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Het is allerminst overdreven om te stellen dat het 
lied 'Wat de toekomst brengen moge' één van de 
meest bekende en geliefde kerkliederen is. Het lied 
werd aan het begin van de twintigste eeuw geschre-
ven door de Nederlandse dichteres en lerares Jac-

queline Elisabeth van der Waals.  

Jacqueline van der Waals werd geboren op 26 juni 
1868 in Amsterdam als tweede van de vier kinde-
ren van Johannes Diderik van der Waals en Anna 
Magdalena Smit. Niet onvermeld mag blijven dat 
Johannes van der Waals een wereldberoemd na-

tuurkundige en Nobelprijswinnaar was. 

Na de lagere school doorliep Jacqueline van der 
Waals de HBS en aansluitend studeerde zij thuis 
voor de hulpakte voor het 
onderwijs en behaalde zij 
de M.O.-akte geschiedenis. 
Ze werd na deze studies, 
in 1901, lerares in respec-
tievelijk Doorn, Bloemen-
daal en Amsterdam. Het 
schijnt dat het werk als 
lerares haar nogal zwaar 
viel, mogelijk dat ze een en 
ander compenseerde met 
haar brede interesse in 
talen en literatuur. Naast 
de bekende moderne talen 
bekwaamde Jacqueline van der Waals zich bijvoor-
beeld in het Zweeds, Noors, Deens en Italiaans. 
Haar kennis van deze talen maakte het haar moge-
lijk om schrijvers te lezen die haar belangstelling 
trokken, zoals Søren Kierkegaard, Henrik Ibsen en 
Dante.  Ook heeft zij, dankzij haar opgedane kennis 
van de genoemde talen, het nodige vertaald en 
schreef ze essays over Kierkegaard, Ibsen en Selma 
Lagerlöf.  Naast dit alles was Jacqueline van der 
Waals, die ongehuwd is gebleven, actief in praktisch 
sociaal werk. Zo was ze lid van menig bestuur en 
commissie op het terrein van zorg voor bejaarden 
en drankbestrijding.  Van 1917 tot in 1921, het mo-
ment dat ziekte het haar verhinderde, gaf ze les aan 

de school voor Christelijk Maatschappelijk Werk in 

Amsterdam. 

Jacqueline van der Waals wordt gezien als een van 
de belangrijkste protestantse dichteressen van haar 
generatie. Ze debuteerde in 1900 met haar bundel 
'Verzen'. Deze eerste gedichten van haar hand ver-
schenen onder het pseudoniem "Una Ex Vocibus" -

 Latijn voor: één van de stemmen.  

(Vermeldenswaard is, dat de beginletters van deze 
pseudoniem -U E V - overeenkomen met de naam 
van de hoofdpersoon Ursele Eleonora Velt - uit haar 
autobiografische roman 'Noortje Velt' uit 1907.) 
Haar gedichten kenmerken zich door hun persoon-
lijke karakter. In 1909 verscheen haar tweede bundel 

'Nieuwe verzen', en in 

1918 de derde 'Iris'. 

Het schijnen vooral de va-
kanties in de Alpen te zijn 
geweest - waar ze veel 
wandelde en deed aan 
bergbeklimmen - die, naast 
haar geloofsbeleving, een 
inspiratiebron vormden 
voor de keuze van haar 
thema's. Ook het onder-
werp van de dood heeft zij, 
mogelijk vanuit de diepe 
indruk die het overlijden 

van haar moeder in 1881 op haar maakte, als onder-

werp niet gemeden.  

Haar geloof deed haar de twijfel niet ontlopen, ook 
dat is in haar werk terug te vinden. Ze leefde vanuit 
een volstrekte overgave aan God en dat allerminst 
op fatalistische wijze. Men proeft hart én verstand. 
Hoewel over haar werk soms niet al te positief werd 
geoordeeld, men denke aan Marsman die zelfs sprak 
van 'scheurkalenderpoëzie', was het Nijhoff die haar 
beste gedichten karakteriseerde met de woorden: 
'In zuiver water ziet men de bodem'. Die zuiverheid 
vond Nijhoff vooral in haar laatste bundel, 'Laatste 

verzen', die in 1922 na haar dood verscheen. 
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 Wat de toekomst brengen moge  
 

Lied 880 uit de bundel van Joh. De Heer/gezang 293 Liedboek voor de kerken 
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In haar laatste levensjaren nam het mystieke en religieuze voor haar een 
steeds belangrijker plaats in. In 1921 werd bij haar maagkanker geconsta-
teerd. Desondanks bleef zij gedichten schrijven - deze tenslotte dicte-
rend aan haar jongere zuster Jo - en vanuit die gedichten wordt duidelijk 
dat zij wist dat haar leven zou eindigen. Hoewel door sommigen betwij-
feld, zou zij het lied Wat de toekomst brengen moge in deze periode heb-
ben geschreven. Van 't Veld neemt aan (in 'Met mond en hart', Buijten en 
Schipperheijn, Amsterdam 2010) dat het lied al in 1918 of 1919 is ont-
staan in relatie tot het gegeven dat Jacqueline op 50 jarige leeftijd over-
woog het ouderlijk huis te verlaten (tot dan had ze altijd bij haar vader 
gewoond). Hoe ook, voor Jacqueline van der Waals zullen de woorden 
van dit lied wel degelijk diepe betekenis hebben gehad in haar laatste le-
vensjaar, evenals de woorden van het van haar eveneens (vertaald) over-
bekende geworden lied 'Vaste Rots van mijn behoud'. Liederen die van 
een doorleefd geloof getuigen. Op 29 april 1922 overleed zij op 53-jarige 

leeftijd in Amsterdam. 

Het lied 'Wat de toekomst brengen moge' heeft evenals het genoemde 
(vertaalde) lied 'Vaste Rots van mijn behoud' menigeen getroost. 'Wat de 
toekomst brengen moge' heeft dan ook in meerdere liedbundels een vas-
te plek gekregen en wordt wat vaak gezongen tijdens trouw- en rouw-
diensten, maar ook in de gewone kerkdiensten. Zo is Jacqueline van der 
Waals tot op de dag van vandaag getuige van de Heer in wie zij uiteinde-
lijk in vol vertrouwen is gestorven. Dit getuigenis mag in het bijzonder 
bemoedigend doorklinken op de kruispunten in ons leven. Van 't Veld 
geeft in dit verband aan dat het lied vaak gerangschikt werd in de catego-
rie 'liederen voor de jaarwisseling'. Mag het, over welke grens heen ook, 
een bemoediging namens God de Vader zijn en blijven: 'Wat de toe-
komst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand, moedig sla ik dus de 

ogen naar het onbekende land'. 

 
Bron: www.bijbels-perspectief.nl 

Redactioneel 

October 14, 2015 
In a question-and-answer-format interview, Calvin College social work professor 
Joe Kuilema explores the current Syrian refugee crisis' impact on refugees and 
their sense of belonging. 
 
What does the feeling of “unbelonging” do to a person? 
As Reformed Christians, we understand that humans are created in the 
image of a triune God, and that we are inherently relational. We are 
created for community. Social workers would add that all persons exist 
in a relationship with their environment, and the systems that surround 
them, from the family to the nation. Refugees are ripped from these 
systems: their families are separated by death or necessity, their homes 
are no longer safe, their nation collapses. Cultural and religious practices, 
often sources of great comfort in the past, become stigmatizing in new 
places. Unbelonging is the source of tremendous trauma.  
One of my favorite theologians, Miroslav Volf, would call this sort of 
"unbelonging" exclusion. We exclude the other because the other is not 
like us. For those coming from a war zone like Syria, where they faced 
physical violence and death, this exclusion becomes another form of 
violence. Whether in subtle micro-aggressions or in overt racism or 
hatred, too often they are told they are not welcome. We here in the 
United States participate in this "othering" when we are willing to spend 
more on war than on the victims of war. As Christians we must always 
remind ourselves that each of these human beings was created by God, a 
little lower than the heavenly beings, and is precious in His sight.  
 
What is the impact on the host countries? 
Many of the countries currently bearing the brunt of this crisis had no 
role in creating it, and have fewer resources to deal with it. Turkey, a 
nation where the per-capita GDP is about $17,000 compared to $55,000 
in the U.S., has spent almost $8 billion dollars housing 2.2 million 
refugees. One of our social work graduates is currently working in 
Hungary. Hungary has been vilified by some in the media, and there have 
indeed been extremely insensitive remarks from some politicians like 
Prime Minister Viktor Orban. On the ground, however, many are 
working as hard as possible to help refugees navigate through the nation 
and onwards towards Northern Europe. The nations of Northern 
Europe have been reluctant to streamline the processes. Hungary is not 
a wealthy nation, and this reluctance is causing a lot of tension within 
Europe.  
 
Politicians are debating whether to resettle the refugees or 
have them return home after the crisis dissipates. What are 
the ramifications of the two different philosophies? 
Northern Europe would benefit from the resettlement of large numbers 
of refugees. While there is a degree of xenophobia from some elements 
in these societies, many recognize that they have aging populations, and 
that declining populations would be very difficult for everyone involved. 
There are concerns about refugees overwhelming social service 
provision in the already very generous Nordic countries, and some of 
that has occurred in towns like Malmo in Sweden, but my own sense is 
that in the long run refugees would strengthen these societies.  
At the same time, as a social worker, I would want to highlight the 
importance of home. Sometimes individuals in countries like Norway, or 
the U.S. for that matter, think that it's obvious that refugees would want 
to stay forever in their nation, because it is just so much better than the 
nation that refugees came from. That ignores the deep ties that people 
have to their homeland, to their extended family networks, and to their 
culture. Refugees are driven by necessity, and are indeed looking for a 
better life, but often only because the possibility of that life has 
disappeared in their homeland. 

- Lynn Rosendale 
Calvin College 

Source: Christian Reformed Church News Service 

Vóór u ligt weer een nummer van VPG-nieuws. De redactie doet haar 
uiterste best steeds een goedverzorgde krant uit te brengen. Ik wil u 
aanmoedigen uw kopij in te zenden. 
Dit nummer bevat de gebruikelijke roosters, zoals het Bijbelleesrooster 
van het Antilliaans Bijbelgenootschap, het rooster van de kerkdiensten 
en het rooster van onze uitzendingen via Radio Semiya. Daarnaast is er 
een hoofdartikel over het bekende lied “Wat de toekomst brengen 
moge”. Dit is een geliefd lied onder de kerkmensen op ons eiland. Het 
wordt vaak gezongen bij uitvaartdiensten, maar ook wel in 
huwelijksdiensten. Als je de achtergrond van zo’n lied kent, weet onder 
welke omstandigheden zo’n lied ontstaan is, zegt het je meer. De 
woorden komen dan beter tot hun recht. 
Ook treft u een interview aan over de vooral Syrische vluchtelingen, die 
deze dagen massaal naar Europa trekken. In hun land is er al jaren een 
burgeroorlog aan de gang en het lijkt wel of er steeds meer partijen bij 
betrokken raken.  
We zijn ook blij, dat onze toekomstige predikanten Mariëlle Berends-van 
Waardenberg en Peter van Bruggen een stukje hebben ingestuurd, 
waarin ze iets over zichzelf vertellen. Vol verwachting zien we uit naar 
hun komst.  
Ik wens u veel leesplezier. 
Ds. Hans Végh. 

Refugees 
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is het kerkblad van de drie wijken van 
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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 nov 2015,12.00 uur  
Verschijningsdatum:  

zondag 6 dec 2015  

 

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

 

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

VPG Nieuws (News) via Email Bijbelleesrooster 
Antilliaans Bijbelgenootschap 

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 15 November 2015 
Antilliaans Bijbelgenootschap 

 
Vanaf 22 november t/m 27 december zijn alle deurcollectes bestemd 
voor de Kerstvoedselpakketten van de Diaconie. 

 

Collectes 

December 

di. 1  1 Tessalon. / 1 Tesalon. / 1 Thessalon.  4:1-18 
wo. 2   1 Tessalon. / 1 Tesalon. / 1 Thessalon.  5:1-11 
do. 3   1 Tessalon. / 1 Tesalon. / 1 Thessalon.  5:12-28 
vr. 4   Filipenzen / Fill1pensenan / Philippians  1:1-11 
za. 5   Filipenzen / Fill1pensenan / Philippians  1:12-30 
zo. 6   Lucas / Lukas / Luke    3:1-18 
ma. 7   Romeinen / Romanonan / Romans  14:13-18-5:13 
di. 8   Romeinen / Romanonan / Romans  15:14-30 
wo. 9   Sefanja / Sofonías / Zephaniah   1:1-18 
do. 10  Sefanja / Sofonías / Zephaniah   2:1-15 
vr. 11  Sefanja / Sofonías / Zephaniah   3:1-20 
za. 12  Filipenzen / Fill1pensenan / Philippians  2:12-29 
zo. 13  Filipenzen / Fill1pensenan / Philippians  3:1-21 
ma. 14 Filipenzen / Fill1pensenan / Philippians  4:1-23 

zo. 1   Openbaring / Revelashon / Revelation  7:1-17 
ma. 2   Jesaja / Isaías / Isaiah     26:1-19 
di. 3  Marcus / Marko / Mark    12:18-34 
wo. 4   Marcus / Marko / Mark    12:35-44 
do. 5   Ruth / Ruth / Ruth     1:1-22 
vr. 6   Ruth / Ruth / Ruth     2:1-23 
za. 7   Ruth / Ruth / Ruth     3:1-18 
zo. 8   Ruth / Ruth / Ruth     4:1-22 
ma. 9   1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel    1:1-18 
di. 10   1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel    1:19-2:11 
wo. 11  Micha / Mikéas / Micah     4:1-12 
do. 12  Jesaja / Isaías / Isaiah     2:1-12 
vr. 13  Psalmen / Salmonan / Psalms   16:1-11 
za. 14  Marcus / Marko / Mark    13:1-13 
zo. 15  Marcus / Marko / Mark    13:14-23 
ma. 16 Marcus / Marko / Mark    13:24-37 
di. 17  2 Samuel / 2 Samuel / 2 Samuel    23:1-17 
wo. 18 Psalmen / Salmonan / Psalms   132:1-18 
do. 19  Psalmen / Salmonan / Psalms   133:1-134-3 
vr. 20  Openbaring / Revelashon / Revelation  1:1-8 
za. 21  Johannes/Huan/John    18:28-38a 
zo. 22  Psalmen / Salmonan / Psalms   96:1-13 
ma. 23  Psalmen / Salmonan / Psalms   97:1-12 
di. 24   Psalmen / Salmonan / Psalms   99:1-9 
wo. 25  Jeremia / Yeremías / Jeremiah   33:1-13 
do. 26  Jeremia / Yeremías / Jeremiah   33:14-26 
vr. 27  1 Tessalon. / 1 Tesalon. / 1 Thessalon.  1:1-10 
za. 28  1 Tessalon. / 1 Tesalon. / 1 Thessalon.  2:1-20 
zo. 29  1 Tessalon. / 1 Tesalon. / 1 Thessalon.  3:1-13 
ma. 30 Matteüs / Mateo / Matthew   4:12-25 
 

November 
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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 

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 
 07-11 br. D’arcy Lopes 

 14-11 ds. Hans Végh 

 21-11 rev. Leander Warren 

 28-11 br. D’arcy Lopes 

 05-12 ds. Hans Végh 

 12-12 rev. Leander Warren 

 19-12 br. D’arcy Lopes 

 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? 

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 
01-11 br. D. Lopes  
08-11  ds. H. Végh 
15-11 ds. H. Végh 
22-11 ds. H. Végh, Laatste zondag kerkelijk jaar 
29-11 Rev. L Warren & ds H. Végh  
          VPG-dienst Ebenezer Church 
  1e Adventszondag  
06-12 lp Y. Isidora, 2e Adventszondag  
 ds. J. Jonkman, 11.00 uur Papiaments- 
 Talige dienst 
13-12 ds. H. Végh, 3e Adventszondag  
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
01-11 br. L. van der Wolde 
08-11  ds H. Hortensius 
15-11 ds. M. Bakema 
22-11 ds H. Hortensius 
29-11 Rev. L Warren & ds H. Végh  
          VPG-dienst Ebenezer Church 
06-12 ds. N. Kok 
13-12 ds. M. Bakema 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
01-11 Rev. L Warren (HC) 
08-11  Bro. D. Lopes  
15-11 New Generation & Watermelon 
22-11 Rev. L Warren  
29-11 Rev. L Warren & Rev. H. Végh  
          VPG Joint Worship 
06-12  Rev. L Warren (HC) 
13-12 Sis. Y. Isidora  
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Donderdagavond 11 juni jl. vond in de Flamboyant de 
gemeentevergadering plaats waar de jaarcijfers 2014 zijn gepresenteerd. 
Op die manier is inzicht gegeven in de financiële situatie van de VPG en 
is tevens verantwoording afgelegd. Diegene die belangstelling heeft voor 
de 2014 cijfers kan een afspraak maken met de Kerkvoogdij (KV) om 
deze in te zien of om de presentatie toegestuurd te krijgen (gegevens 
staan in de colofon vermeld) ook kunt u contact opnemen met het 
Kerkelijk Bureau. Die genoemde avond kon ik nog niet een analyse met 
u delen over de vaste vrijwillige bijdragen (VVB) en ook niet over de 
wekelijkse collecte opbrengsten voor de KV. Ik heb u toegezegd daar via 
VPG nieuws op terug te komen. Vervolgens vroegen diverse andere 
kerkelijke activiteiten zoveel aandacht en tijd dat ik hier niet meer aan 
toe ben gekomen. Vorige maand heb ik deze analyses afgerond en zijn 
deze besproken in de KV. Nu zijn ze helemaal gereed en kan ik u inzicht 
geven in de VVB cijfers 2014 versus voorgaande jaren. 
 
Al eerder is hier gemeld dat wij als Kerkvoogdij verheugd zijn over de 
toename van de VVB. Ook in 2014 stegen deze inkomsten (voor het 
vierde jaar op rij) naar in totaal ANG 94.950. Alle drie de wijken tonen 
groei de afgelopen jaren. De Fortkerk kan de 11% groei van vorig jaar 
niet vasthouden en daalt 3% in 2014. De Fortkerk gemeente blijft wel 
verantwoordelijk voor meer dan de helft van de VVB inkomsten (52%), 
Emma 33% en Ebenezer 14%. 
 
 

   

 
 

Als we kijken naar het aantal betalende leden dan is die ontwikkeling 
zorgelijk. Een steeds kleiner wordende groep draagt bij. Zeker als we 
daar oude cijfers uit begin deze eeuw naast zetten is die forse daling bij 
alle wijken goed te zien. In 2014 waren er 236 betalende leden (in 2013: 
239). Terwijl dit er in 2011 nog 244 waren en in 2002 zelfs 468 leden. 
Goed om te zien dat de groep ‘blijvers’ guller geeft. 
 

    

 
 
De wekelijkse KV collecten in de eredienst zijn een andere grote 
inkomstenbron van de kerk. Deze zijn de afgelopen jaren iets 
gekrompen, maar in 2014 is er weer sprake van 6% groei. Totaal 
bedragen de collecte opbrengsten ANG 23.628. Daarmee staan we in 
2014 weer op ongeveer hetzelfde niveau als in 2011. De verdeling over 
de wijken is hier iets gelijker verdeeld dan bij de VVB. 
 

    

 
 
Met het bovenstaande hoop ik u enig inzicht te hebben gegeven in de 
jaarlijkse VVB opbrengsten en de KV collecten. Dit is tevens mijn laatste 
bijdrage als kerkvoogd aangezien ik per eind december van dit jaar stop. 
Het is fijn dat we de laatste jaren beter inzicht hebben gekregen in de 
VPG financiën. Ik wens mijn opvolger Olaf Mulder alle goeds toe om dit 
werk voor te zetten. En ik besluit graag met de gebruikelijke woorden: 
“Geef om uw kerk”. U kunt uw kerkelijke bijdrage 2015 overmaken op  
onze bankrekening genoemd in de kop van dit artikel. 
 
André Lorier 
Lid Kerkvoogdij VPG 
 

Kerkvoogdij 
De kerk is van blijvende waarde 

Geef om uw kerk 
  

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 
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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 Community News   
  

its service of labour of love, especially to our children and others of 
the vulnerable groups in our community, in obedience to our Lord’s  
will that we be our brother’s keeper. The persons in charge now of 
the soup kitchen are Sis. Audry Warren, Olivia Dunker, Shirley Gomez 
and Ruth Hook. 
In connection with the celebration of the 19th anniversary of soup 
kitchen project on Sunday October 18th  a special programme was 
dedicated to renaming of the soup kitchen. 
The new name is now Linda’s soup kitchen in honor of one of the first 
hand collaborators of the project Lady Theolinda James.  
A toast and soup was served. 

Ebenezer Soup Kitchen began as a response to an appeal by the 
Curacao Council of Churches, for help to drug addicts in the Church 
community, who were often seen searching through the garbage bins 
for something to eat. So it was that on October 17, 1996 Rev. Michael 
Jagessar started the Soup Kitchen at Ebenezer. In the initial years, the 
soup was donated by Church members and friends and was served 
along with biscuits and water.  Over the course of the years, the 
biscuits were replaced by bread and the water by juice, through funds 
given by the Diaconie. The Diaconie also provided the funds used to 
purchase the stove and pot to cook the soup, as well as cups and 
spoons for serving and eating it. The drug addicts who were given the 
soup came to the Church yard and were served under the calabash 
tree.    
However as the years rolled on, maintaining the service of the Soup 
Kitchen became a serious challenge. For this reason, the Church held a 
meeting to find a solution, and it was decided that Family Services be 
held, and the offerings from these services be used to finance the 
operation of the Soup Kitchen. This enabled the Soup Kitchen to 
overcome the challenges that were threatening its continued service.  
In the year 2001, the Soup Kitchen built a new serving area, which is 
still in use today, thanks to a grant received from the Caribbean and 
North America Council for Mission (CANACOM). In that same year, 
the Soup kitchen celebrated its five years anniversary, and kept a 
special service to which all donors were invited, were thanked for 
their support and given tokens of appreciation. This celebration was 
repeated in the year 2006, when the Soup Kitchen celebrated its ten 
years anniversary. We are now in year 2015 and the Soup Kitchen is 
already gearing up to celebrate its nineteenth anniversary in October. 
Over the last six to eight years, those served by the Soup Kitchen have 
changed from drug addicts to school children and the elderly as well as 
anyone in need. This increased the cost of operating the Soup Kitchen 
and so the Church in 2008 stepped in with an annual grant along with 
that given by the Diaconie, to offset the increasing operational cost. 
We are happy to mention that we are currently serving approximately 
sixty to seventy cups of soup with bread along with juice, every 
Thursday except on school holidays.  
Several of our Church women have served the soup kitchen over its 
years of operation. Ebenezer owes a debt of gratitude to these 
committed, dedicated and unselfish servants.  
With their continued service and the support of all of our donors, we 
wish the Soup Kitchen the very best in the years ahead, as it continues 

Ebenezer Soup Kitchen  
Celebrating 19 years 

On September 25th the Miss Lee Foundation (MLF) presented 
certificates for computer courses to 12 participants. The cerficates 
were for Windows, Internet, Word, Excel and Powerpoint. The 
instructor is Mr. John Radermacher. 
In November the MLF will start with a leadership development course. 
You will learn the basic qualities of a qualified leader. The instructor is 
Mr. D’Arcy Lopes. 
We are also looking for a qualified instructor for our cooking classes. 
Our Papiamentu classes started in October.  Sewing classes will start in 
due course. 
Also those interested in our music classes, computer classes, cooking 
classes, after school classes,  Papiamentu classes and leadership 

Margarita Elisah Hodge   
The Miss Lee Foundation 
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November: 

Sun. 1st Worship Service of Holy Communion & All Saints Day 
Tue. 3rd Church Board Meeting 
Wed. 4th Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 5th Soup Kitchen 
Fri. 6th Fundraising Activity 
Sun. 8th Worship Service of Praise led by LP, D. Lopes 
Wed. 11th Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 12th Soup Kitchen 
Sun. 15th Women’s Group Anniversary Service 
Wed. 18th Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 19th Soup Kitchen 
Sat. 21st Theological Conversation 
Sun. 22nd Worship Service of Harvest Thanksgiving, Church 
Anniversary & Appreciation 
Wed. 25th Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 26th Soup Kitchen 
Sun. 29th VPG Joint Worship Service at Ebenezer & First Sunday 
of Advent 
 

December: 

Tue. 1st Church Board Meeting 
Wed. 2nd Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 3rd Soup Kitchen 
Sun. 6th Worship Service of Holy Communion & Second Sunday 
of Advent 
Wed. 9th Visit Sick & Shut-in Members & Bible Study & Prayer 
Meeting 
Thu. 10th Soup Kitchen Christmas Lunch for Children 
Fri. 11th Victoria Club Christmas Lunch 
Sun. 13th Worship Service for Third Sunday of Advent led by 
LP,Y. Isidora-Gumbs 
Tue. 15th Christmas Dinner for all Church Auxiliaries 
Wed. 16th Visit Sick & Shut-in Members for distribution of Lion’s 
Bon Bisinja Packages 
Sun. 20th Worship Service led by Youth & Children, Fourth Sunday 
of Advent & Candle Light Service 
Thu.24th Christmas Eve Worship Service on Fortplein (11:00 p.m.) 
Fri.25th Christmas Day Worship Service of Thanksgiving at 
7:00 a.m. 
Sun.27th Friendship Worship and Prayer Service led by 
Sis. S. Pinedo 
Thu.31st Watch Night Worship Service (8:00 p.m.) 

development course can contact the coordinator of the Miss Lee 
Foundation telephone nr. 5185468 or the secretary Sis Ludmilla 
Sampson at 5279173, and the treasurer Sis. Margerie Mathew at tel nr. 
6662026. 
 
Shut in members 
We also remember all our shut in members and sick members. Let us 
pray for all. 
Especially Sis Norma Teeuwen  and Bro. Edwaldo Arrindell. 

On Tuesday September 22nd the Ebenezer Men’s Fellowship (EMF) 
organized a  social gathering with the Ebenezer Women's Group 
(EWG).  
Parliamentarian Mr. Charles Cooper and his wife were the special 
invited guests as recommended by Dr. Darronell James. 
Mr. and Mrs. Dr. Cooper presented a very interesting lecture with the 
topic Obesity.   
It is the intention that this lecture be organized for a larger public 
before the end of the year. 
 
The Worship Service of Praise on Sunday October 18th was led by the 
EMF. The message this day was “Commitment to God and God’s 
Service” In this case the men have a commitment with God.  

 
EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND  
SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS 
 
WE OFFER THE FOLLOWING COURSES: 

• Computer courses for children & adults 

• After school classes (homework) 

• Music classes for children - teens - adults 

• Cooking classes 

• Sewing classes 

• Victoria Club meeting (60+) 

• Watermelon Bible Club (children ages 4-12) 

• Leadership training courses 

• Papiamentu classes 

 

For more information: 

Tel: 461-5036 or 518-5468 

Adres: Oranjestraat 111 

Ebenezer Men’s Fellowship 

All EMF members were assigned with certain parts of the liturgy. The 
EMF also rendered 2 beautiful songs under the direction of Bro. Cecil 
Schmidt and Bro. August Winter.  
On Monday October 26th 2015, the EMF’s yearly thank you dinner 
lecture will take place in the Obed Anthony Hall. 
The guest speaker for this event will be Mr. Arthur Adams a well 
known financial specialist who will be sharing his views on the 
challenges which are currently affecting the economic development of 
Curaçao. 
We received good news that our former member Bro. Vincent Busby 
is back in St. Maarten and recuperating after an operation in Sto. 
Domingo. We 
wish Bro. Busby 
good health and 
Blessings. 
The EMF is also 
involved with 
some home 
improvement 
projects.  

 

Ebenezer programme 

Computer Certificates 
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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) 
Br. H.A.K. Walters                      
Zr. G.W. Kwintenberg 
Br. J.  Snel (kerkvoogd) 

 
747 7427 
736 7108 
522 4150 
511 5577 
518 0205 
560 0900 

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

 
525 3338 
 
540 0865 
 
737 9715 
 
462 6873 
696 6818 

Predikanten:  

ds. Henk Hortensius      683 9365 
henkhortensius@gmail.com 
ds. Martine Bakema       683 9367 
martinebakema@gmail.com 
 
Stichting Behoud Fortkerk 
Bankrekening MCB 26392809 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  
 

Ds. Henk Hortensius en ds. Martine Bakema 

Sinds 1 oktober zijn wij op Curaçao om tijdelijk de Fortkerk bij te 
staan met het voorgaan in kerkdiensten, het pastoraat waar dat nodig 
of gewenst is, het groepswerk en andere taken waarvoor een predi-
kant nodig is. Bovendien bespeelt Henk ook regelmatig het orgel of de 
piano in de kerkdiensten. Vanaf de eerste dag hebben we ons zeer wel-
kom gevoeld. Meteen vanaf de hartelijke ontvangst op Hato.  
 
Inmiddels hebben we al een aantal kerkdiensten geleid, waaronder de 
feestelijke viering bij de heropening van de Fortkerk na de restauratie. 
Als uitgangspunt voor die viering namen we de glas-in-loodramen 
waarmee de Fortkerk al lange tijd versierd is, met bijbelteksten en af-
beeldingen uit de bijbel. Het was interessant om daar eens wat beter 
naar te kijken en velen bekeken de ramen voor het eerst eens echt 
goed. De teksten vormen bovendien een mooi geheel, waarin de kern 
van het Oude en Nieuwe Testament goed wordt weergegeven. De 
medewerking van Forti Kantando maakt de viering nog extra feestelijk. 
 
Het was mooi dat in deze viering ook kon worden aangekondigd dat 
een beroep was uitgebracht op ds. Peter van Bruggen te Roeselare 
(België); en nog mooier is, dat deze het beroep inmiddels heeft aange-
nomen en heeft toegezegd om met zijn gezin naar Curaçao te komen 
om de Fortkerk te dienen!  
Ook voor ons is het fijn dat we straks niet het eiland verlaten met het 
gevoel de gemeente weer ‘in de steek te laten’, maar dat het werk kort 
na ons vertrek wordt opgepakt door deze nieuwe dominee voor de 
Fortkerk.  
 
De groepen op Zeelandia en in Tamarijn zijn weer van start gegaan, 
voor de duur van onze aanwezigheid (tot eind december). Het is fijn 
om zo bij elkaar te komen om te spreken over het Woord van God en 
de betekenis ervan in ons eigen leven. De ontmoetingen zijn ook voor 
ons leuk en stimulerend. In november zijn de data: 10 november voor 
kring Tamarijn en 16 november voor kring Zeelandia. 
 
Ook het pastoraat hebben we weer opgepakt, en overgenomen van ds. 
Végh. Veel dank aan hem voor zijn inzet voor de Fortkerkgemeente 
tijdens de afgelopen maanden! 
Helaas kwamen we net te laat om onze diaken mevr. Lia Vliegenthart 
nog op haar sterfbed te bezoeken. Gelukkig was ds. Végh bereid om 
haar begrafenisdienst te leiden; het was een mooie en indrukwekkende 
bijeenkomst. Mevr. Anna Petrona (ook diaken) wensen we veel sterkte 
toe en bidden voor haar herstel. Van andere zieken die onze aandacht 
behoeven kregen wij de namen al van ds. Végh; maar als u iemand kent 
die het moeilijk heeft en bezoek van ons op prijs zou stellen, dan horen 
wij dat graag van u.  
Tegelijk is het pastoraat natuurlijk een taak van de hele gemeente; om-
zien naar elkaar in naam van God is iets dat we allemaal kunnen. Het is 

mooi om te zien hoe dat in de cultuur van Curaçao ook heel vanzelf-
sprekend gebeurt. 
 
De kerkdiensten in de komende tijd zullen de overgang markeren van 
het einde van het huidige zogeheten ‘kerkelijk jaar’ naar het begin van 
het nieuwe kerkelijk jaar. De eerste zondag van de Advent is in de 
kerk de eerste zondag van het nieuwe jaar: een nieuw begin kondigt 
zich immers aan wanneer de verwachting van de Adventstijd weer be-
gint.  
De eerste zondag van de Advent is tegelijkertijd de vijfde zondag van 
de maand november; en dan is er dus een gezamenlijke dienst van de 
VPG, die gehouden wordt in Ebenezer Church. 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar is op 22 november; dan zal het 
Taizékoor medewerking verlenen aan de dienst, die tevens in het teken 
staat van het gedenken van de overledenen.  
Op 8 november vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal, de maal-
tijd die God zelf voor ons aanricht ter herdenking van Jezus’ liefde-ten-
dode-toe voor ons, en als feestmaal ter voorbereiding op het Konink-
rijk van God. 
Op 15 november zal Forti Kantando weer medewerking verlenen aan 
de dienst.  
Op 6 december, de tweede zondag van de Advent, zal onze vriendin 
Neely Kok, die predikant is in Deil en Enspijk in Nederland en dan bij 
ons logeert, voorgaan in de kerkdienst.  
En op 13 december tenslotte is er een doopdienst gepland. Mocht er 
nog iemand zijn die binnenkort een kind wil laten dopen, dan horen we 
dat graag gauw van u, want dan kan dat ook gebeuren in die viering. 
 
Tot slot geven wij hieronder onze e-mailadressen en telefoonnum-
mers; aarzel niet om ze te gebruiken. 
henkhortensius@gmail.com, tel. 6839365 
martinebakema@gmail.com, tel. 6839367 

Nieuws van de voorzitter 

Op 4 oktober was de feestelijke heropeningsdienst van de 
gerestaureerde Fortkerk. Ds. Martine Bakema en ds. Henk Hortensius, 
onze tijdelijke predikanten, gaven uitleg over de acht teksten van de 
glas-in-loodramen in de Fortkerk. 
De prachtige dienst werd opgeluisterd door bijdragen van Forti 
Kantando, onze vaste organist Luutsen de Vries en ds. Hortensius 
achter de piano. Verder verzorgde de kindernevendienst een 
onaangekondigd optreden en was Aurelia Palm weer onze vertrouwde 
koster. De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, 
mevrouw Irene Dick was aanwezig net zoals vele genodigden, gasten 
en onze vaste kerkgangers, in totaal bijna 150 mensen. Het is mooi om 
de Fortkerk zo vol te zien.  
We zijn als wijkkerkenraad erg blij met de komst van ds. Bakema en 
ds. Hortensius. Zij zullen tot eind december de meeste kerkdiensten in 
de Fortkerk verzorgen. Verder zullen zij ons als kerkenraad bijstaan, 
het kringwerk verzorgen en optreden in situaties van crisis pastoraat.  
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Inmiddels is ook bekend dat ds. P. van Bruggen het op hem 
uitgebrachte beroep heeft aanvaard. De bedoeling is dat ds. Van 
Bruggen, die momenteel gemeentepredikant en gevangenispredikant is 
in Roeselare (België), op 1 maart 2016 zal arriveren op ons eiland. Ds. 
Peter van Bruggen is 48 jaar oud en hij is getrouwd met José. Zij 
hebben drie kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar: Laurens-Jan, Dirk
-Wijnand en Ben-Ariam. Van 2005 tot 2008 heeft het gezin Van 
Bruggen in Indonesië gewoond, toen hij daar door KerkinActie was 
uitgezonden als docent.  
Wij wensen de familie Van Bruggen veel sterkte en God’s zegen toe 

om deze overstap naar dushi Kòrsou te maken en zich los te maken 
van hun huidige thuis. Wij feliciteren de gemeente met deze nieuwe 
dominee en zeggen dank aan de beroepingscommissie voor het goede 
werk. 
 
Joop Snel, voorzitter wijkkerkenraad voor de maand oktober. 
 

Verder is er een tremblant in het orgel ingebouwd, die naar mijn 
mening weer verwijderd moet worden daar een dergelijk apparaat niet 
thuishoort in ons Barok-orgel. 
Een grote service-beurt is nu dus nodig, waarbij het orgel 
geïntoneerd moet worden en verschillende pijpen vernieuwd of 
gerepareerd. 
Ik stel voor dat daarvoor de hulp van Flentrop Orgelbouw te Zaandam 
ingeroepen wordt, voorzover de Fortkerk nog geen 
onderhoudscontract met een andere orgelbouwer heeft gesloten. 
Hiervoor zullen fondsen geworven moeten worden, daar dit weer veel 
geld zal gaan kosten. 
Zonder een dergelijk ingrijpen is het orgel echter niet meer 
bespeelbaar te maken. 
 
 

Fortkerk Orgel 
Br. Johan van Eenennaam 

 

Even voorstellen 
Ds. Peter van Bruggen 

Het Flentrop orgel in de Fortkerk anno 2015. 
 
Ons orgel werkt ná de restauratie van de Fortkerk niet meer optimaal. 
Twee orgelonderhouders van jaren her, Jan Koolhaas, organist en 
onderhoudsman van het eerste uur, en technicus Johan van 
Eenennaam, hebben een aantal van de vele pijpen van het orgel 
stofvrij gemaakt. Ook Ds. Henk Hortensius heeft daaraan een 
ochtend meegeholpen. 
Dit is een zeer tijdrovend en secuur werk. Naar het zich nu laat 
aanzien, zal een verdere schoonmaak echter niet leiden tot een 
wederom bespeelbaar orgel. 
In het jaar 1999/2000 heeft Johan een groot aantal sponsors benaderd 
en bereid gevonden om een bedrag van ca. NAfl. 40.000 te doneren 
voor de grote restauratie van ons Flentrop orgel. Flentrop heeft het 
orgel voor NAFl. 50.000 prima gerestaureerd, waarbij de dagelijkse 
inzet van Johan daarbij, gedurende de maand die de werkzaamheden 
duurden, op NFl.10.000 werd gewaardeerd. 
Ca. drie jaar ná deze restauratie hebben Jan en Johan het orgel nog een 
keer goed schoongemaakt. Daarna hebben zij er niet meer aan 
gewerkt. 
Een daarop volgende -en laatste- kleine beurt werd ca. drie jaar 
geleden uitgevoerd, zonder Jan of Johan daarin te kennen.  
De laatsten hebben onlangs geconstateerd dat een aantal van de 
kleinere pijpen zijn beschadigd. 
Het orgel is nu vreselijk vuil van binnen (stof) hetgeen niet 
noodzakelijk bouwstof is. Het lijkt erop dat er jaren niets is gedaan aan 
ontstoffing. 

Een kort berichtje/groet namens de familie; 
 
In de afgelopen weken en maanden is Curaçao in onze gedachten 
geweest. Diverse gesprekken liggen achter ons. Met enkele mensen 
konden we reeds kennis maken. Omdat het beroep op een zorgvuldige 
wijze tot stand kwam en we telkens enthousiast gemaakt werden 
groeide bij ons het vertrouwen om het beroep aan te nemen. Een 
schitterend eiland met lieve en betrokken mensen verwacht ons nu, 
tevens een mooi gerestaureerde Fortkerk. Het lacht ons toe! Een 
intensieve voorbereiding zal voorafgaan aan onze overkomst. Onze 
huidige gemeente in België zal in de komende periode vacant raken en 
ook dat vraagt om een goede begeleiding. We hopen de reis naar 
Dushi Kòrsou te maken met ons gezin waaronder drie opgroeiende 
jongens die hun plek in de kerk en op school zullen gaan zoeken. 
Verhuizen is voor hen niet vreemd, zelfs internationale verhuizingen! 
Dat neemt niet weg dat ze hun pa eens onderzoekend hebben 
aangekeken; "Serieus? De tropen? Een eiland?...." Als gezin waren we 
uitgezonden naar Indonesië waar we kennis hebben gemaakt met de 
tropen en het eilandbestaan. De meeste jaren hebben we de 
pastorieën bewoond van verschillende gemeenten in Nederland (PKN) 
juist de laatste jaren wonen we in Roeselare in dienst van de 
Protestantse Kerk in België. De mannen in ons gezin delen de 
waardering en toewijding aan moeder en echtgenote als onmisbare 
schakel in het dagelijkse leven. Samen vormen we een gezin dat 
uitdagingen niet uit de weg gaat. Een nieuwe en mooie taak wacht ons 
in de Fortkerk, dat is de dienst aan kerk en samenleving, een dienst 
onder mensen. We hopen en bidden elkaar tot zegen te zullen zijn. 

 
ds. Peter van Bruggen, Jose, Laurens-Jan, Dirk-Wijnand en Ben-Ariam 
(vijfbruggen@hotmail.com) 
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Ook aan het eind van het jaar zijn er volop activiteiten in de Emmakerk. 
Door onze activiteiten mogen we de Heer prijzen, ons geloof bouwen 
en een lichtend licht en een zoutend zout zijn. “Gij zijt het zout der aar-
de”, zegt Jezus tegen zijn discipelen en ook tegen ons. Het geloof mogen 
we beleven, maar ook leven en voorleven. Als we dat laatste niet doen 
zijn we als zoutloos zout en als een licht onder de korenmaat. 
De komende periode zijn er de volgende activiteiten: 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen en wel van 18.30 tot 19.30 uur 
in de consistorie. We bidden voor kerk en wereld; voor vluchtelingen, 
mensen die getroffen zijn door oorlog en geweld, armen, ontheemden, 
zieken, enz. 
 
Gespreksgroep “Wat geloof ik?” 
Eens in de 14 dagen komt deze gespreksgroep bijeen, en wel op donder-
dag van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We spreken over de 
hoofdlijnen van het christelijk geloof. De data zijn: 12 en 26 november en 
10 december. 
 
Bijbelstudie 
Eveneens eens in de 14 dagen houden we op donderdag een Bijbelstudie 
over de Handelingen der Apostelen. We lezen over gemeenteopbouw 
en de verkondiging van het evangelie in de eerste eeuw na Christus. Erg 
interessant. Het ging allemaal niet vanzelf, maar geleid door de Heilige 
Geest kwam er heel wat tot stand; de contouren van de eerste gemeen-
te werden zichtbaar. De data van de Bijbelstudie zijn: 5 en 19 november 
en 3 december. 
 
Catechisatie 
Elke dinsdag is er belijdeniscatechisatie en wel van 19.30 tot 20.30 uur in 
de consistorie. 
Jongerencatechese is er eens in de 14 dagen op woensdag. Deze cate-
chese wordt gehouden in de consistorie. De data zijn: 11 en 25 novem-
ber en 9 december. 
 
Seniorenmorgen 
Op 9 november a.s. is er weer een seniorenmorgen. Deze wordt gehou-
den in de consistorie. We ontmoeten God en elkaar. We lezen en be-
spreken een Bijbelgedeelte, we zingen een lied en we bidden. Er is koffie 
en fris met wat erbij. Gezellig. Komt u ook? We beginnen om 9.30 uur. 
De keer daarop is 14 december. 
 
Voorzingkoor 
We hebben het voorzingkoor opnieuw opgestart. Het gaat hier over het 
koortje, dat onbekende liederen voorzingt in de dienst. Het koor repe-
teert elke derde zondag van de maand na de dienst o.l.v. zr. Jeanette 
Kroes. De vierde zondag wordt het lied dan gezongen. Oefent u mee? 
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Zo kunnen we ons liederenrepertoire uitbreiden. Telkens komen er na-
melijk nieuwe liederen. 
 
Ambtsdragersdag 
Op zaterdag 21 november a.s. is er een ambtsdragersdag. Deze wordt 
van 9.00 tot 12.00 uur gehouden in de Fortkerk. Het thema is: “Hoe be-
reiken we de jeugd?” Alle ambtsdragers zijn van harte welkom! 
 
Zangdienst 
Op vrijdag 27 november a.s. is er weer een zangdienst in onze Emma-
kerk. We beginnen om 19.30 uur. Liederen kunt u opgeven bij mij. 
 
Bij de diensten 
Op 8 november a.s. hoopt een koor zijn medewerking te verlenen in de 
dienst. 
Op 15 november a.s. is er een Gezin-School-Kerkdienst in samenwerking 
met de Marnix basisschool. 
Op 22 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan 
herdenken we onze overledenen. Voor hen worden kaarsen ontstoken. 
Dit als herinnering aan hen, maar ook om te wijzen op Jezus Christus, 
die Zichzelf het Licht der wereld noemde. Hij is ons nabij met zijn licht, 
al leven we in de duisternis. 
Op 29 november a.s. is het de eerste zondag van Advent. We bereiden 
ons voor op het kerstfeest. Advent is een tijd van inkeer en bezinning. 
Vandaar, dat de liturgische kleur paars is. Op deze eerste Adventszondag 
hebben we een VPG-dienst in de Ebenezer church. Daarin hopen rev. 
Warren en ik voor te gaan. De Emmakerk is dan gesloten. 
Op 6 december a.s. is het de tweede Adventszondag. Om 11.00 uur is er 
dan een papiamentstalige dienst, die geleid wordt door ds. Jan Jonkman. 
Het is de laatste papiamentstalige dienst. De wijkkerkenraad heeft beslo-
ten met deze diensten te stoppen vanwege een te geringe belangstelling. 
Helaas. Om 9.30 uur is er een Nederlandstalige dienst, waarin zr. Yvon-
ne Isidora hoopt voor te gaan. 
 
Gefeliciteerd 
Op 15 oktober j.l. waren br. en zr. Freddy en Leate Rhuggenaath 50 jaar 
getrouwd. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en we wensen 
hun Gods zegen toe voor de toekomst. Deze felicitatie geldt ook hun 
kinderen en kleinkinderen. 
 
Een vriendelijke groet voor u allen, 
Ds. Hans Végh 
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Nieuws Jet 

De kinderen voeren een sketch uit. 

Niet alleen. 
De vroegere Amerikaanse Indianen hadden een uniek systeem om 
jongens moedig te maken. Op de avond van de dertiende verjaardag van 
Jubitana, werd hij nadat hij alles geleerd had over jagen, vissen en 
verkennen, onderworpen aan een eindtoets. Hij werd in een dicht bos 
gebracht waar hij de hele nacht alleen moest doorbrengen. Tot op dat 
ogenblik was hij nooit weggeweest van de veiligheid van zijn familie en 
stam. Maar op deze avond werd hij geblinddoekt en enkele mijlen 
weggebracht. Als hij de blinddoek afdeed, was hij middenin een dicht bos 
en hij was natuurlijk bang. Telkens als hij een takje hoorde knappen, 
dacht hij dat er een wild dier op hem zou springen.  
Na wat een eeuwigheid leek, werd het morgen en de eerste 
zonnestralen drongen door in het bos. Als de jongen rondkeek, zag hij 
bomen en bloemen en een small pad. Dan zag hij tot zijn grote 
verwondering een paar passen van hem vandaan de gestalte van een man 
gewapend met pijl en boog. Het was zijn vader! Hij had daar de hele 
nacht gestaan. 
Wij voelen ons vaak net als die jongen – alleen, bang en omgeven door 
duisternis. Maar de dikste duisternis is geen verhindering voor het 
alziend oog van God. We hoeven niets te vrezen, hoe angstaanjagend 
alles om ons heen ook lijkt. Onze Vader is dichtbij ons. 
Dat moet ook iets vreselijks voor de Here Jezus geweest zijn! Helemaal 
alleen lag Hij daar geknield, terwijl het lijden, de dood en het oordeel van 
God op Hem afkwamen. En dan nog te kunnen zeggen “Niet mijn wil 
maar de Uwe geschiede”. Daar komt nog bij, dat Hij het oordeel niet zelf 
verdiend had, maar het in onze plaats moest ondergaan. Dat maakt het 
des te erger. De almachtige Zoon van God ligt daar vol angst in het stof. 
De straf, die ons de vrede brengt, moest Hij op zich nemen.  
 
Samen kerken met Fort. 
Wat is de tijd toch omgevlogen. Wat hebben we samen een gezellige 
periode achter de rug. 
Iedere zondag was het weer leuk om de leden van Fort welkom te 
heten. Iedere zondag weer een verrassing, wie er over de Emmadrempel 
kwamen. En wat zat Emma lekker goed gevuld. 
Bij het zingen was het goed te merken/horen. 
Op alle fronten ging het goed. Met de ambtsdragers was er een fijne 
samenwerking. Br.Hensey Beaujon en br. Joop Snel hebben we veel 
vooraan zien staan, ze waren steeds bereid om in te vallen. Br. Joop en 
br. André showden graag met een foto op de beamer de vooruitgang van 
de Restauratie. De kosteres Aurelia voelde zich helemaal thuis naast zr. 
Carmen. Na de Dienst was de Flamboyant aardig vol, er werd gezellig 
gebabbeld bij koffie,thee en fris en contacten gelegd. 
Maar….aan alles komt een eind, dat is nu eenmaal het leven. En in dit 
geval fijn voor de Fortkerkers. Hun huis van de Heer is klaar, mooi 
opgeknapt! 4 oktober waren ze voor het laatst bij ons te gast en zondag 
11 oktober hadden ze hun Openingsdienst. Ook deze keer nam de Heer 
weer de leiding. Ds. Henk Hortensius en ds. Martine Bakema zijn voor 3 
maanden naar dushi Korsou gekomen om de vacante plaats draaiende te 
houden. Heer, dank U wel, dat ze “Ja” gezegd hebben, toen ze de mail 
kregen. En wat zijn ds. Henk en ds. Martine blij, dat ze na 2 jr weer bij 
ons zijn. Wel een beetje warm, hè ds. Henk? Van harte Bon Bini lieve 
Henk en Martine. Fijne tijd bij ons toegewenst. Dat de Heer jullie zal 
leiden en begeleiden in jullie mooie werk. 
Lieve Fortkerkers, het was heel fijn om jullie bij ons te hebben. Verleden 
jaar hadden we al een voorproefje van samenkerken achter de rug, toen 
wij met onze restauratie bezig waren. Weet wel, dat jullie ten alle tijde 
weer welkom zijn bij ons, bij speciale diensten, bijvoorbeeld de 
Oudejaarsavonddienst. God’s rijkste Zegen, Veel Geluk in jullie mooie 
Fortkerk! 
 
Jongelui. 
Voorbij…. die eerste vakantie, die tussenvakantie, En nu een sprintje 
nemen voor de Kerstvakantie. Het Kerstrapport is de eerste echte en je 
weet het, een goed begin is het halve werk. Zet ‘m op!! 

Diensten. 
Op 27 september hadden wij na de koffie, zoals ieder jaar, 
gemeentezondag in de kerk. De financiën, en het reilen en zeilen 
k w a m e n  a a n  d e  o rd e  d o o r  o n ze  p e n n i n g m e e st e r  
zr Denise Schrader en br Olaf Mulder deed verslag over de Restauratie. 
Op 4 oktober hadden wij de laatste Dienst met de Fortkerkers olv ds. 
Henk Hortensius. Op 18 oktober werd in de Dienst aangehaald, dat br. 
Freddy en zr. Leata Rhuggenaath 50 jr getrouwd waren op 15 oktober. 
De Dienst was olv ds Jan Jonkman. 
De dienst ging over de druivenranken, de kinderen deelden met ds. 
Jonkman druiven uit aan de leden. 
 
Advent. 
De voorbereiding voor Kerst- de Adventsperiode dus;  start op zondag 
29 november. Zoals u weet, betekent Advent “Hij komt! Bereidt u 
voor!” 
Laten we dat dan ook in goede harmonie echt samen doen. Luisteren 
naar de nood van onze naaste aan de poort en er ook daadwerkelijk iets 
mee doen. 
Wees blij in de Heer en doe Zijn mooie werk met blijdschap!! 
Gezegende start van de Adventsdagen toegewenst; 
 
Warme, christelijke groeten , namens de Kerkenraad, 
 
Jet Baank. 

Op 18 oktober werden br. Freddy en zr. Leata Rhuggenaath tijdens de dienst 
in de Emmakerk in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van hun 50-jarig 
huwelijk op 15 oktober 2015.  We feliciteren hen van harte met dit jubileum 
en we wensen hun Gods zegen toe voor de toekomst. Deze felicitatie geldt ook 
hun kinderen en kleinkinderen. 
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Een duistere zaak is de wereld 

maar er zijn mensen van licht. 

 

Gierig wreed zelfzuchtig, dezen en genen 

maar er zijn mensen die geven en delen. 

 

Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar 

maar er zijn mensen die de doem doorbreken. 

 

Er zijn woorden gesproken 

die werken ten goede, je hart versterken, 

je geweten scherpen. 

 

Gelukkig wie ze zoekt te horen 

en leeft om ze te volbrengen. 

Een kwaad mens wordt nooit gelukkig. 
 

Uit: Psalmen Vrij,  Huub Oosterhuis 

 

Deze psalm is mijn gebed aan de Almachtige, dat ik een mens van licht 

mag zijn, een mens die voorbij zijn eigen noden kan zien, opdat mijn 

werk hier op Curaçao gezegend wordt, licht zal brengen. 

 

Met een hartelijke groet, 

Mariëlle Berends – van Waardenberg 

 

Even voorstellen 

Het nieuwe jaar 2016 zal voor mij en mijn gezin wel heel bijzonder van 

start gaan. Als alles goed gaat zal ik per 1 januari 2016 worden 

aangesteld als jeugdpredikant van de VPG en identiteitsadviseur van de 

VPCO. Op dit moment zijn wij druk doende om de emigratie naar 

Curaçao te regelen. Kerst 2015 zullen we nog in Nederland en bij familie 

vieren, daarna vertrekken we naar Curaçao, mijn man, dochter en ik zien 

er erg naar uit! 

Middels dit schrijven wil ik mijzelf aan u voorstellen, zodat u een beetje 

weet wie u straks kunt verwachten.  

 

Mijn naam is Mariëlle Berends – van Waardenberg, ik ben getrouwd met 

Jurjen Berends en we hebben een dochter Sophia van 15 jaar. In augustus 

ben ik afgestudeerd aan de Protestantse Theologische universiteit, met 

mijn 44 jaar ben ik een laatbloeier waar het de roeping tot predikant 

betreft, maar gelukkig ben je voor Gods aangezicht nooit ergens te oud 

voor! De studie tot predikant heb ik gecombineerd met de zorg voor mijn 

gezin, vrijwilligerswerk in mijn eigen kerkelijke gemeente en ik was 

beleidsmedewerker bij STEK – voor Stad en Kerk, een kerkelijke 

organisatie die zich inzet voor de stadssamenleving van Den Haag. Als 

projectmedewerker was ik verantwoordelijk voor de interreligieuze 

dialoog met de Hindostaanse bevolking en ook was ik werkzaam in de 

Oase, een buurt-kerkhuis in Spoorwijk, een zogenaamde 

achterstandswijk. Het mooie van het werken bij STEK vond ik het 

werken op de grens kerk-samenleving, het verder kijken dan de eigen 

kerkelijke gemeente heeft mij zeer verrijkt en mijn geloofsleven 

verdiept. Niet alleen geef je actief handen en voeten aan je geloof, ik heb 

ook veel geleerd van mensen die zich in ‘de marge van de samenleving’ 

bevinden, heb bewondering gekregen voor hun veerkracht en oog 

gekregen voor de immense problemen waar sommigen van hen voor 

staan. De gecombineerde functie van jeugdpredikant en 

identiteitsadviseur vraagt van mij ook een overstijgende blik en visie, een 

heen en weer pendelen tussen kerk en samenleving, ik hoop dat mijn 

toekomstige werk voor de VPC en VPCO een vruchtbare kruisbestuiving 

zal zijn. 

 

Als ik vertel dat ik een beroep heb gekregen uit Curaçao wordt me altijd 

gevraagd wat man en kind daar nu van vinden en wat zij daar dan gaan 

doen. Jurjen heeft een eigen bedrijf, een scheepvaartonderneming, hij 

regelt de logistiek van grote containerschepen wereldwijd, een gebeuren 

dat altijd door gaat en nooit stopt, hij zal vanuit Curaçao dit werk 

voortzetten. Onze dochter Sophia zal op Curaçao de HAVO afmaken, ze 

zit nu in de vierde klas. Jurjen en ik hebben veel gereisd, zijn lange tijd 

in verschillende Aziatische landen verbleven, we hebben Sophia al jong 

meegenomen op onze reizen, ze is gewend internationaal te denken en 

geïnteresseerd in andere culturen. Natuurlijk is voor haar de verhuizing 

naar Curaçao spannend, maar ze ziet het ook als een avontuur.  

 

Onlangs hoorde ik een mooie vertaling van psalm 112 van Huub 

Oosterhuis, met deze psalm wil ik mijn introductie graag afsluiten omdat 

ik me aangesproken en aangespoord voel een ‘mens van licht’ te zijn. 

 

Je zou gelukkig willen zijn: 

stevig, vrolijk, rechtop, 

goed werk, goed wonen, wat geld, 

aardig worden gevonden 

lief, je grote liefde vinden, 

kinderen krijgen, gezonde, mooie. 

Dat zou je willen – wie niet? 

 

Wil je ook goed zijn, betrouwbaar, 

trouw, rechtvaardig, meedogend? Mariëlle, Jurjen en Sophia (vlnr) 

Jeugdnieuws 
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Het zal u niet ontgaan zijn: begin oktober is de Fortkerk weer heropend 
na een periode van restauratie. Binnen de kerkenraad is al in augustus 
het idee geopperd om de VPCO FO scholen uit te nodigen voor een 
tekenwedstrijd. De jeugd heeft namelijk de toekomst, ook van onze 
kerk. Om als kerkenraad onze dankbaarheid te tonen maakten we er 
een wedstrijd van met 3 prijzen. De 3 mooiste tekeningen beloonden we 
met een Mensing’sich cadeaubon van ANG 100,- 75,- resp. 50,- per stuk. 
De schoolleiding van Divi Divi en Albert Schweitzer FO hebben positief 
op ons verzoek gereageerd (Marnix FO was te druk met hun jubileum). 
Leerlingen van de 2 scholen zijn gevraagd om de Fortkerk weer te geven 
zoals zij die voor ogen hebben, of het liefst ooit zouden willen zien. Het 
formaat waarin de tekening gemaakt wordt was vrij.  
 
De deelname van de kant van de scholen was overweldigend. Zondag 18 
oktober hebben wij als kerkenraad na de kerkdienst bijna 250 (!) 
tekeningen doorgenomen en genoten van de creativiteit. Geweldig wat 
een inspiratie. De keuze was heel moeilijk met zoveel bijdragen en 
natuurlijk ook om rekening te houden met zoveel verschil qua leeftijd. 
Verder hebben we erop gelet dat sommige tekeningen de kerk 
weergeven zoals zij die nu zien en sommige heel creatief weergeven hoe 
de kerk eruit zou moeten zien. 

 
Op de foto bij dit artikel ziet u een collage afgedrukt van de 3 
prijswinnaars en een speciale eervolle vermelding: 
1.       Jamila Haselbaink groep 8a ASFO (foto rechtsonder) 
2.       Felicity Cardose groep 4b Divi Divi (foto rechtsboven) 
3.       Chiara Stacie groep 6b ASFO (foto linksonder) 

Tekenwedstrijd VPCO FO scholen 
i.h.k.v. heropening Fortkerk 

Een speciale eervolle vermelding, maar geen prijs is er voor: Maya 
Huisden groep 6c ASFO vanwege haar zeer creatieve bijdrage van een 
“kerkhotel” (foto linksboven). 
 
Zondag 25 oktober is ds. Henk Hortensius tijdens de dienst op de 
tekeningen teruggekomen. 
Tevens zijn toen bijna 25 tekeningen op een bijzet-wand getoond die niet 
in de prijzen zijn gevallen. Na afloop waren alle tekeningen (incl. de 
winnaars) te zien voor de gemeenteleden die koffie/thee bleven drinken. 
 
Wij bedanken de leiding en leerlingen van Divi Divi en Albert Schweitzer 
FO heel hartelijk voor hun enthousiaste, overweldigende en inspirerende 
bijdragen aan deze tekenwedstrijd.  
 
André Lorier 
Kerkvoogd van de Fortkerk kerkenraad. 

André Lorier met  Jamila Haselbaink de winnaar van de eerste prijs. 

De kinderen van de nevendienst in de Emmakerk laten hun tekening zien 

van de Wijnstok. Ds. Jan Jonkman kijkt goedkeurend toe. 
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Centrale Kerkenraad 

Van de preses 

Afscheid 
Afgelopen maand hebben afscheid moeten nemen van zr. Lia 
Vliegenthart, voorzitter van onze Diaconie. Met pijn in ons hart. Maar 
ook met en enormgevoel van dankbaarheid dat wij haar hebben mogen 
kennen. Zij was diaken in hart en nieren, een voorbeeld voor velen. Rust 
zacht lieve Lia. Bedankt, vergeten zullen wij je nooit. 
 
Beroepingen 
Nadat we in de september editie van VPG Nieuws mochten mededelen 
dat ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg het door de CK 
uitgebrachte beroep tot jeugdpredikant heeft aanvaard, kunnen we nu 
ook bekendmaken dat ds. Peter van Bruggen het beroep tot 
wijkpredikant van de Fortkerk heeft aanvaard. 
Beide predikanten hebben een stukje geschreven voor deze editie van 
ons kerkblad, die geplaatst zijn op de jeugdpagina (12) en op de 
Fortkerkpagina. (9). 
We hopen dat ds. Berends op 1 januari 2015 met haar werkzaamheden 
kan beginnen en ds. Van Bruggen op 1 maart 2015. 
 
Adventstijd en kerstmis 
Na oktober kijken we uit naar de adventstijd. Voor de kinderen is er 
weer een adventsproject waarmee zij op hun manier bekend worden 
met een deel van de Bijbel. De Kerstnachtdienstcommissie olv zr. Krijnie 
Wout-de Geus is begonnen met de voorbereidingen voor de traditionele 
kerstnachtdienst op het fortplein op 24 december.  
 
Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen. 
Hanco de Lijster. 

van het eerste Beheerdersechtpaar is een absolute gouden greep 
geweest. Voorzitters als Bas Kooijman en Ro Bos Verschuur toonden 
zich als onbetaalbare krachten, beter kon niet. En dat onder het 
visionaire oog van Yuchi Romero: vrijwilligerswerk ten top.  
 

De liefde en zorg voor de kinderen en jongeren resulteerde in latere 
pilaren in de Curacaose gemeenschap. We zullen met meer activiteiten 
komen van de viering die zullen plaatsvinden. Op de foto het bestuur 
met enkele leiders. 
 

In Memoriam 
Wilbert “Ivo” Johannes Knoppel 

 

Op 10 oktober j.l. is op 74-jarige leeftijd overleden Wilbert “Ivo” 
Johannes Knoppel. 
Wilbert Johannes Knoppel, ook wel Ivo genoemd, werd op 24 juni 
1941 in Marchena geboren uit een Surinaamse vader en een Curaçaose 
moeder. Hij bezocht de HBS hier op het eiland. Daarna ging hij rechten 
studeren in Leiden in Nederland. In 1970 keerde hij terug naar het 
eiland. Hij werd ambtenaar en later advocaat. In 1988 werd hij minister 
van justitie. Dat was hij tot 1992, in het kabinet Liberia-Peters. Na die 
periode runde hij een advocatenkantoor samen met zijn dochter Esje. 
Ivo Knoppel was een strijdbaar man, zo heb ik bergrepen. Hij durfde 
zijn mond open te doen waar anderen dat niet durfden. Hij was een 
goede echtgenoot en hield van zijn kinderen. Hij vond de school heel 
belangrijk voor hen. Hij was ook iemand, die van het leven kon 
genieten. 
Ivo Knoppel was ook een gelovig man. Hij was rooms-katholiek 
opgevoed, maar bezocht later de diensten van de protestantse kerk. 
Zo kerkten hij en zijn gezin jaren in de Emmakerk. Een goede preek 
vond hij belangrijk. Het ging hem vooral om de inhoud. 
Op  15 oktober j.l. namen we afscheid van hem in een dienst, die 
gehouden werd in het rouwcentrum van El Tributo in Otrobanda. In 
deze dienst lazen we Psalm 121. Het is een pelgrimslied. De pelgrims 
liepen tijdens hun reis naar Jeruzalem gevaar, maar ze vertrouwden 
zich toe aan God. Ook wij zijn pelgrims, op weg naar het hemelse 
Jeruzalem. De weg daarheen is geopend door het lijden en sterven 
voor onze zonden van Jezus Christus. 
Na de dienst werd het lichaam van br. Ivo Knoppel bijgezet in een graf 
op de r.k. begraafplaats van Janwé-Pietermaai. 
God trooste zijn vrouw Elly en zijn kinderen Claudia en Esmeralda en 
de verdere familie. 
 
Ds. Hans Végh. 

Op 11 oktober werd het startsein gegeven voor het 50 jaren bestaan van 
de jeugdclub Stichting de Oleander met het hijsen van de Curacaose vlag 
en het zingen van ons Volkslied, alsmede een dankdienst, die gehouden 
werd door ds. Jan Jonkman-em en vroeger geestelijk begeleider van de 
Oleander. Het nog altijd mooie clubhuis is de parel op het vele werk dat 
verricht is door Yuchi Romero. Drie dominees hebben geestelijke hulp 
verleend; te beginnen met dominee John Mietes, daarna dominee 
Herman Eggink en daarna dominee Jan Jonkman. Dominee Eggink heeft 
het voor elkaar gekregen om de toenmalige minister Barend 
Biesheuvel er toe te bewegen om zijn eerste Biesheuvelproject in de 
vorm van het clubhuis neer te zetten op de huidige plaats, aan de weg 
naar Welgelegen, naast JPF. , juist in de so called 'risicowijken' van 
vroeger, t.w. Wishi, Charo, St. Helena, Mundo Nobo, etc. De Oleander 
is altijd een hecht en echt volksproject geworden en gebleven. De keuze 

Oleander 50 jaar 
Ds. Jan Jonkman-em 
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 In Memoriam 
Cornelia Elize Vliegenthart-de Mees 

 

Op 2 oktober j.l. is op 66-jarige leeftijd overleden zr. Cornelia Elize 
Vliegenthart-de Mees (Lia). 
Met verbijstering namen we in augustus kennis van het feit, dat ze 
ernstig ziek was. Maar moedig heeft ze haar ziekbed gedragen. Ze had 
een rotsvast geloof en was bereid heen te gaan. Ook vanaf haar 
sterfbed getuigde ze van haar geloof. 
Lia is op 23 november 1948 geboren hier op Curaçao. Ze heeft veel 
willen en kunnen betekenen voor de mensen om haar heen. Toen ze 
achttien was, ging ze studeren in Nederland. Ze werd 
röntgenlaborante, later doktersassistente. Ze ging werken bij de 
Arbodienst. Na jaren in Nederland gewoond en gewerkt te hebben 
kwam ze in 2005 terug naar Curaçao met haar man Henk. Ze was een 
lieve moeder, zo heb ik begrepen. Ze was eerlijk en recht door zee. 
Ze was begaan met het lot van anderen. Ze was diaconaal bewogen. 
Ze laat dan ook een lege plaats achter in de Fortkerkenraad en de 
diaconie van de VPG, waarvan ze voorzitter was. 
Ze regelde graag veel. Ze had humor. Ze was ook creatief. Ik heb haar 
mozaïeken gezien. Schitterend. Kortom, ze was een veelzijdige vrouw. 
Op 7 oktober j.l. hebben we afscheid van haar genomen in de kapel van 
Bottelier. Voorafgaand aan de rouwdienst waren er zes toespraken, 
waarin Lia als persoon en haar leven werd getekend. In de rouwdienst 
stond Mattheüs 5: 1-13 centraal, de Zaligsprekingen en een gedeelte 
van de Bergrede. De tekst, die Lia had uitgezocht, luidde: “Gij zijt het 
zout der aarde”. Als christenen moeten we een zoutend zout zijn; we 
moeten ons geloof laten zien in onze daden. We mogen Jezus Christus 
navolgen. We mogen weten, dat Hij voor onze zonden stierf aan het 
kruis en zo de weg naar het Vaderhuis opende. Lia wist dat. 
Het laatste lied, dat we in deze dienst zongen was: “Wat de toekomst 
brengen moge, mij geleidt des Heren hand”. Het was Lia’s lijflied. 
Na de dienst namen we in kleine kring definitief afscheid van Lia bij 
Crefona in Brievengat, waar ze werd gecremeerd. Haar as zal later 
worden uitgestrooid boven Nederland. Dat was haar wens. 
God trooste haar man Henk, haar kinderen Patrick en Patricia en de 
verdere familie, vrienden en kennissen. 
 
Ds. Hans Végh 

In Memoriam 
Cornelia Elize ‘Lia’ Vliegenthart-de Mees 

 

Op woensdag 7 oktober hebben we onder grote belangstelling afscheid 

genomen van onze lieve Lia Vliegenthart. Ze was jarenlang de spil en 

drijvende motor als voorzitter van de diaconie voor de Protestantse 

gemeenschap.  Ze is 66 jaar geworden. 

Lia wordt door familie, collega’s en vrienden omschreven als iemand 

die graag de regie in handen hield. Een ‘regeltante’ pur sang. Tot op 

haar laatste dagen op aarde regelde ze zelf haar hele uitvaart en wilde 

dat alles op rolletjes liep. De lekkere pastechi’s na afloop van de 

afscheidsdienst, de muziek die gespeeld moest worden en haar eigen 

speech die door haar zuster Anneke werd voorgedragen.  De eerste 

regels van haar afscheidsspeech zijn typerend hoe ze in het leven stond: 

“Vrede zij met U allen. Ik houd graag alle regie in handen. Ik wilde wel 

90 jaar worden, maar dit mocht ik niet beschikken. Mijn motto in het 

leven was: ‘Ik wil pure liefde zijn.”’ 

Uit het geloof en de liefde putte ze kracht, wijsheid en vertrouwen om 

de medemens te dienen en haar handen uit de mouwen te steken om 

voor wie dan ook een steun in de rug te kunnen zijn. Lia was altijd een 

mensen-mens. Ze bedankte haar geweldige ouders, haar broer en zussen 

en man Henk voor het mooie leven dat ze samen met hun gehad heeft. 

Haar kinderen Patrick en Patricia waren haar parels en daar hield ze 

ontzettend veel van. Ook haar eerste echtgenoot Pieter, Alyssa, Christel, 

Stef en Ingrid waren voor haar een steun en daar had ze veel liefde 

voor.  

Haar streven was om voor iedereen het zonnetje binnen in huis te 

brengen. Het werk voor de Fortkerk, de diaconie, de koffiedames, de 

mozaikvriendinnen en de collega’s van de grotten van Hato heeft haar 

veel plezier in het leven gegeven. Ze eindige haar afscheidsspeech met 

de woorden: “Een warme omhelzing en een stevige brasa van mij voor 

jullie allemaal. Het was een eer jullie allemaal te mogen kennen. Geniet 

van het leven, want het duurt maar even. Ik zal pas gestorven zijn, 

wanneer U mij vergeten bent.”  

Lia werd op 23 november 1948 geboren op Curaçao. Ze doorliep de 

Marnixschool en het Peter Stuyvesant College (PSC) en vertrok in 1964 

naar Nederland en wilde doktersassistent worden. Ze kreeg twee 

kinderen: Patrick en Patricia met Pieter in haar eerste huwelijk. In 2000 

trouwde ze met haar Henk en in 2005 keerde ze weer terug naar haar 

dushi Kòrsou. Al gauw sloot ze zich aan bij de Fortkerk en wilde beslist 

diaken worden en geen ouderling. De reden: ze wilde zo dicht mogelijk 

bij de noden en behoeften van mensen staan. En om die te lenigen. Ze 

was geen mens van daarboven, met hoge woorden en vluchtige 

gedachten. Ze zei altijd: “Zoek in alles het goede, want je weet niet wat 

er bij iemand in zijn rugzak zit.”  

Lia stond voor vele armlastigen op het eiland klaar. Een wasmachine, 

een ijskast, bedden, servies, kleding of voedselpaketten, het was voor 

haar niet te dol en ze regelde het voor de mensen in nood. Daar reed ze 

stad en land voor af om het voor elkaar te krijgen. Een fancy fair 

regelen voor de diakonie of geld of andere spullen inzamelen daar 

genoot ze intens van, want ze wilde de mensen graag gelukkig maken. 

Eén brok liefde zijn maar ook liefde geven.  Helaas werd Lia ernstig 

ziek maar ze liet zich niet kennen.  Vol overtuiging zei ze: “Ik vertrouw 

op God en laat alles aan hem over. Ik ben niet bang voor de dood. Mijn 

geloof heeft me altijd gesterkt en dat zal tot het eind zo zijn.” 

We zullen Lia Vliegenthart enorm gaan missen in ons midden. Als 

vaste notuliste bij de kerkenraadsvergadering in de Fortkerk, als diaken 

in onze diensten maar vooral als trouwe collega die ons gewezen heeft 

wat echte en pure liefde inhoudt. Ze heeft haar plaats in het hemelrijk 

verdiend en daar zullen we haar altijd voor eren. Rust zacht Lieve Lia 

‘We Love You’. Het eerste nummer dat bij je afscheid werd gespeeld: 

One Day I’ll Fly Away van Randy Crawford blijft ons altijd bij.  

Je collega’s van de wijkkerkenraad van de Fortkerk, Harry Krafft 

Walters, Anna Petrona, Andre Lorier, Christine Gravenhorst, Joop Snel, 

Wilma Kwintenberg en Hensey Bruce Beaujon.   

               Lia als dienstdoende diaken tijdens een van de gezamelijke diensten van 

de Fortkerk en de Emmakerk. 
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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. 
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com 
Tel: 510-4753 

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. 

 
 
 
 

Deze ruimte is beschikbaar 

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 

 De Diaconie heeft een antieke Westfaalse kast uit het jaar 

1900 gedoneerd gekregen van 2 meter hoog, 2 meter breed en 60cm 
diep. De waarde van de kast is getaxeerd op NAf 5.500,00. Wij willen 
de kast verkopen tegen een redelijk bod en de opbrengst gebruiken 

voor de aanschaf 
van voedselpakket-
ten voor de minder-
bedeelden. 
 
Geinteresseerden 
kunnen bellen naar 
Hanco de Lijster 
Tel. 510-4753. 
 
Help uw Diaconie. 


