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Rev. L. Warren
Christian Ethics/Morality and Social Responsibility:
Ethics or morality has to do with the question of
right and wrong, good and evil and sin and virtue. It
enquires into humankind’s ethical or moral nature
in order to discover what are humankind’s responsibilities and the means by which those responsibilities may be fulfilled or satisfied. Like other human
enterprises, ethics or morality quests after the
truth but unlike other human enterprises ethics or
morality concerns itself with what humankind ought
to do in the light of the truth found or uncovered.
This makes ethics or morality not only objective
but also prescriptive in character.
Personal and social ethics.
At this juncture, it would be useful to distinguish
between personal ethics and social ethics which
are so closely intertwined as to be interchangeable,
and in truth defies any real effort
at differentiating them. This having been said, however, social
ethics or morality specifically
speaking deals with the ethical or
moral considerations that relate
to humankind’s corporate identity, as we form associations and
establish societal policies, while
personal ethics or morality deals
specifically with the ethical or
moral considerations that relate
to the individual’s private identity. This distinction
contrived as it may appear, is so to make the point
that ethics or morality involves not simply how one
person relates to others, but how groups associate
in order to act responsibly.
Three categories.
As a subject matter of enquiry, ethics or morality is
usually arranged in the three categories of Philosophical Ethics, Theological Ethics and Christian Ethics. Philosophical Ethics deals with human responsibility from what can be known by natural reason
and in respect to temporal or transitory or earthly
existence. Theological Ethics deals with what may
be gained from the alleged or claimed insight of any
religious community regarding this life and the life
to come. Christian Ethics is that aspect of theological ethics which enquires into the Christian belief
system and resultant behavior or conduct. It deals
with the broad questions of “what?”; from the

point of view of ethical or moral agency and action;
it means to live as a Christian, exploring issues of life
such as honesty, justice, the sanctity of life, sexuality,
truth-telling and a host of other such issues. As
such it dialogues with questions addressing methods
of ethical or moral discernment, the definitions of
good and evil, right and wrong, sin and virtue
(admirable quality or trait e.g. righteousness) and the
goal; aim, end, objective or purpose; of the Christian
life.
Old Testament.
From the dawn of human existence, human beings
have found directions for daily life from the evidences of the context within which they dwelt, and
Adam and Eve were no strangers to this fact. In recognizing the Old Testament as Christian Scripture,
the Church adopted some embarrassing and troubling ethical or moral precedents:
burning of witches, the poisoned
trial cup, family punishment, polygamy, concubinage and much violence and war. However, in like
manner the Church also became
heir to a vast wealth of ethical or
moral instruction, warning, example, high inspiration and ethical or
moral faith that have immeasurably
increased Christianity’s ethical/
moral resources. Chief among the
gains was undoubtedly the theocratic foundation of
ethics as the will of God who is holy, faithful, good
and based upon what God had already done as
Creator and Redeemer of his people, enshrined in
the Decalogue (10 commandments). The Decalogue
itself is a rather remarkable ethical document which
embraces a dual code of religious and social duties,
bringing both areas of worship, prohibition of idols,
the oath, the sacred day, and the filial piety on the
one hand and the sanctity of life , marriage, property, truth, and desire on the other hand under direct divine authority. This ethical development was
in a context where capital offences were numerous
and slavery was accepted even as concern for equity
and piety had begun to affect social life. Deuteronomy emphasized a humanitarian spirit, a liberality,
sympathy and inward holiness (“Thou shalt love the
Lord thy God,” 6:5). The prophet Amos made ethics
essential to Israel’s relation to God, and his morality
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was pure, self-disciplined, passionately defensive of the poor and oppressed, passionately opposed to cruelty, deceit, luxury, and selfishness.
The prophets Ezekiel, Isaiah, Jeremiah and Micah, all espoused an ethical
character consonant with that of Almighty God who for them was the
author and guardian of the moral way, desiring all humankind to do
justly, love mercy and walk humbly with their God (Mic. 6:8).
New Testament.
In the New Testament era, the ethical tradition was continued by John
the Baptist who called for purity, righteousness, honesty and social concern. Ethical consideration and action was taken to a whole new level by
Jesus who from Judaism emphasized ethical monotheism, social conscience and relation of religion to morality while rejecting the tendency
to self-righteousness, the hard external legalism, the nationalism, the cultivation of merit and the failure to differentiate ritual from morality. Jesus
further stressed the demand for righteousness making the connection of
mind and motive behind behavior or conduct (Matt. 5:17-48). In fact Jesus’ most characteristic contribution to ethical thought was his tying of
love to all human duty, be it religious or social. Love for God and
neighbor is the supreme commandment, for love is the total fulfillment
of every human duty religious and social, and Jesus demonstrated the
ultimate application of love through his death for humankind. Jesus’ radical and realistic idea of righteousness and love was applied to family life,
stewardship of wealth, responsibility toward the state, social evils, and
the fact of sin’s cruelty. For humankind then, sharing a status and life
which reflect the character of God, and the desire to be like Christ become a moral incentive of immense emotional power.
Apostolic Church.
It was because of the foregoing reasons that the Apostolic Church indulged in considerable moral training of converts covering abstinence
from sin and pagan ways, steadfastness under persecution, the fostering
of fellowship, and submission to leaders whether sacred or secular. An
example of this can be seen from the apostle Peter whose emphasis was
upon holiness and submission to civil powers. A good look into the
moral life of the early Christians is provided by Luke in his portrayal of
essentially good, happy, socially useful, courageous, and transformed
people closely corresponding to his picture of Jesus in the Gospel he
wrote. The apostle Paul for his part contributed to the ethical conversation by explaining the ethical significance of faith and the nature of life in
the Spirit. For Paul, the faith that saves also sanctifies, if any believer finds
this not so, it is because he is failing to be what in Christ he has become
– dead to sin and alive to God. Paul’s other ethical theme contends that
what the law can never do, through the weakness of human nature, “the
rule of the Spirit of life in Christ Jesus” accomplishes, so that the law is
fulfilled in us (Rom. 8:1-4). This identification Paul spells out as producing
the Christ-like character which he calls fruit of the Spirit (Gal. 5:22-23;
Rom. 5:5; 8:9-14).
Church Fathers.
The earliest attempts to commend Christian morality to the ancient
world presented it as either, the fulfillment of the Judaic system of ethics
or the culmination of pagan moral philosophy. The first of all Christian
ethical systems – that of Ambrose – followed the Roman pattern based
on the philosophical mean – moderation in all things. It was Augustine,
Bishop of Hippo (354-430) who provided the first major direction and
guidance in the development of Christian ethics or morality. For
Augustine, love is the supreme law (Rom. 13:8-10; I Cor. 13:1-8; Gal.
5:13-14; Col. 3:12-14; I Jn. 4:7-8). It is the cornerstone of Augustine’s
ethical or moral thought from which he derived all personal Christian
virtues such as the social love of neighbor on every level, counsels on
marriage, property, the state and the just war. He defines all virtues in
terms of love, opining that lying is always wrong, even to save a life.
Middle Ages.
The first thoroughgoing systematization of Christian ethics was attempted by Thomas Aquinas whose ethical formulations begin from the
purposive nature of every act of will to discover humankind’s supreme
goal in the vision of God, that only revelation can make known, only
right reason can apprehend, and only faith , created by the infusion of
divine grace, can hope to attain. Using this framework Aquinas explains
the seven cardinal Christian virtues, the complex meaning of law, the
place of right emotions, dispositions, and habits in the formation of char-

acter and the outworking of such faith in humankind who is a social and
political creature.
Reformation.
Luther though not systematic, contributed to Christian ethical thought
by increasing focus on liberty, good works, authority and obedience, and
Galatians and the Decalogue. He also advocated for preserving the established orders of society as divinely instituted and defending existing
structures, marriage, commercial order, political authority, and the traditional just war.
Calvin provides a Protestant perspective on Christian ethical formulations. Proceeding from the absolute sovereignty of God, he summarizes
Christian ethics as the discipline of the individual life and the creation of
a sanctified society, both to God’s glory. Further he opines that God’s
sovereignty confronts the individual as law, first in nature and then in
revelation through the Decalogue, interpreted in the light of later insights. To keep this law means perfection for the believer. But humankind’s nature was corrupted into moral helplessness through the disobedience of Adam. However, repentance bestowed by God’s grace and
received by faith regenerates human nature and produces righteousness,
the image of God and holiness. Thus the resultant moral life is disciplined, energetic, free, charitable and imitating Christ with discipline as
the central principle evoking self-denial, a “calling,” chastity within marriage and outside it. Furthermore Calvin asserts, God’s sovereignty confronts humankind corporately with the ideal of a sanctified society. The
commercial world is brought under God’s rule as the sense of vocation
develops faithfulness in work, justice and compassion in the ownership of
property, investment for fair interest (a wholly novel principle in Christian ethics). The political world is brought under God’s sovereignty as
civil institutions regulate and restrain conduct according to the natural
law of God, exercising divine authority in promoting true religion, defending the weak, and punishing the wicked, all with Christian support
but only under God. Thus Church and state cooperate to make this
world again God’s Kingdom.
Modern Ethical Thoughts.
Modern ethical thoughts continue to wrestle with Christian social amelioration and the prevention of evils. In this regard F. D. Maurice’s formulation: “The Kingdom of God is the great existing reality that is to
renew the earth,” is worth noting. Likewise Walter Rauschenbusch’s
thought that the establishment of Christ’s rule in all human relationships, and the Christian goal which he saw as essentially social is the
“Christianizing of the social order” which he views as the task of Christian ethics, is worthy of consideration. Niebuhr and Bonhoeffer posit
that Christians must work to conform this world to Christ, by living for
others under such divine mandates as labour, marriage, government, and
Church. Karl Barth asserts that ethics is the doctrine of God’s command
implied within all Christian theology, within creation, within reconciliation, and within final redemption, and the command is always concrete,
never in abstract principles. Barth further asserts that obligation is privilege and obedience is humankind’s acknowledgement that God is right in
all he does and asks. Emil Brunner advances Barth’s main emphasis by
summarizing as follows: “the good is not what is natural to humankind
but what God wills.” He then adds the importance of human responsibility as the ability to respond to the given, saving act of God in Christ,
which becomes the very center of life: i) by revealing what the good is,
namely love, whose prescriptions cannot be known beforehand, but
whose endeavour exceeds justice as needs exceed right; ii) by achieving
the good, as faith lets God, by the Spirit, have his way with us. Love constitutes community – 0f life (family), of labour (working to use and serve
creation), of the state (God’s order for a sinful world), of culture
(enriching common life), and of the Church (moulding the institutions of
society). On the foregoing, Rudolph Bultmann adds that ethics is the unfolding of faith itself, in “authentic existence.” This brings us to the rule
in theological but more so in Christian ethics of concern for “the higher
good” which is that a person’s religious commitment takes precedent
over the obligation to human authority, legitimate as the latter might
otherwise be. This rule is that a person must obey God rather than humankind (Acts 4:18-19).
Conclusion.
In concluding it is worth noting that ethical enquiry is a reflective activity
and as such, it is human and fallible. Whatever the belief of the individual
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or group concerning a revelation of God, it is not to be understood as
exhaustive and all-encompassing. This is so because the vagaries of life
are subject to change, so human beings have to weigh periodically what
are the implications of the truth perceived in the past for the present.
Also there are cross-cultural barriers that must be overcome in pressing
to understand humankind’s obligation in some particular setting. It remains that human beings make decision not simply with reference to
strictly pragmatic concerns, but to what is perceived as right and proper,
for human beings reason and act in reference to some ethical or moral
norm. The best ethical or moral system is that which promises clarity
and authority and the emergence of which will be marked by the unfailing constants that have marked all truly Christian systems. It will be characterized by its ability to uphold a given, objective moral standard; demonstrate the relation of ethics to human nature as God made it, offer to
sinful humankind not merely moral counsel but incentive, dynamic, and
hope; be relevant to society as to the individual; flexible to changing
situations as it is loyal to the given unchanging ideal that unites obligation
with love – which is the imitation of Christ.
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Redactioneel
Vóór u ligt een nieuw nummer van VPG-nieuws. Het bevat diverse
artikelen. Het hoofdartikel is het referaat van rev. Leander Warren over
Bijbelse ethiek. Het werd gehouden op de ambtsdragersdag van 21
februari j.l. Verder is er een meditatie over de graankorrel en een
overdenking in het kader van de lijdenstijd. Dit alles naast de
wijkberichten.
We zijn bezig een nieuwe redactie te vormen. De oude redactie, die
bestond uit ds. Lolkema en br. Edwin Slieker, is afgetreden. Zr. Lolkema
nam de lay-out vaak voor haar rekening. We willen hen van harte
bedanken voor hun grote inzet de laatste jaren, voor het produceren van
ons kerkblad.
Ik wens u veel leesplezier.
H. Végh.

Prepared by L. Warren, June 22, 14.

Meditatie
Als een graankorrel niet sterft…
Joh annes12:24
Ds. W. Lolkema
In Johannes 12 willen enkele Grieken Jezus zien! Ze hebben vast en
zeker het één en ander over Hem gehoord: er zijn immers al heel veel
mensen die achter Hem aanlopen. Die Hem volgen. Tien mannen uit
volken met verschillende talen, zo staat in het boek Zacharia. Ze grijpen
het kleed van een Judese man. Immers: zij ervaren dat God met Hem is.
En nu deze Grieken toch in Jeruzalem zijn, willen ze deze wonderlijke
mens weleens zien. Die Mens met een grote M van wie wordt gezegd dat
Hij iets met en van God heeft. Ja, dat Hij God Zelf is!
Ja, ja. Kom daar nu eens om. Mensen die Jezus willen zien of van alles van
Hem willen weten. De ledenaantallen van de gevestigde kerken dalen.
Kerkgebouwen worden gesloten.
Alleen moeten we ons niet vergissen. Want van mensen die niet of nog
maar weinig naar de kerk gaan, kun je niet per definitie zeggen dat ze
niets meer met Jezus hebben. Ze kiezen niet meer voor de kerkdienst of
voor de Mis. Maar het geloof van die niet-kerkgangers kan nog heel goed
een factor van betekenis zijn in hun leven.
De samenleving verandert. Mensen hebben hun eigen ideeën. En een Xaantal gelovigen voelt niet meer zoveel voor de monoloog van een
voorganger. Al blijf ik natuurlijk van mening dat die monoloog – als hij
goed van inhoud is en goed in elkaar steekt – kan helpen bij het levend
houden van ons geloof. En natuurlijk blijf ik ook van mening dat het
samen vieren van de goedheid en grootheid van onze God iets anders is
dan in je eentje nadenken over de dingen van het leven. In bepaalde
delen van de wereld groeit de kerk trouwens als kool.
Terug naar Jezus. Want hoe krijg je Hem ooit te zien als je zelf een
Griek bent terwijl Jezus een Jood is? Je komt niet zómaar bij Hem…Als
Griek hoor je bij de volkeren. Zoals ook wij – als niet-Joden – bij de
volkeren horen. Het zal wel niet toevallig zijn dat deze Grieken juist
twee leerlingen aanspreken die wij alleen kennen via hun griekse naam:
Filippus en Andreas. Ze zijn het grondpersoneel van Jezus.
Soms staat dat grondpersoneel als een muur tussen Jezus en de mensen
in. Maar soms ook werkt het grondpersoneel geweldig mee, zoals hier.
Maar…Jezus vertelt vervolgens niet een glad en eenvoudig verhaal. Hij
spreekt over de graankorrel. Grieken willen maar al te graag wijsheid en
waarheid horen. Ze zijn beroemd om hun diepgravende filosofie. Maar
de diepe dingen die Jezus hier zegt, kan elke boer in Galilea begrijpen.
Zeker degene
die dag aan dag in het dagelijkse werk levenswijsheid opdoet.
Vervolgd op pagina 14

Bij wijze van Redactioneel
U ontvangt weer een kerkblad! Dat is heel vanzelfsprekend, maar er is
weer een hoop werk aan voorafgegaan. Dus ik hoop dat u ook dit blad
met genoegen leest. Het is het eerste nummer sinds oktober 2011 waar
ik niet meer als eindredacteur aan werk. En mijn vrouw Marjan stopt als
lay-out-dame vanwege ons naderend vertrek, zie pp. 8 en 9.
Ik ben graag met taal bezig en ben enigszins perfectionistisch. Als je zo in
elkaar steekt, kun je als eindredacteur flink wat energie kwijt. Soms tot
in de kleine uurtjes, ook nog onlangs op de heel vroege
3e februari. Qua taal en inhoud en informatie moet het blad zo goed
mogelijk kloppen. Je moet dus je best doen, zou mijn moeder zeggen!
Toen wij aan deze tien-keer-per-jaar-klus begonnen was net de (bijna)
complete redactie opgestapt.
Er waren teleurstellingen en verschillende visies. Het ging - meen ik onder andere om een al dan niet maatschappij-krities kerkblad. Met
opzet schrijf ik krities, want zo schreven maatschappij-kritische mensen
dat woord wel in het verleden! Maar een kerkblad is zo maatschappijkritisch als je het zelf maakt! Degenen die kopy aanleveren hebben daar
heel direct invloed op. En natuurlijk de redactie.
Dit soort kritische teksten zijn er in de afgelopen jaren zo nu en dan wel
geweest. En ik was er blij mee, ook al kwamen er soms vragen over
zulke kopij. En ook al deelde ik persoonlijk niet altijd voor honderd
procent de mening van de schrijver (ster). Overleg met het moderamen
van de Centrale Kerkenraad en met mijn mede-redacteur was dan
verhelderend. Zulke teksten zorgen in elk geval voor beweging in je
denken. En je leert bepaalde zaken van een andere kant te bekijken. En
niet meer alleen vanuit je eigen optiek. Een kerkblad is mijns inziens niet
meer boeiend als je daarin alleen maar datgene leest wat toch iedereen
al denkt en gelooft. Voorwaarde is natuurlijk WEL dat alles wat in het
blad komt fatsoenlijk is. Dus niet grof of beledigend. Elke uitgave van het
blad moet een goed visitekaartje zijn voor onze VPG!
Ik stop. Veel dank aan Marjan, Hanco en Edwin. En aan alle scribenten
voor ons blad. En veel succes en wijsheid voor onze opvolgers. Hopi
bendishon.
W. Lolkema.
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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 stelt zich ten doel 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.
Eén keer per maand voor een andere instelling:

Zondag 15 maart 2015
Stichting Encilia

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. Hans Végh
Klaas Dekker
Harry Kraft-Walters
Vacatures

Opmaak:
Hanco 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 mrt 2015,12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 5 apr 2015

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, NBGvertaling 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 debijbel.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!

MAART
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
zo. 15
ma. 16

Exodus 22:9-19
Exodus 22:20-30
Exodus 23:1-9
Exodus 23:10-19
Exodus 23:20-33
Exodus 24:1-11
Jozua 1:1-9
Jozua 1:10-18
Jozua 2:1-14
Jozua 2:15-24
Jozua 3:1-17
Jozua 4:1-14
Jozua 4:15–5:1
Jozua 5:2-12
Jozua 5:13–6:14
Jozua 6:15-27

di. 17
Jozua 7:1-15
wo. 18
Jozua 7:16-26
do. 19
Jozua 8:1-13a
vr. 20
Jozua 8:13b-29
za. 21
Jozua 8:30-35
zo. 22
Jozua 9:1-15
ma. 23
Jozua 9:16-27
di. 24
Jozua 10:1-15
wo. 25
Jozua 10:16-28
do. 26
Jozua 10:29-43
vr. 27
Jozua 11:1-15
za. 28
Jozua 11:16-23
zo. 29
Marcus 11:1-11
ma. 30
Marcus 11:12-25
di. 31 Marcus 11:27–12:12

APRIL
zo. 1
ma. 2
di. 3
wo. 4
do. 5

Exodus 22:9-19
Exodus 22:20-30
Exodus 23:1-9
Exodus 23:10-19
Exodus 23:20-33

vr. 6
za. 7
zo. 8
ma. 9
di. 10

Exodus 24:1-11
Jozua 1:1-9
Jozua 1:10-18
Jozua 2:1-14
Jozua 2:15-24

MAAK EEN GRATIS ACCOUNT AAN OP DEBIJBEL.NL
Iedereen kan gebruikmaken van debijbel.nl. Bent u geen lid en heeft u
nog geen account? Start dan vandaag nog uw zoektocht door de Bijbel en
maak een gratis account aan op www.debijbel.nl.
De eerste 30 dagen na het aanmaken van uw account kunt u
gebruikmaken van alle extra’s op debijbel.nl. Ook daarna kunt u met uw
account de Bijbel gratis online blijven lezen op deze website.

Attention
The email address of
the VPC office is changed to

info@vpg-curacao.com
The old email address cannot
be used anymore!
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Adverteren
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.
Email: vpgnews@gmail.com
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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.radiosemiya.org
7-03
14-03
21-03
28.03
4.04
11-04

br. D’arcy Lopes
rev. Leander Warren
ds. Hans Végh
br. D’arcy Lopes
rev. Leander Warren
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
01-03
08-03
15-03
22-03
29-03
30-03
31-03
01-04
02-04
03-04
04-04
05-04

Kerkelijk Bureau

rev. L. Warren (HC)
br. D. Lopes
Youth & Children
rev. L. Warren
rev. L Warren en ds. H. Végh,
VPG youth service, Palm Sunday
Men’s Fellowship Holy Week Service
Women’s Group Holy Week Service
Bible Study Group Holy Week Service
Emmakerk 07.00 pm Last Supper Celebr.
Good Friday Worship
Fortkerk Holy Saturday 09.00 pm
rev. L. Warren (HC) Easter Sunday

Fortkerk
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: 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.
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

01-03 ds. W. Lolkema; afscheidsdienst en
doopdienst.
08-03 br. H.A. Krafft Walters, leesdienst.
15-03 zr. C.I. Haakmat, EBG.
22-03 pastoor A.J.H. van Vilsteren, MB Parera,
Oecumenische dienst.
29-03 rev. L Warren en ds. H. Végh,
VPG Jeugddienst, Palmzondag
02-04 Emmakerk 19.00 uur Witte Donderdag
03-04 Ebenezer Church 09.30 uur G. Vrijdag
04-04 pastoor A.J.H. van Vilsteren, 21.00 uur
oecumenische Paaswake VPG.
05-04 Voorganger nog niet bekend.
Eerste Paasdag

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
01-03
08-03
15-03
22-03
22-03
27-03
29-03
02-04
03-04
04-04
05-04

ds. H. Végh
ds. H. Végh
lp Y. Isidora
ds. H. Végh
br. D’arcy Lopes, 11.00 am Sirbishi na
Papiamentu
ds. H. Végh, Zangdienst 19.30 uur
Fortkerk: VPG Jeugddienst, Palmzondag
ds. H. Végh 19.00 uur Witte Donderdag
rev. L Warren, Ebenezer Church
09.30 uur Goede Vrijdag
Fortkerk 21.00 uur ,VPG Paaswake
ds. H. Végh, Eerste Paasdag
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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

520 3015
733 1628
563 0557
767 9068 res
737 0661

Deacons:
Br. A. Fernandes
Sr. B. Lester
Sr. C. Gosepa
Sexton
Sr. Hilda Leonard

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

528 7373

Ebenezer Activities
Br. D. Martina

Valentine Celebration
On February 14th the women’s group organized a Valentine’s day celebration in the Obed Anthony Hall, which was beautifully decorated and
converted in a Love filled Hall. This celebration has become a tradition.
The opening was by Sis. Edith Bryan. The guest speaker was Sis Sylvienne Pinedo, who spoke about Agape Love of God. The afternoon was
in a very pleasant atmosphere. Nice music with singing, karaoke, snacks
and drinks. Sis Caprice was in charge of the music for the karaoke. We
had a good attendance and everyone enjoyed this Valentine’s day celebration.
Congregational meeting
On Sunday February 22nd we had our Congregational meeting in the
Church. The Pastor and board informed about the Church program
for 2015, Membership, Church policy, Church finance and other project to improve Church devotion.
The year theme is: Ministry & Mission in Diversity & Harmony.
Motto: In Unity There Is Strenght!
Baptism:
On Sunday February 22nd, baby Mari-Louise Balborda was baptized in
the Ebenezer Church.
The proud parents are Mrs. Zjuriena and Mr. Earl Balborda. Families,
friends and members of Ebenezer joined the Balborda’s during this
baptism. Congratulations on this special day.
May it bring with it love, peace and joy as we celebrate this holy occasion.
Ebenezer Men’s Fellowship
The theme for 2015 of the EMF is: Unity In Diversity
2 home renewal project is planned for 2015. The EMF chairman also suggested to
work together with the Church board on a “Big brother project”.

Farewell to Rev. & Mrs. Lolkema
Dear readers, by the time you receive this edition of the VPG news,
Reverend Wim Lolkema would of had his farewell service at the Fort
Church.
Reverend Lolkema served the United Protestant Church during the
last 3-1/2 years and is now returning to Holland where he has found
new employment as a Minister.
The Pastor, Local Board and Members of the Ebenezer Church wish to
thank Reverend and Mrs. Lolkema for all the good work they have
done here in the Curacao community during the past years and wish
them both a safe return to their new home and pray God's continuous
guidance and blessing as they continue with their work for the Kingdom of God here on earth.
Hasta la vista Domi.

Activities March and April 2015
The Church year program has been completed and the activities for the
months of March and April are as follows:
Highlights are:
On Friday March 6: Worship for World Day of Prayer at 7:30 PM
Sunday March 22: Worship Service of Praise in recognition of the
service of teachers.
Sunday March 29th Joint VPG service Palm Sunday Worship led by
the youth at the Fort Church
March 30-April 5 Holy week Services
Saturday April 18th: Theological Conversation
Sunday April 26th : Friendship Worship and Prayer Service
March:
Sun. 1st
Worship Service of Holy Communion
Church Board Meeting
Tue. 3rd
Bible Study & Prayer Meeting
Wed. 4th
Soup Kitchen
Thu. 5th
Worship for World Day of Prayer at Ebenezer @
Fri. 6th
7:30 p.m.
Sun. 8th
Worship Service of Praise led by LP, D. Lopes
Bible Study & Prayer Meeting
Wed. 11th
th
Soup Kitchen
Thu. 12
Worship Service of Praise led by Youth & ChilSun. 15th
dren
Wed. 18th
Bible Study & Prayer Meeting
Soup Kitchen
Thu. 19th
Worship Service of Praise in Recognition of the
Sun. 22nd
service of Teachers
Wed. 25th
Bible Study and Prayer Meeting
Soup kitchen
Thu. 26th
VPG Joint Palm Sunday Worship led by the VPG
Sun. 29th
youth at Fortkerk
Mon. 30th Holy Week Service led by Men’s Fellowship
Holy Week Service led by Women’s Group
Tue. 31st
April:
Holy Week Service led by Bible Study and Prayer
Wed. 1st
Group
Thu. 2nd Worship Service of Last Supper Celebration at Emmakerk (7:00 p.m.)
Fri. 3rd
Good Friday Worship
Worship Service for Holy Saturday at Fortkerk
Sat. 4th
(9:00 p.m.)
Sun. 5th
Worship Service of Holy Communion & Easter Sunday
Continued on page 14
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Pelikula den Obed
Anthony Hall
Djadumingo dia 15 mart 2015.
Lo pasa un pelikula di e vida di Hesus Kristu.
E pelikula ta pasa di 7'or pa 9'or anochi.
E pelikula di Hesus ta ku tradukshon na papiamentu. Meta ta pa huntu ku
nos pueblo komparti sabidurianan i e amor ku Dios tin pa nos. Asina
yuda forma un base fuerte pa surpasa tur e retonan ku nos ta
konfrontando, pa kontribui na krea un pais ku mas pas, amor i
prosperidat.
Tur esaki ta bai den un ambiente di harmonia ku respet pa kada hende su
religion i kreensia.
Lo parti un bebida i un hapje. Entrada ta Gratis.
Tur hende ta bon bini.
Na nomber di Komishon di bario Hala Kanoa i Miss Lee Foundation

In Memoriam
Oliver Clarinton ‘Jacky’ Schmidt
On February 5th the Ebenezer Community bid farewell to our dear
beloved and longtime member Bro. Oliver “Jackie” Clarinton Schmidt.
Bro. Jackie served the Ebenezer Church for over 60 years as a pianist
and organist. He passed away on January 29th after a brief illness.
Goodbye can be the saddest word, and often it is not a word we are
prepared for.
But at a time like this, words that would make a difference are few.
A funeral marks a significant event; the end of a unique life, the lost of a
loved person, the crossing of a threshold. A funeral is one time when
one misses the deceased most. The smile will never more be seen and
the words would never more be spoken henceforth. Whatever remains
behind are fond memories.
It is rightly said that: "there is a time for departure even when there is
no certain place to go. When the time comes all have to depart on their
own, leaving everything and everyone behind".
I therefore join with Reverend Leander Warren, the Church board and
the entire Ebenezer community and so many others in offering our
sincere and deepest sympathy to his wife Sister Cynthia Schmidt, his
grand children, nephews and nieces and cousins to numerous to
mention, his children Olivier - Oliver - Cecil - Sandra - Orlando - Gilford
- Angelique, all with respective families - his grandchildren - his brothers
William Schmidt - Bernard Schmidt - and Ernest van Putten all with their
respective families residing in St. Eustatius, his grandchildren, his nieces
and nephews and other relatives here and abroad as well, neighbors,
numerous friends and acquaintances here and abroad as well and the
Ebenezer Congregation.
May the peace which comes from the memories of love shared, comfort
you know and in the days ahead and He helps you heal with the passage
of time.
Bro. Jackie became a member of the Ebenezer United Protestant Church
more than sixty years ago during the tenure of Rev. Berthold Hindal,
where he grew up and matured as a young man. He and his wife Cynthia
were married in this church in 1957 and throughout the years he
became a prominent member and because of his outstanding dedication
to the Church he was considered as one of the stalwarts of the
Ebenezer Church. The greatest passion in his life was his God, his family,
his friends here and abroad as well, his church and most of all his music.
As the pianist organist of the church he dedicated many tireless years
playing music and accompanying the church choirs and other groups
within the Church. He has set the example of what a good church
member and friend should be, being very dedicated, very humble, highly
disciplined and most of all, a real peoples person. His life was the
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shining example of the kind of unconditional love required. He was
also a prominent member of the The Fishers of Men, being one of the
Founders together with Broertje Ten Holt and Juan Heyliger, the EMF
and the Victoria Club as well.
Jackie was a fantastic friend always very caring always saw good in
people, he had a great deal of faith and rarely missed church on
Sundays notwithstanding his handicap.
Many of us here in Curacao as well as abroad to many countries to
mention, were delighted and pleasantly surprised by receiving a
telephone call from Jackie congratulating us on our birthday and
serenading us with a song! We will be definitely missing this act of love
and care from our dear deceased brother Jackie.
Jackie is in Heaven now and we are here for his funeral; this not the
time for us to grieve his death, but it is time to celebrate his life. Don't
ever forget; he was someone who wanted to make everyone happy.
This is not the moment for us to shed our tears but we should all be
thankful that we were given the chance to have known a brother like
Jackie.
The measure of a life well lived is not how much money one has or
what possessions they have accumulated, but rather through the lives
they have touched and the sorrow they leave behind and this is
very valid as it relates to bro. Jackie.
We are always taught that everything has a season and that though the
summer must go make room for autumn and winter, there is always a
spring.
Somehow those words don't even seem enough at a time like this.
They are meant to comfort, to console, but often leave us feeling
hollow,
Though your loss is heavy realize that your love was a great blessing in
the life of Jackie who heard the call to come home.
May it comfort you to know that your loved one is safe in God's care
now and that friends and well wishers are praying for you in your time
of sorrow.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him,
so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.
I always say that in my next life I will become the pianist of the
Ebenezer Church after experiencing the amount of attention, care and
love bro, Jackie received every Sunday from church members and
other friends attending church.
Bro. Jackie, Jackson...Rest in Peace...
Message of support and condolences was also received from Rev. Dr.
Michael Jaggesar a former Minister of this Church residing now in
England and I quote: 'May he rest in Peace and may the memories of
his music continue to bring joy to our hearts'.
Bro. Desta Nisbeth, Chairman of the board of the Ebenezer Church.

Bro. Jacky, playing the piano

8

Maart 2015 VPG NIEUWS

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
Carne vale,
dat betekent vrij vertaald: een groet, een vaarwel aan het vlees. Men
zegt wel dat daar het woord carnaval vandaan komt. Aan het eind van
carnaval zeggen we / zegt men “het vlees” en andere aardse genoegens
voor enkele weken gedag en we gaan de sobere lijdens- of veertigdagentijd in. Maar tijdens het weekend voor Aswoensdag is het nog een
keer groot feest. Lang niet iedereen doet daaraan mee (om welke reden dan ook) maar heel wat mensen nemen het er eens even goed van.
Hopelijk wel binnen bepaalde grenzen… Want NU is het genoeg! (Ta
basta awor!) – het huidige werkmotto van het OM - gold dit jaar OOK
tijdens carnaval. En wel in de vorm van een lik-op-stuk-beleid.
Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn overigens 46 dagen, maar de zes zondagen worden niet meegeteld.
Als dit blad verschijnt zijn we inmiddels al op de derde zondag van de
veertigdagentijd. Het is een tijd van bezinning en van inkeer. Maar ook
van heel bewust bezig zijn met de navolging van Christus die door zware en moeilijke tijden heengaat, onderweg naar de diepste diepten op
de Goede Vrijdag. Op weg naar Pasen.
Marijke de Bruijne dichtte, prachtig op muziek gezet door Peter Rippen:
Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de woestijn,
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen,
om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren, - wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering met vreugd’ en moeite samen ging.
(Uit het oratorium Als de graankorrel sterft.)
Overleden
+ Op zaterdag 7 februari overleed mw. Bea van der Jagt – Merkies,
George Maduroweg 3, in de leeftijd van 100 jaar en vijf maanden
(geboren op 2 september 1914). Zij woonde aan de GM-weg samen
met haar dochter Elly, die heel veel voor haar heeft gedaan en betekend. Haar man Louis was al lang geleden overleden. En in de laatste
jaren van haar leven overleed een van haar beide zonen in Nederland.
Toen ik mw. Van der Jagt voor het eerst ontmoette was ze al 97. Ik
heb haar leren kennen als een diep-gelovige en vriendelijke dame. Ze
was sterk verbonden met de Fortkerk, ook al kon ze er niet meer
naartoe. In haar actieve leven was ze docent, zowel in het basisonderwijs als op het voortgezet onderwijs. In het voorgezet onderwijs gaf ze
de vakken Engels en tekenen.
Op woensdag 11 februari werd mw. Van der Jagt begraven op de protestantse begraafplaats aan de Roodeweg, na een dienst bij El Tributo.
Deze dienst werd geleid door voorganger Kenneth Thijm van Iglesia
Bida Nobo. Iglesia BN is de Gemeente waar Elly de diensten bezoekt.
En pastor Thijm is een oud-leerling van mw. Van der Jagt. Mag Bea van
der Jagt na haar zeer lange aardse leven rusten in de vrede van onze
God.
+ Bijzonder droevig was het plotseling overlijden op donderdag 12 februari van mw. Bo Loefstok – Schillemans, in de leeftijd van 52 jaar. Zij

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

was de moeder en schoonmoeder van Zazz Kleine & Elize Koeyers.
Elize deed openbare belijdenis in onze Gemeente op Eerste Paasdag
2014. En hun dochtertje Camilla werd toen gedoopt. Wat een zware
weken maken zij momenteel door.
+ Op zaterdag 14 februari overleed dhr. M.A. (Fons) Vervuurt, in de
hoge leeftijd van 98 jaar. Tot enkele jaren geleden was hij een trouwe
kerkganger in de Fortkerk. Maar om praktische redenen behoorde hij
de laatste jaren tot de Emmakerk-Gemeente. Net als mw. Van der Jagt
was ook hij een docent, en wel in de Spaanse taal-en letterkunde. We
zijn dankbaar voor zijn lange leven. Op 23 februari is ook hij begraven
op de VPG-begraafplaats aan de Roodeweg.
+ Op vrijdag 27 februari zal ik voorganger zijn in de Fortkerk in de
herdenkingsdienst van dhr. Herman (Henk) Schotborgh. Hij overleed
op Aruba op woensdag 11 februari in de leeftijd van 87 jaar. Het afscheid en de crematie vonden plaats op Aruba op 18 februari. Henk
Schotborgh was de vader van onze gemeenteleden Iliana Pasman en
Marietta Beaujon. En de schoonvader van onze ouderling Hensey Beaujon. Hij werd geboren op Curaçao en vertrok in 1967 met zijn vrouw
en kinderen naar Aruba. In die tijd was dat een enorme stap. Als je op
Aruba iets wilde, moest je pionieren. Daarvoor was Henk Schotborgh
als het ware in de wieg gelegd. Hij was bijzonder creatief en ondernemend in de toeristische sector. En een buitenmens! Zijn dochter Iliana
herinnert zich met genoegen het struinen met pa door de knoek. Velen zullen hem missen, allereerst zijn echtgenote Elba. En zijn (klein-)
kinderen.
+ Onderweg naar onze kerkdienst op 22 februari ontving onze organist Luutsen de Vries het bericht dat zijn vader in Nijverdal (NL) was
overleden, 88 jaar oud. Luutsen keerde niet meteen terug naar huis,
maar begeleidde eerst onze kerkdienst op het orgel! We zijn hem
daarvoor zeer erkentelijk. Maar we beseffen ook dat dat wel wat van
iemand vraagt. In datzelfde weekend overleed hier op het eiland de
schoonmoeder / moeder van onze ouderling Joop Snel en zijn vrouw,
in de leeftijd van 87 jaar.
Allen die een verlies te verwerken hebben wensen we van harte de
kracht, de liefde en vrede van onze God toe.
Het laatste wijkbericht
Dit is het laatste wijkbericht wat ik schrijf als predikant van de Fortkerk-Gemeente. Na ruim 3,5 jaar is voor mijn vrouw Marjan en mij het
moment gekomen om op 12 maart dit eiland te verlaten. Onderweg
naar een nieuwe werkplek in de Nederlandse provincie Zeeland, met
ongetwijfeld verschillende verrukkingen en verrassingen! Op 22 maart
zal ik mijn intrede doen in Rilland voor de PKN-Ontmoetingsgemeente
te Krabbendijke en PKN-Gemeente De Levensbron te Rilland. Ons
nieuwe adres wordt: Drie Minuten 16, 4413 GG Krabbendijke, Nederland.
Voor ons vertrek hebben we goede redenen. Bijvoorbeeld het feit dat
we – ku Dios ke - straks weer dichter bij onze kinderen zijn en bij mijn
schoonfamilie; en dat Marjan zich weer meer op haar plek zal voelen
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en nieuwe kansen hoopt te krijgen. We hebben het echt jammer gevonden dat zij (met haar vele kwaliteiten en prima opleidingsniveau) de afgelopen anderhalf jaar geen nieuwe baan heeft kunnen vinden, ondanks een
heel aantal sollicitaties. Ook ligt er het nuchtere feit dat het aantal fulltime-predikantsfuncties in Nederland bepaald niet groter wordt.
Enkele mooie afscheidsmomenten zijn er al geweest. Een werkelijk fantastische middag en halve avond voor ons beiden, verzorgd door de leidsters van onze kindernevendienst. Een gezellige ontvangst door de Gouverneur in haar werkkamer in Fort Amsterdam. De uitnodiging voor een
smakelijke lunch door een van onze gemeenteleden. Wat nog komt is
een afscheidsavond met Forti Kantando en een maaltijd met de kerkenraadsleden van wijk 2. Op andere momenten was en is er het afscheid
tijdens een laatste vergadering of bijeenkomst die ik in mijn werk bijwoon. En natuurlijk de afscheidsdienst op zondag 1 maart. Afscheid nemen is trouwens he-le-maal niet mijn sterkste kant…
Werken in en vanuit de Fortkerk
In de afgelopen jaren ben ik van het eiland en van ons kerkgebouw en
van u (jullie) als gemeente gaan houden! Veel sneller dan ik had verwacht, voelde ik me thuis op dit bijzondere eiland. De schoonheid van
Dushi Korsou, de zee dichtbij, ons mooie kerkgebouw met zijn eeuwenlange geschiedenis en zijn bijzondere kerkorgel en zijn prachtige vleugel,
de vriendelijkheid en levensvreugde van de mensen, het papiaments om
me heen, de vele toeristen in onze diensten en het klimaat: het zijn allemaal dingen waarvan ik heel intens heb genoten. Vooral het laatste jaar
voelde ik ook hoe ik groeide in het voorgaan in de kerkdiensten. Gek
genoeg komt dat in mijn beleving vooral doordat ik vanaf 2014 de kansel
van de Fortkerk ben gaan benutten voor de prediking. Ik voel me daar
een stuk vrijer en meer op mijn gemak dan “beneden”. En die ontwikkeling was weer het gevolg van het grotere aantal kerkgangers tijdens het
samen kerken van Emma en Fort in het begin van 2014: ik wilde zichtbaar zijn voor (indien mogelijk) alle aanwezigen! Ook door het pianospelen en het muzikaal actief-zijn met de Taize-groep en het koor heb ik me
verder ontwikkeld. En door het werken als eindredacteur van dit kerkblad. En dat ontwikkelen gaat natuurlijk door! Ook als dominee ben je
nooit volleerd. Je hebt talenten en beperkingen. Een Pinksterlied uit het
Liedboek van 1973 zegt: Vul aan wat ons ontbreekt. En zo is het maar
net…
Maar ik moet ook andere dingen noemen. Ik moest in eerste instantie
wel wennen aan andere verwachtingspatronen dan in Nederland en aan
een andere manier van werken. Ook aan een andere taakverdeling in het
ambtelijk kerkenwerk. Aan mensen die qua benaderingswijze net iets
anders van mij verwachten dan ik in Nederland gewend was. En aan andere accenten die gemeenteleden hier leggen in hun geloofsbeleving.
Daarmee word je natuurlijk wel weer meer ervaren in je werk en dat is
zonder meer gunstig!! Het geeft een “rijk” gevoel. Je doet je werk overigens met je talenten en beperkingen. Ook ik. Met mijzelf moet ik het
doen…schreef een filosoof in Dagblad Trouw.
Niet zo prettig
Toch is er ook een factor die ik wel achter me wil laten. En dat is het
werken als ambtenaar van de Curaçaose overheid. Zoals u in de vorige
uitgave van het kerkblad kon lezen, werk ik nu bijna vier jaar (om precies
te zijn 43 maanden) zonder een contract. Tja, daar wen je aan. Het zou
niet best zijn als je daar elke nacht van wakker lag. Maar op slechte momenten krijg je het gevoel dat je qua plichten en rechten “zweeft”. Afspraken worden regelmatig niet nagekomen. En procedures kunnen heel
lang duren. En zo wachtten en wachten de VPG en wij op vergoedingen
en terugbetalingen van aanzienlijke bedragen. We zijn onze kerkvoogden
Joop Snel en Andre Lorier bijzonder dankbaar voor alles wat ze in dit
opzicht voor ons hebben gedaan. Ze hebben echt hun verantwoordelijkheid genomen. Ook overigens CK-voorzitter Hanco de Lijster en kerkvoogd Erik Groeneveld. En ik persoonlijk ben Marjan heel dankbaar.
Zonder haar had ik heel veel werktijd moeten steken in allerlei regeldingen die zij nu heeft verzorgd; steeds maar weer naar het WTC… Soms
gingen we samen maar meestal ging zij alleen. Die tijd heb ik nu aan mijn
kerkenwerk kunnen besteden. Ook op DIT moment (23 februari) is ze
alweer op pad om zaken te regelen. Waar ik de overheid uiteraard WEL
zeer dankbaar voor ben is dat men mijn maandelijks inkomen heeft be-
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taald. Al hebben we er een paar keer flink achteraan gemoeten om dat
binnen te krijgen. Intussen besef ik dat ik heus niet de enige ben die dit
soort zaken tegenkom. We zijn immers allemaal bewoners van dit eiland.
Hartelijk dank!
Dat zeg ik graag tegen al degenen die werken binnen de VPG - en in
het bijzonder in wijk 2 - en die daardoor mijn werk (mede) hebben
mogelijk gemaakt. Onze kosteres en haar assistent, onze organist (tot
mei 2013 meervoud), de ambtsdragers (ook van de wijken Ebenezer en
Emma!!), de medewerkster van het kerkelijk bureau, de nevendienstleidsters en koffiedames… enzovoorts.
En natuurlijk dank ik mijn beide collega’s Hans en Leander. En voorheen ook Wouter. Goede collegialiteit is een kwestie van nabijheid en
distantie: samen werken aan de goede zaak (nabijheid dus) en terugtreden om elkaar op de juiste momenten ruimte te geven (distantie). En
zonodig voor elkaar instaan. En het kan! - ook hier, heb ik gemerkt,
ook al ben je heel verschillend. My colleagues: thank you very much for
the cooperation, masha danki! En zeker ook collega Végh voor zijn
bereidwilligheid om consulent te zijn van wijk 2 vanaf 2 maart.
Natuurlijk dank ik onze kinderen en familieleden die ons de ruimte gaven om hier te wonen en te werken. Ik dank onze God die ons dagelijks de kracht en energie gaf. En ik dank u allen voor het vertrouwen
dat u mij gaf; ik heb geprobeerd daar zo goed mogelijk mee om te
gaan. Natuurlijk hoop ik dat de aanstaande predikantsvacature niet te
lang gaat duren. En dat de Fortkerk er straks, na de restauratie (!),
weer bijzonder goed zal uitzien. Marjan & ik komen ‘m in de toekomst
zeker bekijken.
Heel graag zeg ik dan ook tot u / jullie allemaal: tur kos bon i hopi, hopi
bendishon di Dios den tur kos. Ayo! Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.

Gespreksgroep in de Tamarijn
Op 7 april a.s. komt de gespreksgroep in de Tamarijn weer bijeen. We
beginnen om 10.00 uur. Van harte welkom!
H. Végh

Tijdens de druk bezochte afscheidsdienst van ds. Wim Lolkema op
zondag 1 maart 2015 werd de Heilige Doop bediend aan Isaac Alexander Tom Domhoff. Isaac is de jongste zoon van Jean-Jacquez en Lisette
Domhoff-Spaaij.
Na de dienst was er gelegenheid om op het Fortplein persoonlijk afscheid te nemen van ds. Wim Lolkema en mevrouw Marjan 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
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
Op Aswoensdag (18 februari) is de lijdenstijd of de veertigdagentijd begonnen. We lezen in Mk. 1, dat Jezus veertig dagen verzocht werd in de
woestijn. Hij vastte ook. Het vasten heeft in protestantse kring niet zulke
vormen aangenomen als bij de rooms-katholieken of oostersorthodoxen. Over het waarom zou je een heel artikel kunnen schrijven.
Misschien doe ik dat nog wel eens. Toch zijn er ook onder de protestanten mensen, die het rustiger aan doen in de vastentijd. Ze onthouden
zich van alcohol en koek en snoep, van de luxe die ze anders gewend
zijn. Van oudsher is vasten verbonden met inkeer en boete. En ook met
mystiek. Het is bekend, dat monniken, die streng vastten, mystieke belevenissen kregen. Maar het is mooi, als we tijdens de veertigdagentijd inkeren tot onszelf en ons toekeren naar God; als we daarbij oog hebben
voor de lijdende Christus. In de gespreksgroepen in onze wijkgemeente
en ook in de diensten klinkt dit alles door.
De komende periode hebben we de volgende activiteiten in de Emmakerk:
Gebedsgroep
De gebedsgroep komt elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de
consistorie. We bidden voor kerk en wereld, voor anderen en voor onszelf.
Belijdeniscatechisatie
De belijdeniscatechisatie is weer van start gegaan. We komen elke dinsdag bijeen van 20.00 tot 21.00 uur. We bespreken dan de hoofdlijnen van
het christelijk geloof. We doen dat door informatie en gesprek. Deze
catechisatie vindt plaats in de consistorie.
Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie en wel op donderdag van 19.30 tot
21.00 uur in de consistorie. We bespreken op het ogenblik het boek
Handelingen. De data zijn: 12.3, 26.3 en 16.4.
Beknopte cursus theologie voor gemeenteleden
We zijn bezig met het laatste onderdeel van deze cursus: homiletiek
(preekkunde). We zijn begonnen met het bespreken van preken en liturgieën van enkele deelnemers. We komen eens in de 14 dagen bijeen van
19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 5.3, 19.3 en 9.4.
Seniorenmorgen
Op 9 maart a.s. is er weer een seniorenmorgen in de consistorie. We
beginnen om 9.30 uur. We bespreken een Bijbelgedeelte, we bidden en
we zingen. We ontmoeten God en elkaar. De keer daarop komen we op
13.4 weer bij elkaar.
Zangdienst
Op 27 maart a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We loven
en prijzen de Heer in onze liederen. Soms wordt zo’n dienst ook wel
een “praise-samenkomst” genoemd. We beginnen om 19.30 uur en zin-

767 6920
526 1566
528 9530
516 4919

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

690 8543
733 1609
516 7900

690 4665
522 0030
693 2612
767 5748

668 5785
868 0775

Ds. H. Végh

gen dan bekende liederen. Er is een korte meditatie. Liederen kunt u
opgeven bij mij.
Onze zieken
Zr. S. Beers-de la Paz moest worden opgenomen in het Sehos voor een
knieoperatie. Zr. Leate Rhuggenmaath moest eveneens in dit ziekenhuis
worden opgenomen. Br. Walter van Hoop werd hier ook kort opgenomen. Hij had weer zuurstofgebrek. We wensen al onze zieken, thuis en
in het ziekenhuis, Gods zegen toe.
Bij de diensten
Op 8 maart a.s. is het de derde lijdenszondag. Dan zal ook aandacht besteed worden aan de Internationale Vrouwendag.
Op 22 maart a.s. is er weer een papiamentstalige dienst. Deze begint om
11.00 uur en wordt geleid door br. D’arcy Lopes. Om 9.30 uur is er een
Nederlandstalige dienst, die wordt geleid door mij. Het is dan de vijfde
lijdenszondag.
Op 29 maart a.s. is er een VPG-jeugddienst in de Fortkerk. Het is dan
Palmzondag. De Emmakerk is dan gesloten. In deze week zijn ook de
Stille Weekdiensten.
Op Witte Donderdag, 2 april, is er een dienst in de Emmakerk. Die begint om 19.00 uur. Er is dan ook een Avondmaalsviering.
Op Goede Vrijdag, 3 april, is er een dienst in de Ebenezer church. Die
begint om 9.30 uur.
Op Stille Zaterdag, 4 april, is er een Paaswake in de Fortkerk. Die begint
om 21.00 uur.
Op Pasen, 5 april, tenslotte, heeft elke wijk weer een eigen dienst, die
begint om 9.30 uur. We vieren dan de opstanding van Jezus Christus. Hij
overwon de dood om ons het eeuwige leven te geven. We hopen dan
weer het Avondmaal te vieren.
Wereldvrouwengebedsweek
In de week van 1 maart was het de Wereldvrouwengebedsweek. In het
kader daarvan werd er op 3 maart j.l. in onze Emmakerk een dienst gehouden.
Taakgroep pastoraat
Onlangs is de taakgroep pastoraat opnieuw opgestart. In deze taakgroep
hebben zitting: br. René Buist (ouderling), zr. Thea Braam, zr. Farida da
Costa Gomez en br. Hanco de Lijster. Het is de bedoeling, dat gemeenteleden van 80 jaar en ouder bezocht worden. De taakgroep wordt aangestuurd door mij.
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.
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Nieuws Jet
Jet Baank
Als u dit krantje ontvangt, zitten wij midden in de Vasten-, Lijdens- of
Bezinningstijd, zo u wilt.
Het is een goede tijd om stil te staan bij het lijden van Jezus Christus,
onszelf te bezinnen over hoe groot de Liefde van Onze Heer is, wat een
goede God Hij is, dat Hij Zijn Enig Geboren zoon naar de aarde stuurde
voor onze zonden. Hij, de onschuldige Zoon, zonder zonden dus; stierf
voor ons aan het kruis. Het is bijna niet te bevatten zo’n grote Liefde
voor ons, zondige mensen.
Ook de naam Vastentijd kunnen we voor onszelf invullen. Wat hebben
we toch een leven vol luxe, we eten allemaal veel te veel. Er is een grote
strijd tegen Obesitas, waar velen onder ons aan leiden. De Vastentijd is
een goede tijd om wat te laten staan, des te meer waarderen we het met
Pasen –tijdens het Opstandingsfeest –om dit feest te vieren.
Op een verkeerde wijze.
Toch kunt u ook op een verkeerde wijze op een afstand staan – doordat
u er geen deel aan hebt, omdat u niet gelooft, dat de Here Jezus voor uw
zonden daar wilde hangen en dat lijden daarom wilde ondergaan. Staan
wij dichtbij? Hebben we er deel aan?
Het lijden van de Here Jezus is niet alleen het lichamelijk lijden geweest,
hoewel dat verschrikkelijk was. Maar het allerergst is toch geweest dat
Hij van God verlaten werd. Een heilige God legde alles wat Hij te eisen
had op de Here Jezus, de Heiland werd met onze last beladen. Wat er
met ons had moeten gebeuren, nl. van God verlaten worden, dat is over
de Here Jezus gekomen. Hoe Hij dat heeft aangevoeld, is te lezen in
Ps.22. We mogen dit rustig zeggen, omdat de Heiland op het kruis de
woorden uit vers 2 heeft uitgesproken in de drie uren van duisternis.
Nu, daar op dat kruis, kreeg de Schuldeloze en Zondeloze geen antwoord. Het bleef stil. De Mens Christus Jezus werd tot zonde gemaakt,
alsof het allemaal Zijn schuld zou zijn geweest. Laten we Hem vandaag
ervoor danken en eren.
Gezamenlijke Dienst met de EBG.
Op 15 februari was het weer Carnavalsfeest, de Gran Marcha ging door
de straten. Onze broeders en zusters van de EBG waren bij ons te gast,
want ze hadden geen doorgang naar hun eigen kerk. Heel mooi, een keer
per jaar, een gezamenlijke dienst met onze zusterkerk.
ds Clifton Walker sprak de kinderen toe (zie foto hiernaast) en preekte
voor ons. Broeders en zusters, heel fijn, dat jullie weer bij ons waren in
de dienst. Tot het volgende Carnavalsfeest maar weer.

In Memoriam
Matthias Alphonsus Vervuurt
Na een kort ziekbed is op 14 februari j.l. br. Matthias Alphonsus
Vervuurt overleden. Hij was 98 jaar.
Br. Vervuurt werd op 23 november 1916 geboren in Paramaribo,
Suriname. We hebben hem leren kennen als een veelzijdig man. In
Paramaribo doorliep hij de kweekschool en ging hij les geven. Dat deed
hij later ook op St. Maarten en Curaçao. Hier op ons eiland gaf hij ook
Spaans en Engels en tekenles. Ik heb begrepen, dat hij een strenge leraar
was. Voor zijn kinderen was hij een strenge vader.
Br. Vervuurt was ook kunstzinnig. Zo schilderde hij en dichtte hij. Hij
hield van klassieke muziek en fotograferen. Hij maakte zelfs meubels en
hij naaide gordijnen. Hij heeft me weleens verteld, dat hij vroeger graag
kunstenaar had willen worden.
Br. Vervuurt hield ook van reizen. Na zijn vijftigste werd hij
artsenbezoeker. Hij heeft dit gedaan tot zijn zesenzeventigste. Hij was
dus tot op hoge leeftijd actief.
Br. Vervuurt stond ook bekend als een attent man. Telefonisch leefde hij
mee met velen.
Hij ging vaak naar de kerk, de ene week naar de Fortkerk, de andere
week naar de Emmakerk. Hij dacht diep na over het geloof en de Bijbel.
Je zou kunnen zeggen, dat hij zoekende was. Hij zocht en hij sprak vaak
over het geloof. Maar hij was ook onder de indruk van de
natuurgodsdiensten in Suriname.
Op 23 februari j.l. hebben we afscheid van hem genomen in een dienst
van Woord en gebed, die gehouden werd in de Emmakerk. In deze
dienst stond Psalm 130 centraal. De dichter roept God aan om genade.
Hij verlangt ook naar God, meer dan de wachters naar de morgen. En hij
roept Israël op te blijven hopen op God. Zo mogen wij in onze rouw en
ons verdriet hopen op God. Door Jezus Christus, zijn Zoon, is de weg
naar het Vaderhuis geopend. Hij leed en stierf voor onze zonden aan het
kruis.
Na de dienst namen we definitief afscheid van br. Vervuurt op de
protestantse begraafplaats aan de Roodeweg.
God trooste zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie.
Ds. Hans Végh.

Papiamentstalige Dienst.
Wij zijn weer gestart met onze papiamentstalige dienst op zondag 22
februari. Eigenlijk was het gepland op zondag 15 februari, maar die zondag was Carnavalszondag en dus niet geschikt voor een extra dienst. En
zo schoven wij een week op naar 22 februari.
Dus zondag 22 februari zag er als volgt uit: Om 9.30 a.m. de Nederlandstalige dienst o.l.v. ds Hans Végh, gevolgd door een kwartier koffie, thee
en fris drinken. Om 11u startte de papiamentstalige dienst olv zr. Yvonne
Isidora. Voor de eerste keer zijn we blij met de opkomst.
Jongelui.
De Carnavalsweek is echt voorbij en nu de draad weer oppakken. Valt
niet mee na al dat feesten en jumpen, maar het moet echt. Ga ervoor,
op naar het Paasrapport.
Steuntje:
Medelijden is: jouw pijn voelen in mijn hart.
Voor een ieder, die dit krantje leest, Vruchtbare Bezinningstijd;
Tot Ziens in de vele extra diensten.
Daarna Gezegende Paasdagen ; Bon Pasku di Resurekshon.
Namens de Kerkenraad,
Jet Baank.

Activiteitencommissie
Farida Da Costa Gomez
Zie pagina 15
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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

wist die nog een goedwerkende koelkast en wasmachine voor een
behoeftig gezin had.
Voordat de week om was, heeft een GULLE GEVER een nieuwe
wasmachine + koelkast laten bezorgen bij het gezin. Hier zijn werkelijk
geen woorden voor! Geweldig bedankt!
Wij zijn naarstig op zoek naar financiële hulp voor een gezin dat in 2
containers woont. Zij wonen vanaf de orkaan Thomas onder deze
omstandigheden. Ook voor hen blijven wij hopen op Hulp!.
Ondertussen wordt er vaak gevraagd naar kleding. Vooral kinderkleding
is hard nodig. Als de was schoon wordt aangeleverd, zijn wij al tevreden.
Wij zorgen dat alles op een goede plek terecht komt. Heeft u huisraad
over of gaat u emigreren: bruikbare spullen zijn altijd welkom! U begrijpt
het al: wij blijven u vragen om uw overtollig huisraad af te staan voor hen
die het hard nodig hebben. Wij stellen dit zeer op prijs! En nogmaals:
ONZE DANK VOOR AL UW GULLE GIFTEN!
Lia Vliegenthart, voorzitter diaconie VPG.

Lia Vliegenthart
Diaconaal werk begint bij jezelf.
In diaconaal werk is er sprake van een relatie tussen een helper en
degene die hulp nodig heeft..
Wij moeten er allereerst vanuit gaan dat de helper begint met luisteren
om op deze manier te weten te komen waarmee en waarin je die ander
kunt helpen.
Het is een hele kunst om niet onmiddellijk klaar te staan met
goedbedoelde adviezen.
Stel je voor dat jij aan de andere kant van de tafel zou zitten: wat voor
een gevoel zou je dan hebben?
Hoe belangrijk is geld voor mij? Waarom wil ik diaconaal werk doen?
Hoe kijk ik tegen mensen aan die onder de armoedegrens leven? Hoe sta
ik tegenover een hulpvrager? Behandel ik hem of haar als een volwassen
mens met mogelijkheden? Of zie ik alleen de beperkingen? Heb ik er
medelijden mee of wil ik meeleven?
Al deze vragen stemmen mij tot nadenken. Toen ik jong was, hadden wij
het thuis ook niet breed. Ik weet nog dat mijn moeder van alles deed om
financieel rond te komen. Zij was daar heel goed in. Zij leerde ons om
nooit alles wat je hebt op te maken. Morgen kun je wel eens geen
meevallertje hebben, dan zit je met de gebakken peren. Maar als je
genoeg hebt: geeft een ander ook wat. Luister eens naar een ander. Geef
een ander wat aandacht! Help bijvoorbeeld met een bordje eten of een
boterham. Wees ondanks alles: gastvrij! Zelfs een glaasje water kan een
mens verkwikken.
Ik kan mij voostellen dat de hulpvrager mij duidelijk wil maken dat hij of
zij behoefte heeft aan erkenning.
Zodra mijn meeleven of meedenken medelijden wordt, weet ik dat de
hulpvrager daar niet op zit te wachten.
En zo zijn wij wederkerig bezig om elk onze verantwoordelijkheid te
nemen. Als hulpvrager wil je geen slachtofferrol innemen en als helper of
diaken wil je geen betweter zijn.
Als diaconale groep denken wij ook aan andere stichtingen op het eiland
die voor hulpvragers klaarstaan.
De VPG op Curacao collecteert 1x per maand voor enkele stichtingen
die zich ook inzetten voor hulpvragers. Wij collecteren onder anderen
voor de Stichting Dios Yudami. Voor de Stichting Nos tei Pa Otro. Voor
Fundashon Gideon. Voor Kinderoorden Brakkeput. Eenmaal per jaar
krijgen al deze stichtingen middels een cheque het collectebedrag
overhandigd. De uitreiking van de cheques heeft plaatsgevonden op 18
februari jongstleden. De stichtingen waren verguld met hun gift, welke
wij konden uitreiken dank zij U allen die gul geschonken hebben.
Namens ALLE stichtingen: MASHA MASHA DANKI!
Ik had U in de VPG-krant van december verteld dat wij van de Ban Topa
in november 150 Nafl. over hadden. Dit bedrag is geschonken aan de
jeugdafdeling van de VPG die dit bedrag goed kan gebruiken als aanvulling
voor de onkosten van de baaidag in april, georganiseerd voor de jeugd.
Afgelopen zondag hebben wij in de 3 kerken verzocht of men iemand

Uitreiking van de deurcollectes van 2014

De ijskast en wasmachine van het zorggezin.

Maart 2015 VPG NIEUWS

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

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

Jas.vegh@gmail.com
Lorier.kooi@gmail.com
vlieglia@gmail.com

737 3070
685 24 79
525 33 38

Van de praeses
Hanco de Lijster
Afscheid
Na drie en een half jaar op Curacao te hebben gewerkt en gewoond gaat
ds. Wim Lolkema samen met zijn vrouw Marjan weer terug naar Nederland en dus ook naar hun kinderen. Mijn eerste kennismaking met hen
was op een zaterdagmorgen in augustus 2011 in de Emmakerk. We waren net klaar met het maaien van de tuin van de kerk, toen zij een kijkje
kwamen nemen. Ik kijk met plezier terug naar de afgelopen 3½ jaar. Niet
alleen heb ik Marjan en Wim leren kennen als harde werkers met liefde
voor de VPG en met name natuurlijk voor hun Fortkerk, maar ik heb van
beide ook veel mogen leren. Van Wim vooral tijdens de Gemeente
Groeigroepbijeenkomsten en van Marjan vooral het laatste jaar toen we
om beurten de opzet van de kerkkrant voor onze rekening namen. Het
maandelijks uitkomen van het VPG Nieuws hebben wij de afgelopen jaren aan hen te danken. Ook bedank ik Wim voor zijn inzet, visie en wijsheid tijdens zijn werk als predikant van de Fortkerk, zijn gedrevenheid
voor het jeugdwerk en enthousiasme voor de GGG-bijeenkomsten. Marjan, bedank ik ook voor haar organisatietalent en haar enorme inzet voor
de promotie van de Fortkerk. Zij lijkt zich hierin onmisbaar te hebben
gemaakt. Helaas gaan ze ons deze maand verlaten. Wim en Marjan hartelijk dank voor de afgelopen jaren. We zullen jullie niet vergeten en bidden jullie Gods zegen toe. Het ga jullie goed in Nederland.
Vacatures
Ondertussen staan de profielschetsen van de twee vacante predikantplaatsen op onze website www.vpg-curacao.com. Hier is reeds op gereageerd. Deze maand staat er ook een advertentie in het blad Kerkinformatie van de PKN in Nederland en komen er ook via andere wegen namen binnen van beroepbare predikanten.
Gemeente Groeigroep
Deze gespreksgroep is, ondanks dat er een aantal deeelnemers is afgevallen, onder ds. Lolkema’s leiding uitgegroeid tot meer dan 15 deelnemers.
Agnes en ik blijven doorgaan met de bijeenkomsten en de groep zal binnenkort worden opgesplitst in twee groepen. Het motto van deze groepen luidt “Kleine groepen, grote kansen”. Dit is een onderdeel van de
succesformule van de GGG.
RvK
De Raad van Kerken vordert gestaag met het lesprogramma voor de
openbare scholen. In het schooljaar 2015-2016 zal een pilotproject gestart worden op drie openbare scholen. Het lesprogramma geeft aandacht aan de verschillende aspecten van het Christelijk geloof en de Bijbel. In de toekomst wordt het programma uitgebreid naar meerdere
openbare scholen.
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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De beker van het lijden
Ds. H. Végh
Er is veel leed in deze wereld. Er is oorlog en geweld. Er is haat en nijd.
We horen van oorlogen en opstanden, van zelfmoordaanslagen en
ontvoeringen. Soms hebben mensen te kampen met honger en ziekte,
met natuurrampen en werkeloosheid.
Weer anderen dragen de last van de ouderdom. Ze hebben kwalen,
worden vergeetachtig of dement. Sommigen kunnen niet langer
zelfstandig wonen en moeten uit huis geplaatst worden. Veel ouderen
hebben veel hulp nodig. Ze zijn hulpbehoevend geworden.
Juist in de lijdenstijd denken we aan het lijden van Jezus. Hij heeft veel
geleden, in het bijzonder aan het eind van zijn leven hier op aarde. We
lezen in Joh. 18:1-11, dat Hij gevangengenomen werd in de Hof van
Gethsemané, Hij werd verhoord, gefolterd en geslagen, Hij werd
onschuldig ter dood veroordeeld en tenslotte aan het kruis genageld. De
kruisdood was door de Romeinen gereserveerd voor misdadigers. Jezus
werd gerekend tot de grootste misdadigers. Het is tragisch als je dat
allermaal leest. Terwijl Jezus juist een idealist was, die het goede over
had voor de mensen. Hij hielp de armen en verschoppelingen, Hij genas
zieken en kwam op voor het recht. Hij streed tegen het establishment,
maar dat werd Hem niet in dank afgelopen.
Maar we lezen ook nog iets anders in de Bijbel. We lezen, dat Hij het
Lam was, dat geslacht werd voor onze zonden. God had zijn eigen plan
met Hem en Jezus werkte daar vrijwillig aan mee. In die zin is zijn lijden
eigensoortig. Dwars door de onterechte veroordeling en kruisiging heen
lezen we dat. God offerde zijn enige Zoon voor ons op om ons met
Hem te verzoenen. Jezus offerde Zich vrijwillig voor ons op en ging de
dood in om ons terug te brengen bij de Vader. Door onze zonden waren
we van Hem vervreemd. We leefden ver van Hem. Jezus heeft door zijn
kruisoffer deze kloof gedicht.
Het lijden was voor Jezus niet gemakkelijk. We moeten het niet
onderschatten. In de Hof van Gethsemané zweette Hij bloed en tranen
en stond Hij doodsangsten uit. Hij bad: “Vader, laat deze drinkbeker aan
mij voorbijgaan”, maar Hij bad er achteraan: “Niet mijn wil geschiede,
maar de uwe”.
Nadat Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal had gevierd in de
bovenzaal, eigenlijk de joodse pèsachmaaltijd, ging Hij met zijn discipelen
naar de Hof van Gethsemané, even buiten Jeruzalem. Daar vangt het
gevreesde lijden aan. Jezus ging wel vaker naar de Hof van Gethsemané
om daar te overnachten of alleen te zijn met zijn discipelen en zich daar
te bezinnen.
Judas, een van zijn discipelen wist dat. En van deze wetenschap maakt
Judas gebruik om zijn meester te verraden. Judas wordt in de Bijbel
afgeschilderd als een hebzuchtige geldwolf. Hij stal geld uit de kas van de
discipelen. Misschien had hij zich bij Jezus aangesloten om rijk te worden
of later minister te worden in zijn koninkrijk. Maar Jezus ontpopte Zich
niet als een koning, maar als een looser. Hij sprak over lijden en sterven.
Wat voor koning was dat dan? Hij was toch niets waard? Uit
teleurstelling besloot Judas zijn meester te verraden aan de joodse
autoriteiten voor en bedrag van dertig zilverlingen. Zo ving hij tenminste
toch nog geld.
Judas beraamde een plan om zijn meester te verraden en over te leveren
aan de joodse autoriteiten zonder dat het volk dit merkte. Want Jezus
was populair bij het gewone volk. Het zag in Hem een profeet. Daarom
moet Jezus ’s nachts gearresteerd worden, als iedereen sliep. Judas
neemt een cohorte Romeinse soldaten mee en dienaren van de
hogepriesters en Farizeeën. Het kan niet misgaan. De soldaten zijn
bewapend en ze hebben fakkels en lantaarns bij zich om de weg te
vinden in de nacht.
En dan schrijft Johannes: “Jezus wist precies wat er met Hem zou
gebeuren”. Dat is frappant. Hij was inderdaad de ware profeet. Maar Hij
heeft ook heel bewust deze weg van het lijden en sterven genomen. Heel
bewust ging Hij op zijn doel af. Hij wist: “Ik ben in deze wereld gekomen
om God en mensen te verzoenen. En ik moet dat doen door mijzelf op
te offeren aan het kruis. Het is een moeilijke weg. Ik zie er enorm
tegenop. Maar Ik moet die weg gaan. Dat is mijn missie”.
Jezus vraagt aan de soldaten ”Wie zoeken jullie?” Het lijkt wel of de
angst van Hem geweken is, of hij bereid is om te lijden en te sterven.
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Als het moet gebeuren, dan moet het gebeuren.
De soldaten zeggen: “We zoeken Jezus van Nazaret”. Jezus antwoordt
dan: “Ik ben het”. Dit antwoord is dubbelzinnig. Hij is inderdaad Jezus
van Nazaret, maar hij is meer. In het Oude Testament noemde God Zich
“Ik ben die Ik ben”. Als Jezus zegt “Ik ben het”, herinnert Hij aan de
naam van God, die er is om mensen nabij te zijn. Hij is niet zomaar een
man uit Nazaret, nee, Hij is veel meer, Hij is Gods Zoon, ja God Zelf. In
Hem zou God de wereld met Zichzelf verzoenen. Hij was de enige die
die verzoening kon bewerken. Want hij vertegenwoordigde God bij de
mensen en de mensen bij God. Hij was de ware Middelaar. Bovendien
was Hij zondeloos, en kon een offer zonder gebrek brengen. Dat had
God in het Oude Testament steeds geëist. Welnu, Jezus vervult de hele
oudtestamentische offerdienst. Hij brengt, eens en voor altijd, het offer
van zijn leven. En wij? Wij mogen dat offer aanvaarden als gebracht voor
ons. Wij mogen daardoor voortaan in vrede met God leven.
Jezus’ woorden stralen gezag uit. De soldaten deinzen achteruit.
Jezus zegt: “Neem mij gevangen, maar laat mijn discipelen gaan”. Dat
heeft een diepgaande betekenis. Jezus stierf voor ons. Hij droeg Gods
straf op onze zonden. Maar wij, wij mogen vrijuit gaan als wij dat offer
aanvaarden.
Petrus is erbij en ziet dit alles met lede ogen aan. Zijn bloed kolkt. Hij
kan zich niet bedwingen en slaat erop los. Hij hakt in op een slaaf van de
hogepriester. Hij wil het recht in eigen hand nemen. Hij wil Jezus
beschermen voor zoveel onrecht. Maar hij beseft niet, dat Jezus deze
weg moet gaan. “Zou Ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet
drinken?”, vraagt Jezus in vers 11. Ja, Jezus moet de beker van zijn lijden
en sterven drinken, helemaal. Maar Hij deed het voor ons, om ons terug
te brengen bij de Vader.
Als we het avondmaal vieren, mogen we hieraan denken. We breken het
brood en denken aan Jezus’ lichaam, gegeven voor ons. We drinken de
beker met wijn en we denken eraan, dat Jezus de beker van het lijden en
sterven helemaal leeggedronken heeft. De Vader heeft Hem deze beker
gegeven, maar Hij heeft die beker aangenomen en leeggedronken. Zijn
bloed vloeide voor ons.
En wij? Wij mogen de beker van Jezus’ lijden en sterven aannemen. We
mogen Hem er dankbaar voor zijn, dat hij die leeggedronken heeft,
eeuwig dankbaar. In woord, daad en lofprijzing mogen we die
dankbaarheid uiten.
H.V.
Vervolg Meditatie van pagina 3
Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft…doet me denken aan
de biografie van André Gide uit 1926, Si le grain ne meurt - waarin hij
vertelt over zijn ontwikkeling als schrijver en als mens. En het gáát hier in
Johannes 12 natuurlijk vooral over verandering en vervorming. Om
transformatie. Over een klein zaadje dat wordt gezaaid in de aarde. Het
verliest zijn oorspronkelijke gestalte. Wat het zaadje in zich droeg,
wordt zichtbaar. Het groeit uit tot iets wat in niets lijkt op wat er
oorspronkelijk was. Er groeit een halm die bloeit en vrucht draagt.
Sterven is loslaten, heel rigoreus. Maar ook: opnieuw beginnen.
Maar is er in de kern toch niet één element wat hetzelfde is in de korrel
en de halm? Misschien is dat uiteindelijk wel de wil om te leven.
Jezus heeft het hier allereerst over zichzelf. Over zijn lichaam dat zal
worden gezaaid in de aarde. En het draagt vrucht. Het is een ongelooflijk
diepe waarheid. En als Johannes in ongeveer het jaar negentig zijn
Evangelie schrijft, ziet hij hoe het gaat met de beweging van Jezus van
Nazareth. Hoe na Pasen – en vooral na Pinksteren – Jezus’ Boodschap
van verzoening naar alle windstreken is gegaan. Er zijn vervolgingen, maar
de navolgers van Christus proberen Hem toegewijd te volgen. Zo
zoeken en vinden zij hun bestemming. Christus’ Boodschap is nog
actueel. Hij leeft voort. Als de Opgestane en in de daden van zijn
volgelingen.
En daarmee wordt duidelijk dat Jezus het hier niet alléén over zichzelf
heeft. Maar óók over zijn leerlingen. En ook over ons. En wat Hij bedoelt
is dus dat wij – als Jezus’ volgelingen – geroepen zijn om los te laten.
Geloven in Jezus Christus doet iets met je.
Het betekent dat je afscheid neemt van oude en vertrouwde dingen. Je
gaat andere prioriteiten stellen. Er groeit een nieuw vertrouwen. En dat

is niet alleen een werkelijkheid voor je geloofsleven. Maar ook voor je
eigen persoonlijke bestaan. Jezus heeft het ook over “je leven
verliezen”. Dat betekent: controle en zekerheid opgeven. En je
overgeven aan een proces wat bedreigend kan zijn. Heb je dan genoeg
vertrouwen op God, dat Hij zal zorgen voor groei en vernieuwing? De
graankorrel moet de aarde ingaan. De nacht ingaan. En pas dan kan het
wonder gebeuren. Ook jij, ook u bent zo’n graankorrel.
Misschien is er wel een verandering in jouw persoonlijk leven nodig.
Omdat je bij wijze van spreken langzaam bezig bent figuurlijk dood te
gaan aan bepaalde vastigheden in je dagelijks bestaan. Misschien is er wel
een verandering op je werk nodig. Of een verandering van werk.
Natuurlijk wel met alle risico’s vandien.
Zo zal ook Jezus zijn leven, de kern van zijn bestaan uit handen geven.
En er zal een nieuw begin komen. En zo zie je ook hoe in dit Evangelie
allerlei zaken worden omgedraaid. Sterven lijkt toch echt een einde te
zijn. Sterven aan een kruis – dat is waarachtig het einde van alle
eigenwaarde.
Wat moet je nog, wie ben je nog als je daartoe wordt veroordeeld? In
de woorden van Jezus klinkt glashelder door dat nu juist het sterven een
nieuw begin maakt. Een begin van verzoening en vergeving. Van nieuw
en eeuwig leven.
Ida Gerhardt schreef op haar eigen manier over dit grootse geheimenis
van dood en leven.
Gij moet het eenzaam laten – het zaad dat ligt te slapen - en dat al kiem
gaat maken.
Dit eerstelingsbewegen – van leven binnen leven – vermijd het te genaken.
Laat het stil zijn in zijn waarde, - zaad in de donkere aarde; zaad in de
donkere aarde.
En het zal groen ontwaken.
Zo gaan we langzaam maar zeker in de richting van Goede Vrijdag.
Stillekes mogen, nee moeten we ons kruis dragen, achter Jezus aan.
Iedereen draagt haar / zijn eigen kruis, dat weten we. Maar Messias Jezus
draagt het kruis voor de gehele wereld. Plaatsvervangend. De lijdenstijd,
deze veertigdagentijd is bedoeld om daaraan alle aandacht aan te geven.
Mensen wilden Jezus zien! Grieken. En ze hebben Hem gezien en
gehoord. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. En hoe! En Hij ging
buitengewoon diep, in een paar zinnen. Om ons te vertellen over
Zichzelf, maar ook om ons een spiegel voor te houden: Wie ben je? Wat
wil je? Sterven, afscheid nemen en loslaten leiden tot nieuw leven.
Opnieuw beginnen. Hier en nu, op deze aarde. Maar ook in de hemelse
heerlijkheid.
Toon Hermans bezat de gave om heel raak te zeggen waar het in dit
leven omgaat.
Hoor maar.
De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen.
En iedereen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal bloeien.
W. Lolkema, februari 2015.
Continued Ebenezer Activities from page 6
Easter Monday Church Beach Day
Mon. 6th
Church Board Meeting
Tue. 7th
Bible Study & Prayer Meeting
Wed. 8th
th
Thu. 9
Soup Kitchen
Worship Service of Praise led by LP, Y. IsidoraSun. 12th
Gumbs
Wed. 15th Visit Sick & Shut-in Members and Bible Study &
Prayer Meeting
Thu. 16th
Soup Kitchen
Theological Conversation
Sat. 18th
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Worship Service of Praise led by Men’s Fellowship
Sun 19
& Soup Sale
Wed. 22nd Visit Sick & Shut-in Members and Bible Study &
Prayer Meeting
Thu. 23rd
Soup Kitchen
th
Friendship Worship and Prayer Service led by Sis
Sun. 26
M. van der Bunt
Wed. 29th Bible Study and Prayer Meeting
Soup Kitchen
Thu. 30th
Youth Service:
Meditation of the youth on February 15th 2015
THANKFUL FOR THE LOVE OF GOD. WHY??
You might think, "That is so obvious. What's the point? It's plain why. To
be loved is a wonderful thing. You don't need any explanation, do you?"
And my answer is, it's not obvious why we should be thankful for the
love of God. It's not. When you're loved, you're given something that is
good for you, usually at significant cost to another. And the better it is
for you, the more love and the more cost to the lover, the more love
you feel. But it isn't obvious what that gift is. It isn't obvious why the love
that God gives us and leads us into, is GOOD for us.
Let me get at it by comparing the issue of forgiveness. Why should you
care about being forgiven? That's not obvious either. Take a husband
who has wronged a wife, perhaps even abused or just spoken cruelly,
and he wants forgiveness, and he asks for it. Is that a good thing? Maybe?!
The question is, "Why does he want forgiveness?" Is it because his conscience is killing him and he is losing sleep at night? Is it because he's
starting to be afraid maybe even for his life because she is so angry at
him that he is not sure he wants to go to sleep next to her? Are those
the reasons why he might want forgiveness? If so, I say there is no virtue
in this. It is not obvious why you might want to be forgiven.
You see, it is not obvious to say, "I want you to forgive me, God; I want
you to love me." Maybe it's good, and maybe it's not.
I want you to know what the good is that God's love gives you, and that
you will want this good more than you want anything in the world, and
that you will receive it today as a gift. (John 11:1-6).
"Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the village of Mary and
her sister Martha. It was the Mary who anointed the Lord with ointment,
and wiped His feet with her hair." So this is clearly a picture of sweetness and love. Mary loved Jesus, and Jesus loved Mary. "It was this
woman whose brother Lazarus was sick." Verse three: "So the sisters
sent word to Him saying, `Lord, behold, he whom You love is sick.' But
when Jesus heard this, He said, `This sickness is not to end in death, but
for the glory of God, so that the Son of God may be glorified in it. “Now
Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus. So when He heard that
he was sick, He stayed two days longer in the place where he was and
let him die."
Notice three things. (1) Jesus chose to let Lazarus die; (2) he was motivated in this by his zeal for the glory of God to be manifest (v. 4); (3)
this motivation is love.
Do you see the word "so" or "therefore" at the beginning of verse six?
Do you see what precedes and follows it? It is preceded by: Jesus loved
Martha, Jesus loved Mary, Jesus loved the dying man Lazarus - therefore
he did not go to heal him, but stayed two days longer where he was and
saw to it that he died. Now what on earth could possibly turn that into
love? Verse four: "This is not going to end in death. This is all about the
glory of God, that the Son of God may be glorified in it."
A Definition of the Love of God
So here's my definition of the love of God based on this text: God's love
is his doing whatever needs to be done, at whatever cost, so that we will
see and be satisfied with the glory of God in Jesus Christ. Let me say it
again. The love of God is his doing whatever needs to be done, at whatever cost to himself or to us, so that we will see and be satisfied by the
love of God in Christ forever and ever.
Let me confirm this with John 17:24. Here's Jesus praying for us. And
he loves us in this prayer. O how he loves us in this prayer. John 17:24:
"Father, I desire that they also whom you have given me may be with me
where I am so that they may see my glory." If Jesus loves you and prays
for you, do you know what he finally asks for you? That you may see
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him. The ultimate answer to the prayer of love is, "Show them my glory,
Father. Show them my glory, and they will have arrived at ultimate satisfaction."
Now let’s look at 2 Corinthians 12:7-9. Paul says, ". . . to keep me
from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me - to keep me from exalting myself! Concerning this I implored the Lord three times that it would leave me. And he
said to me, “My grace is sufficient for you . . . power is perfected in
weakness." To which Paul responds, "Most gladly, therefore, I will boast
about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me."'
Notice three things again. First, love did not take away the thorn, just
like he didn't heal Lazarus. Secondly, love had something more - more
important and more satisfying - to give. Third, the all-sufficient, allsatisfying grace and power of Christ is more important to give. So what
does love do when we cry out, "Help me! Love me! Forgive me!"? God
says, "I will engage all my might and the life of my Son to give you what
you need most - me! A fellowship with me, a sight of me, an enjoyment
of me."
Thankful for the love of God. Why? Because at great cost to himself, it brings us to God. It brings us to the splendor behind all splendor.
You young people, do you think your favorite music group is something?
These are echoes of splendor. And, of course, we all know - or maybe
we don't - that there's a massive obstacle between us and God, and it is
called sin. And the essence of sin is this: exchanging the glory of God for
his gifts and creation. You are offered God for your fellowship forever,
and you lay it aside and you take his gifts and say, "No thank you. I'm not
interested in fellowship with you and enjoying you and being satisfied
with you. I want your gifts - wife, child, the applause of men, health. Etcetc. That's what I want."
God's love is his doing everything it takes, even the death of his Son, in
order to so work in you that you would stop feeling loved by being
made much of and start feeling loved by the enjoyment of making much
of him forever in all that you do.
So, this is good news, and I pray that you will see it. He came to his own
and his own received him not (John 1:11). But to as many as received
him, to them gave he power to become the children of God (John
1:12). And if children, then heirs, heirs of God (Romans 8:17). Whom
have we in heaven but Thee? And on earth there is nothing that we desire besides Thee. Our flesh and our heart may fail, but You are the
strength of our heart, and You are our portion forever (Psalm 73:2526). You're our inheritance forever. And that's what I long for Him to
do in you for you today.

Activiteitencommissie Emmakerk
Farida Da Costa Gomez
In deze rubriek zult u (zal jij) op de hoogte worden gehouden van de
activiteiten van de Emmakerk.
De activiteitencommissie van de Emmakerk bestaat uit Denise Schrader
en mijzelf, Farida Da Costa Gomez. Activiteiten voor jong en oud zullen
door ons worden bedacht en uitgevoerd, van recreatie tot serieuze
onderwerpen zoals lezingen en workshops. Van harte welkom zijn ook
ideeën die u (jij) aanreikt. Jullie kunnen met een leuk idee bij ons
aankloppen en samen kunnen wij het verder uitwerken en er iets
onvergetelijks van maken.
Zo hadden wij op 17 januari jl. een bijzonder gezellige ‘spelletjesmiddag’
en ‘voordracht van gedichten en verzen’. De jongelui hielden zich
voornamelijk bezig met spelletjes, maar enkelen hebben het ook gewaagd
een gedicht voor te lezen. Fantastisch!
De volgende activiteit heet ‘Penshonado riba Paranda’ en is een
bustour naar Banda’Riba.
Deze is in principe bedoeld voor onze senioren. Er zijn maar 46
zitplaatsen beschikbaar. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Jongere
mensen mogen ook mee als er nog plaats is. Op deze dag zullen we
verschillende locaties aandoen. Bij dit ‘dagje uit’ is ook een maaltijd
inbegrepen.
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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 ...

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

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 begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn
op woensdagavond.van
19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk.
Bel voor meer informatie
naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015

Wiskundebijles
Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en
HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een
groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt
aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden:
Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163

vlieglia@gmail.com; 525 3338

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

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

Deze aanbieding is weer gestart !
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 pp F 25,-Voor opgave en meer informatie: Maria Muller, tel.: 737 8323 / 513 9631
e-mail: mariamullerdidi@gmail.com

Mozaïkworkshop
Door Lia Vliegenthart.
De opbrengst is bestemd voor de wijkkas van de Fortkerk.
De kosten bedragen 130,00 gulden pp inclusief materiaal, koffie en thee. Van dit
bedrag gaat 100,00 gulden naar de wijkkas.
De workshop wordt ‘s ochtends gegeven in de Tamarijn en duurt van 9.30 t/m
12.00 uur. Op 16, 23, 30 maart en 13 april. Op 20 april is er gelegenheid om de
werkstukken af te maken. Deze workshop wordt alleen gegeven bij voldoende
deelname.
Opgeven kan bij Lia Vliegenthart telnr 525-3338 of e-mail: vlieglia@gmail.com

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

