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In het vorige nummer van het VPG-nieuws schreef 
ik over Charles Wesley. Hij schreef veel liederen, 
waarvan er twee ook in ons Liedboek voorkomen. 
Charles Wesley en meer nog zijn broer John ston-
den aan de wieg van het Methodisme. 
Wie waren deze broers en wat was hun bood-
schap? 
 
John Wesley 
John Wesley wordt op 17 juni 1703 geboren in Ep-
worth, Engeland, als tweede zoon in een gezin van 
19 kinderen. Zijn vader is Samuel Wesley, priester 
in de Church of England. 
John volgt een opleiding 
van zes jaar in Charter-
house (Londen). In 1720 
gaat hij studeren aan de 
Universiteit van Oxford. In 
1725 wordt hij gewijd tot 
diaken, in 1728 wordt hij 
gewijd tot priester. De 
Engelse staatskerk maakt 
in de 18e eeuw een diep 
verval door. De prediking 
is vaak Deïstisch (1) en er 
wordt veel gemoraliseerd. 
In 1726 verwerft John de graad van Fellow (2) van 
het Lincoln College. 
Als student komt hij onder invloed van onder ande-
ren Thomas à Kempis (3). Hij leest trouw zijn Bij-
bel. 
Van 1727 tot 1729 is hij hulpprediker in Epworth. 
In 1729 gaat hij terug naar Oxford. Hier sluit hij 
zich aan bij de Holy Club, die zijn broer Charles en 
enkele anderen hebben gesticht. Ze houden zich 
bezig met Bijbelstudie en sociaal werk. Zo bezoe-
ken ze gevangenen in de gevangenissen, leren ze 
hen lezen en hun schulden te betalen en proberen 
ze werk voor hen te vinden als ze weer vrijkomen. 
Ze helpen de armen.  Ze delen voedsel, kleding, 
medicijnen en (school)boeken uit Ze leggen zich 
toe op innerlijke heiligmaking (inward holiness). 
In 1735 gaat John met zijn broer naar Amerika om 
daar zending te bedrijven onder de Indianen en de 
kolonisten pastoraal bij te staan. De Holy Club valt 
dan uiteen. John keert echter na twee jaar teleurge-

steld terug. De zending onder de Indianen heeft 
geen vruchten afgeworpen. 
In Londen ontmoet hij Peter Böhler, een Herrnhut-
ter. Deze maakt hem duidelijk, dat hij een eenvoudig 
geloof nodig heeft. 
Op 24 mei 1738 maakt hij dan zijn daadwerkelijke 
bekering mee. Hij leest dan Luthers voorwoord op 
de Brief aan de Romeinen. Hij leest ook Luthers 
commentaar op de Brief aan de Galaten. Paulus en 
Luther benadrukken de rechtvaardiging door genade 
en geloof alleen. Plotseling breekt het zaligmakend 
geloof door. Hij beseft, dat Christus zijn zonden 

heeft weggenomen. Hij 
maakt dan een reis naar 
Herrnhut in Duitsland en 
spreekt met Zinzendorf, de 
voorman van de Herrnhut-
terse beweging. 
Als hij naar Engeland is te-
ruggekeerd preekt hij veel-
vuldig. John en Charles wor-
den “methodisten” ge-
noemd, bedoeld als spot-
naam. Gedoeld wordt op 
het regelmatig leven van de 
Holy Club. De leden daarvan 

leggen de nadruk op methodische studie en devotie. 
Ze vieren frequent het avondmaal en vasten twee 
maal per week. 
John preekt, getuigt, wekt op tot bekering en heilig-
making en tot het najagen van de christelijke vol-
maaktheid. Hij schrijft veel. Hij probeert nieuw gees-
telijk leven in te blazen in de staatskerk. 
De deuren van deze kerk worden echter al gauw 
voor hem gesloten vanwege zijn enthousiasme. Van-
af dan gaat John naar de religieuze genootschappen, 
die er her en der in het land zijn, en steunt hen in 
hun geestelijke groei en blaast hen, waar nodig, 
nieuw leven in. Hij brengt in deze genootschappen 
mensen samen, die tot Christus bekeerd zijn. In Lon-
den wordt hij hun leider. Hij stelt regels op voor 
deze genootschappen. Ook wordt hij een reizend 
prediker. De meeste voorgangers van de staatskerk 
stellen zijn benadering echter niet op prijs. Daarom 
zoekt John zijn toevlucht tot leken. Ook deze wor-
den reizende predikers en stellen zich in dienst van 
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Meditation 
Rev. Leander Warren 

werkt in het leven van de gelovige tussen zijn wedergeboorte en zijn 
dood. Men onthoudt zich van wereldse vermaken. De christelijke vol-
maaktheid is in dit leven  al bereikbaar. De prediking moet schokkend 
zijn, aangezien de bekering zelf een schok is. Er wordt veel nadruk gelegd 
op het individu. 
Na John’s dood treden zijn volgelingen uit uit de staatskerk. Ze vormen 
een aparte denominatie. John zelf had binnen de staatskerk willen blijven 
en daarbinnen willen werken in en aan zijn religieuze genootschappen. 
Vandaag de dag wordt de Methodistische Kerk veelal gevonden in de 
Engelssprekende landen, zo ook in het Caraïbische gebied. In 1929 sticht-
te de hulpprediker Obed Anthony een Methodistische kerk op Curaçao 
(de Ebenezer Church). In 1937 ging deze op in de Verenigde Protestant-
se Gemeente. In 1945 stichtte Rev. William J. Barrett de Methodistische 
Kerk op Curaçao. In april van dit jaar vierde ze haar 70-jarig bestaan. De  
andere Methodistische gemeenten zijn de Carey Methodist Church in 
Buena Vista en de Epworth Methodist Church in Monte Carmelo. De 
leden van deze kerken of hun (voor)ouders zijn afkomstig van de Engels-
sprekende Bovenwindse eilanden. Velen kwamen destijds hierheen om te 
gaan werken bij de Shell-raffinaderij. 
 

Noten: 
(1)Volgens het Deïsme heeft God de wereld weliswaar geschapen, maar 

haar daarna aan haar lot overgelaten. Men gelooft niet, dat God de we-
reld regeert en Zich in de geschiedenis openbaart. Deze leer vindt men 
vooral in de 18e eeuw. 

(2)Een fellow  is een lid van het universiteitsbestuur of een wetenschappe-
lijk genootschap. 

(3)Thomas à Kempis leeft van 1379/80-1471. Hij is de belangrijkste verte-
genwoordiger van de “devotio moderna”. Zijn belangrijkste werk is 
“De navolging van Christus”. Hij heeft veel invloed uitgeoefend op het 
geestelijk leven van zijn tijd. Zie ook mijn artikel: De navolging van 
Christus, in: VPG-nieuws april 2010, p. 1v. 
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John Wesley, t.z.p. 

de methodistische genootschappen. 
Veel van John’s predikers gaan naar de Engelse koloniën in Amerika. Na 
de Amerikaanse revolutie keren de meesten van hen weer terug. De 
bisschop van Londen wil sommige van deze predikers echter niet tot 
priester wijden om in de nu ontstane Verenigde Staten van Amerika te 
dienen. Daarom gaat John hen zelf wijden. Vanaf 1784 geeft hij aan, dat 
zijn genootschappen onafhankelijk van de staatskerk opereren. 
Ook op sociaal gebied is hij actief. Hij troost de gevangenen en helpt de 
armen. Hij is bewogen met de nood van de mensen. 
Op 2 maart 1791 sterft hij in Londen. 
 
Charles Wesley 
Charles is een jongere broer van John. Hij wordt op 18 december 1707 
geboren, ook in Epworth. 
In 1716 gaat Charles naar de Westminster School in Londen. Tien jaar 
later gaat hij studeren aan het Christ Church College in Oxford. In de 
winter van 1728-1729 ondergaat hij een geestelijke opwekking en begint 
hij met twee anderen de Holy Club. In 1735 wordt hij tot priester gewijd 
met als doel zijn broer John te gaan helpen in de zending naar Georgia, 
een Amerikaanse kolonie. Deze zending duurt echter niet lang. Na enke-
le maanden alweer keert hij terug naar Engeland. Hier komt hij in con-
tact met de Herrnhutters. Onder andere hierdoor vindt hij de geestelij-
ke vrede in zijn hart. Dat gebeurt op 21 mei 1738 (Pinksteren). Hij gaat 
nu her en der spreken voor de methodistische zaak. Hij vertolkt de 
evangelische boodschap in gezangen, die een belangrijk middel worden in 
de evangelisatie. 
In 1749 trouwt Charles met Sarah Gwynne. Ze krijgen ach kinderen, van 
wie er echter maar drie overleven. De kindersterfte in die tijd is erg 
hoog. 
Charles en John raken van elkaar vervreemd, als Charles zich gaat be-
moeien met het voorgenomen huwelijk van John. Charles trekt zich dan 
terug als actief leider van de methodistische genootschappen. Hij is ook 
nauwer verbonden met de staatskerk dan zijn broer. Hij is het er niet 
mee eens, dat zijn broer priesters wijdt. 
Zoals ik hierboven al schreef publiceert Charles veel gezangen, meer dan 
4500! De bekende componist Georg Friedrich Händel schrijft speciaal de 
muziek voor sommige van deze liederen. De meest bekende gezangen 
van Charles zijn: 
Love divine, all loves excelling (Liefde Gods die elk beminnen, gez. 443 in 
het Liedboek voor de Kerken, vertaald door Jan Willem Schulte Nord-
holt) 
 
Hark, the herald angels sing (Hoor, de engelen zingen de eer, gez. 135 in 
het Liedboek voor de Kerken, vertaald door Willem Barnard) 
Christ the Lord is ris’n today 
Soldiers of Christ, arise 
Rejoice, the Lord is King 
Jesu, lover of my soul. 
Charles sterft op 29 maart 1788 in Londen. 
 
Het methodisme 
Het is in het bestek van dit artikel niet mogelijk uitputtend in te gaan op 
de beweging en de leer van het methodisme. Toch wil ik hier enkele 
punten  aanstippen, die het methodisme kenmerken. 
Zoals ik boven al schreef wilde het methodisme nieuw leven inblazen in 
de Engelse staatskerk. 
Op de voorgrond staan een plotselinge, bewuste ervaring van schuld en 
genade. Men bekeert zich persoonlijk tot Christus. Maar ook de bekering 
van anderen is belangrijk. In het centrum van de methodistische theolo-
gie staat de liefde: de liefde van God voor alle mensen en de genade van 
God voor allen door het geloof in Jezus Christus alleen. Jezus Christus 
verlost ons van onze zonden. Genade is ook voorkomende genade: God 
steekt zijn hand uit naar iedereen en biedt een persoonlijke relatie aan. 
Hij geeft iedereen de gelegenheid om te antwoorden. Door het geloof 
worden we gerechtvaardigd, maar dat komt ook voort uit Gods genade. 
De bekering is een ervaring, die bestaat uit twee delen: rechtvaardiging 
en wedergeboorte. In de rechtvaardiging wordt de gerechtigheid van 
Christus toegedeeld aan de gelovige. In de wedergeboorte begint de Hei-
lige Geest die gerechtigheid van Christus toe te delen. Naast de voorko-
mende genade is er ook de heiligmakende genade: de Heilige Geest 

Nurturing Christian Relationships Within The Church 
 
The title of this meditation seems ironical as it purports to deal with that 
which is supposed to be obvious –good Christian relationships within the 
Church. However if the testimony of the Bible is to be believed, there 
are times when Christian relationships break down and therefore need 
to be built up again. This seems to have been the case in the Church at 
Corinth that drew admonition from the apostle Paul as is stated in 1Cor. 
1:11 & 3:3 “My brothers, some from Chloe’s household have informed 
me that there are quarrels among you. For since there is jealousy and 
quarrelling among you, are you not worldly?” Following this admonition 
or reprimand, Paul then proceeded to enunciate a standard for Christian 
relationships within the Church to ensure that such relationships are 
nourished and made better, and this he encouraged the believers to 
embrace or practice as 1Cor. 1:10 states “I appeal to you, brothers, in 
the name of our Lord, Jesus Christ, that all of you agree with one 
another so that there may be no divisions among you and that you may 
be perfectly united in mind and thought.” 
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You see friends there are a number of things that can cause Christian 
relationships to become fractured and so create divisions and lack of 
unity in the Church or Christian community. The sense of social merit 
or worth, being better than others on account of superior formal 
educational achievement, prestigious job, greater financial and material 
possessions and a more recognized family name that  make one feel 
especially entitled and privileged are some of the more important 
perceptions. These when practiced either with purposeful intent or not, 
without due consideration for the negative impact upon the other are 
most certainly the cause of poor Christian relationships thus disunity and 
divisions in the Church. Against such, the apostle Paul appealed in his 
day, must be eschewed, not indulged in, and such appeal is still apt or 
relevant and so needs constant reiteration.  A taste of Paul’s enjoinments 
in this regard are as follows: “In your anger do not sin. Do not let the 
sun go down while you are still angry, and do not give the devil a 
foothold. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths. 
And do not grieve the Holy Spirit of God with whom you are 
sealed.” (Eph. 4:26-27, 29a, 30) “Let us not become conceited, provoking 
and envying each other.” (Gal.5:26) “Do not lie to each other.” (Col. 3:9) 
“My brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ don’t show 
favouritism.” (Jas. 2:1) and “Brothers do not slander one another. 
Anyone who speaks against his brother or judges him speaks against the 
law and judges it.” (Jas. 4:11a) It is clear that these are all negative 
behaviors that do one thing and one thing only – destroy Christian 
relationships and create disunity and division in the Christian family, and 
are therefore to be avoided at all cost. 
 
By contrast Paul recommends the human behavior, the actions that 
would nurture - that is build up, enhance and promote Christian 
relationships that make for unity and harmony in the Church. Some of 
these actions as Scripture records are as follows: “Love must be sincere. 
Hate what is evil ; cling to what is good. Be devoted to one another in 
brotherly love. Honour one another above yourselves. Share with God’s 
people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute 
you, bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice; mourn with 
those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, 
but be willing to associate with people of low position. Do not be 
conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is 
right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as it depends on 
you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but 
leave room for God’s wrath, On the contrary: ‘If your enemy is hungry, 
feed him; if he is thirsty, give him something to drink. Do not be 
overcome by evil, but overcome evil with good.’ ” (Rom. 12:9-10, 13-21) 
“Brothers if someone is caught in sin, you who are spiritual should 
restore him gently Carry each other’s burdens, and in this way you will 
fulfill the law of Christ. Let us not become weary in doing good.  
Therefore as we have opportunity, let us do good to all people, 
especially to those who belong to the family of believers.” (Gal.6:1a-2, 9-
10) “Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one 
another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through 
the bond of peace.” (Eph. 4:2-3) and “Do nothing out of selfish ambition 
or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. 
Each of you should look not only to your own interests, but also to the 
interests of others. Your attitude should be same as that of Christ 
Jesus.” (Phil. 2:3-5) Seeking the enabling grace of the Holy Spirit, we need 
to embrace these positive behaviours to help us nurture our Christian 
relationships to ensure unity and harmony in the Church. This is 
important for the reason Christ himself gave as enshrined in the 
Scriptures in Jn.17: 21 “That all of them may be one, Father, just as you 
are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may 
believe that you have sent me.”  
 
Friends I encourage, entreat and implore each of us to do all that lies 
within our power to ensure the genuineness and sincerity of the 
Christian relationships within our Church. Amen.    
 

 

 

Redactioneel 
Alweer enkele weken geleden werden we geschokt door de aardbeving, 
nee, twee aardbevingen in Nepal. Ruim 8500 mensen kwamen om het 
leven en er zijn vele gewonden. De materiële ravage in dit straatarme 
land is enorm. We leven mee met de slachtoffers. 
Naast de gebruikelijke berichten uit de wijk treft u ook een verklaring 
aan van de Wereldraad van Kerken, waarin opgeroepen wordt om de 
slachtoffers te helpen. 
Verder kunt u een In Memoriam lezen van Philip Potter. Hij was enkele 
decennia geleden alweer secretaris-generaal van de Wereldraad van 
Kerken (1972-1984) en stamde uit ons Caraïbisch gebied. Hij werd 
geboren op 19 augustus 1921 in Roseau (Dominica). Hij was leider in de 
Methodistische Kerk en diende vele jaren de Wereldraad. Op 30 maart 
j.l. overleed hij in Lübeck (Duitsland). Ook de aankondiging van de 
herdenkingsdienst in verband met zijn overlijden treft u aan. 
Op 10 april jl. organiseerde de Gemeente Groei Groep een filmavond in 
de Emmakerk. De film had als titel “Amazing Grace” en ging over de 
strijd voor de afschaffing van de slavernij in de 19e eeuw. De Engelsman 
William Wilberforce was daarin een drijvende kracht. In de film wordt 
het lied “Amazing Grace” ook gezongen. In een kort artikel kunt u meer 
lezen over de achtergrond van dit bekende lied. 
Het hoofdartikel in dit nummer is een artikel over de gebroeders 
Wesley en het Methodisme.  
 
Ik wens u veel leesplezier. Het volgende nummer is een dubbelnummer 
en is voor de maanden juli-augustus. Wilt u hiermee rekening houden als 
u uw kopij instuurt? 

H. Végh 

The Obed Anthony Scholarship Foundation; what is the purpose of this 
foundation? 
The purpose of the OASF is to encourage the youth of the Church to 
strive for higher and tertiary formal education here on Curacao or 
overseas and to make available to the youth a monetary donation to 
help fulfill this purpose. 
 
Who were the founders and what was the cause of this initiative and since 
when does the OASF exists? 
The OASF was started during the tenure of Revd Dr. Neville Smith 
1978 - 1988 and the reason was to give assistance to gifted youth  
who were from families of modest means. 
 
Who was Obed Anthony? 
Obed Anthony was the Pastor who started the Ebenezer Church way 
back in 1929. 
 
What are the daily activities exist off? 
The OASF has no daily activities. 

About The Obed Scholarship Foundation 
By zr. R. Plaisier and Rev. L. Warren 
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ma. 6 2  Korintiërs 12:14-21 
di. 7 2  Korintiërs 13:1-13 
wo. 8   Ezechiël 1:1-14 
do. 9   Ezechiël 1:15-28a 
vr. 10  Ezechiël 1:28b–3:3 

wo. 1 2  Korintiërs 10:1-11 
do. 2 2  Korintiërs 10:12-18 
vr. 3 2  Korintiërs 11:1-15 
za. 4 2  Korintiërs 11:16-33 
zo. 5 2  Korintiërs 12:1-13 

ma. 1   Hand. 2:43–3:10 
di. 2   Hand. 3:11-26 
wo. 3   Hand. 4:1-12 
do. 4   Hand. 4:13-22 
vr. 5   Hand. 4:23-31 
za. 6   Psalm 130 
zo. 7   Marcus 3:20-35 
ma. 8   Marcus 4:1-12 
di. 9   Marcus 4:13-23 
wo. 10  Marcus 4:24-34 
do. 11  Psalm 92 
vr. 12  Marcus 4:35-41 
za. 13  Marcus 5:1-20 
zo. 14  Marcus 5:21-43 
ma. 15  Psalm 107:1-22 
di. 16   Psalm 107:23-43 

wo. 17  Jesaja 1:1-9 
do. 18  Jesaja 1:10-20 
vr. 19  Jesaja 1:21-31 
za. 20  Jesaja 2:1-5 
zo. 21  Jesaja 2:6-22 
ma. 22  Jesaja 3:1-12 
di. 23   Jesaja 3:13–4:1 
wo. 24  Jesaja 4:2-6 
do. 25  Psalm 30 
vr. 26 2  Korintiërs 6:14–7:4 
za. 27 2  Korintiërs 7:5-16 
zo. 28 2  Korintiërs 8:1-15 
ma. 29 2  Korintiërs 8:16-24 
di. 30 2  Korintiërs 9:1-14 
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Wij bieden u de gelegenheid om VPG-
Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen. 
 
Op deze manier kunnen we flink bespa-
ren op de maandelijkse kosten van NAF 
2000,—. 
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For those of you who are interested we 
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News in colour, sent to you by e-mail. 
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If you are interested in receiving  VPG-
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Please also include your name and street 
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VPG Nieuws (News) via Email Bijbelleesrooster 

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

 
Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerk-
voogdij. De kerkvoogdij 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 be-
stemd 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 21 Juni 2015 
Obed Anthony Scholarship   

Collectes 

JUNI 

JULI 

ONTDEK MEER OVER DE BIJBEL OP DEBIJBEL.NLONTDEK MEER OVER DE BIJBEL OP DEBIJBEL.NLONTDEK MEER OVER DE BIJBEL OP DEBIJBEL.NLONTDEK MEER OVER DE BIJBEL OP DEBIJBEL.NL    
Dit jaar worden in het leesrooster onderwerpen uitgelicht waarover u 
op onze website debijbel.nl meer informatie kunt vinden. 
Waar lag de stad Korinte? Wanneer vond het pinksterfeest plaats? En 
hoe is het boek Jozua opgebouwd? Op debijbel.nl kunt u meer lezen 
over deze en nog veel meer thema’s. Op debijbel.nl kan iedereen altijd 
online de Bijbel lezen. Het is mogelijk om De Nieuwe Bijbelvertaling, NBG-
vertaling 1951 en Statenvertaling te lezen, met elkaar te vergelijken en te 
doorzoeken op trefwoord of passage. Maar debijbel.nl biedt meer! Voor 
leden van het Nederlands Bijbelgenootschap biedt 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! 

MAAK EEN GRATIS ACCOUNT AAN OP DEBIJBEL.NLMAAK EEN GRATIS ACCOUNT AAN OP DEBIJBEL.NLMAAK EEN GRATIS ACCOUNT AAN OP DEBIJBEL.NLMAAK 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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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 
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De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een adver-
tentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of pro-
ducten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de 
aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een 
abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar.  Een 
advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor 
meer woorden betaalt u een oplopend tarief.  
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.  
   
Email: vpgnews@gmail.com 

Adverteren 

Distributie 
De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant 
in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere 
maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem 
dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs ! 
 
Email: vpgnews@gmail.com 

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 
07-06 ds. J. Jonkman  
14-06 zr. Ingrid Haakmat 
14-06  br. D’arcy Lopes 11.00 am  
 Sirbishi na Papiamentu 
21-06  ds. H. Végh H.A.; vaderdag 
28-06  ds. H. Végh 
05-07  ds. H. Végh 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
07-06 Geen dienst in de Fortkerk, zie Emma-
kerk 
14-06 Geen dienst in de Fortkerk, zie Emma-
kerk 
21-06 Geen dienst in de Fortkerk, zie Emma-
kerk 
28-06 Geen dienst in de Fortkerk, zie Emma-
kerk 
05-07 Geen dienst in de Fortkerk, zie Emma-
kerk 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
07-06 Rev. L. Warren (HC) 
14-06  lp Y. Isidora  
21-06 Youth & Children (FD) 
28-06  Rev. L Warren 
 
 

Kerkelijk Bureau 

Fort Amsterdam, Fortkerk 
Op werkdagen geopend van 9.00 uur  tot 15.00 uur.    
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher 
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com 
Website: www.vpg-curacao.com 
 
Heilige Avondmaal/Holy Communion 
Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in 
het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover con-
tact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant. 
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to 
receive the Holy Communion at home, please contact one of our local 
board-members or your pastor. 
 
Doopbediening 
Ebenezer Church   To be arranged with pastor  
Fortkerk en Emmakerk  Na overleg vast te stellen  
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; 
tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk. 
 
Rouw– en trouwdiensten 
Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk 
kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden 
door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de do-
minee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als 
u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt 
laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst 
leidt en waar deze zal plaatsvinden. 
 
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten. 

Radio Semiya  98,5 FM  
Christelijk radiostation elke zaterdag  
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org 
  6-06   Rev. Leander Warren 

13-06 ds. Hans Végh 

20-06 br. D’arcy Lopes 

27.06 Rev. Leander Warren 

  4-07 br. D’arcy Lopes 

11-07 Rev. Leander Warren 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

 

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

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

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

hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties? 
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On May 8th. we had the unveiling of a picture of the late Bro. Oliver 
(Jacky) Schmidt in the corner where he had played the piano for many 
years. This was done by his wife  Sis.Cynthia and daughter Sandra in 
the midst of other family members. 
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 Ebenezer Church 
Wijk 1              Phone: 465 3121 

Local Board Team   

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

 
520 3015 
 
733 1628  
563 0557 
767 9068 res 
737 0661   
 
 
528 7373 

Deacons: 
Br. A. Fernandes 
Sr. B. Lester 
 
 
Sexton 
Sr. Shirley Gomez 

 
524 7036 
868 8206 res 
522 1667 
 
 
461 2950 res 
514-6968 

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 
                       

Ebenezer Church 

Ebenezer Activities 
Sis. M. Mathew 

  

concentrate on whether we have an open pure heart before God. The 
bible says  Let us be grateful and worship God in a way that will please 
Him. 
In the book “The Purpose Driven Life  by  Rick Warren we read 
that the kind of worship that pleases God has four characteristics 
namely 
God is pleased when our worship  is accurate.  
So worship must be based on truth of the scriptures not on our opin-
ions about God 
God is pleased when our worship is authentic. 
 When we worship, God looks past our words to see the attitude of 
our hearts. The Bible says Man look at the outward appearance, but 
God looks at the heart. Real worship happens when your spirit re-
sponds to God, not to some musical tone. We all are unique and the 
best style of worship is the one that most authentically represents, our 
love for God, based on the personality God gave us. God wants us to 
be ourselves when we come before him  in worship. 
God  is pleased when our worship is thoughtful 
In other words God is not pleased with thoughtless singing of hymns 
and songs. We have to engage our mind. If worship is mindless, it is 
meaningless. Jesus commanded to love God with all your mind. And 
don’t use vain repetitions. 
God is pleased when our worship is practical. 
In  worship we are to offer our bodies as living sacrifices. God wants 
us to live, for him. 
God is pleased with different sacrifices of worship, such as   
thanksgiving, praise, humility, repentance, monetary offerings, prayer, 
serving others and sharing with others in need. 

 
Let us come before him with thanksgiving and sing joyful songs of 
praise. Ps. 95-2 

Come let us worship. 
 
We will worship, we will worship you forever, we will worship we will 
worship you, forever. 
 
This is part of a song we  sing in Ebenezer Church. 
What is worship ? Why do we worship ?  Is there only one way to 
worship?  
The dictionary defines worship as the feeling or expression of rever-
ence and adoration for a diety” the worship of God” .According to 
Webster’s dictionary  worship is to honor with extravagant love and 
extreme submission. 
Why do we worship? 
We worship God because He alone is God.  
Is there only one way to worship God? 
1 Cor 14: 40 gives us one rule to follow. It states ”Let all things be 
done decently and in order. 
 
The body of Christ has different denominations. To mention a few we 
have Roman Catholic, Methodist, Protestant, Adventist, Pentecostal, 
Baptist. 
Each has their style of worship. Even within our Protestant churches 
here we have different ways of worshipping. The style of worshipping 
is not important . Worshipping has to come from the heart. 
Some worship with clapping, dancing, instruments. Others worship 
with singing of psalms,  
hymns and organ music. 
So what is meant with the scripture” Let all things be done decently 
and in order ? 
The life application study bible translates this as follows : 
Worship is vital to the life of an individual and to the whole church. 
Our church services should be conducted in an orderly way so that we 
can worship, be taught and be prepared to serve God. Those who are 
responsible for planning worship should make sure it has order and 
direction rather than  confusion. 
This gives room for different kinds of worship. It can be quiet, loud, 
soft or bold. 
In the book “Sparkling Gems from the Greek we read that a group of 
believers can be loud, bold and well mannered all at the same time, 
while another group can be soft and quiet and at the same time rude 
and offensive. 
 
God is more interested in the condition of our hearts than the style of 
worship. 
So instead of focusing on what is the best style of worship we should 

Activities 
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JUNE   
Sunday 14 Jun e Worship service of praise for Father's Day led by sis Yvonne Isidora-Gumbs 
Wednesday 17 Jun e Visit sick & Shut-in members and Bible Study & prayer meeting. 
Sunday 21 Jun e Worship service of praise led by sis. Yvonne Isidora-Gumbs 
Wednesday 24 Jun e Visit sick & Shut-in members and Bible Study & prayer meeting. 
Sunday 28 Jun e Worship service of praise in Recognition of the Service of Medical Practitioners. 
 
JULY 
Thursday 02 July Church Bazaar & Barbecue for Flag Day 
Sunday 05 July Worship Service of Praise led by LP D. Lopes 
Sunday 12 July Worship Service  of Praise led by LP,  Sis. Y. Isidora- Gumbs 
Sunday 19 July Worship Service of Praise led by Men’s Fellowship & Soup sale. 
Sunday 26 July Worship Service of Praise led by Sis. M. van der Bunt-George 

Program for June and July 

 
On May 17th. our worship service of praise was led by the Youth 
Topic: Who  am I? 
 
The service was led by Aryèn Vivas 
The message was brought by Shaerion, Valdemir, Junny and Sheena. 
Each explained” Who Am I” with a different approach. 
In short 
I am who God says I am. God’s forgiven  child and God doesn’t re-
member my sins anymore. 
If anyone is in Christ he is a new creation. 
 
Sugar in a hot cup of tea  becomes one. 
I am one with Christ. The old self was crucified with him. New life be-
gan with the resurrection of Christ. 
I am one with Christ in his Father’s love 
I am one with Christ in his righteousness 
I am one with Christ with the indwelling spirit. 
 
God side of salvation. Just as the prodigal son, was accepted as a be-
loved son,  
We also can enjoy what God has provided for us. 
 
I am a believer not a feeler. I am precious to God and he is delighted in 
me. 
There is therefore no condemnation to those who are In Christ Jesus. 
God hasn’t given us the spirit of fear, but of a sound mind. 

 
Chantilly did the intercessory prayer. 
 
All present was  satisfied with the presentation of our Youth. 
We give God thanks for them and that they will continue doing his will. 
Compliments  to  Sis. Ludmila Sampson and her team for preparing the 
Youth.. 

Bro. Oliver (Jacky) Schmidt in the corner. 
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 Fortkerk         
Wijk 2                 Tel. 747 0691 

Leden van de wijkkerkenraad  

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

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

Diakenen 
Zr. C.E.Vliegenthart- 
de 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 

Predikant: Vacant 
Consulent: ds. Hans Végh 
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed 
Tel:  737 3070 (huis/kantoor) 
        661 6339 
E-mail: jas.vegh@gmail.com 
 
Stichting Behoud Fortkerk 
Bankrekening MCB 26392809 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  ds. Hans Végh 

Overleden 
Niet lang na het overlijden van zijn vrouw is br. Jan Hendrik Rudolf 
Beaujon van ons heengegaan op 2 mei j.l. Hij was 88 jaar oud. De 
dienst van dank en trouw vond op 7 mei j.l. plaats in de Emmakerk en 
werd geleid door pastor Trevor D. Bakhuis. God trooste de familie. 

 

Onze zieken 
Zr. Ana Petrona zal een chemokuur moeten ondergaan. De uitslag van 
de onderzoeken was zodanig, dat dit noodzakelijk is. Het is een teleur-
stelling. God geve haar kracht en zij haar nabij. 

 

Gespreksgroep Tamarijn 
De gespreksgroep Tamarijn komt weer bijeen op 4 augustus a.s. We 
beginnen om 10.00 uur. U bent van harte welkom! 

Op zondag 3 mei j.l. bracht ik samen met mijn 4-jarige jongste kleinkind 

Isis een bezoek aan de familie Lolkema in Krabbendijke. 

Ik logeer bij mijn dochter's gezin in Teteringen vlakbij Breda. Dat is 

ruim drie kwartier rijden om de  kerkdienst mee te maken waar Ds. 

Lolkema voorgaat.  Een goede gelegenheid om Isis voor te bereiden op 

de kerkdienst, want dit is voor haar de eerste keer naar de kerk. 

Ds Lolkema is de predikant voor Krabbendijke en Rilland. Beide plaat-

sen gelegen in Zuid-Beveland in Zeeland. 

De dienst in Krabbendijke wordt gehouden in het dorpshuis. Netjes op 

tijd kom ik om kwart over negen Krabbendijke inrijden. Tegenwoordig 

met een navigatie-

systeem word je tot 

voor de deur gebracht. 

We nemen plaats op de 

2e rij vlakbij het orgel. 

Ds Lolkema komt nog 

even de laatste instruc-

ties geven aan de orga-

nist. Ik begroet hem 

met "dag dominee" en 

hij groet beleefd terug 

en terwijl hij wilt door-

lopen heeft hij pas door 

wie hij begroet. Na een kort praatje worden we uitgenodigd na de 

dienst om langs te komen in de pastorie. Het dorpshuis stroomt inmid-

dels vol en ik schat dat er plus minus 100 mensen aanwezig zijn. Marjan 

heeft ons ook opgemerkt en komt naast ons zitten. We worden netjes 

welkom geheten door de ouderling van dienst. 

Het valt mij weer op, dat Ds Lolkema weer de naam Antillen verwerkt 

in zijn preek. Zo ook bij zijn intrede-dienst had ik geteld dat hij 10x het 

woord Curaçao noemde. Waar het hart vol van is......... 

Isis gaat met nog twee andere kinderen naar de kindernevendienst . Ik 

denk, dat ik haar té streng heb voorbereid in de auto, want ze zegt 

vervolgens niets meer tot het moment dat wij weer in de auto zitten 

richting Teteringen. 

Na de dienst lopen we naar de pastorie, want het is slechts 120 stap-

pen vanuit het dorpshuis.  De Gemeente vond het belangrijker om een 

nieuwe pastorie te bouwen in plaats van een kerk.  

De familie Lolkema woont in een ruim huis met een mooie tuin. Het 

wachten is nog wel op de verhuizers. Marjan is druk bezig met allerlei 

vrijwilligers werk en heeft zich al aardig aangepast, terwijl Ds. Lolkema 

nog even moet wennen. De overgang van Curaçao naar Zuid-Beveland 

is ook niet niks. 

Na de koffie met het oerhollandse gebakje en een uurtje bijpraten ne-

men we weer afscheid van de familie en zetten de auto-ruitenwissers 

aan om te beginnen aan onze terugreis. 

Of ik de hartelijke groeten wilde overbrengen naar de Gemeente in 

Curaçao! 

Groeten uit Krabbendijke 
Joop Snel 
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Vrijdag 15 mei is het contract getekend met 
Monumentenzorg. Zij gaan ruim 60% van de totale 
restauratie-kosten subsidiëren. Om hiervoor in 
aanmerking te komen hebben wij in eerste instantie de 

Stichting Behoud Fortkerk opgericht. Vervolgens zijn er tekeningen 
gemaakt door het architectenbureau van de gehele kerk. Deze hebben 
wij nu digitaal voor de toekomst. 
Daarna zijn er offertes aangevraagd en de bouw- en 
monumentenvergunning.  
Al met al heeft deze procedure anderhalf jaar geduurd. 

Maandag 18 mei is het contract getekend met Bouwmaatschappij 
Willemstad Curaçao nv (zie foto). 
De keuze is gevallen op deze aannemer, omdat zij veel ervaring hebben 
met restauraties van oude gebouwen. 
Wanneer u dit artikel leest, zal de Fortkerk reeds in de steigers staan. 
Er wordt begonnen met de restauratie van het torentje. Deze vertoont 
allerlei scheuren.  
Vervolgens zal het dak in zes gedeeltes vervangen worden. 
 
De totale restauratie zal plus minus vijf maanden duren, zodat wij weer 
in oktober kunnen kerken in onze Fortkerk. We zullen via VPG nieuws u 
op de hoogte houden van de werkzaamheden. 
Ook kunt u vanzelfsprekend vragen stellen aan één van onze 
bestuursleden (André Lorier, Erik Groeneveld, 
Johan Vreekamp en Joop Snel) of aan één van onze adviseurs (Anko van 
der Woude en George Schmit). 
 

Het Kerkelijk Bureau zal gedurende de restauratie gewoon openblijven 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Joop Snel, secretaris Stichting Behoud Fortkerk 

Restauratie Fortkerk 
Stand van zaken 

 
PERSBERICHT 

 
Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds kent Zilveren 
Anjers 2015 toe 
 
Feestelijke uitreiking met overhandiging boek aan Zijne 
Majesteit Koning Willem-Alexander vanwege 75-jarig 
bestaan Cultuurfonds 
 
Amsterdam, 7 mei 2015. Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
kent de Zilveren Anjers 2015 toe aan Hib Anninga uit Zwolle, 
Herman Lubberding uit Twello en Millicent Smeets-Muskus 
uit Curaçao. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix reikt 
op dinsdagochtend 16 juni de onderscheidingen uit in het 
Koninklijk Paleis Amsterdam. Vanwege het 75-jarig bestaan 
van het Cultuurfonds ontvangt Zijne Majesteit Koning Willem
-Alexander tijdens deze bijeenkomst het eerste exemplaar 
van het boek Een mecenas van belang, 75 jaar Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de impact van cultuurfinanciering.  
 
Hib Anninga (1940) ontvangt de Zilveren Anjer voor zijn rol als 
moderne mecenas. Hij bouwde een boerenbedrijf en de omliggende 
weides om tot een beeldentuin.  
 
Herman Lubberding (1934) ontvangt de Zilveren Anjer voor zijn 
belangeloze inzet ten behoeve van de archeologie in Deventer en wijde 
omstreken.  
 
Millicent Smeets-Muskus (1942) ontvangt de Zilveren Anjer voor 
haar werkzaamheden voor het behoud van de muziek en het historisch 
cultureel erfgoed van Curaçao. 
 
De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan 
personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de 
cultuur of de natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. Prins 
Bernhard heeft tot zijn overlijden in 2004 de onderscheidingen 
uitgereikt. In 2005 heeft Prinses Beatrix deze taak overgenomen.  
 
In Een mecenas van belang geven Gert-Jan Johannes en Arno 
Neele een historisch overzicht van de lotgevallen van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds als breed georiënteerde cultuurfinancier. 
Daarmee biedt dit boek een indruk van de verrassende rijkdom en 
veelzijdigheid van de Nederlandse cultuur. Ook wordt er aandacht 
besteed aan de vraag die in de recente periode van bezuinigingen 
steeds urgenter werd, niet alleen voor het Prins Bernhard 
Cultuurfonds maar voor de hele filantropische en culturele sector: wat 
is het belang (de impact) van onze activiteiten? 
 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie over de publicatie ‘Een mecenas van belang’ en 
de gronden van verlening en laudatio ’s kunt u contact opnemen met 
de afdeling Communicatie, Yvette Hoogerwerf, 
y.hoogerwerf@cultuurfonds.nl, tel. 020-520 6130. 
 
Accreditatie voor de schrijvende en visuele media loopt via de 
Rijksvoorlichtingsdienst, die een eigen persbericht uitgeeft. 

Zilveren Anjer voor 
Millicent Smeets-Muskus 
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Het wijknieuws, dat ik hier breng, geldt voor de maand juni. Het wordt 
alweer zomer. Hoewel het woord “zomer” op Curaçao natuurlijk een 
beetje vreemd klinkt. Eigenlijk is het hier het hele jaar door zomer. Maar 
volgens mijn agenda begint de zomer toch op 21 juni. En per slot van 
rekening wonen we hier nog steeds op het noordelijk halfrond. 
Nu we het toch over de wereld hebben, die is in rep en roer. Er zijn 
oorlogen en aardbevingen, vervolgingen en verwoestingen. Nepal beleef-
de zelfs twee aardbevingen in korte tijd. Er waren duizenden doden. De 
schade is niet te overzien, noch het leed. Moge God dit volk bijstaan. 
Aan het eind van het seizoen wil ik iedereen van harte bedanken, die 
heeft meegewerkt in en aan de kerk. Ik denk aan de vele vrijwilligers die 
pro Deo en vol enthousiasme vele uren staken in het kerkenwerk.  
Masha danki! 
In de zomerperiode worden de meeste activiteiten gestopt. Toch wil ik u 
de volgende activiteiten noemen (ik loop ook al een beetje vooruit): 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag komen we bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. 
We bidden voor kerk en wereld, arm en rijk, jong en oud. In de maand 
juli en in de eerste helft van augustus komen we niet bijeen. We komen 
weer bijeen op 11 augustus. 

 

Catechisatie 
Na de zomer wil ik starten met de jongerencatechese. Ook jongeren van 
de Fortkerk zijn van harte welkom. In september wil ik hiermee begin-
nen. De eerste keer komen we bijeen op 2 september om 19.00 uur in 
de consistorie. Er is belijdeniscatechisatie op 16, 23 en 30 juni, van 20.0-0 
tot 21.00 uur in de consistorie. 

 

Gespreksgroep onder de boom 
Zoals ik al schreef is de beknopte theologische cursus voor gemeentele-
den geëindigd. 4 ½ jaar hebben we allerlei theologische vakken bespro-
ken. De laatste tijd waren we bezig met pastoraat en prediking. Ik vond 
het zelf erg interessant om met gemeenteleden deze vakken weer eens 
door te lopen. We hadden ook erg interessante discussies. Ik wil alle 
deelnemers bedanken voor hun inbreng. Er waren ook deelnemers uit 
de E.B.G. Zo morgen we elkaar over kerkgrenzen heen ontmoeten waar 
het gaat om de theologische studie. 
Op de donderdagen 28 mei en 4 juni is er een gespreksgroep onder de 
boom over vrije onderwerpen. Deze avonden duren van 19.30 tot 21.00 
uur en worden gehouden in de consistorie. Dit in tegenstelling tot een 
eerder bericht in VPG-nieuws. 

 

Gemeentevergadering 
Op donderdag 11 juni a.s. wordt er een VPG-gemeentevergadering ge-
houden in de Flamboyant. De vergadering begint om 19.00 uur. Het gaat 
over de financiële cijfers van onze gemeente. Iedereen is van harte wel-
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Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  ds. H. Végh 

kom om daarover mee te discussiëren. 

 

Gespreksgroep geloof 
Zoals ik al aankondigde wil ik een gespreksgroep starten over “Wat ge-
loof ik?” De eerste keer, dat we bijeenkomen is op 18 juni a.s. van 19.30 
tot 21.00 uur in de consistorie. We komen eens in de 14 dagen bijeen, 
maar in de maanden juli en augustus niet. In september hopen we weer 
verder te gaan. 18 juni is een inleiding op deze avonden. 

 

Bijbelstudie 
Ook eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie. We bespreken nog steeds de 
Handelingen der Apostelen. Op 25 juni komen we nog een keer bij el-
kaar van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. In september vervolgen 
we deze studie, want in juli en augustus komen we niet bijeen. 

 

Onze zieken 
Zr. Denise Schrader moest in mei opgenomen worden in het ziekenhuis 
(het Sehos). Ze moest hier een ingreep ondergaan. We wensen haar veel 
sterkte en beterschap. 

 

Zangdienst 
Op 26 juni is de laatste zangdienst dit seizoen. We beginnen om 19.30 
uur in onze Emmakerk. Liederen kunt u opgeven bij mij.  

 

Bij de diensten 
Op 14 juni a.s. is er weer een papiamentstalige dienst. Die wordt geleid 
door br. D’arcy Lopes en begint om 11.00 uur. Om 9.30 uur begint er 
dan een Nederlandstalige dienst, waarin zr. Ingrid Haakmat de voorgan-
ger is. 
Op 21 juni a.s. is het Vaderdag. Dan hopen we ook het Avondmaal te 
vieren. We ontvangen brood en wijn als teken van Gods liefde en trouw. 
In Jezus Christus heeft Hij die laten zien. Ik hoop in deze dienst voor te 
gaan. 
Een hartelijke groet voor u allen, 
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Nieuws Jet 
Jet Baank 

 
Op 10 mei -Moederdag- werden de moeders in het zonnetje gezet en 
werd er gebeden en gedankt voor alle vrouwen, moeders. Een mooie 
Dienst olv ds. Jan Jonkman. Zr. Jeanette Kroes bleef deze keer niet aan 
de vleugel geplakt zitten, maar ging de schriftlezing doen, evenals zr. Ca-
therine Finies. Goed gedaan ladies!! Er moet altijd een eerste keer zijn, 
nietwaar? 
Na de Dienst zong Amarelys haar “Mamalied”, heel mooi! Moeder Lilian 
rafelde het woord moeder helemaal uit, om er stil van te worden en 
daarna zong Ivo 2 liederen. For those tears I died; and Amazing Grace, 
de hit van Emma, na de filmavond van Amazing Grace. 
17 mei hadden we onze Gemeentezondag op Lagun. De opkomst was 
niet zo groot, door allerlei feesten overal, maar de groep, die er was, 
heeft genoten van de mooie Dienst en het gezellig samenzijn daarna, in 
een prachtige omgeving. Altijd goed om bij elkaar te zijn in een andere 
setting. 

SAMENKERKEN/FORT EN EMMA. 
Forters, het is eindelijk zover. Jullie komen bij ons kerken, zoals wij het 
verleden jaar bij jullie gedaan hebben. Nu zijn jullie aan de beurt. Van 
harte welkom!! Bon Bini bij ons!! We hopen, dat jullie je gauw thuis zul-
len voelen bij ons. Als er iets is, dat u stoort, zeg het gewoon, misschien 
kunnen we er samen een draai aan geven. Jet heeft oren hoor!! Voor 
velen is dat wel bekend. 
JONGELUI 
De toetsen, examens en proefwerken zijn echt gestart. Jullie rapporten 
en diploma’s liggen al te wachten om geschreven te worden. Ga ervoor, 
alles kan nog, vooral een puntje meer, dat kan altijd. Blijf je best doen!! 
SENIORENOCHTEND 
De seniorenochtend was weer een gezellig samenzijn met een mooie 
opkomst. Jullie hebben er plezier in en wij van de organisatie ook hoor. 

Steuntje: 

Vrees toch geen nood, ‘s Heren trouw is groot. 

God’s Rijkste Zegen toegewenst, 

namens de Kerkenraad, 

Jet Baank. 

Laat Uw licht schijnen. 
Een collega vertelde eens:” Toen ik twaalf jaar oud was, verliet ik mijn 
ouderlijk huis. Mijn moeder legde een Bijbel in mijn koffer en schreef 
erin: ” Lees ‘s morgens en ‘s avonds een gedeelte uit dit boek. Moge God 
Zijn zegen daarop doen rusten”. 
In het jaar daarop overleed mijn moeder. Vijf en twintig jaar later kwam 
ik op een terugreis in een hotel van een klein dorp. Alle kamers waren 
bezet. Toen er laat in de avond nog een gast kwam, werd mij gevraagd of 
hij mocht slapen in het tweede bed op  mijn kamer. 
Na een kort gesprek nam ik mijn Bijbel – het was de oude Bijbel van mijn 
moeder – en las een hoofdstuk. Toen knielde ik neer om bescherming 
voor de nacht te vragen en ging naar bed. 
Mijn Bijbel liet ik op de tafel liggen. Toen ik de volgende morgen wakker 
werd, was mijn kamergenoot al afgereisd. 
Vele Jaren later bezocht ik een christelijke samenkomst. Er werd gespro-
ken over Mattheüs 5 vers 15. Daar staat: ”Ook steekt men geen lamp 
aan en zet haar onder de korenmaat maar op de standaard en zij schijnt 
voor allen, die in het huis zijn. Laat zo Uw licht schijnen voor de men-
sen”. 
Zo, werd er gezegd, moeten we ons niet schamen voor de Here Jezus 
en Zijn woorden, onverschillig wat de mensen over ons denken of pra-
ten. 
Na afloop stond er iemand op en vroeg of hij iets mocht vertellen wat hij 
zelf beleefd had. 
Hij vertelde: ”Vele Jaren geleden moest ik eens, in een hotel van een 
klein dorp de kamer delen met een andere reiziger. Die man las voor het 
naar bed gaan een hoofdstuk uit zijn Bijbel. Omdat ik niet kon slapen, las 
ik ook een hoofdstuk uit de Bijbel, die hij op tafel had laten liggen. Ik las 
vόόr in de Bijbel het verzoek van zijn moeder om elke morgen en elke 
avond en stukje te lezen. Ik moet u zeggen, dat ik sinds jaren niet meer 
in de Bijbel had gelezen. Toen ik het boek doorbladerde, las ik met 
groeiende interesse tot vroeg in de ochtend. 
Vanaf die nacht werd ik een bijbellezer en vond zo de Here Jezus”. 
Ontroerd stond ik op en zei dat ik zijn kamergenoot geweest was en 
met Hem God kon danken, dat we nu allebei op weg waren naar de 
hemel. U kunt zich voorstellen hoe verheugd de aanwezigen waren met 
deze bijzondere leiding van God. 
 
DIENSTEN 
Vanaf 26 april waren alle zondagen één groot feest. Eigenlijk is elke zon-
dag een groot feest als we naar het huis van de Heer gaan en hem daar 
loven en prijzen, maar de afgelopen zondagen hadden een speciaal tintje. 
 

Op 26 april werd Akeelah 
van de Wijngaart, klein- 
en pleegdochter van br. 
Joop en zr. Suze van de 
Wijngaart gedoopt. 
 
 
 
 
 
 
 

Toch wil ik de VPCO dienst op het Fortplein (65 jaar!) nog even aanha-
len, want onze flinke meisjes hebben daar op het podium gestaan en ge-
danst voor zoveel mensen ol.v. zr. Lizanne Prince.  
Het was prachtig, zr. Lizanne, masha danki! Lieve meisjes, volgende keer 
komen jullie toch weer dansen?? 
 
 

Doop Akeelah van de Wijngaart 

Dansen voor 65 jaar VPCO 

Gemeentezondag Lagun. 
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A pilgrimage of justice and peace--this phrase can describe the life of 
Philip Potter, a pilgrim who moved out of faith, in hope, with love. He 
moved, in his life and in his approach, always forward, closer to those 
who needed him and his leadership and closer to Christ. He not only 
moved himself, but moved the churches and the World Council of 
Churches. Most of all, he moved hearts, challenging and comforting, 
collaborating and calling. This is what Philip Potter continues to do - to 
me - and to many of those who come after him. 
 
A pilgrimage of justice and peace--this is the theme, the unifying motto 
for all we do as World Council of Churches in this period after the 10th 
Assembly. Our theme could very well have been formulated by him. 
More and more, I feel how the Spirit who filled and guided him, through 
this theme is leading us, as we carry Philip’s legacy forward in our time 
and in the work for which I am responsible. I am proud, but even more 
greatly inspired to literally follow Philip. We develop further his vision of 
the ecumenical movement as a movement of faith, always searching for 
how we can change the realities of the churches and the world through a 
transformation of justice and peace, these costly gifts of salvation. 
 
The first woman and first African serving as moderator of the central 
committee of the WCC, Dr Agnes Abuom, sends her warmest 
condolences and assurance of her prayers today. We were together 2 
days ago to explore together with the church leaders of South Sudan 
how they can lead their young nation towards justice and peace, with 
accompaniment by the WCC. She also sends her words that express 
how she has been inspired by Philip Potter to be a pilgrim and to lead 
this pilgrimage of today and tomorrow: 
 
“The church for him was a pilgrim people with a prophetic mandate 
proclaiming the new humanity in Christ. Philip Potter remains for us a towering 
symbol of the ecumenical movement”. 
 
By retracing the life and times of Philip Potter in the ecumenical 
movement, we encounter the richness and depth of his own spirituality 
and discernment. We are today witnessing a new historical moment of 
new problems and promises in the ecumenical movement. It would be so 
much more difficult to address these realities without the inspiration the 
new generation of ecumenists continue to draw from the wealth of 
knowledge and legacy of Philip Potter. During the time of his leadership 
at the WCC, he drew from the ethical resources of a pilgrim church 
under captivity. He spoke and stood against blind obedience and 
absolute loyalty to the tyranny of racist regimes. Philip’s own narrative of 
pilgrimage was not just exemplified in traversing the globe from his 
origins in the Caribbean Islands and cross cultural relationships through 
marriage but also the lonesome struggle embodied in the life of our Lord 
Jesus Christ. This self-giving and service to the Church and the 
ecumenical movement was at the heart of his mission and calling in this 
world.” 
 
Philip attended the first 9 assemblies of the WCC. This fact and many 
other facts presented in tributes to him show how he became such a 
significant person for the life and the work of the WCC for decades. The 
whole family of the WCC, whose representatives in Taiwan, Korea, 
Addis Ababa and many other places I have met the last days, ask me to 
convey our common word of thanks to God who called and gifted Philip 
him for this ministry. On yesterday, His All Holiness Ecumenical 
Patriarch Bartholomew added his expressions of thanks to God for 
Philip’s vision and passion for the unity of the church. 
In the preparation of the 10th Assembly, I benefited from an evening’s 
short walk and talk with Philip, feeling strongly and warmly how he 
affirmed my calling and our work of today. He reminded me again and 
again that “we cannot do this work without a strong sense of humour”. 
With profound and lasting joy we celebrate his life and what he gave us 
for our own pilgrimage of justice and peace. 
Rev. Dr Olav Fykse Tveit 
WCC general secretary 

The Rev. Dr Philip Potter, the third general 
secretary of the WCC, who served in that 
office from 1972 to 1984, died on 31 March at 
the age of 93. Potter is known around the 
world for his leadership and contributions to 
the ecumenical movement, unity of the 
churches, and the cause of justice and peace. 
 
A memorial service will be held at the chapel 
of the Ecumenical Centre in Geneva, where 
the WCC has its offices, on 18 May at 5 pm. 

 

Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org) 

We gaan als kerk, evenzo als onze studenten en leerlingen, richting het 
eind van het (kerkelijk)jaar. Volgens onze kerkorde moet er in die 
periode een gemeentevergadering plaatsvinden, waarin de KV financieel 
verslag doet over het afgelopen jaar. In de aanloop daar naar toe moeten 
dan ook de cijfers opgesteld worden en kascontroles plaatsvinden van 
zowel de VPG als totaal, maar ook die van de individuele kerken en 
stichtingen die door de kerkenraden zijn opgericht. 
Een goed en verstandig gebruik, vooral ook omdat je gelden beheert die 
niet van jezelf zijn, openheid is dan ook het motto!  
 
We zijn druk bezig de laatste puntjes op de i te zetten en hopen dan ook 
dat alle verantwoordelijken de stukken op tijd aanleveren, zodat we op 
de gemeenteavond van 11 juni een zo compleet mogelijk beeld kunnen 
geven.  
In zo’n laatste periode wil je ook dat zaken afgerond worden, zo hebben 
we als KV onder andere een stuk “Richtlijnen financiële verantwoording 
VPG kerken” opgesteld en inmiddels ter goedkeuring aangeboden aan de 
centrale kerkenraad. Een richtlijn waardoor het (nu) voor een ieder 
duidelijk moet zijn wat zijn of haar verantwoordelijkheid is met 
betrekking tot financiële zaken. 
 
Ten slotte wil ik u allen dan ook van harte uitnodigen op de 
gemeentevergadering op 11 juni a.s. en wil graag afsluiten met de vraag 
aan u: geeft u om uw kerk? 
 
Olaf Mulder 
Voorzitter Kerkvoogdij VPG 

Kerkvoogdij 
De kerk is van blijvende waarde 

Geef om uw kerk 
Olaf Mulder 

Voorzitter: Olaf Mulder 
Fortkerk: André Lorier, Joop  Snel, Erik 
Groeneveld 
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder, 
Elma Velgersdijk  

Ebenezer church: Franklin James, Kenneth 
Bremer 
 
Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken naar 
onderstaande bankrekening van de VPG: 
    
MCB: 90091204 
o.v.v. kerkelijke bijdrage 

Memorial service  Philip Potter A farewell to Philip Potter  
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Centrale Kerkenraad 

Van de preses 
Hanco de Lijster 

Zoals ik reeds in een eerdere editie van VPG Nieuws schreef, beginnen 
we de CK-vergaderingen de laatste tijd met het doornemen van een 
hoofdstuk uit het boekje “De Geïnspireerde Kerkenraad” o.l.v. ds. Hans 
Végh. Tijdens de vergadering van 4 mei 2015 werd hoofdstuk 3 Prioritei-
ten voor de Kerkenraad, van het het eerste deel van het boekje behan-
deld. De vragen die hierbij aan de orde kwamen waren: 
1. Hebt u het gevoel dat de prioriteiten van de kerkenraadsvergade-

ringen goed en helder bewaakt worden? 
2. Spreekt het u aan om aan de kerkenrad te denken als aan een 

vriendenkring die met geloof en visie zich inzet voor de gemeente? 
3. Hebt u het gevoel dat u als kerkenraad voldoende meeleeft met 

elkaars problemen en uitdagingen? 
4. Het goede voorbeeld  geven aan de kudde die aan u is toever-

trouwd. Zo spreekt Paulus er over. Lukt u dat als kerkenraad ook? 
De antwoorden op deze vragen waren: 
Op vraag 1: 

Ruimte voor verbetering; 
Meer alert zijn voor prioriteiten, gebeurt wel meer, aanvullende  
zaken kunnen buiten de vergadering geregeld worden; 
Bezig zaak draaiende te houden. Het geloof komt in mindere mate  
aan de orde. 

Op vraag 2: 
Dit zou een ideale situatie zijn, proberen hier naar toe te werken; 
Vriendenkring is een groot woord, mooi is het als een team samen  
te kunnen werken; Zou dit graag zo willen zien, we willen graag  
ieder te vriend houden. Groepsvorming komt voor. 

Op vraag 3: 
Onvoldoende, kan beter, meer aandacht aan persoonlijke zaken en  
aan elkaar geven; Kan beter, als het niet je vrienden zijn laat je niet  
de achterkant van de tong zien; 
Iemand moet wel open staan om de problemen kenbaar te maken. 

Op vraag 4: 
Meer voor de wijkkerkenraad. Lukt niet helemaal. Als wijkkerken- 
raad heb je wel een voorbeeldfunctie; 
We zijn gastheer en gastvrouw. Moeten zichtbaar zijn voor de  
gemeente; Lukt niet altijd, zeker niet als er sprake is van oud zeer.  

Dit is wellicht ook een aan te raden oefening voor de wijkkerkenraden. 
 
Overlijden 
In de maand mei is voormalig preses van de VPG broeder Rudy Richard 
van der Veen overleden. De crematie heeft in familiekring plaatsgevond-
en. We wensen zijn geliefden veel sterkte toe. Moge het geloof dat Rudy 
nu thuis is bij de Heer hen tot troost zijn. 
 
VPG gemeentevergadering 
Ik nodig u allen uit voor de op 11 juni 2015 om 19.30 uur te houden 
VPG gemeentevergadering in het Flamboyant Jeugdhuis bij  de Emma-
kerk. 
 
Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen. 
Hanco de Lijster. 
Tel. 510-4753 
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com 

Op 15 mei j.l. is op 52-jarige leeftijd overleden zr. Beatrix Anna Irene 
Lasten-Tjoen-Tak-Seu. Haar overlijden kwam toch nog onverwacht. 
Zr. Lasten is op 31 januari 1963 geboren hier op Curaçao. 
 
Ze is van ons heengegaan na een ziekbed van vijftien jaar. Na het auto-
ongeluk van vijftien jaar geleden is haar leven niet meer geweest wat het 
was. Ze had veel pijn en kon moeilijk lopen. Ze lag veel op bed, zeker de 
laatste tijd. Haar ziekbed was zwaar. Toch heeft ze het in geloof gedra-
gen. Toen ik haar onlangs bezocht, kon ik dat merken. Ze vertrouwde 
op de Heer. Ze las zijn Woord, ze bad tot Hem. Ze bad tot Hem alleen 
of met haar kinderen. Als ze alleen bad, bad ze ook voor haar kinderen.  
 
Haar kinderen waren haar alles. Ze deed veel voor hen, ze hield veel van 
hen, ze was een  beschermende moeder voor hen. 
Zr. Lasten hechtte aan de familieband. Ze was zeer gehecht aan haar 
moeder, maar ook aan haar kinderen, zoals ik al schreef. Vóór het auto-
ongeluk werkte ze bij een financiële instelling. Na dat ongeluk kon dat 
niet meer. Maar ze bleef ook thuis om haar kinderen te verzorgen.  
Zr. Lasten hield van mensen. Ze maakte gemakkelijk vrienden. Ze vergaf 
mensen altijd snel. Ze was altijd vrolijk. Ze hielp iedereen met raad en 
daad. Ze hield ook veel van conversatie.  
 
De laatste twee jaar waren moeilijk voor haar. Ze kon niet dat meer 
doen wat ze graag wilde. Tegelijkertijd wilde ze anderen niet tot last zijn. 
Tot op het laatst is ze thuis verpleegd. 
Ik schreef al, dat zr. Lasten een gelovige vrouw was. Ze heeft ook belij-
deniscatechisatie gevolgd en ze deed belijdenis in de Emmakerk. Ze hield 
van geestelijke liederen, bijvoorbeeld gospelliederen. Ze vond daarin een 
uitdrukking van haar geloof. 
 
Thuis las ze heel vaak uit de Psalmen. Daarom kozen we voor de rouw-
dienst Psalm 121 uit. De rouwdienst vond plaats op 22 mei j.l. in het 
rouwcentrum van El Tributo in Otrobanda. In Psalm 121 is een pelgrim 
aan het woord. Hij maakt een pelgrimsreis naar Jeruzalem om God daar 
te aanbidden in de tempel. Hij weet, dat God hem bijstaat op die reis. Zo 
was ook zr. Lasten een pelgrim. Ze was op weg naar het hemelse Jeruza-
lem. De weg daarheen is geopend door Jezus Christus door zijn kruis-
dood. Zr. Lasten is nu daar, waar haar hemelse Vader is. 
 
Na de rouwdienst werd ze bijgezet op de protestantse begraafplaats aan 
de Roodeweg. 
God trooste haar man en kinderen en verdere familie. 

 

Ds. Hans Végh. 

In Memoriam 
Beatrix Anna Irene Lasten-Tjoen-Tak-Seu 
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De schrijver van het lied, John Newton, werd in 1725 te Londen gebo-
ren. Hij had een roerige jeugd en moest eerst niet veel van het geloof 
hebben. Later werkte hij onder andere in de slavenhandel. Hij bekeerde 
zich na een hevige storm op zee, waarna hij naast Amazing Grace nog 
meerdere bekende liederen schreef. Hij is als voorganger werkzaam ge-

weest en preekte tot zijn dood op 21 december 1807. 

Er wordt beweerd dat John Newton Amazing Grace schreef rond Kerst 
1772 in het dorpje Kineton in Warwickshire te Engeland. Hij was op dat 
moment voorganger en schreef het lied naar aanleiding van het overden-
ken van het Oude Testament waarover hij een preek voorbereidde. In 
het lied wordt veel vanuit zijn leven bezongen. De tekst is verder geba-
seerd op 1 Kronieken 17:16-17, waar David zich verwondert over Gods 

keuze voor hem en zijn familie. 

Vooral de melodie van het lied is wereldbekend, en wordt vooral veel 
gespeeld op doedelzakken. Het wordt wel gezien als het volkslied van de 
Cherokee, omdat zij dit zongen bij hun begrafenissen. Het lied is door 
diverse bekende muzikanten gebruikt, onder wie ook vele Amerikaanse 
zangers en zangeressen. Voorbeelden zijn Elvis Presley, Johnny Cash, 
Aretha Franklin, II Divo, Willie Nelson, Michael W. Smith, Dropkick 
Murphys, Rod Stewart, Hayley Westenra, Mieke Telkamp en André Rieu. 
De Chinese versie van Amazing Grace wordt vaak gezongen door Hong-

kongse christenen. 

Bron: Wikipedia 

Amazing Grace, uitgevoerd door dhr. en mevr. N. V. Braley in 1939

 

Amazing Grace, zoals verschenen in Southern Harmony (1835) 

 

Amazing grace (how sweet the sound) 

that saved a wretch like me! 

I once was lost, but now I am found, 

Was blind, but now I see. 

'Twas grace that taught my heart to fear, 

and grace my fears relieved; 

how precious did that grace appear, 

the hour I first believed! 

Through many dangers, toils and snares, 

I have already come; 

'twas grace has brought me safe thus far, 

and grace will lead me home. 

The Lord has promised good to me, 

His word my hope secures; 

He will my shield and portion be, 

WCC and CCA call for urgent action 
in earthquake-hit Nepal 

Amazing Grace 
Bron: Wikipedia 

26 April 2015 
The World Council of Churches and the Christian Conference of Asia 
issued today the following statement on the earthquake that 
struck Nepal: 
We have been deeply saddened by the news of the tragic earthquake 
that has rocked central Nepal. Official reports confirm that at least 1800 
people are known to have died in Nepal after the devastating 7.9 
magnitude quake, making it the quake-prone Himalayan nation’s worst 
disaster in more than 80 years. Dozens more people were reported 
killed in different places in the neighboring India and China. The reports 
that tremors were felt in several parts of India, Pakistan, and Bangladesh 
which border Nepal and a minor quake of 3.1 magnitude at the Qijiang 
district of south west China’s Chongqing municipality are alarming and 
causing serious concern about the security and safety of millions of 
people. There are fears the final toll could be much higher than what is 
already confirmed by now. 
On behalf of the World Council of Churches and the Christian 
Conference of Asia, we offer our heartfelt condolences to the people 
of Nepal and northern India who lost loved ones in their families and 
among friends in this powerful earthquake and its aftershocks. Our 
thoughts and prayers are with all those who are affected by this disaster. 
While we appreciate the rapid responses  of several governments and 
aid agencies in rescue and relief operations and humanitarian aid we 
urge churches and specialized agencies in the  ecumenical  family to 
extend every possible support  for humanitarian aid assistance 
in Nepal and other affected areas in the neighbouring countries. 

We call churches around the world to pray for the bereaved families of 
those who are killed and injured and affected with their loss of property 

due to this devastation. 

”God is our refuge and strength, a very present help in trouble”. (Psalms 

46:1) 

 Geneva/Chiang Mai 

Rev. Dr Olav Fykse Tveit   Dr Mathews George Chunakara 
General secretary    General secretary (elect) 
World Council of Churches  Christian Conference in Asia 

Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org) 

Amazing Grace is een bekende christelijke  hymne, geschreven door de 

Engelsman John Newton in 1772. 

 
John Newton Vervolg op pagina 15 
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Long weekend ‘Samen Actief Geloven’ te Lagun, 14 t/m 17 
mei 2015 
 
Tien kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar hebben meegedaan met 
het jeugdweekendkamp van Emmakerk te Lagun.  
Een zevental tieners, die ook zouden meegaan, besloten op het laatste 
moment af te zeggen in verband met het vele huiswerk zo vlak voor de 
grote vakantie. Ondanks dat het voor hen en ook voor ons een 
teleurstelling was, konden we alleen maar bewondering voor hun 
besluit opbrengen.  
 
Melissa, Patrick, Ilse, Ruben, Max, Françwaillie, Roni, Kimberly, Vincent 
en Keith gingen op Hemelvaartsdag, na de kerkdienst met de ‘Miss 
Lee’-bus naar Lagun. Wie de vele koffers heeft gezien, moest zeker 
gedacht hebben dat deze kinderen aan een wereldreis waren 
begonnen. 
Het waren vier dagen en drie nachten van dolle pret, lachen, spelen, 
praten over de liefde van Jezus en samenwerken aan hun aandeel voor 
de gemeentedienst op zondag. Het was een genot om de kinderen zo 
bezig te zien.  
 
Alhoewel de opkomst van de gemeenteleden voor de dienst op zondag 
17 mei jl. niet bijzonder groot was, was de ‘ambiente’ uitstekend te 
noemen. De kinderen kregen deze dag versterking van Hugo, Zafir, 
Akeelah, Eleasah en Sheariah. Na de dienst genoten de gemeenteleden 
heel ontspannen van de ‘fellowship’ met elkaar, werd er lekker 
gesmuld, deed men mee aan een boeiende quiz, namen de kinderen 
deel aan een ‘workshop’ over proza & kunst in woord en beeld, dat 
verzorgd werd door mw. Asyla Ten Holt en werd natuurlijk door de 
kinderen weer volop gezwommen. Al met al was het een heerlijk 
ontspannende dag voor jong en oud en ging men pas in de late 
namiddag terug naar huis.  
 
Enkele indrukken van de kinderen:  
-Melissa: Ik vond het leuk dat we een speurtocht hadden en elke dag 
zijn we naar het strand gegaan. We zijn naar Lagun, Jeremie, Westpunt 

Activiteitencommissie Emmakerk 
Farida Da Costa Gomez 

en Klein Knip geweest. We hebben een disco gehad en monster en 
tikkertje en verstoppertje gespeeld. 
 
-Ruben: Ik vond de speurtocht het leukste en het touwbranden vond ik 
heel leuk. 
-Patrick: Ik vond het leuk en grappig, maar ik vond het raar dat we touw 
gingen branden. 
-Max: Ik vond de speurtocht het leukst, maar we waren verdwaald en 
toen kwam Vincent ons redden. 
-Keith: Ik vond de speurtocht ook leuk. 
-Vincent: Ik vond het leuk en bij de speurtocht ging ik in de tweede 
groep en we hebben twee disco’s gehouden.  
-Ilse: Wat ik allemaal leuk vond: Ik vond het leuk om samen te zijn; het 
zwemmen; het uitzicht, de zonsondergang; het allerleukste was de 
speurtocht; B.B.Q.; soms laat soms vroeg slapen; kaarten (oorlog); disco; 
samen dingen doen; het kamp was heel leuk! 
-Kimberly: Ik vond het leuk dat wij elke dag naar het strand gingen; we 
hebben een speurtocht gehad; we hebben ge-B.B.Q-d; we hebben een 
wedstrijd gehad na de speurtocht; we hebben een kinder-disco gehouden 
en hebben verstoppertje en tikkertje gespeeld; we hebben lange 
gesprekken gehad over van alles en verhaal in de Bijbel. 
 
-Françwaillie: Ik vond het leuk en elke dag gingen we naar het strand en 
we hebben ook ge-B.B.Q.-d en we hebben ook gespeurtocht en tikkertje 
en verstoppertje gespeeld en ook een Disco. 
 
Wat ze heel graag willen: 
Springen van de steiger (dit hebben enkelen uiteindelijk vlak voor het 
naar huis gaan onder toezicht mogen doen); kamperen in een tent; met 
het vliegtuig naar Bonaire; kamperen op Aruba; meer actieve dingen; 
meer actieve spellen; iets langer kamperen dan 4 of 5 dagen. 
 
Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor hun aanwezigheid, in het 
bijzonder opa Gerrit en oom Richenel en verder alle ooms en tantes, die 
teveel zijn om op te noemen. Jullie allen hebben gezorgd dat dit weekend 
de moeite waard is geweest en voor de kinderen onvergetelijk. 
 
Tot slot wil ik iedereen het gebed, dat de kinderen in de dienst hebben 
gebeden, meegeven.  
 
Bidden voor Liefde en Eenheid: 
-Kimberly: Lieve God, Voor alle mensen die ik ken. Mijn vrienden, 
familie en klas wil ik bidden. 
-Ilse: Want zonder hen ben ik niemand, besta ik niet. Ze zijn belangrijk. 
-Roni: Niemand kan alleen leven. Je hebt anderen nodig die van je 
houden, 
-Melissa: met je spelen, voor je zorgen als je dat zelf niet kunt. Daarom 
Here God, vraag ik U  
-Françwaillie: wilt U er ook voor hen zijn, zodat we samen nog heel 
veel leuke dingen kunnen doen en elkaar helpen als dat nodig is. 
-Allen: In Jezus’ naam. AMEN! 
 
Voor vragen, informatie, advies: Denise Schrader (Tel. 528-9530) 
      Farida Da Costa Gomez (Tel. 526-1566)  

Jeugweekendkamp te Lagun 

as long as life endures. 

Yes, when this flesh and heart shall fail, 

and mortal life shall cease; 

I shall possess, within the veil, 

a life of joy and peace. 

The earth shall soon dissolve like snow, 

the sun forbear to shine; 

but God, who call'd me here below, 

will be forever mine. 

Vervolg van pagina 14 
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Kom naar...Kom naar...Kom naar...Kom naar...    

VoorElkaar 
Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 
 

    
Ik heb...Ik heb...Ik heb...Ik heb...    

Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...    
Wie kan Wie kan Wie kan Wie kan 

mij helpen?mij helpen?mij helpen?mij helpen?    

Ik kan...Ik kan...Ik kan...Ik kan...    

   vpgnews@gmail.com 

Heeft u bruikbare meubels, 
kleding, huishoudelijke arti-
kelen, linnengoed enz. over? 
De diakonie kent mensen die  
dit goed kunnen gebruiken. 
vlieglia@gmail.com; 525 3338 

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.  

               Recreatiepark Ben’s dream de Rimboe  

   ligt midden in de Veluwse bossen. Goed                                                              
 uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland. 
      Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede    
huis met koop- of huurgrond? 
  

Ben en Mia Oppelaar 
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl 

Verkoop en verhuur van chalets  

Verkoop 

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

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

Pancakes@sunset 
Kom bij ons thuis op de porch, met prachtig uitzicht op zee, 
genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsonder-
gang. 4-8 personen, u kunt zich ook individueel opgeven.  
De eerste vrijdag van de maand van 17.30-20.00 uur.   
Rif St. Marie. 
F 15,- plus F 5,- materiaalkosten p.p. Esther en Pieter-Jan van Roon 
Email:  esthervanroon.spoorbuurt@gmail.com  8649944 / 5192697  

Cadeaupakketjes Fortkerk, Le-
vendMonument  
 
* Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten, 
ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket 
Fortkerk en Handelskade 

* Boek Tussen Dood en Recht; Els Langen-
feld 

* Naïeve tekening Fortkerk van Fred Bree-
baart 
* Drijfhoutmagneet met Fortkerk 
* aquarel Fortkerk Nel-An van Eenennaam, 
verschillende maten 

 

 
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 Fort-
kerk. 
Bel voor meer informatie 
naar: 
Tel: 737 5642 of 520 3015 

Professioneel gemaakt en prachtig, gede-

tailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een 

hoge kwaliteit keramiek.  Mooi doop–,  

trouw– of belijdenisgeschenk. 

Ook zeer geschikt als relatiegeschenk 

voor uw bedrijf. Bij afname van grotere 

aantallen met uw eigen tekst op de 

achterzijde. Houdt u dan rekening met 

een levertijd van twee maanden. 

 

Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar. 
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 ge-
noeg 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. Deze workshop wordt alleen gegeven bij voldoende 
deelname. 
De volgende workshop is in augustus/september 2015. 
 
Opgeven kan vanaf heden bij Lia Vliegenthart telnr 525-3338 of e-mail: 
vlieglia@gmail.com 


