakker
24 november 1925 – 27 november 2014
Kaya Kolonchi 6
Echtgenoot van Armida Matheeuws
Uit: 1 Timotheüs 6
Want wij hebben niets op de wereld meegebracht, wij kunnen er ook niets uit
meenemen.
Jij, mens van God: zet je hart op gerechtigheid, eerbied voor God, geloof, liefde,
volharding, zachtmoedigheid.
En het is God alleen die onsterfelijk is en die woont in een ontoegankelijk
licht… God: geen van de mensen heeft Hem ooit gezien of kan Hem zien –
Hem zij eer en eeuwige kracht ! Amen.
Een markante figuur op Curaçao, door velen gekend en gewaardeerd.
Dat was Cor Bakker. Als jonge jongen werd hij in Indonesië
geconfronteerd met bloedvergieten en vuile oorlog. Zijn blik op de
wereld werd ruim door al zijn reizen. Deze ervaringen hebben hem
gevormd. Verrijkt en vermoedelijk ook van binnen beschadigd.
Op Curaçao werd hij gelukkig met Armida. Veel is hen samen
geschonken: 55 jaar met elkaar, twee kinderen: Helen en Willem. Twee
kleinkinderen: Mahesh en Kiran. Het leven van Cor met de zijnen:
gelukkige familie- en vriendencontacten, lidmaat van de
Fortkerkgemeente, lid van de vrijmetselarij.
De zee intrigeerde Cor.
En bezig in zijn geliefde tuin werd hij door velen al op afstand herkend.
Hij bleef ruime interesses houden: in mensen, in het wereldgebeuren.
‘Lief…en maar zelden boos’. ‘Hij zal door iedereen erg gemist worden’.
En nu is zijn plek in de kring van geliefden leeg geworden. Niemand is
onsterfelijk.
Bij onze aankomst in en bij ons vertrek uit deze wereld hebben wij niets,
schrijft Paulus. Wie zich deze realiteit realiseert, wordt bescheiden en
ook mild naar medemensen toe. Al hebben we dan niets bij ons komen
en bij ons gaan, we zijn wel iets. Ja, we zijn zelfs heel wat….
Van een dubbel levensgeheim in mensen vertelt de apostel ons. Het
eerste en grootste is : Jij mens van God! Ja, dat ben je! In dat
basisvertrouwen mag je leven. Ik ben hier niet voor niets. En het tweede
(daaraan gelijkwaardig) is: Jij medemens! Dat ben je door De Stem die
jou op-roept: ’Zet je hart op gerechtigheid, liefde, volharding,
zachtmoedigheid’ – naast en gelijkwaardig aan: ‘Zet je hart op eerbied
voor God en op geloof’. Dat dubbele levensgeheim in jouw bestaan
hier: leven voor God en voor je medemens – anderen zullen het aan jou
kunnen zien. ‘Hem zij eer…’ schrijft Paulus tot slot. God eren doet een
mens in wat hij doet, in wie hij is. En nee, onsterfelijk zijn we niet – en
dat weten we ten diepste. En daarom is elk mensenleven hier zo uniek,
zo bijzonder, zo kostbaar. Wie in het leven van Cor iets herkend heeft
van dat dubbele levens-geheim dat God in zijn leven heeft gelegd, zal zich
Cor dankbaar blijven herinneren. De nagedachtenis van Cor zij velen tot
Zegen! Zoals de Eeuwige - geloofd zij zijn Naam! - Cor’s naam bij Zich
bewaart in een nieuwe, ongekende dimensie; omdat ook dit
mensenleven niet voor niets geweest kan zijn.
ds Rob van Buiren
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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
Zr. L. Felicia

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
Www.emmekerk.webs.com

Wijknieuws Emmakerk
Oud en Nieuw
Het is alweer een tijdje geleden dat het laatste nummer van VPG-Nieuws
is uitgekomen. In de afgelopen maanden vierden we het kerstfeest en
was er de jaarwisseling. Voor de kerk was het een bijzondere periode
met diensten en vieringen. De geboorte van Jezus Christus stond centraal. Nu zijn we een nieuw jaar ingegaan. Wat zal dit brengen? Dat weet
de Here God alleen. Wel mogen we weten dat we veilig bij Hem zijn en
dat Hij ons begeleidt.
Ook in de wereld is er veel gebeurd. In sommige landen in het Middenen Nabije oosten en Afrika worden christenen bedreigd. Ze worden
zelfs ook vermoord. Hun kerken worden verbrand. Of ze worden op de
vlucht gedreven. In steeds meer landen lijkt er een confrontatie te komen tussen christendom en islam. Dat zou niet moeten, want godsdienst
is er juist om vrede te brengen en geen oorlog. Laten wij in onze omgeving de boodschap van de vrede verspreiden en in verdraagzaamheid met
anderen samenleven. In onze gespreksgroepen komen deze thema’s vaak
aan de orde.
Ook in het nieuwe jaar wil onze wijkgemeente weer activiteiten
ontplooien. Ik noem u:
De gebedsgroep
Elke dinsdagavond komen we van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie. We bidden voor kerk en wereld, voor vrede en veiligheid, voor
liefde en tolerantie.
Belijdeniscatechisatie
Vanaf 24 februari is er weer belijdeniscatechisatie. We komen elke week
bijeen op dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur in de consistorie. We bespreken hier de belangrijkste onderwerpen van het christelijk geloof. U kunt
zich opgeven bij mij.
Bijbelstudie
Eens in de veertien dagen komen we bijeen voor de Bijbelstudie en wel
op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We bespreken
nog steeds het boek Handelingen en zijn nu ongeveer halverwege. We
houden ons bezig met de eerste gemeente: hoe heeft zij geloofd en geleefd? De data zijn: 12 en 26 februari en 12 maart.
Beknopte theologische cursus voor gemeenteleden
Eveneens eens in de veertien dagen is er een beknopte theologische cursus voor gemeenteleden.
We zijn hier nu vier jaar mee bezig en we naderen het einde. Het theoretische gedeelte van homiletiek (preekkunde) hebben we afgerond. Nu
gaan we de praktijk in. Enkele deelnemers zullen een preek maken die
dan besproken wordt. We komen bijeen op donderdagen van 19.30 tot
21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 19 februari, 5 en 19 maart.
Seniorenmorgen
Op maandag 9 februari a.s. is er weer een seniorenmorgen. We houden
die in de consistorie en beginnen om 9.30 uur. We lezen en bespreken
een Bijbelgedeelte, we zingen en bidden. Ook is er koffie en fris met wat
erbij. U bent van harte welkom. Dit geldt trouwens voor al onze activi-

767 6920
526 1566
528 9530
516 4919
690 8543
733 1609
516 7900

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

690 4665
522 0030
693 2612
767 5748
668 5785
868 0775

Ds. H. Végh

teiten!
Bij de diensten
Op 15 februari a.s. is er een gezamenlijke dienst met de Evangelische
Broedergemeente in onze Emmakerk. Ds. Clifton Walker en ik hopen
hierin voor te gaan. Wegens carnaval is de Maranathakerk van de EBG
op die zondag onbereikbaar. Fijn dat we elkaar op deze zondag weer
mogen ontmoeten. De dienst begint om 9.30 uur.
Op 22 februari is er om 11.00 uur een Papiamentstalige dienst o.l.v. zr.
Yvonne Isidora. De wijkkerkenraad wil weer starten met Papiamentstalige diensten, maar nu op een ander tijdstip dan voorheen. We hopen dat
er dan meer belangstelling zal zijn. Deze papiamentstalige diensten zullen
eens in de zes weken plaatsvinden.
Op 18 februari is het Aswoensdag. Dan begint de lijdenstijd of veertigdagentijd. In de veertig dagen vóór Pasen staan we in het bijzonder stil bij
het lijden van Christus voor de zonden van de wereld. Dit alles loopt uit
op zijn sterven (Goede Vrijdag) en opstanding, die we vieren met Pasen
(5 april).
Zangdienst
Op vrijdagavond 27 februari a.s. is er weer een zangdienst. We beginnen
om 19.30 uur in onze Emmakerk. Liederen kunt u opgeven bij mij.
Ambtsdragersdag
Op 21 februari wordt er opnieuw een ambtsdragersdag gehouden en wel
van 9.00 tot 12.00 uur in de Fortkerk. Het thema is: “Kerk en maatschappij”. Hierin komt de vraag naar voren: Hoe verhoudt de kerk zich
tot bedrijven en maatschappelijke instellingen? Inleiders zijn br. Richenel
Rhuggenaath en rev. Leander Warren. De vorige ambtsdragersdag moest
worden uitgesteld wegens ziekte van een van de inleiders.
Jubileum
Op zondag 25 januari j.l. stonden we stil bij het feit dat onze organiste/
pianiste, zr. Jeanette Kroes, vijftig jaar speelt voor de VPG. Een halve
eeuw! Voorwaar geen kleinigheid. We danken haar voor haar trouw en
inzet. Ze wil spelen voor de Heer. We wensen haar ook Gods zegen toe
voor de toekomst.
Onze zieken
In de maand november moest zr. Juliette Beeker-Lie Pak Tauw worden
opgenomen in het Sehos. Gelukkig konden de complicaties verholpen
worden en kon ze weer huiswaarts keren. Zr. Stella Beers-de la Paz
moest in die maand een oogoperatie ondergaan. Br. Walter van Hoop
moest vorige maand kort in het Sehos worden opgenomen wegens
ademhalingsproblemen. Br. Freddy Rhuggenaath werd onlangs opgenomen in het Adventsziekenhuis voor een ingreep. We wensen hen en alle
zieken Gods zegen toe.
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Beroep
In het vorige nummer van VPG-nieuws schreef ik dat collega Lolkema
een beroep in overweging had. Inmiddels heeft ons het bericht bereikt
dat hij dit heeft aangenomen. We feliciteren hem hartelijk hiermee. Aan
de andere kant vinden we het jammer dat hij ons eiland gaat verlaten. Hij
heeft veel betekend voor de VPG in de jaren dat hij hier heeft gestaan.
Dat geldt ook voor zijn vrouw. We willen hen bedanken voor alles wat
ze hebben gedaan. Ook wil ik ds. Lolkema bedanken voor de goede collegiale samenwerking. Op 1 maart a.s. hoopt ds. Lolkema afscheid te nemen. We wensen hem en zijn vrouw een fijne afscheidsdienst toe en
wensen hun Gods zegen op hun nieuwe werkplek: Krabbendijke, Rilland
en Bath in Zeeland (Nederland).
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complete verrassing toen ik – Jet dus - haar naar voren riep om haar in
het zonnetje te zetten.

Ik wens u allen Gods zegen toe.
Hartelijke groeten,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet
Jet Baank
De berg op, de berg af
Lieve mensen. Het jaar 2015 is alweer een maand oud, na al die mooie
feestdagen. Er is veel werk verzet door onze dominees, andere ambtsdragers, organisten en jeugdgroepen. Kortom: door veel leden van alle
(wijk-)kerken. We kunnen wel stellen dat ze een “berg” beklommen
hebben, afgedaald zijn en... nu weer op de grond staan. En werk is er nog
steeds. Dat zal ook altijd zo blijven. Danki Dios! Stel je voor zeg, dat er
ineens niets meer te doen zou zijn. Wat zou Korsou dan een saai eiland
zijn...
Spanning
Wat houdt ons steeds bezig? SPANNING (stress). Spanningen komen
van alle kanten op ons af en beroven ons soms van de broodnodige
slaap. We verlangen naar een uitweg en naar een gewoner leven; naar
rust om wat bij te komen van alle stress. We willen vrede. Tijd alleen met
God.
Spanning zal er altijd wel zijn. We schijnen te denken dat het op de een
of andere manier vanzelf wel zal verdwijnen. Maar dat gebeurt niet. Spanning berooft ons van vrede en gezondheid en laat ons ontmoedigd en
terneergeslagen in de kou staan. De kwestie is niet: “Waarom sta ik zo
onder druk?” maar “Wat moet ik doen met al die spanning die altijd
maar weer in me opkomt?”.
De apostel Paulus noemt ons “aarden vaten”. Als hij zijn eigen situatie
beschrijft, zegt hij: “In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om
raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde
geworpen, doch niet verloren”.
Maar diezelfde Paulus zegt ons ook: “Gij zijt niet van uzelf”. En ook dat is
waar. We hoeven onszelf niet in elk soort werk te storten en daarbij te
denken: “Ik ben van mezelf, ik doe wat ik wil”.
Speciale kerkdienst
Op zondag 25 januari jl was de Dividivischool te gast in de Emmakerk.
Ondanks de Ride, Swim en Walk for the Roses was de Emmakerk op die
zondag aardig vol. Het thema was: God is Liefde. Alles bij elkaar beleefden we een mooie en vrolijke dienst met veel kinderliedjes over de liefde. Daarna was er nog een gezellige drukte in de Flamboyant met een
grote lekkere taart, meegebracht door de Dividivischool.
Masha danki, Dividivi, voor jullie bijdrage aan de dienst. Tot de volgende
keer.
Jubileum
Onze zuster Jeanette Kroes was eind januari vijftig jaar bij de VPG. U
weet het allemaal: zij wil elke zondag en ook doordeweeks als er een
dienst is, haar Heer dienen als organist en pianist. Met haar vingers, dus!
Jeanette heeft ooit aan ds. Hans Végh verteld wanneer ze met dit werk is
begonnen. En zoiets onthouden wij. Maar toch was het voor haar een

Afscheid
Aan iedere periode komt een eind. Zo is het ook hier op het eiland met
ds. Wim Lolkema en zijn echtgenote Marjan Lolkema. Op 12 maart vliegen ze weg naar een andere plek die de Heer voor ze heeft uitgezocht.
Het ga jullie supergoed op jullie nieuwe plek, Wim en Marjan. Tur kos
bon!! Wij blijven achter, we zullen jullie missen, vooral die vrolijke en
smakelijke lach van ds. Wim. Masha Danki pa tur kos!!
Jongelui
Jullie zitten in de tweede en belangrijke helft van het schooljaar. Jullie
gaan nu richting je overgang. Of wordt het (vervelend genoeg) zitten blijven? Laat dat niet gebeuren, jongens en meisjes. Pak gelijk aan en houd
je huiswerk elke dag bij, dan komt het zeker goed. Eerst mag je nu werken voor het paasrapport.
Zieken en Bejaarden
Br. Walter van Hoop beleefde de jaarwisseling in het Sehos. Gelukkig
mocht hij daarna naar huis en kon hij zijn verjaardag op 8 januari gezellig
thuis vieren met zijn vrouw Norma en zijn familie.
Freddy Rhuggenaath is alweer druk bezig met VPG-Nieuws, maar hij
heeft wel in januari vanaf woensdag de 21e tot zaterdag de 24e in het
Sehos gelegen.
Safeya Kasteneer, gaat het alweer? Ook jij moest even het ziekenhuis in.
En O. Fons, ook met u is er het één en ander gebeurd; we denken aan je
hoor. En hoe gaat het met alle chikungunya-patienten? Met die dikke en
pijnlijke enkels en polsen? Kunnen jullie de blikken bruine bonen alweer
zelf opendraaien en zelf uit bed komen zonder pijn? Ik hoop het van harte.
Lieve mensen, we denken aan jullie allen in onze gebeden.
Een kleindochter
Misschien heeft u me gemist in november en december, tijdens de festiviteiten. Ik was in Hoofddorp (NL) bij mijn kinderen, bij mijn zoon en zijn
gezin. Op 26 november werd Jula Marike Sientje geboren, mijn derde
kleinkind. Puur genade is het: een gezond en gaaf kind te mogen ontvangen van de Heer.
Ten slotte
Lieve mensen, nogmaals Bendishon i Salu voor 2015.
Heer, blijf dicht bij ons,
ga stap voor stap ons voor;
dan zijn wij gerust en
veilig volgen wij Uw spoor.
Ook in 2015 staan de deuren van Emma open, ook voor u.
Wij begroeten u graag!
Namens de wijkkerkenraad, Jet Baank.
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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 welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

Van de voorzitter
Lia Vliegenthart
Bed, bad en brood…
Deze uitspraak slaat op de opvang van vluchtelingen. In de nieuwste
uitgave van het blad Diakonia staat een korte uiteenzetting over de
inspanningen - vooral gedaan door de Protestantse Kerk in Nederland,
die als ‘gebundelde diaconale energie’ zich inzette en inzet voor de
opvang van de uit hun land verdreven mensen. Het uitgangspunt is: Er
onvoorwaardelijk zijn voor een medemens in nood. Het heeft twee jaren
geduurd voordat de klacht die men bij het Europees Comité had
neergelegd om deze mensen op te vangen, werd behandeld. Enkele grote
steden hebben na de uitspraak op 10 november al extra bedden
beschikbaar gesteld. U begrijpt wel dat er ook veel weerstand zal zijn
tegen deze uitspraak. Zie: www.kerkinactie.nl/bedbadbrood.
Ook in Nederland zijn er veel mensen die op hulp wachten. Vragen
zoals: “Zijn alle vluchtelingen wel vluchtelingen?” “Zijn het geen mensen
met geld die nu geholpen worden?” “Waar blijft de hulp voor onze
eigen mensen die ook op zoek zijn naar ander onderdak en acute hulp?”
“Waarom moet het bij ons op de stoep?” “Waarom moeten onze eigen
kinderen zolang op huisvesting wachten?” Dit klinkt en is allemaal heel
dubbel. De eerste gedachte die bij mij opkomt is: fijn dat al deze mensen
geholpen kunnen worden! Ineens kan er toch veel meer als er
medewerking is vanuit de Gemeentes. Men is sneller geneigd om samen
te werken.
De vraag is natuurlijk wel of de vluchtelingen allemaal eerlijk zijn. Laten
wij hen het voordeel van de twijfel gunnen. Op zeker moment wordt het
kaf echt wel gescheiden van het koren. En hoe zit het op ons eigen
eiland? Hoe staat het hier met opvang van mensen in nood? Wordt er
wat voor hen gedaan? Kunnen ze terugvallen op hulp, hetzij vanuit de
overheid of vanuit instanties die acute hulp willen aanbieden? Het is
jammer dat instanties vaak niet samenwerken. Een ieder heeft haar/zijn
eigen administratie. “Ik weet wel wat ik doe, maar voor een ander kan ik
niet instaan.”
Het stukje wat wij als diaconie hier op het eiland doen, is maar een
druppel op de groeiende plaat. (Maar wat is die druppel belangrijk! –
red.) Wij krijgen hulpvragen en bekijken wat wij kunnen betekenen met
de middelen die wij via collectes en donaties krijgen. De
voedselpakketten die maandelijks door de diaconie worden ingekocht en
uitgedeeld, worden betaald uit de opbrengsten van de diaconiecollectes
vanuit de drie VPG-kerken. Kosten per maand: tussen de 2600 en 2800
gulden. U begrijpt dat wij maandelijks dit bedrag via de zondagse
collectes niet halen. Gelukkig kunnen wij dit nog even volhouden dankzij
donaties en giften.
In december kregen de ontvangers een kerstpakket als extra “toetje”!
Wij weten allemaal wat de dagelijkse boodschappen op het eiland
kosten. Gelukkig zijn in de maand december alle deurcollectes bestemd

voor de kerst- en voedselpakketten. Natuurlijk zijn wij zeer verheugd dat
de collecte van de kerstnachtdienst wordt besteed aan de
kerstpakketten. Dit jaar was de opbrengst van de collecte in de
kerstnachtdienst Nafl 3530,00. Dit bedrag dekte bijna alle uitgaven voor
de kerstpakketten. Onze dank is groot! Dankbaar kijken wij terug op de
bijdragen van alle bezoekers van de kerstnachtdienst. Dus Masha Masha
Danki, Tur Hende!
Wij willen ook een ieder bedanken die ons werk het afgelopen jaar heeft
gesteund. Af en toe krijgen wij donaties. Wij hebben van een
accountantskantoor op Curaçao 3000 Nafl mogen ontvangen voor
hoognodige reparaties aan een nagenoeg onbewoonbaar verklaarde
woning. Een geweldige geste, waarvoor onze welgemeende dank. Zo
komen er af en toe van die onverwachte giften binnen waarmee wij erg
blij zijn. Zo blijven wij onze zegeningen tellen! Wij doen ons best om het
geld zo goed mogelijk te besteden.
Tegelijkertijd willen wij er ook op letten op welke manier de hulpvragers
hun eigen aandeel kunnen leveren. Zo blijven wij helpen waar geen
helper is, maar we vergeten ook niet te letten op de inbreng van de
hulpvragers zelf. Vergeet niet: als je met je rug tegen de muur staat,
word je labiel. Je weet niet meer op wie je kunt terugvallen. Je raakt het
vertrouwen in de mensheid kwijt.
Hulp krijgen uit een onverwachte hoek maakt mensen weer blij. En ons
als diakenen natuurlijk ook! Al uw bruikbare en schone kleding, huisraad,
schoeisel enz. blijven welkom. Wij zorgen dat alle spullen goed terecht
komen. Er is een mogelijkheid dat wij dit jaar nog een bazaar gaan
organiseren, alles ten behoeve van de diaconie. Want alle beetjes helpen!
Nogmaals mijn hartelijke dank voor al uw steun in het afgelopen jaar. Wij
beginnen dit nieuwe jaar met vernieuwde diaconale energie omdat
diaconale visie een geweldige steun in de rug blijft om te helpen waar het
nodig is. Mogen wij blijven rekenen op uw hulp en bijdragen? En heeft u
suggesties: daar staan wij ook voor open. Dat houdt dit belangrijke werk
levend!
Lia Vliegenthart

Het emailadres van het kerkelijk bureau is gewijzigd
in:
info@vpg-curacao.com
Vanaf heden het oude emailadres niet meer gebruiken!

Kerk en Jeugd
Jeugdraad:
Zr. F. Da Costa Gomez , tel. 526 1566
Zr. W. Kwintenberg
Ds. W. Lolkema
Zr. L. Sampson
Bo-anne Bos
Luna van der Bunt
Egmund Valks

Wie gaat
de jeugdrubriek
verzorgen?
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Beroepingswerk

André Lorier
lid wijkkerkenraad Fortkerk en voorzitter beroepingscommissie
De voorganger van de wijkgemeente Fortkerk gaat binnenkort terug
naar Nederland en dat heeft grote gevolgen voor ons allemaal. De belangrijkste taak is nu om zo snel mogelijk een nieuwe predikant te zoeken. Daarvoor is een aantal acties in gang gezet.
De wijkkerkenraad van de Fortkerk heeft snel gehandeld toen het vertrek van ds. Lolkema en zijn vrouw definitief bekend werd. Er is de afgelopen tijd al een beroepingscommissie actief voor het zoeken van een
jeugdpredikant. Op aangeven van die commissie en de Centrale Kerkenraad is besloten om de op te richten beroepingscommissie voor de Fortkerk nauw te laten samenwerken met de commissie voor de jeugdpredikant. Zo kan er geprofiteerd worden van draaiboeken die opgesteld zijn
en contacten die gelegd zijn.
Als leden van de Fortkerk-beroepingscommissie zijn door de wijkkerkenraad voorgedragen: Iliana Pasman, Wilma Kwintenberg, Johan van Eenennaam en André Lorier (allen vanuit onze wijkgemeente). Vanuit andere
geledingen zijn voorgedragen: Farida da Costa Gomez (Emmakerk), Desta Nisbeth (Ebenezer Church) en ds. Hans Végh (consulent en vertegenwoordiger van het Ministerie). Vooruitlopend op de formele benoeming door de Centrale Kerkenraad is de beroepingscommissie in deze
samenstelling in januari al bij elkaar gekomen, tezamen met de al bestaande beroepingscommissie. Daarnaast heeft de wijkkerkenraad een profielschets geschreven en vastgesteld. Deze treft u elders in deze uitgave van
VPG-Nieuws aan, zie p. 16.
Omdat de zoektocht naar een opvolger van jeugdpredikant Wouter Smit
niet vlot verloopt, is er nu besloten tot een advertentie voor beide vacatures in het bekende Nederlandse kerkelijke blad “Kerkinformatie”. Hopelijk lukt het ons als VPG om in het maart-nummer beide vacatures onder de aandacht te brengen van vele dominees van de Protestantse Kerk
(PKN). Ook is er regelmatig contact met het zogenaamde Mobiliteitsbureau van de PKN en is er deelgenomen aan een “dominee-date” in het
Dienstencentrum in Utrecht door de heer Wim Kleijne (een nauw bij de
Fortkerk betrokken persoon die in het verleden deel uitmaakte van de
hoorcommissie die in Nederland actief was).
Voor ons als gemeente heeft het vertrek van ds. en mw. Lolkema natuurlijk grote gevolgen. “Fortkerk Levend Monument” verliest een grote
trekker van al het werk dat daar is uitgebouwd de afgelopen periode.
Voor Wim en Marjan zelf is de verandering natuurlijk ook heel groot,
weg van Curaçao, terug naar Nederland en dichter bij de kinderen. De
wijkkerkenraad van de Fortkerk heeft een afscheidscommissie ingesteld
die het afscheid op zondag 1 maart voorbereidt samen met de dominee.
In die commissie zitten verder: Krijnie Wout, Esther & Pieter-Jan van
Roon en Lia Vliegenthart. Dit alles is erop gericht om op een mooie en
respectvolle manier afscheid te nemen van ds. en mw. Lolkema: in dankbaarheid voor de afgelopen jaren dat zij in ons midden en op nos dushi
Korsou werkzaam waren. Vanaf deze plaats wil ik beiden graag van harte
bedanken voor hun betekenisvolle bijdrage aan de VPG en onze gemeente in het bijzonder.
Laten we elkaar zo goed mogelijk helpen om de vacante periode door te
komen. Wat kunt u doen?

Als u namen weet van mogelijke opvolgers kunt u die noemen aan
ondergetekende.

Het aantal beschikbare predikers op Curaçao en preeklezers in de
Fortkerk is vrij beperkt. Bent u op de hoogte van een dominee die
op het eiland verblijft voor vakantie en die zou kunnen voorgaan in
de Fortkerk, dan horen wij dat graag van u.

Naast onze vaste organist Luutsen de Vries - die na het vertrek
van pianist ds. Lolkema als enige muzikale begeleider overblijft kan de muzikale ondersteuning van de wekelijkse eredienst uitbreiding gebruiken. Ook daar geldt: als u namen weet van mensen die
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de diensten muzikaal kunnen begeleiden, meld het ons als kerkenraad.
Ten slotte en niet onbelangrijk: wilt u de beroepingscommissie, de wijkkerkenraad en ons als gemeente in uw gebed gedenken?

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

hanco.de.lijster@gmail.com
krijniewout@hotmail.com
destanisbeth@yahoo.com
faridadcgomez@hotmail.com
w.lolkema@gmail.com
korabrivo@hotmail.com
jas.vegh@gmail.com
Lorier.kooi@gmail.com
vlieglia@gmail.com

510 4753
513 8909
520 3015
526 1566
747 0691
767 6920
737 3070
661 6339
685 2479
525 3338

Van de praeses
Hanco de Lijster
Goede voornemens
Wie maakt ze niet aan het begin van het nieuwe jaar? Zo ook voor 2015.
Veel goede voornemens zijn echter al gesneuveld en zo gaat het helaas
vaak... We willen graag beter doen; en “slechte” en ongezonde gewoontes achter ons laten. Maar gewoontes zijn voor ons vaak moeilijk te veranderen. Daar zijn het gewoontes voor. Als ik zo links en rechts hoor
dat er weer een goed voornemen is gesneuveld…, en als ik mezelf erop
betrap dat dit met één van mijn eigen goede voornemens is gebeurd, dan
denk ik weleens aan wat mijn moeder vroeger met een glimlach placht te
zeggen: “De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens”.
En hoewel er vele mooie plannen sneuvelen, blijf ik ze toch ieder jaar
weer maken, die voornemens. En ik hoop dat u en jij dat ook blijft doen.
Er zal altijd wel een aantal overeind blijven.
Vacatures
We hebben binnenkort, wanneer ds. Wim Lolkema samen met Marjan
half maart ons eiland verlaat en weer teruggaat naar het koude, grauwe
en natte Nederland (ik heb echt met ze te doen hoor ), als VPG twee
vacante predikantplaatsen. Elders in deze editie kunt u lezen dat we met
twee beroepingscommissies onze uiterste best doen om beide vacatures
in te vullen.
Afscheid
Daar houd ik niet zo van. En ik stel het meestal dan ook zo lang mogelijk
uit. Begin maart verschijnt er weer een uitgave van VPG-Nieuws. Daarin
zal ik van Wim en Marjan afscheid nemen. Wel erg jammer dat ze teruggaan.
Bijbel- en gespreksgroepen
Ondertussen gaan we ook in 2015 door met kerk-zijn. Steeds vaker ervaar ik in gesprekken tijdens bijbelstudie-bijeenkomsten en in gespreksgroepen (zoals de GemeenteGroeiGroep) hoe belangrijk het is om als
gemeentelid aan zulke activiteiten mee te doen. Tijdens deze samenkomsten krijgen de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen en hun
visie te geven op het geloof en de Bijbel. Uit reacties blijkt vaak dat men
er behoefte aan heeft om te weten en te begrijpen. En vooral om met
elkaar over Bijbel en geloof te praten. Maar ook gaat het tijdens zulke
bijeenkomsten over de vraag hoe we aan de boodschap van God invulling kunnen geven in ons dagelijks leven; hoe we kunnen leren om gedurende onze dagen een relatie te hebben met God onze Vader. Speciaal
ook in de omgang met onze medemens. Horen we dat dan niet tijdens
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de eredienst? Dat mag ik hopen, maar tijdens de diensten is het niet gebruikelijk om uitleg te vragen over onderwerpen die niet direct duidelijk
zijn.
Ik raad u en jou dan ook van harte aan om deel te nemen aan deze groepen. Alledrie onze wijkkerken bieden ze aan. De GemeenteGroeiGroep
die eens in de twee weken bij mij thuis plaatsvindt, richt zich op leden
van de drie wijkgemeentes en op geïnteresseerden die geen lid zijn van
de VPG. De helft van deze groep bestaat momenteel uit niet-VPG-leden.
Diaconie
Ook dit jaar gaat onze diaconie verder met haar werk voor de zwakkeren in onze maatschappij. Wilt u en jij haar gedenken in gebed? Geef ook
dit jaar met een gul hart wanneer het collectezakje met de “D” erop
langs komt. De diaconie heeft uw steun hard nodig om haar taak te kunnen uitvoeren. Hartelijk dank daarvoor.
Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.
Hanco de Lijster, tel. 510-4753

Kerkvoogdij
De kerk is van blijvende waarde

Voorzitter: Andre Lorier (a.i.)
Fortkerk: André Lorier, Joop Snel, Erik
Groeneveld
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder,
Elma Velgersdijk
Ebenezer church: Franklin James, Kenneth
Bremer
Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken
naar één van de rekeningen van de VPG:

enkel nieuws te melden over de formalisering van het contract van ds.
Lolkema. Gezien zijn aanstaande vertrek lijkt dit punt bovendien geen zin
meer te hebben, hij heeft dan bijna vier jaren hier gewerkt zonder formeel contract. Er is intensief contact met de overheid over die terugkeer, wat (wederom) met de nodige obstakels gepaard gaat. Ook worden er nog steeds pogingen ondernomen om de kosten voor de terugreis van ds. Smit van anderhalf jaar geleden door de overheid vergoed te
krijgen.
Het dossier Oranjestraat 115 is opgelost. Jaren geleden is de pastorie
verkocht, maar er is toen iets fout gegaan en op papier (en dus bij het
Kadaster) is de Obed Anthony Hall verkocht. Compleet met een later
gevestigd hypotheekrecht kunt u zich voorstellen wat een lastige klus dit
is geweest. Maar gelukkig is sinds half december 2014 iedereen weer formeel eigenaar van zijn eigen gebouw. Met veel dank aan Joop Snel die dit
met veel geduld tot een goed einde heeft gebracht.
De Kerkvoogdij heeft van de Jeugdraad de financiële overzichten mogen
ontvangen m.b.t. Church Camp en de baaidag op Daaibooi. Met waardering is kennis genomen van het feit dat er geen geld van de VPG nodig is.
Beide activiteiten zijn met sponsors en uit eigen middelen gefinancierd.
De secretaris van de Kerkvoogdij was aftredend en herkiesbaar op de
eerste vergadering van het nieuwe jaar. Aldus blijft Elma Velgersdijk secretaris, waar we blij mee zijn. De voorzitter van de Kerkvoogdij was
aftredend en niet herkiesbaar op de eerste vergadering van het nieuwe
jaar. Er zijn geen kandidaten opgestaan waardoor ondergetekende nu
verdergaat als voorzitter-ad interim. Dit punt zal in de maart-vergadering
opnieuw op de agenda gezet worden, om te bezien hoe verder.
Met het bovenstaande hoop ik u enig inzicht te hebben gegeven in wat er
onder andere speelt bij de Kerkvoogdij en ik besluit met mijn gebruikelijk vraag aan u: geef om uw kerk.

Voor u en jou gelezen

MCB: 90091204
o.v.v. kerkelijke bijdrage

Geef om uw kerk

Wat doe ik met mijn talenten?
Mw. Lia Vliegenthart

André Lorier
Deze editie van VPG-Nieuws verschijnt in februari. Dat betekent dat het
jaar 2015 alweer een maand oud is. Hierbij willen wij u oproepen uw
kerkelijke bijdrage over dit jaar te voldoen. Graag zien wij uw bijdrage
tegemoet op onze bankrekening (zie de koptekst van deze bijdrage). Met
enige regelmaat wordt ons gevraagd wat een ‘redelijke’ bijdrage is. Maar
wat u kunt missen voor de kerk weet u zelf het beste. De VPG heeft
velerlei leden en daarbij is sprake van grote inkomensverschillen. Het is
daarom moeilijk om een gemiddelde bijdrage als indicatie te melden.
Misschien mogen wij als leidraad aan u doorgeven wat er de afgelopen
jaren is gegeven aan Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Eén derde van de
betalende leden droeg op jaarbasis tussen de 0 en 200 ANG bij aan VVB.
Een tweede groep, ruim één derde van de betalende leden, betaalde op
jaarbasis tussen de 200 en 400 ANG. Van de resterende 33% van de leden gaf 21% tussen de 400 en 800 ANG op jaarbasis en de laatste 12%
droeg meer dan 800 ANG bij (de meesten van deze groep zaten overigens op of boven de 1.000 ANG). Dit als indicatie naar u toe wat de
hoogte van de bijdragen is geweest. Gaat u voor uzelf na wat u kunt missen. Uw bijdrage zien wij graag tegemoet in jaarbijdragen of per kwartaal.
Dat maakt het werk voor het Kerkelijk Bureau namelijk lichter. Maar
met een maandelijkse ‘standing order’ zijn wij natuurlijk ook zeer verheugd. Tevens willen wij u in overweging geven uw vaste standing order
dit jaar iets aan te passen. Alles wordt duurder, ook voor ons als kerk.
Een verhoging met enkele procenten wordt dan ook zeer gewaardeerd
en kan met vele kleine beetjes net het verschil maken.
De Kerkvoogdij is de afgelopen periode druk doende geweest om de
vele dossiers die op haar bordje liggen op te lossen. Er is helaas geen

Wat doen wij hier met de talenten die God aan ons heeft toevertrouwd?
Is ’t hart vervuld van Jezus’ liefde of laat Zijn dienst en werk ons koud?
Eens komt de dag dat hij zal vragen, wat door een ieder werd gedaan
met de talenten ons gegeven. Zal ik beschaamd voor Jezus staan?
Heb ik ’t talent in d’aard begraven of heeft het rente opgebracht?
Deed ik met wat God had gegeven, wat door Hem van mij werd verwacht?
Heer Jezus, leer mij trouw gebruiken wat God aan mij geschonken heeft,
opdat het Gods doel mag bereiken en eens de volle rente geeft.
(Gedicht van N.C. Otgaar, uit de bundel “Bemoediging”)
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Restauratie Fortkerk
Wat kunt u doen?
Tel. +5999-461-1139 Fax +5999-465-7481
info@vpg-curacao.com
P.O. Box 4194; Willemstad, Curaçao
KvK nr. 132076
bankrekening MCB 26392809

Restauratie Fortkerk: u als gemeente bent aan zet!
De Fortkerk is dringend aan een renovatie toe van het dak en de muren.
Bij stevige regenval is het dak lek en dit veroorzaakt elders in de kerk
verf die afbladdert, zout dat de muren aantast en hout dat wegrot. Zoals
al vaker aan u gemeld op deze plaats is de Stichting Behoud Fortkerk
druk bezig om concrete plannen te realiseren voor een dakrenovatie.
Dat zou de grootste problemen van dit moment (vocht en aantasting
door zout) moeten verhelpen.
Op basis van voorlopige offertes eind vorig jaar kwamen wij uit op een
totaal bedrag van ANG 550.000 dat nodig is. Tijdens de detail-uitwerking
door onze architect zijn er recent vijftien extra aandachtspunten bij gekomen. Deze punten zijn aan de bouwondernemer aangeboden en wij
wachten de consequenties voor de kosten hiervan af. Aan de andere
kant is de Euro recent fors in waarde gedaald waardoor de aanschaf van
dakpannen waarschijnlijk goedkoper zal uitvallen.
Eind november is een honderdtal bedrijven en particulieren benaderd
met de vraag om ons financiëel te ondersteunen bij het realiseren van
bovenstaande plannen. Hier wordt positief op gereageerd. Begin december kwamen de eerste bedragen binnen en ondertussen mogen wij redelijk tevreden zijn over dit resultaat.

15

Joodse films
Op zondagavond (en -middag) 4 januari beleefden we een mooie extra
filmavond in de ambtswoning van de Synagoge. Chazzan Avery Tracht
vertoonde twee maal de bijzondere film Left Luggage. Hierin speelt de
bekende Nederlandse acteur Jeroen Krabbé een belangrijke rol. Hij was
die middag en avond persoonlijk aanwezig bij de vertoning. Dat was heel
bijzonder. Hij gaf toelichting en gaf ons een kijkje in de dagelijkse
werkelijkheid van het maken van de opnamen voor zo’n film.
Elke maand is er op minstens één woensdagavond een joodse film te zien
in de ambtswoning van de Synagoge aan de Gladiolenweg 4. Chazzan A.
Tracht is de gastheer. Men begint om half acht. Er zijn verschillende
versnaperingen aanwezig. Een vrijwillige financiële bijdrage wordt op prijs
gesteld. De eerstvolgende filmvertoningen zijn op woensdagavond 11
februari en op zondagmiddag 15 februari, aanvang vijf uur. De chazzan
vertoont dan resp. de films Max en Marjorie Morningstar.
De film Marjorie Morningstar behoort tot de categorie Golden Oldies.
Deze films hebben een bepaalde geschiedenis of zijn bijzonder door hun
ouderdom. Ze hebben hoge kwaliteit! Het vertonen hiervan gebeurt
ook in de ambtswoning aan de Gladiolenweg en wel op de zondagmiddag
om vijf uur.
De filmavonden in de komende tijd op woensdagavond zijn op 11 en 25
maart, 8 en 29 april, 13 mei en 10 juni. De Golden Oldies-vertoningen
op zondagmiddag zijn op 15 en 29 maart, 12 april, 3 mei en 17 mei.
Als u meer concrete informatie wilt, kunt u mij een E-mail sturen. U
ontvangt dan digitaal het complete overzicht met titels van en
toelichtingen bij de films t/m 10 juni.
Avery Tracht heeft een zeer goede smaak qua filmkeuze, dus van harte
bij u / jou aanbevolen. (wl = w.lolkema@gmail.com)

Daarnaast is er een prachtige folder ontwikkeld om de sponsoring te
ondersteunen. Honderden van deze folders zijn na afloop van de kerstnachtdienst op het Fortplein en op Eerste Kerstdag in de Fortkerk zelf
uitgedeeld. De reacties hierop zijn vooralsnog niet zoals wij die ons
voorgesteld hadden: eind januari hadden welgeteld drie pastorale eenheden geld bijgedragen. Dat hadden wij anders gehoopt en verwacht.
De werving schiet dus op, maar we zijn er nog niet. Zodra wij een bepaalde grens overschrijden kunnen we tevens een beroep doen op Monumentenfonds voor het verkrijgen van subsidie. Maar voor het zover is
bent u aan zet: gaat de Fortkerk u aan het hart en wilt u een bijdrage
leveren aan het broodnodige onderhoud? Dan hopen wij op uw ruimhartige bijdrage. U kunt giften (laten) storten op de MCB-bankrekening
26392809 ten name van Stichting Behoud Fortkerk. Als u vanuit Europa
geld wilt overmaken kan dat natuurlijk ook. Curaçao doet niet mee aan
het hele IBAN-gebeuren, dus u moet net zoals voorheen kiezen voor
een wereldbetaling. De SWIFT code van MCB is: MCBK CWCU.
Wij rekenen op uw steun in deze laatste fase van de sponsoring!
André Lorier
Kerkvoogd Fortkerk

Het emailadres van het kerkelijk bureau is
gewijzigd in:

info@vpg-curacao.com
Vanaf heden het oude emailadres niet meer
gebruiken!

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen
met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

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

Coming soon

Wiskundebijles

Mozaïek workshop door Lia Vliegenthart

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

U kunt zich al aanmelden!

vlieglia@gmail.com; 525 3338
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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.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
Pianist / Organist gevraagd
Bent u pianist....., organist?
Wilt u misschien het koor Forti Kantando van de Fortkerk
begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn op
woensdagavond
van 19.45 - 22.00 uur in de
Fortkerk.
Meer informatie ?
Tel: 737 5642 en 520 3015.

vlieglia@gmail.com; 525 3338

De Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao, met drie wijken en
drie kerkgebouwen, heeft een vacature voor een predikant voor wijk II
(Fortkerk). Tot deze wijk behoren 650 à 700 pastorale eenheden waarvan een kleine 100 mensen met enige regelmaat de kerkdienst bezoeken.
Wij zoeken een

fulltime Predikant (v/m)
geen schaap met vijf poten, maar een herder die zich van harte vanuit
Gods kracht wil inleven in en inzetten voor onze multiculturele Caribische en Zuid-Amerikaanse samenleving. Onze gedachten gaan uit naar
een predikant die:


Geef om uw kerk!
De actie Kerkbalans: maak uw
vaste vrijwillige bijdrage over
2014 en 2015 over op
MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar
en uw naam of betaal contant op
het kerkelijk bureau.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫







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
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

(ook op bestelling)



voorgaat in de wekelijkse eredienst in de Fortkerk (en af en toe
ook in de andere twee wijkgemeenten, waarvan er één Engelstalig
is) en daarbij op zoek is naar inspirerende vertaling van Gods
woord naar de dagelijkse praktijk
die een scherp beeld heeft van de samenleving waarin we het
evangelie horen en die de wekelijkse preken daarop wil afstemmen
die midden in de kerk staat en daardoor in staat is om veel gemeenteleden geestelijk te bereiken
mensen weet aan te spreken voor wie de kerk geen vanzelfsprekendheid is
minimaal vier jaar ervaring heeft in een gemeente, bij voorkeur
een PKN-gemeente
zich met warme belangstelling inzet voor het pastorale werk onder ouderen en jongeren
goed kan omgaan met de multiculturele en pluriforme aard van de
gemeente
goed kan functioneren in teamverband (samen met twee collegapredikanten, een jeugdpredikant en twee hulppredikers)
een redelijke beheersing heeft van het Engels en een bereidheid
heeft om zich te verdiepen in het Papiamentu

Wij bieden:

een enthousiaste kerkenraad waarmee het goed is samen te werken

een zeer pluriforme wijkgemeente, met tevens een sterke gerichtheid op toeristen

een Curaçaos overheidssalaris met secundaire voorzieningen zoals
ziektekosten en pensioenvoorziening

een mooi historisch kerkgebouw dat in 2019 een kwart millennium bestaat en dit jaar gerestaureerd wordt

een werkplek waar iedere dag de zon schijnt

een woon- en werkomgeving die fors afwijkt van de gebruikelijke
Nederlandse situatie

een werkomgeving (Willemstad/Curaçao) die veel voorzieningen
biedt zoals basis en voortgezet onderwijs dat gekoppeld is aan het
Nederlandse onderwijs systeem, een ziekenhuis en vele op Nederland georiënteerde winkels
Bent u geïnteresseerd?
Als u zich in de profielschets herkent en een beroep (en emigratie) in
overweging wilt nemen is op verzoek een uitgebreider informatiepakket
beschikbaar. Daartoe kunt u zich wenden tot de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer André Lorier (mailadres:
lorier.kooi@gmail.com). Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae
kunt u ook naar voornoemd adres zenden.

