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Despues ku Adam i Eva a desobedesé Dios nan a
pèrdè domínio di kreashon, pero plan B a subi mesa
mesora.
Papa Dios a mèldu nan i satanas, ku desendensia di
e muhé lo machiká e kolebra su kabes.
Den Daniel, Isaias i algun otro kaminda den skritura
a anunsiá yegada di e Salbador, sin menshoná fecha.
Religiosonan Hudiu a interpretá skritura keriendo
ku e Salbador lo bin liberá nan for di e Romanonan.
A kometé dos eror.
E promé: e Salbador mester a bini pa liberá nos di
nos pikánan, no di hende, no di un nashon.
E mester a bini pa
restourá loke nos a
daña i restablesé e
Reino di Dios.
Di dos: kontrali na
loke nan tabata pensa,
e Salbador no a bini
manera un Prínsipe
den un palasio, pero
komo un beibi den un
pesebre.
E sabionan di Oriente a sigui e strea
straño te Betlehèm,
pasó segun nan, e
tabata indiká yegada di un gran Rey.
Yegada di Hesus ta otro prueba ku Dios su palabra
ta lei ! E ta un kumplidó di promesa!
Muchu hende ta kere ku ora nos daña kos, Papa
Dios mester pasa man drecha tur kos manera nada
no a pasa. Ora algu no ta bon, ta Su falta pasó E ta
tarda pa drecha kos. Nos mes no ta ni pensa pa pidi
despensa, pasó mayan nos por hasi pió.
Nasementu di Hesus mester pone nos realisá, ku
Papa Dios a manda Su yu pa bira hende, pa nase
meskos ku nos, pa biba meskos ku nos, pa hari i
yora meskos ku nos, pero pa sufri pió ku nos, pasó
Ela bin pa muri pa tur nos pikánan.
Ta remarkable ku e úniko fiesta ku ta selebrá ront
mundu (kreyente i no-kreyente) ta nasementu di

Kristu (Pasku).
Pero mundu a hasi Su fiesta algu bochornoso.
Si mi no ta bo amigu, kon mi por selebrá bo fiesta ?
Si mi no ta kere bo ponensianan i bo mishon, kon
bin mi ta selebrá bo kumpleaños ?
Si mi ta kere den bo, mi por festehá bo nasementu
sin yamábo pabien ?
Pasku ta e momentu glorioso pa nos rekordá kiko
nasementu di Kristu a (ta) nifiká pa tur hende:
Dios a bin biba mei-mei di nos. Ora bo mira e Yu,
b’a mira e Tata.
E yu a laga Su lugá di onor, pas i trankilidat pa drenta
e ravino pa bira e brug entre Su tata i nos.
E pago di piká ta morto. Ela bin pa duna nos
bida atrobe, pasó nos
mes no por a skapa
nos mes.
Pasku ta e momento
pa yam’E danki pa Su
sakrifisio basá riba Su
amor pa nos.
Ela bai pa prepará lugá
pa nos.
Su regreso no tin
fecha, pero Su regreso
lo ta komo e Rey di
mundu, saliendo for di
palasio di Su tata, pa
kaba ku e malechor i trese pas berdadero pa mundu.
Lo E restablesé e Reino di Dios na mundu na Herusalèm.
Su regreso ta bai tuma lugá pa motibu di Su nasementu.
Su nasementu den pesebre a start e proseso di
rekonsiliashon ku Papa Dios.
Tur esnan ku kere den djE i sigui Su siñansa lo topa
Papa Dios i biba pa eternidat.
Nos por festehá, kontal nos realisá ku no ta nos fiesta, pero ta Su fiesta.
Br. D’arcy Lopes
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WCC strongly condemned terror
attacks

cultural and human rights values that this terrorism seeks to attack.”
The statement continued: “Let us not allow these events to diminish
our care and hospitality to those fleeing violence and oppression. Let us
continue to strive to do what we know is required of us: to act justly, to
love mercy, and to walk humbly with our God on the way of justice and
peace.”
The WCC statement pledged and encouraged prayer for and solidarity
with the victims and those close to them.
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)

Comman prayer in Geneva responds
to acts of violence
14 November 2015
The World Council of Churches (WCC) has strongly condemned the latest terror attacks in Paris and Beirut. In a statement issued on 14 November during their meeting in Geneva,
Switzerland, the WCC Executive Committee said:
“In the face of this brutality, the human family, all people of faith and of
good will, must stand together to recommit to respecting and caring for
one another, to protecting one another, and to preventing such violence."

16 November 2015
Commemorating the Armenian Genocide of 1915-23 was to
have been the principal focus of the service of Sunday morning
prayer on 15 November in the cathedral church of Saint-Pierre
at the summit of Geneva’s old town. Following terror attacks in
Beirut and Paris killing and wounding hundreds of civilians over
the preceding days, the prayers of the Protestant Church of
Geneva and the Executive Committee of the World Council of

“We cannot and do not accept that such a terrorist atrocity can ever be
justified in the name of God or of any religion. Violence in the name of
religion is violence against religion. We condemn, reject and denounce it.
Let us confront it by holding firm to and upholding the democratic, inter-

Redactioneel
We zijn alweer bijna aangekomen bij het einde van het jaar. Advent en
Kerst liggen vóór ons. We bereiden ons voor op het geboortefeest van
Christus. Vóór u ligt een dubbelnummer van VPG-nieuws. Het is voor de
maanden december en januari. Naast de gebruikelijke roosters treft u
een hoofdartikel aan van de hand van br. D’arcy Lopes en een meditatie
van mijn hand. Deze gaat over de herders van Bethlehem. Verder treft u
een verklaring aan van de Wereldraad van Kerken over de terreurdaden
in Parijs en Beiroet. Vele onschuldigen kwamen om het leven door deze
laffe daden. Het is goed, dat de kerken zich uitspreken over de situatie in
de wereld en dat ze hun zorgen uiten over terrorisme en geweld. We
mogen ook bidden voor de slachtoffers van terrorisme en geweld.
Tenslotte kunt u een artikel van mijn hand lezen over dr. Albert
Schweitzer, naar wie vele scholen genoemd zijn.
De namen van de redactieleden zijn u bekend. U kunt ze lezen in de
colofon. Misschien is minder bekend, dat br. Klaas Dekker en br. Hanco
de Lijster afwisselend de lay-out verzorgen. Ze hebben geen zitting in de
redactie. Voor contact met de redactie kunt u terecht bij de voorzitter,
ds. Hans Végh, of de secretaris, br. Harry Krafft Walters.
Ik wens u veel leesplezier. Ik wens u nu alvast namens de redactie
gezegende feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
H.V.

Foto: Peter Williams/WCC

Churches (WCC) took on a new dimension.
Armenian Archbishop Vicken Aykazian, a member of the WCC Executive Committee, was one of those who led prayers of intercession in
French and English both for the martyrs and all who suffered during the
20th-century genocide, and also “for victims today in Beirut and Paris”.
He also quoted from a statement adopted over the weekend by the Executive Committee: “In the face of this brutality, the human family, all
people of faith and of good will, must stand together to recommit to
respecting and caring for one another, to protecting one another, and to
preventing such violence.”
Armenian archbishop Nareg Alemezian, a member of the WCC Executive Committee, petitioned God to deliver humanity from evil in these
times, and to strengthen believers in the Christian life.
The WCC Executive Committee is meeting near Geneva from 13 to 18
November and was invited to share in common prayer on Sunday in the
historic Saint-Pierre. Its building was the ancient cathedral of Geneva
which, during the 16th-century Reformation, became the home church of
the reformer John Calvin and the heart of the French-speaking
city’s Église Protestante de Genève (EPG).
WCC general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit brought greetings to
Vervolg op pagina 5
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VPG Nieuws (News) via Email
Wij bieden u de gelegenheid om VPGNieuws in kleur via e-mail te ontvangen.
Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF
2000,—.
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws
elektronisch te ontvangen, meldt u dan
aan door het zenden van een e-mail met
uw naam en huidig postadres naar de
redactie via e-mail adres:
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw
VPG-Nieuws in kleur.

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

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

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

Zondag 3 Januari 2016
Fundashon Dios Yudami
Vanaf 22 november t/m 27 december zijn alle deurcollectes bestemd
voor de Kerstvoedselpakketten van de Diaconie.

VPG News-Nieuws-Notisia
is het kerkblad van de drie wijken van
de Verenigde Protestantse Gemeente
van Curaçao. Het verschijnt tien keer
per jaar en wordt aan de leden per
post thuisbezorgd of via E-mail.
Ledenadministratie:
Adreswijzigingen of vertrek kunnen
worden doorgegeven aan het Kerkelijk
Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curacao.com
VPG News-Nieuws is gratis, maar
giften worden zeer op prijs gesteld. U
kunt deze overmaken naar
bankrekening 90091204 bij de MCB
t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. ‘Donatie
VPG-Nieuws’
Redactie:
Ds. Hans Végh (voorzitter)
Harry Krafft Walters (secretaris)
Ludmilla Sampson
Desta Nisbeth
Vacature

Opmaak:
Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 1400 drukexemplaren
zwart-wit.
Ruim 130 emailexemplaren
Kopij kunt u (het liefst met
passende illustraties) en in kale
opmaak, lettertype Gill Sans MT 11,
per email versturen naar
vpgnews@gmail.com
De redactie behoudt zich
het recht voor om ingekomen kopij
in te korten of niet te plaatsen.
Kopij voor de eerstvolgende editie
kan worden ingestuurd tot uiterlijk
woensdagmorgen

20 jan 2016,12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 31 jan 2016

Bijbelleesrooster
Antilliaans Bijbelgenootschap

December 2015
zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10
vr. 11
za. 12
zo. 13
ma. 14
di. 15
wo. 16
do. 17
vr. 18
za. 19
zo. 20
ma. 21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
ma. 28
di. 29
wo. 30
do. 31

Lucas / Lukas / Luke
Romeinen / Romanonan / Romans
Romeinen / Romanonan / Romans
Sefanja / Sofonías / Zephaniah
Sefanja / Sofonías / Zephaniah
Sefanja / Sofonías / Zephaniah
Filipenzen / Fill1pensenan / Philippians
Filipenzen / Fill1pensenan / Philippians
Filipenzen / Fill1pensenan / Philippians
Micha / Mikéas / Micah
Micha / Mikéas / Micah
Micha / Mikéas / Micah
Micha / Mikéas / Micah
Micha / Mikéas / Micah
Micha / Mikéas / Micah
Obadja / Abdías / Obadiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Lucas / Lukas / Luke
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Handelingen / Echonan / Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Openbaring / Revelashon / Revelation
Openbaring / Revelashon / Revelation
Openbaring / Revelashon / Revelation
Romeinen / Romanonan / Romans

3:1-18
14:13-18-5:13
15:14-30
1:1-18
2:1-15
3:1-20
2:12-29
3:1-21
4:1-23
1:1-16
2:1-13
3:1-12
4:13-5:15
6:1-16
7:1-20
1-21
7:10-8:10
8:11-9:7
2:1-20
1:1-14
6:1-15
148:1-14
21:1-21
21:22-22:5
22:6-21
16:1-27

Januari 2016
vr. 1
za. 2
zo. 3
ma. 4
di. 5
wo. 6
do. 7
vr. 8
za. 9
zo. 10
ma. 11
di. 12
wo. 13
do. 14
vr. 15
za. 16
zo. 17
ma. 18
di. 19
wo. 20
do. 21
vr. 22
za. 23
zo. 24
ma. 25
di. 26
wo. 27
do. 28
vr. 29
za. 30
zo. 31

Jesaja / Isaías / Isaiah
40:21-31
Efeziërs / Efesionan / Ephesians
1:1-14
Johannes / Huan / John
1:1-18
Jesaja / Isaías / Isaiah
60.1-22
Psalmen / Salmonan / Psalms
72:1-19
Matteüs / Mateo / Matthew
2:1-12
Jesaja / Isaías / Isaiah
43:1-13
Jesaja / Isaías / Isaiah
43:14-28
Lucas / Lukas / Luke
3:1-22
Psalmen / Salmonan / Psalms
2:1-11
Matteüs / Mateo / Matthew
21:13-23
Jesaja / Isaías / Isaiah
61:1-11
Jesaja / Isaías / Isaiah
62:1-12
Psalmen / Salmonan / Psalms
96:1-13
Johannes / Huan / John
2:1-12
1 Korintiërs / 1 Korintionan / 1 Corinthians 12:1-13
1 Korintiërs / 1 Korintionan / 1 Corinthians 12:14-31a
Matteüs / Mateo / Matthew
16:1-20
Efeziërs / Efesionan / Ephesians
2:11-22
Efeziërs / Efesionan / Ephesians
4:1-16
Ezechiël / Ezekiel / Ezekiel
37:15-28
Nehemia / Nehemías / Nehemiah
8:1-12
Psalmen / Salmonan / Psalms
19:1-14
Lucas / Lukas / Luke
4:14-30
Handelingen / Echonan / Acts
9:1-19a
1 Korintiërs / 1 Korintionan / 1 Corinthians 12:31b-13:13
1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings
3:1-15
1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings
3:16-28
Jeremia / Yeremías / Jeremiah
1:1-10
Jeremia / Yeremías / Jeremiah
1:11-19
Psalmen / Salmonan / Psalms
71:1-11
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Adverteren
De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een
abonnement voor één jaar (10 edities) kost ANG 500,- per jaar. Een
advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor
meer woorden betaalt u een oplopend tarief.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.
Email: vpgnews@gmail.com

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

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
06-12
13-12
20-12
24-12
25-12
27-12
31-12
03-01
10-01
17-01
20-01
24-01
31-01

Rev. L Warren (HC)
Sis. Y. Isidora
New Generation & Watermelon
Christmas Eve Fortplein 11:00 p.m.
Rev. L Warren
Sis. S. Pinedo Friendship Worship
Rev. L Warren Watch Night 8:00 p.m.
Rev. L Warren (HC)
Br. D. Lopes
Men’s Felloship
Fr. R. Kiban 7:30 p.m.
Rev. L Warren
Young Adults/New Generation

Fortkerk
Fort Amsterdam
06-12
13-12
20-12
24-12
25-12
27-12
31-12
03-01
10-01
17-01
24-01
31-01

ds. N. Kok
ds. M. Bakema
ds H. Hortensius
Kerstnachtdienst Fortplein 23.00 uur
ds. M. Bakema & ds H. Hortensius
ds. M. Bakema
Geen dienst
voorganger nog niet bekend
voorganger nog niet bekend
voorganger nog niet bekend
voorganger nog niet bekend
voorganger nog niet bekend

Emmakerk

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

Schottegatweg Noord 67
06-12 br. D. Lopes
13-12 ds. H. Végh
ds. J. Jonkman, 11.00 uur Papiamentstalige dienst
20-12 ds. H. Végh
24-12 Kerstnachtdienst Fortplein 23.00 uur
25-12 ds. J. Jonkman
27-12 ds. S. Flores
31-12 ds. H. Végh
03-01 ds. H. Végh
10-01 ds. H. Végh
17-01 br. D. Lopes
22-01 ds. H. Végh, 19.30 Zangdienst
24-01 ds. H. Végh
31-01 ds. H. Végh

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
05-12
12-12
19-12
26-12
02-01
09-01
16-01
23-01
30-01
06-02

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

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen
hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties?
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Kerkvoogdij
De kerk is van blijvende waarde
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

Geef om uw kerk
We gaan hard op weg richting het einde van jaar! Het beeld van hoe we
dit jaar, voor wat betreft de financiën van de VPG, gaan uitkomen wordt
langzamerhand steeds duidelijker. Gelukkig hebben we de kosten nog
steeds goed onder controle en die liggen op dit moment lager dan
begroot.
Voor wat betreft de inkomsten zien we echter, dat met name de
jaarlijkse vrijwillige bijdrage fors achter blijft bij de prognose. Als VPG
krijgen we echter de komende tijd, te maken met flink oplopende
kosten. Dit doordat er binnenkort weer vier predikanten binnen de VPG
actief zullen gaan zijn. Iets waarvoor we natuurlijk erg dankbaar mogen
zijn. Het moet echter ook allemaal betaald (kunnen) worden. We hopen
dan ook dat we, ook nu, op u kunnen rekenen voor (extra) financiële
steun.
Vanuit het kerkelijk bureau willen we ook nog een actie opstarten, om
zo tegen het eind van het jaar, de mensen op hun jaarlijkse vrijwillige
bijdrage te attenderen. We hopen dat dit zijn vruchten zal gaan afwerpen
en we, met uw hulp, het jaar weer positief kunnen afsluiten.
Echter, zoals reeds aangegeven, daarbij is uw hulp hard nodig.
Dan wil ik afsluiten met als aandachtpunt, uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage
en daarbij de vraag aan u: geeft u om uw kerk?
Olaf Mulder
Voorzitter Kerkvoogdij VPG
Vervolg van pagina 2

the congregation from the WCC and its moderator, Dr Agnes Abuom
from the Anglican Church of Kenya. He noted that the World Council is
itself a part of the fabric of Geneva, one of the international organizations that have come to the city out of a “hunger and thirst for righteousness, for peace, for dialogue”.
The members of the Executive Committee and other WCC officials
seated at the front of the spacious sanctuary reflected the diversity of
world Christianity: women and men from many regions, traditions and
ethnicities.
Executive Committee member Rev. Taaroanui Maraea from French Polynesia summarized the spirit of Christian unity found in the service, praying: “In this time of fellowship with brothers and sisters from around the
world, we rejoice that we can worship you together with one voice and
heart. We give you thanks for the mission that you have entrusted to us:
to witness and to work for peace and justice, where we are, where your
church is.”

5

The sermon was delivered by pastor and president of the EPG Rev. Emmanuel Fuchs. Taking as his text the saying of Jesus in John 14:6, “I am
the way, the truth and the life”, Fuchs responded to the current programmatic theme of the WCC, “a pilgrimage of justice and peace”.
He said that the Christian’s “pilgrimage” is found not merely in dramatic
undertakings and daunting challenges, but also “in our daily walk”. As
Christians walk day by day, he continued, it is important to remember
that the summit or the goal at the end of the journey may not be as crucial as “the way” itself. “I am the way,” Jesus said.
According to Fuchs, the most important moment in Christian life may be
the decision to enter on the journey. In this sense, the church represents
companions on the way engaging in an active and liberating life together,
encouraging each other, recognizing and responding to one another’s
needs.
Even in Paris, Fuchs continued, stunned as the people are by events, a
way forward must be found. The church must take to the road in a violent world, resolutely setting out on the way. Like a pilgrim, the church
moves ahead in hope.
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)

VPG Kerstnachtdienst 23.00—00.00
Fortplein, Fort Amsterdam
Een zondagmiddag niet zo lang geleden reed ik over de Cas Coraweg.
Het regende een beetje. De zon scheen tussen de buien door. En plotseling verscheen een regenboog over Noord Zapateer. Niet zomaar een
stukje regenboog, nee, een prachtige, hele regenboog. Om het zicht nog
mooier te maken, vormde zich nóg een boog. Een dubbele regenboog,
helemaal compleet. Van de ene kant naar de andere. Wat een prachtig
gezicht. Wat een symbool van hoop en vernieuwing.
De maand december staat in het teken van de hoop en vernieuwing. Wij
vieren immers het kerstfeest. Zoals in Jesaja is geschreven: Het volk dat in
duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
De gemeente wordt uitgenodigd om op kerstnacht samen te komen en
te vieren, dat Jezus is geboren om ons licht in de duisternis te geven.
De Commissie Kerstnachtdienst heeft een mooi programma voor u in
elkaar gezet. Muziek, gebed en samenzijn vormen de basis voor een bijzondere dienst op het Fortplein. Uw aanwezigheid maakt het compleet.
Vanaf 22:00 bent u welkom.
Schroom niet om vrienden en kennissen uit te nodigen voor deze viering. Iedereen is welkom!
Iliana Schotborgh namens de Commissie Kerstnachtdienst 2015

Kerstnachtdienst
2015
Verenigde Protestantse Gemeente (VPG)
Datum/ Date: 24 december 2015
Tijd/ Time: 23:00 – 00:00 uur
Plaats/ Place: Fortkerk, Fort Amsterdam
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121
Minister
Rev. L. Warren
465 7061 res
Bramendiweg 100
679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com
Local Preachers in VPG Service:
Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res

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

520 3015

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

733 1628
563 0557
767 9068 res
737 0661

Sr. A. de Riggs
Sr. S. Pinedo-Busby

Br. F. James, kv
Sr. Margerie
Mathew (Secretary)
Sr. C. Gosepa
515 3081
Br. K. Bremer, kv
528 7373

Sexton
Sr. Shirley Gomez

524 7036
868 8206 res
522 1667
666 6004
5118405

461 2950 res
514-6968

Ebenezer Community News
Ebenezer Ministry and Mission Endeavours, 2015
Introductory Statement: As Ebenezer approaches the close of yet
another year of ministry and mission endeavours, we take pause to
reflect on both successes and reverses, high and low points
experienced over the course of the year.
Mapping the Ministry and Mission Course: With respect to the year
theme: “In Unity, There is Strength” and a strategically crafted
programme, we can objectively say that the year in review has been
mostly successful. The year commencing activities of Church Board
retreat, auxiliary leaders retreat and congregational meeting were
successfully convened. At these gatherings, the brain storming and
preparation, fine tuning, information sharing and endorsement or
signing off on the ministry and mission course as well as the
programme and budget for the year were all done. These activities
followed the year commencing worship of “Covenant Renewal” at
which Church members reaffirmed their faith in and love for God and
renewed their commitment, loyalty and support for Christ’s mission
and the Church.
Highlights of Year Events: On February 14 Ebenezer held Valentine’s
Day celebration which was both relaxing and nostalgic and was very
well supported. Members were lulled into romantic reminiscences of
yesteryear. In March there was the celebration of the ecumenical
worship for World Day of Prayer involving the member communions
of the Council of Churches, Curacao. Then there was the Worship
celebration in recognition of the service of educational professionals
and teachers to the nation of Curaçao which was greatly appreciated
by the teachers and Minister Dick who attended. In April, the Good
Friday and Easter Sunday Worship Services were celebrated with much
fanfare as several members who had not attended for the year to that
juncture were in attendance. There was also a Friendship Worship
held with the objective of having members bring along friends who
might be seeking a Church family within which they could express and
share their faith in Christ. In the month of May, the fundraising Fish Fry
activity was held very successfully on the Labour Day holiday. Then
Mother’s Day Worship, Ascension Day and Pentecost Worship
celebrations were all held and were reasonably well attended. The
month of June saw the holding of the successful fundraising Island Rally,
an activity that celebrates the diverse nationalities of the membership
of Ebenezer. There were also the Worship Services in celebration of
Father’s Day and recognition of the service of medical practitioners to
our nation. Minister Whiteman who attended expressed his
appreciation and thanks for the worship. In the month of July Ebenezer

held its fundraising activity of Church Bazaar and Food Sale again with
great success. In the month of August Ebenezer shared in The VPG
Joint Worship at Hofi Granville, Caracasbaaiweg which was a
refreshing departure from worship in the Church building. The month
of September saw Ebenezer observe the Women’s Group Victory
Tree celebration and the Worship in recognition of the service of law
enforcement entities – the Police, Brandweer, Customs and the
Prisons. Personnel who attended from the various entities expressed
their appreciation for Ebenezer’s mindful gesture. October witnessed
the ceremony of the 19th anniversary and renaming of the soup
kitchen as “Linda’s Soup Kitchen.” In the month of November, the
Women’s Group 51st anniversary was observed by a celebrative
Worship of some pomp. The Church’s 86th anniversary of its
founding, and 78th since its union with the United Protestant Church,
as well as Harvest Thanksgiving and Pastor’s Appreciation Worship
Services were also celebrated. By the time this issue of VPG news is
circulated, the VPG Joint Worship Service and First Sunday of Advent
celebration would have been held at Ebenezer and the hope is that it
would be spiritually uplifting to all who attended. Celebrations for
December include the Advent, Christmas Eve and Christmas Day
worship services, the Women’s Group Candlelight and the Watch
Night Services which we trust will be very well supported. In the spirit
of celebration also, members will get together to share in the Church’s
Christmas Dinner. In addition to the foregoing, throughout the course
of the year, the community outreach initiatives of the Church namely
the Soup Kitchen, recently renamed Linda’s Soup Kitchen and the Miss
Lee Foundation provided both charitable services to the less fortunate
and capacity upgrade of traditional and contemporary skills that helped
equip people to manage their lives more effectively.

Setbacks: Notwithstanding the above positives, Ebenezer did have
some setbacks over the course of the year in review. The failure to
convene Sunday School on a regular basis and to bring off the Sunday
Schools Song Festival for the second year running are two of the
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setbacks referred to. Also the failure to persuade an increased number
of our active membership to attend more regularly as well as failure to
encourage members who have not attended for a long time to return
and attend often have been setbacks too. These we will continue to
work at with a view to reversing the situation and increase our active
membership and improve regular attendance. This is to gain the
collateral benefits of deepening spirituality and increasing contributions
of both cash and kind.
Ebenezer Contribution to the VPG: Regarding Ebenezer’s financial
contribution to the VPG which is shown to be 14% of the whole, this
percentage presented without a context would suggest that Ebenezer
is perhaps below par concerning its giving. However the following
should provide some context and so give a more accurate picture of
Ebenezer’s contribution to the VPG. Over the past seven (7) years
from its own modest financial means, Ebenezer spent approximately fl.
110,000.00 to renovate the Obed Anthony Hall; fl. 118,000.00 to
acquire its bus; fl. 72,000.00 to renovate the Church building; fl. 175,
000.00 to operate the Miss Lee Foundation; fl. 16,000.00 to run the
Soup Kitchen; fl. 15,000.00 for small maintenance works and sanitation
of the Church building and premises and the Obed Anthony Hall; fl.
5,000.00 to acquire a new audio-visual system and equipment and fl.
4,000 to purchase electrical equipment and effect electrical repairs.
Over the seven year period these costs have amounted to
approximately fl. 675,000.00. This figure represents what it costs, the
financial resources that have been required for Ebenezer to carry out
the ministry and mission works over the years. Through the capital
works done in terms of the physical enhancement of both the Church
building and the Obed Anthony Hall, and keeping them in a good state
of repair, value has been added to the property of the VPG. Also
through the community outreach initiatives operated, the image and
profile of the VPG as a caring Church community has been enhanced.
Add to the foregoing, the fact that the contributing members are
mostly pensioners and above the age of 70 years, and the fact that the
membership of Ebenezer falls within the modest earnings bracket of
Curaçao, our hope is that the contribution of Ebenezer to the VPG can
be seen as being quite positive.
Obituary: Over the course of the year Ebenezer had the sad fortune of
losing the following members namely: Oliver (Jackie) Schmidt who
served for about four decades (40 years) as Church organist; Rose
Leonard, a Bible Study & Prayer Group stalwart; Hose Jaime, a strong
supporter of the Soup Kitchen; Sidonie Wilson, Vincent Busby, a
pioneer of the resuscitated Men’s Fellowship and Norma Teeuwen,
former Board member and staunch supporter of the Flag Day and
Bazaar event. Ebenezer remains grateful for having them and trusts that
they are all enjoying God’s eternal and blessed rest and peace. We
continue to pray that their loved ones find comfort and hope through
the all sufficient grace of Almighty God.

Ebenezer programme
In the following please note the worship, business and meetings
schedule for the month of January, 2016:
Worship of Covenant Renewal and Holy Communion-----Sun. 3rd at
9:30 a.m.
Worship of Praise----------------------------------------Sun. 10th at 9:30 a.m.
Church Board Meeting----------------------------------Tue. 12th at 7:00 p.m.
Worship led by Men’s Fellowship---------------------Sun. 17th at 9:30 a.m.
Bible Study & Prayer Meeting----------Wed. 13th, 20th & 27th at 7:00 p.m.
Soup Kitchen-------------------- --------Thu. 14th, 21st & 28th at 12:00 noon
Church Board Retreat----------------------------------Sat. 16th at 10:00 a.m.
– 3:00 p.m.
Worship of Week of Prayer for Christian Unity-Wed. 20th at 7:00 p.m.
Church Auxiliary Leaders Retreat--------------------Sat. 23rd at 10:00 am.
– 2:oo p.m.
Worship of Bible Study----------------------------------Sun. 24th at 9:30 a.m.
Worship led by Youth/Young Adults------------------Sun 31st at 9:00 a.m.

Is it God for us all or God can do all ?

I could not find the owner of the boat to ask him what he really meant by naming his boat Diosportodo but fact of the the matter is, both interpretations
are correct and speaks of faith in the Lord.

Concluding Remarks:
As a Church we
at Ebenezer
wish to record
our sincere
gratitude first to
God, for all his
amazing
blessings to us
throughout the
year, and to all
our members,
friends,
supporters and well-wishers who have partnered with us and given us
generous assistance in both cash and kind, enabling us to do God’s
mission in our corner of his vineyard. To all of you we say thanks and
wish you God’s continued blessings and providential care. May you and
yours experience the love, joy and peace of Advent and Christmas as
well as success for the new year.
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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
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Tel. 747 0691

Predikanten:

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

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)

Wijknieuws Fortkerk
Ds. Henk Hortensius en ds. Martine Bakema
En toen was het alweer tijd om een stukje te schrijven voor het VPGnieuws van december; de laatste maand van onze tijdelijke aanwezigheid hier op Curaçao. Van velen horen we dat zij vinden dat de tijd zo
snel gaat, en dat is ook ons gevoel. De tijd vliegt om. De adventstijd
staat voor de deur; nog een paar weken en we vieren het Kerstfeest.
En enkele dagen daarna staat onze terugvlucht naar Nederland geboekt. We proberen de dagen hier heel bewust en met aandacht te
beleven, tijd van leven, door God ons gegeven.
Er is veel om dankbaar op terug te kijken: we zijn heel blij om samen
met de kerkenraad te mogen werken aan het nieuwe begin van de
Fortkerkgemeente na de restauratie van de Fortkerk de afgelopen zomer. Wat is het goed om te merken dat velen enthousiast meedoen
aan kerkdiensten en activiteiten.
Er is door velen, voor en achter de schermen, hard gewerkt aan de
restauratie van de Fortkerk, tot en met de feestelijke openingsdienst
van 11 oktober j.l. Maar ook daarna zijn er nog verschillende zaken die
aandacht vragen en waaraan volhardend gewerkt wordt: het orgel, de
muren en het plafond toch nog weer, stopcontacten en fans, betonrot
en trap aan de zuidzijde, teveel om op te noemen. Maar de betrokkenen laten zich niet uit het veld slaan, en werken geduldig aan het weer
volledig op orde krijgen van onze mooie kerk.
De koren Forti Kantando en het Taizé-koor luisteren de kerkdiensten
op met hun zang, en ondersteunen zo ook de gemeentezang; zo komen ook nieuwe liederen die opgenomen zijn in het Nieuwe Liedboek,
op Curaçao aan bod.
De diaconie probeert het grote verlies door het overlijden van Lia
Vliegenthart zo goed en zo kwaad als dat gaat op te vangen; de ondersteuning van hen die onze hulp zo hard nodig hebben, in de vorm van
voedselpakketten en financiële hulp voor allerlei stichtingen en initiatieven, vindt doorgang. Maar versterking van de diakonie (of de wijkkerkenraad in het algemeen) is nog wel wenselijk. Als u iemand kent – of
zelf iemand bent – die hieraan een bijdrage zou kunnen leveren, horen
wij dat graag van u.
De gespreksgroepen komen bij elkaar, in de Tamarijn en in Zeelandia,
met goede gesprekken en mooie ontmoetingen; en ook het omzien
naar elkaar in tijden van vreugde en van verdriet, die heel praktische
uitwerking van het grote gebod om God en elkaar lief te hebben, vindt
zichtbaar en onzichtbaar plaats. Op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar, 22 november j.l., stonden we in gebed, gebaar en lied stil bij de 16
leden van onze gemeente die het afgelopen jaar gestorven zijn; en ondertussen vinden gesprekken plaats met doopouders die hun kind willen laten dopen en van wie één ook belijdenis van zijn geloof wil doen.
En ook het jeugdwerk gaat door, in afwachting van de nieuwe jeugdpredikant die hopelijk begin 2016 naar Curaçao zal komen. Elke zondag
is er kindernevendienst, met vaak heel verrassende of fleurige zaken
waarmee de kinderen terugkomen in de kerk. Er was een inspirerende

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

Diakenen
Zr. A. R.M. Petrona 525 3338
540 0865
Kerkvoogd
Br. E. Groeneveld
Kosteres
Zr. A.H. Palm

737 9715
462 6873
696 6818

ambtsdragersdag, samen met de ambtsdragers van de beide andere
kerken van de VPG, over het bereiken van de jeugd. Jongeren waren
daar aanwezig en gingen met ons in gesprek, over zaken die wat hen
betreft belangrijk zijn voor de toekomst van de kerk.
De komende maand staat er weer veel op stapel. Allereerst de wekelijkse kerkdiensten, in de adventsweken en tijdens het Kerstfeest. Op
zondag 6 december staat een goede vriendin van ons, ds. Neely Kok
uit Deil/Enspijk, op het rooster om voor te gaan in de Fortkerk; zij is
dan een week bij ons op vakantie en bood spontaan aan om een dienst
over te nemen; dat ontlast ook de enige overgebleven organist/pianist,
Luutsen de Vries, want dan kan Henk de kerkdienst begeleiden. Zondag 13 december gaat Martine voor in een dienst van belijdenis en
doop; het Taizé-koor zal weer medewerking verlenen. De Kerstnachtdienst op het Fortkerkplein is een gezamenlijke VPG-dienst waaraan de
voorgangers van de drie kerken meewerken. Dit jaar was het de beurt
aan de dominee van de Fortkerk om de hoofdvoorganger te zijn en de
dienst samen met de commissie voor te bereiden. Martine heeft dit op
zich genomen, en inmiddels is er al heel wat geregeld voor dit feestelijke hoogtepunt. Ook hieraan zal het Taizé-koor meewerken. En de
Kerstmorgendienst op 1e Kerstdag zal een dienst zijn waarin jong en
oud het feest van de geboorte van Jezus zullen vieren, met een afsluiting van het adventsproject, en met zang van Forti Kantando; voorganger is deze dienst Henk. Tenslotte twee dagen later, zondag 27 december, de afscheidsdienst, waarin Martine zal voorgaan en Henk nog een
keer de muzikale ondersteuning zal verzorgen.
Rondom het kerstfeest zijn er daarnaast zoals gebruikelijk ook nog vele
andere bijeenkomsten, waar wij ook bij betrokken zijn. De senioren
van onze gemeente zijn hartelijk welkom op zaterdag 19 december van
11.00 tot 13.30 uur voor de viering van Kerst, met een lunch en een
feestelijke bijeenkomst in de Fortkerk. En ook voor de kinderen is er
een eigen kerstviering, op woensdag 23 december tussen 18.00 en
20.00 uur in de Fortkerk. Tenslotte vermelden wij ook nog de KerstSing-Along bijeenkomst in de Fortkerk, op zondagavond 20 december
van 19.00 tot 21.00 uur; ook daaraan leveren wij een bijdrage. De organisatie hiervan is in handen van de Curaçaose Kunstkring; wie deze
avond, met veel muziek, o.a. ook van het JeugdBachkoor, wil bijwonen
moet een toegangskaartje kopen; eventueel kunt u ons daarvoor ook
benaderen.
Wij wensen een ieder feestelijke weken toe.

Op 20 oktober brachten onze Gouverneur mevr. L.A. George-Wout met haar
man H. George een bezoek aan de gerestaureerde Fortkerk.
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Elzas en bij die gelegenheid bezochten we het geboortehuis van Albert
Schweitzer. Het is nu ingericht als een museum over zijn leven en werken. Informatief en indrukwekkend. Schweitzers vader is luthers predikant. Schweitzer volgt hem in zijn voetsporen en gaat filosofie en theologie studeren aan de Universiteit van Straatsburg. In 1899 behaalt hij daar
de graad van doctor in de filosofie. Hij wordt ook lector in de filosofie.
Eveneens in 1899 wordt hij predikant in de St. Nicolaaskerk in Straatsburg. Een jaar later promoveert hij tot doctor in de theologie. In 1903
wordt hij directeur van het theologisch studiecentrum.

De Stichting Behoud Fortkerk overhandigde haar de Statuten van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao ondergetekend door koning Willem I
en een replica van de Fortkerk.
Beiden namen alle tijd om zich te laten voorlichten over de restauratie van de
Fortkerk en brachten ook een uitgebreid bezoek aan het Museum en de regenbak.

Het belang van vrijwilligers
De Curaçaose gemeenschap kent vele vrijwilligersorganisaties. CITRO,
Dierenbescherming, de Padvinderij en verschillende sportverenigingen
zijn voorbeelden van organisaties die met behulp van vrijwilligers
kunnen bestaan. Het blijft bijzonder en inspirerend om te zien wat de
inzet van vrijwilligers voor de gemeenschap kan betekenen; denk maar
aan de Curaçao Little League die ooit wereld- en regionaal kampioen
zijn geworden! De coaches en verzorgers, die bereid zijn om op
vrijwillige basis de Little League te ondersteunen, zijn van groot belang
voor het team.
Ook onze kerk is sterk afhankelijk van mensen die zich vrijwillig
inzetten om de vele taken en werkzaamheden ten behoeve van de kerk
en de gemeente uit te voeren. Zonder bestuursleden in de diverse
kerkenraden, de kerkvoogdij, de vrijwilligers die koffie na de dienst
verzorgen, jeugdleiders en allen die zich op de één of andere wijze
vrijwillig inzetten, zou er geen gemeente zijn.
De enthousiaste vrijwilligers van de Fortkerk werken samen om hetgeen
waar de Fortkerk en de VPG voor staan te verwezenlijken. Hierbij staat
klaarstaan voor onze naasten centraal. Helaas komen wij al te vaak
handen tekort en zijn daarom op zoek naar mensen die graag een
bijdrage willen leveren aan de gemeente van de Fortkerk. Uw inzet is
van essentieel belang om het werk van de kerk voort te kunnen zetten.
U kunt het verschil maken en wij nodigen u daarom uit om al uw ideeën
met ons te delen!
Mocht u vragen hebben of wilt u weten op welke manier u kunt
bijdragen aan onze kerk, dan kunt u contact opnemen met één van de
huidige ambtsdragers of met onze tijdelijke voorgangers, ds. Henk
Hortensius en ds. Martine Bakema . De contactgegevens treft u aan in
het VPG blad.
Hensey Beaujon

Albert Schweitzer
Theoloog, medicus en musicus
Bij de Vereniging voor ProtestantsChristelijk Onderwijs (VPCO) behoren
enkele scholen, die vernoemd zijn naar
Albert Schweitzer. Wie was Albert
Schweitzer eigenlijk? Over hem gaat
het in dit artikel.
Studie
Albert Schweitzer wordt op 14 januari
1875 geboren in Kaysersberg, in de
Elzas, toen nog behorend tot Duitsland.
Jaren geleden kampeerden we in de

Theologisch onderzoek
In 1906 publiceert hij zijn bekende werk “Von Reimarus zu Wrede”. Dit
gaat over het onderzoek naar de historische Jezus. Schweitzer heeft in
dit werk kritiek op het onderzoek naar het leven van Jezus (die Leben
Jesu Forschung), zoals dat in de 19e eeuw gedaan wordt. Men heeft in dit
onderzoek weliswaar meer en meer oog gekregen voor Jezus als religieuze persoonlijkheid. Men probeert een levensecht beeld van Jezus te
schetsen, dat zijn persoonlijkheid in het licht stelt. Men is op zoek naar
stevige historische feiten, die wetenschappelijk onderzocht kunnen worden. Men probeert de ware geschiedenis van Jezus te achterhalen. Toch
heeft men volgens Schweitzer er te weinig oog gehad, dat Jezus’ verkondiging van het Koninkrijk van God eschatologisch gericht was (gericht op
de eindtijd). Schweitzer ziet het hele optreden van Jezus in het licht van
zijn apocalyptische visie. Men noemt dit “consequente eschatologie”.
Volgens Schweitzer is ieder aspect van Jezus’ leer en levenshouding (en
niet slechts een gedeelte ervan, zoals theologen vóór hem beweren) bepaald door zijn toekomstverwachting. De totale inhoud van Jezus’ boodschap is doordrenkt van apocalyptische ideeën. Volgens McGrath schetst
Schweitzer Christus als een verre en vreemde figuur, een apocalypticus,
een totaal onwerelds iemand, wiens hoop en verwachting tenslotte op
niets uitliepen. Door dit werk wordt Schweitzer wereldberoemd. In dit
en in andere werken benadrukt hij het eschatologische gezichtspunt van
Jezus en Paulus. Hun houding werd gevormd door hun gedachte, dat het
einde van de wereld onmiddellijk voor de deur stond. In 1930 publiceert
Schweitzer “Die Mystik des Apostels Paulus”. Hij heeft hierin kritiek op
het herziene Paulusbeeld.
Muziek
In deze jaren wordt Schweitzer ook een beroemd musicus. Hij begint
zijn carrière als organist in Straatsburg in 1893. Zijn leraar is de bekende
Charles-Marie Widor uit Parijs. Deze erkent Schweitzer als een uniek
vertolker van Bach. Hij vraagt hem een studie te schrijven over leven en
werken van deze componist. In 1905 publiceert Schweitzer dan ook dit
werk “J.S. Bach: le musicien-poète”: (J.S. Bach, de musicus-dichter). In dit
werk beschrijft Schweitzer Bach als een religieus mysticus. Hij vergelijkt
zijn muziek met de onpersoonlijke en kosmische krachten van de natuurlijke wereld. In 1906 schrijft hij een verhandeling over de Franse en Duitse orgelbouw. Samen met zijn leraar Widor geeft hij de orgelwerken van
Bach uit (1912 en 1913).
Zendingsarts
Schweitzer doet dat onmiddellijk na zijn promotie tot doctor in de geneeskunde (1913). Hij promoveert op de psychiatrische beoordeling van
Jezus. Hierna meldt hij zich bij het Parijse Zendingsgenootschap voor
dienst in Afrika. Hij wil graag gaan werken als zendingsarts in Afrika. Hij
wil zijn medemens in nood helpen. Hij krijgt de leiding over een ziekenhuis in Lambaréné in Gabon (toen Frans Equatoriaal Afrika). Dit ziekenhuis is in 1876 door Amerikaanse presbyterianen gesticht en in 1892
door de Parijse Zending overgenomen. Volgens sommige bronnen heeft
hij dit ziekenhuis gesticht, maar dat is niet zo.
Schweitzer heeft al in 1905 bekend gemaakt, dat hij dit wil gaan doen. In
1913 vertrekt hij samen met zijn vrouw Hélène Bresslau, die een opleiding tot verpleegster heeft gevolgd om hem bij te staan. In dit ziekenhuis
legt hij zich in het bijzonder toe op de bestrijding van lepra en slaapziekte. Dit ziekenhuis ligt aan de oever van de rivier de Ogooué (Ogowe).
Hij bouwt dit ziekenhuis met behulp van de plaatselijke bevolking. Hij
financiert dit ziekenhuis door zijn eigen inkomen, lezingen en orgelconVervolg op pagina 11
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening 25260903

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

Diakenen:
Zr. B. Douglas-Relyveld
Zr. R. Plaisier
Zr. S. Wiel
Zr. L. Felicia

Tel. 737 3070

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
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Wijknieuws Emmakerk
Als ik dit schrijf, hebben we net de aanslagen in Parijs achter de rug. Velen kwamen om het leven. Europa is in de ban van de terreur. Velen leven ook in angst. Hierbij komen de stromen vluchtelingen naar Europa,
vanuit Afrika of het Midden-Oosten. Velen zijn armoede en geweld moe
en proberen elders een nieuwe bestaan op te bouwen, hopend, dat ze
het daar beter hebben.
We mogen bidden om vrede en veiligheid in deze wereld. Kerst nadert
en kerst is het feest van de vrede. Christus heeft vrede gebracht met
God; Hij wil vrede brengen in ons hart, maar geven wij die vrede ook
door?
Dit nummer van VPG-nieuws is een dubbelnummer. Vandaar, dat ik hier
de activiteiten van de Emmakerk geef voor de maanden december en
januari:
Gebedsgroep: Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen in de consistorie. We beginnen om 18.30 uur. We bidden voor de wereld, voor vrede en veiligheid. We bidden voor de kerk, onze zieken, voor wat ook
maar aan de orde is.
Catechisatie: Eens in de 14 dagen is er op woensdag jongerencatechese. We komen bijeen in de consistorie van 19.00-20.00 uur. De data zijn:
9 december, 6 en 20 januari.
Elke dinsdag is er van 19.30-20.30 uur belijdeniscatechisatie. We komen
bijeen in de consistorie. 15 december is de laatste keer dit jaar. De eerste keer in het nieuwe jaar is 12 januari.
Bijbelstudie: Eens in de 14 dagen komen we op donderdag bijeen voor
de Bijbelstudie en wel in de consistorie, van 19.30 tot 21.00 uur. We zijn
nog steeds bezig met de Handelingen van de Apostelen. De data zijn: 3
en 17 december en 14 en 28 januari.
Gespreksgroep “Wat geloof ik?”
Eveneens eens in de 14 dagen komt de gespreksgroep “Wat geloof ik?”
op donderdag bijeen, in de consistorie en wel van 19.30 tot 21.00 uur.
We hebben het over het ontstaan van de Bijbel, de schepping, de sacramenten, enz. De data zijn: 10 december en 21 januari.
Seniorenmorgen: Op maandag 14 december is er weer een seniorenmorgen. We beginnen om 9.30 uur in de consistorie. We lezen en bespreken een gedeelte uit de Bijbel. We ontmoeten God en elkaar. We
bidden en we zingen. Intussen is er koffie en fris met wat erbij. De volgende keer is op 11 januari 2016.
Zangdienst: Op 22 januari 2016 is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We beginnen om 19.30 uur. Liederen kunt u opgeven bij mij.

Seniorenkerstviering: Op 18 december is er een seniorenkerstviering in de Oleander. We beginnen om 18.00 uur. We beginnen de avond
met een korte kerkdienst met avondmaalsviering. We zijn daarna gezellig
bijeen met hapjes en drankjes.
Organist:: Ingaande december krijgt onze Emmakerk er een nieuwe
organist bij: de heer Sirving Keli. Hij zal elke tweede zondag van de
maand spelen. Zr. Jeanette Kroes blijft de andere diensten spelen. We
heten de heer Keli van harte welkom en we vinden het fijn, dat hij bereid gevonden is onze diensten te begeleiden.
Bij de kerkdiensten
Op 6 december is er om 11.00 uur een papiamentstalige dienst. Deze
wordt geleid door ds. Jan Jonkman. Helaas is dit de laatste papiamentstalige dienst. De kerkenraad heeft hiertoe besloten wegens geringe opkomst. Om 9.30 uur is er een Nederlandstalige dienst o.l.v. zr. Yvonne
Isidora. Het is dan de tweede zondag van Advent.
Op 13 december a.s. hopen we het avondmaal te vieren. Brood en wijn
gaan dan rond als teken van Gods liefde en trouw. In Jezus Christus heeft
Hij die laten zien. Hij kwam met kerst naar deze wereld om God en
mens te verzoenen. Het is dan de derde zondag van Advent.
Op 24 december a.s. is er een kerstnachtdienst op het Fortplein. Die begint om 23.00 uur. De predikanten van de VPG participeren in deze
dienst. De meditatie wordt dit jaar gehouden door ds. Martine Bakema,
interim predikant van de Fortkerk.
25 december is het de eerste kerstdag. Dan is er om 9.30 uur een dienst
o.l.v. ds. Jan Jonkman. In deze dienst zal er speciaal aandacht worden besteed aan de jeugd. Zij zullen een werkzaam aandeel hebben in de dienst.
Zelf ben ik met kerst op Aruba. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente daar heeft mij gevraagd voor te gaan in twee kerstnachtdiensten
en een kerstmorgendienst, in Piedra Plat en San Nicolas. De Gemeente
van Aruba heeft een vacante plaats, die pas in januari vervuld wordt.
31 december is het oudjaar. De oudejaarsdienst in onze Emmakerk begint
om 17.00 uur. Hierin hoop ik voor te gaan. Zo mogen we met God het
jaar besluiten.
Ik wens u allen goede Adventsdagen, en gezegende kerst en een goede
jaarwisseling, alsmede een gezegend nieuwjaar.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.
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certen in Europa en Amerika en later door giften van individuen en stichtingen in vele landen.
Tijdens de eerste wereldoorlog (1914-1918) wordt Schweitzer geïnterneerd in een gevangenkamp. Hij is als Duitser namelijk een vijand van de
Fransen. Later wordt hij zelfs krijgsgevangene.

Albert Schweizer in: R. Radler (red.), Goldmann Lexikon, Bd. 20, München 1998,
p. 8821

Cultuurfilosofie
Na deze periode richt Schweitzer zijn aandacht meer en meer op de wereldproblemen. In 1923 schrijft hij zijn “Kulturphilosophie”, waarin hij
zijn persoonlijke filosofie van de “eerbied voor het leven” uitwerkt. Hij
omschrijft de eerbied voor het leven als een wettisch principe, dat betrekking heeft op alle dingen. Hij vindt dit principe essentieel voor de
overleving van de beschaving. Hij houdt zich ook bezig met de nietchristelijke godsdiensten. In 1924 publiceert hij “Das Christentum und
die Weltreligionen” (Het christendom en de wereldgodsdiensten).
In 1924 keert Schweitzer terug naar Afrika. Hier herbouwt hij het vervallen ziekenhuis. Hij verplaatst dit enkele kilometers stroomopwaarts. Later voegt hij aan het ziekenhuis een leprakolonie toe. In 1963 heeft dit
ziekenhuis 350 patiënten (met hun familieleden) en 150 in de leprakolonie. Er werken dan 36 blanke artsen en verpleegsters en verschillende
plaatselijke medewerkers.
Terwijl Schweitzer aan het werk is als arts, vergeet hij zijn muzikale en
wetenschappelijke interesses niet. In 1930 schrijft hij, zoals boven reeds
gezegd, “Die Mystik des Apostels Paulus”. Hij geeft lezingen en concerten in Europa, hij maakt opnamen (ik herinner me dat ik ooit een
langspeelplaat had met orgelmuziek van Schweitzer). Hij hervat zijn langspeelplaat van de werken van Bach, die hij in 1912 samen met Widor
begonnen is (Bachs Orgelwerke, 1912-1914).
Vredesbeweging
Na de tweede wereldoorlog protesteert hij tegen de atoomproeven en
de atoombewapening. Hij zet zich in voor de internationale vredesbeweging. In 1951 krijgt hij de Vredesprijs van de Duitse boekhandel en een
jaar later de Nobelprijs voor de vrede. Volgens andere bronnen krijgt hij
de Nobelprijs voor de vrede in 1954. Hij houdt een toespraak na de ontvangst van deze prijs, die wereldberoemd wordt (“Das Problem des Friedens in der heutigen Welt” [Het probleem van de vrede in de tegenwoordige wereld]).
Albert Schweitzer sterft op 4 september 1965 op hoge leeftijd in
Lambaréné (Gabon).

H.-W. Gensichen, Albert Schweitzer, in: Evangelisches Kirchenlexicon (digitaal),
Berlin 2004
Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite, Chicago 2012

Ds. Hans Végh

Nieuws Jet

Solo van twee leerlingen

Waardering
Schweitzer krijgt soms kritiek op zijn medische praktijk. Men vindt hem
autocratisch en primitief. Hij hield zich niet bezig met de traditionele
Afrikaanse religie en cultuur (terwijl hij toch een boek geschreven had
over de wereldgodsdiensten). Hij leerde ook geen Afrikaanse talen. Soms
heeft men ook bezwaren tegen zijn theologische opvattingen en werken.
Toch heeft hij nog steeds veel invloed in die zin, dat hij een moreel appèl
op ons doet om de naaste lief te hebben. Ook is hij vaak een bron van
inspiratie voor andere zendingsartsen. Hij voelde zich verbonden met
diegenen, die pijn lijden. Hij wilde hen dienen. Hij zag dit als zijn hoogste
plichtsvervulling. Ook wilde hij de Europese schuld aan de Afrikanen terugbetalen. Schweitzer had geen missionaire bedoelingen in engere zin.
Hij werd slechts gedreven door Jezus’ woord: “Wie zijn leven verliest
omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden”.
Wie leest over het leven en werken van Albert Schweitzer komt onder
de indruk van zijn veelzijdigheid en gedrevenheid. Hij zet zich in voor het
welzijn van de naaste. Hij zet zich in voor de wereldvrede. Zijn belangen
geeft hij op om de naaste te dienen. Jezus is voor hem niet alleen een
figuur uit de Schrift, uit een ver verleden. Hij wil hem navolgen, hier en
nu. En dat op een bewonderenswaardige wijze.
Enige literatuur:
G. Altner, Albert Schweitzer, in: M. Greschat (Hrsg.), Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. 10.1: Die Neueste Zeit III, Stuttgart-Berlin-Köln 2 1994, p. 271-286
McGrath, Christelijke Theologie. Een introductie, Kampen 2 1997, p. 239, 331v.,
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Verwondering over Gods liefde
Meditatie over Lk. 2: 8-20
De adventstijd is de tijd, waarin we ons voorbereiden op het kerstfeest.
We lezen op en rond kerst over Jezus, het Kind van Bethlehem, over
engelen en herders.
“Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen
hen zeiden”. Dat lezen we in Lukas 2:18. Ja, we mogen verwonderd zijn
over Gods grote daden, over zijn genade en goedheid, over zijn geduld
en liefde voor ons. Deze wereld lag verloren in schuld. Er was haat en
nijd, oorlog en geweld, leugen en bedrog in de wereld, toen Jezus in
Bethlehem geboren werd. Juist omdat het mis was met deze wereld
zond God zijn Zoon. De mensheid was in opstand gekomen tegen God
en leefde in zonde. Men was vervreemd van God en kende Hem vaak
niet meer.
In heel het Oude Testament lezen we hiervan. Daarom vond God het
noodzakelijk om in te grijpen. Er moest iemand komen, die de schuld
van de wereld uitboette. Er moest iemand komen, die de vrede
terugbracht op de aarde. De naam van deze iemand wordt geschreven
met een hoofdletter. Het is Jezus, de Zoon van God. Juist omdat Hij
Gods Zoon was, was Hij in staat om onze schuld uit te boeten. Hij deed
dat aan het kruis van Golgotha. Daar voltrok zich de grote acte van de
verzoening van God en mensen.
Het is begrijpelijk, dat de herders verbaasd waren. God streek met zijn
hand over zijn hart. Hij liet genade voor recht gelden. Hij had ons zo
lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon naar deze aarde stuurde, niet om ons
te veroordelen, maar om ons behouden. Dat lezen we in de bekende
tekst in Johannes 3:16. Dat is een kerntekst in de Bijbel.
Van Gods liefde voor de mensen hoorden de herders op de velden van
Efratha. Herders stonden in die tijd bekend als ruwe kerels, die vaak
dronken waren en vochten. Van God moesten ze niet veel hebben.
Soms werden ze door de mensen veracht. Maar uitgerekend aan deze
mensen maakt God het eerst bekend, dat de Messias geboren is, de
redder van de wereld.
De herders hielden de wacht bij hun kudden. Dag en nacht bewaakten
ze de schapen tegen de aanvallen van wilde dieren.
Als ze een keer ’s nachts de wacht houden, wordt de hemel hel verlicht.
Er verschijnt hun een engel. Ze herkennen hem uit de verhalen van hun
moeders. Ze worden bang. Wat heeft dit te betekenen? Komt God hen
straffen voor hun goddeloosheid?
Maar de engel stelt hen gerust. Ze hoeven niet bang te zijn, want hij
heeft goed nieuws voor hen. En niet alleen voor hen, maar voor het
hele volk.
Zo hoeven ook wij niet bang te zijn voor God. Hij is een God van liefde.
Hij wil niet onze ondergang, maar ons leven. We mogen in Hem geloven
en Hem liefhebben. We mogen zijn geboden doen.
Het hele volk zal blij zijn met wat er gebeurd is, zegt de engel. In
Bethlehem is de redder van de wereld geboren. Hij is de lang beloofde
Messias.
Ja, velen van het volk Israël verwachtten de lang beloofde Messias. Hij
zou de wereld redden van zonde en kwaad. Hij zou de mensen
terugbrengen bij God.
Maar hoe weten de herders, dat de Messias geboren was? Waaraan
kunnen ze dat zien? We hebben soms onze twijfels en willen duidelijke
aanwijzingen, dat iets waar is.
Die aanwijzing geeft de engel ook. Ze zullen een pasgeboren kind
vinden, dat in een doek gewikkeld is en in een voederbak ligt. Waar? In
de stad van David, dat is Bethlehem.
Een voederbak voor dieren, dat kan alleen in een stal zijn. Dus de
Messias bevindt zich in een stal in Bethlehem. Daar moeten ze zijn!
Ja, we mogen de Messias zoeken en vinden. God laat geen bidder staan!
En dan wordt de hemel nog verder verlicht. Een heel koor van engelen
voegt zich bij die ene engel. En ze zingen een mooi lied: “Eer aan God in
de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft”.
Dat lied mag ook in ons hart zijn. Dat lied mogen we ook zingen met
kerst. Zo mogen we God eren in verwondering. Want Hij zag naar deze
wereld om – een wereld vol oorlog en geweld, aanslagen en terrorisme.
Hij had dat niet hoeven doen, want wie kon Hem daartoe verplichten?

Maar Hij deed het, uit genade, uit liefde voor ons.
De herders laten er geen gras over groeien en gaan meteen naar
Bethlehem. En daar zien ze met eigen ogen het wonder van kerst: een
kindje in een voederbak, Jezus de Messias.
En dan vertellen ze de omstanders over wat ze gezien en gehoord
hebben, daar op de velden van Efratha. Ze geven de kerstboodschap
door: u is heden de Heiland geboren!
De mensen luisteren verwonderd naar deze kerstboodschap.
Ja, zo mogen ook wij ons verwonderen over Gods grote liefde!
Ds. Hans Végh.

De VPG-C en de PKN
De Verenigde Protestantse Gemeente op Curaçao (VPG-C) is een zelfstandige kerk, maar in vele facetten lijken de VPG en de Protestantse
Kerk Nederland (PKN) heel sterk op elkaar. Dat betreft de sfeer, de
grondslagen, het kerk-zijn, de regelingen enz. Er kan zelfs gesproken
worden van een grote verbondenheid van de VPG met de PKN. Denk
alleen maar aan de predikanten die vaak uit het midden van de PKN afkomstig zijn. Soortgelijke situaties doen zich voor in bijvoorbeeld de Protestantse Kerken in Zuid Afrika, waarvan zeer veel predikanten opgeleid
zijn in Nederland. En ook in Indonesië en Suriname bestaan dergelijke
banden.
Onlangs is er in Nederland een grote kerkelijke vergadering gehouden:
de synode die op 12 en 13 november werd gehouden. Namens de classis
van de PKN waartoe ik behoor (classis Heerenveen) ben ik onder andere afgevaardigde naar de synode. Ten behoeve van ons kerkblad heb ik
een korte impressie geschreven van de synode vergadering. Zoals velen
van u weten voel ik mij nauw verbonden met de VPG-C, waar ik dikwijls
mocht voorgaan in diensten in de Fortkerk. Daarom kwam bij mij de
gedachte op mijn impressie aan de redactie van VPG-Nieuws te zenden
met het verzoek het stuk op te nemen. Wellicht vindt u als lid van de
VPG het aardig om deze impressie te lezen. Het volgt hieronder.
Korte impressie van de Generale Synode op 12 - 13 november
2015 te Lunteren
Centraal in de vergadering van de synode stond de toekomstvisie voor
onze kerk, verwoord in het document 'Kerk 2025'. Het is de bedoeling
dat we op basis van deze visie de komende jaren de organisatie van de
kerk zodanig kunnen gaan aanpassen dat met minder vrijwillige ambtsdragers zelfs een slagvaardiger wijze van besturen bereikt kan worden. Een
belangrijk kernpunt van K 2025 is het terugbrengen van het aantal classes
van nu 75 tot in de toekomst ongeveer 8! Het bestuurlijke deel van zo'n
nieuwe classis zou dan per regio gecentraliseerd moeten worden in de
persoon van een regiovoorzitter. Van deze, overigens herderlijke,
functionaris wordt een vorm van persoonlijke begeleiding verwacht voor
predikanten en gemeente.
Over deze regiovoorzitter is uitgebreid gesproken. Allerlei functienamen
deden al landelijk de ronde, zoals pastor pastorum, regiovoorzitter, maar
ook de naam bisschop. De laatste naam is overigens in gebruik in een
aantal Protestantse kerken in ons omringende landen. Kenmerkend verschil met de titel bisschop in de RK kerk is dat de protestantse 'bisschop'
nauwelijks macht heeft. Principieel blijft binnen de PKN iedere gemeente
zelf verantwoordelijk voor de keuze van haar voorganger. De protestantse 'bisschop' kan alleen beslissingen nemen om onderzoek door deskundigen, b.v. Visitatie, te vragen in een kwestie. Indien deze deskundigen
tot een aanbeveling of oordeel komen kan alleen met instemming van het
Breed Moderamen van die regio beslissingen genomen worden. Bij voorkeur zou deze voorzitter een vrijgestelde predikant moeten zijn. Zoals
de scriba van de synode zei: “We noemen hem bisschop, hij heeft geen
staf en geen mijter en we spreken hem aan met dominee”. (voor “hem”
en “hij” kan natuurlijk ook gelezen worden “haar” en “zij”). Overigens is
er nog niets beslist over deze naamgeving.
Een ander aspect is dat deze regiovoorzitter een bemiddelende rol kan
spelen in situaties waarin b.v. een gemeente en de voorganger in een
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problematische situatie terecht zijn gekomen. De regiovoorzitter zou
dan een vergelijkbare rol kunnen spelen als de scriba van de vroegere
Provinciale Kerk Vergadering. Er zijn vele voorbeelden waarbij door bemiddeling van die scriba nieuwe uitdagingen voor predikant en gemeente
zijn ontstaan.
Deze regionale bemiddeling komt ook tegemoet aan het voorstel in K
2025 om de aanstellingstermijn van predikanten in de toekomst te gaan
beperken, immers een goed gesprek tussen regiovoorzitter, predikant en
kerkenraad kan tot oplossingen leiden die vooraf niet bepaald hadden
kunnen worden.
Inzake de geestelijke ondersteuning van gemeente en ambtsdragers onderling moeten nog nadere voorstellen worden uitgewerkt, evenals de
praktische ondersteuning door een gemeente-adviseur.
De ideeën die het K 2025 rapport aangeeft zijn door de Synodeleden
unaniem als positief beoordeeld, namelijk als uitgangspunt voor verdere
ontwikkeling en besluitvorming. Wél wordt de huidige tekst als te beperkt ervaren. Het document zal daarom, gezien de vele aangedragen
aanbevelingen, vanuit de synode herschreven worden en in de volgende
synodevergadering (april 2016) weer opnieuw ter sprake komen.
Het voorstel om in 2018 samen met alle Protestantse Kerken in Nederland een 'Nationale Synode' te houden is door de synode als een positief
initiatief omarmd. Als PKN zullen wij actief deelnemen aan de voorbereiding daarvan. De Nationale Synode is tevens een herinnering aan de befaamde synode te Dordrecht in 1618, die onder andere het initiatief nam
tot de Bijbelvertaling die bekend staat onder de naam Statenvertaling. Als
Generale Synode PKN is besloten in 2016 actief mee te doen om tot een
mogelijk verbond van Protestantse Kerken en geloofsgemeenschappen te
komen. Dit initiatief staat naast de lopende gesprekken met de overige
gereformeerde kerken en pinkster- en evangeliegemeenten.
Voor de inrichting van het nieuwe Roosevelthuis is door de diakonieën
3,5 miljoen euro aan lage renteleningen en 800.000,-- euro aan giften
beschikbaar gesteld. Er is nog 400.000,-- euro aanvullend nodig. Opvallend bij de officiële plaatsing van de gedenksteen afgelopen zomer was de
opmerking van een trouwe deelneemster: “In de nieuwbouw heb ik met
mijn begeleidster de sanitaire voorziening op de eigen kamer en hoef ik
niet meer over de gang voor toilet en douche”.
Andere onderwerpen van de synode-vergadering waren: – het studentenpastoraat, – het werk van de Gereformeerde Zendingsbond, – prof
Nelus Niemandt van de NGK-Zuid Afrika bedankte voor het Nederlands
voorbeeld bij zijn komende intensieve samenwerking tussen verschillende kerken, – de nota: Klimaat en Duurzaamheid werd aanvaard, – het
beleidsplan van ons Evangelisch Lutherse Synode-deel, – presentatie van
nieuwe pioniersplekken, – vierjaarlijks verslag van de Visitatie.
Een overvloed aan onderwerpen die in twee volle dagen aan de orde
kwamen. Te veel om in een kort verslag allemaal uitvoerig te belichten.
Twee intensieve, maar ook inspirerende dagen in het teken van onze
kerk. Dat het daarbij bepaald niet alleen maar over zakelijke dingen ging,
moge onder andere blijken uit het Heilig Avondmaal dat we met elkaar
aan het einde van de eerste dag ('s avonds om 10.00 uur!) vierden, met
als voorgangers de preses van de synode ds Karin van den Broeke en de
scriba van de synode ds Arjan Plaisier. Brood en wijn, lezingen en zingen
en de zegenbede voor het werk dat we deden in een intieme en gewijde
sfeer. Twee dagen om verder over na te denken en om alvast te gaan
werken aan de voorstellen voor de volgende synode.
Wim Kleijne
ouderling, voorzitter Pastorale Raad van de wijkgemeente Trinitas te
Heerenveen
afgevaardigde naar de synode namens de classis Heerenveen
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Glimlach van de dag— Solo di koló
Ilse Risseeuw-Winkel

Poesia

Ilse Risseeuw gaf mij onlangs 10 exemplaren van haar nieuwe bundel
poëzie , als kado aan de Fortkerkgemeente, die deze bundels mag verkopen ten bate van de Fortkerk.
Ik ken Ilse al uit mijn eerste periode als predikant van de Fortkerk in de
70-er/80-er jaren. Wij hadden toen regelmatig contact. In 2011 weer
teruggekomen op Curaçao, kwam ik Ilse weer op het spoor via haar
gedichten in De Amigoe. Alsof het gisteren was, dat wij elkaar gesproken
hadden, pakten wij de draad van ons contact weer op , o.a. samen lezend
in en sprekend over haar gedichten.
Deze nieuwe prachtige bundel is haar vijfde, zoals we lezen op de achterkant van de bundel. Daar lezen we ook:
“Bij het observeren van mensen, dieren en natuur, drong deze dichter
door tot de binnenkant van het leven. Met poëzie in het Nederlands,
Engels en Papiaments, schildert en deelt zij ervaringen die voor ons herkenbaar zijn”. Dit is zo veelzeggend, dat ik daar niet nog eens een
beschouwing mijnerzijds aan hoef toe te voegen, maar wel het openingsgedicht van deel 1 van deze bundel waarmee ik Ilse van harte feliciteer en waarvan ik hoop dat velen mooie momenten zullen beleven als
zij de gedichten tot zich laten spreken.
GLIMLACH VAN DE DAG
hitte en stilte
stippen van het zonlicht…
gouden glans van gele vlinders
onverwachte liefdesdans
glimlach van de dag
die voorbij vliegt op tere vleugels.
Veel dank aan Ilse, die -leuk voor U om te weten- aan Elly Lingstuyl en
aan ds Afke Boezewinkel ook een exemplaar kado deed.
Ds Rob van Buiren

De jongeren van de kerk
Op zaterdag 21 november werd in de Fortkerk een ambtsdragersdag
gehouden. De ambtsdragers van de 3 wijkgemeenten van de VPG
( Emmakerk, Ebenezer Kerk en de Fortkerk ) worden periodiek uitgenodigd om samen met het Ministerie bijeen te komen en over allerlei onderwerpen van gedachten te wisselen.
Afgelopen keer ging het over hoe we de jeugd kunnen bereiken. Het was
overduidelijk een zeer actueel onderwerp gezien de hoge opkomst! De
ochtend werd geleid door Ds. Hans Végh en zuster
Farida Da Costa Gomez was de keynote speaker. Farida’s boodschap
was duidelijk: luister naar wat de jeugd te vertellen heeft en laat hen actief bijdragen aan de gemeente.
Heel bijzonder en wellicht doorslaggevend voor het grote succes van
deze ochtend was de participatie van een 4 tal jongeren die uitgenodigd
waren om hun visie en kijk op zaken binnen de kerk te geven; and what a
wonderful job they did! Hun openheid en hun mening was inspirerend.
De jeugd wil zich graag betrokken voelen bij de kerk. Zo willen ze graag
dat de bijbel wordt toegelicht aan de hand van actuele onderwerpen en
is muziek ook erg belangrijk. Het muzikale programma van de dienst kan
bijvoorbeeld aangepast worden zodat de jongeren hun betrokkenheid
kunnen tonen. Bij de Ebenezer Kerk zijn al jongeren betrokken bij het
maken van muziek. Meerdere ideeën zijn besproken, zoals het initiatief
van de jeugd om een eigen dienst te organiseren onder leiding van het
Ministerie. De aanwezige jongeren hebben aangegeven dit graag te willen doen!
Het was een zeer levendige ochtend en het werd snel duidelijk dat dit
onderwerp heel gauw verder besproken en uitgewerkt dient te worden;
de bijdrage van de jongeren is essentieel voor de kerk!
Hensey Beaujon
Voorzitter A.I
Fortkerk Gemeente
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Centrale Kerkenraad

Diakonie
Helpen waar geen helper is

Preses: Hanco de Lijster
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Enenezer Church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Farida Da Costa
Gomez
Fortkerk: Vacant
Consistorie: Jet Baank
Ministerie van predikanten:
Hans Végh
Kerkvoogdij: Olaf Mulder
Diakonie: Vacant

hanco.de.lijster@gmail.com
krijniewout@hotmail.com
destanisbeth@yahoo.com
faridadcgomez@hotmail.com

510 4753
513 8909
520 3015
526 1566

korabrivo@hotmail.com

767 6920

Jas.vegh@gmail.com
olafmulder@hotmail.com

737 3070
516 4919

Van de preses
Adventtijd
Het is alweer december en we kijken uit naar het
begin van een heel nieuw jaar. We zitten in de adventtijd en bereiden
ons voor op de viering van de geboorte van Christus Jezus. Hij kwam op
aarde als een baby en liet al zijn hemelse glorie achter zich om te dienen.
Onze Heiland die geleden heeft en gestorven is voor onze zonden. Wij
mogen zeer dankbaar zijn dat Jezus voor ons gedaan heeft wat wij zelf
niet kunnen. Ook nu hebben wij Hem nodig, daarom heeft Hij ons bij
Zijn hemelvaart de komst van de Heilige Geest beloofd. In eerste
zaligspreking in Matteüs 5:3 zegt Jezus dan ook dat zij die erkennen dat
zij zonder Gods leiding niets goeds kunnen doen, gelukkig zijn. Het is
ook niet voor niets dat dit de eerste zaligspreking is. Wat we ook doen,
laten we het niet zonder Gods leiding doen. Hij wil ons leiden door Zijn
Heilige Geest. Ik bemerk zelf dat wanneer ik iets verkeerd heb gedaan,
of wanneer ik vind dat het geloof moeilijk is, ik iets op mij zelf heb
gedaan en weer vergeten ben om de Heilige Geest te vragen mij te
leiden en mij bij de hand te nemen.
Eindtijd
Daar mogen we ook naar uitzien tijdens de adventtijd.
Naar Jezus’ wederkomst. Dan komt Hij als Koning in al Zijn glorie. En als
we zien wat er nu allemaal in de wereld gebeurd en we denken aan
Matteüs 24, lijkt het erop dat dit niet lang meer zal duren. De tekenen
zijn duidelijk maar ook angstig en bedreigend. Maar we mogen ook
weten dat het uiteindelijk goed afloopt. Dat doet me denken aan het
verhaal van een groep studenten theologie aan een universiteit, die bezig
waren met het bestuderen van het boek Openbaringen. Dat vonden zij
moeilijke stof. Groot was dan ook hun verbazing toen zij zagen dat de
portier van de universiteit het boek Openbaring aan het lezen was. Op
hun vraag aan de portier of hij de boodschap van het boek begreep,
antwoordde hij, “Natuurlijk, Jezus wint”. Daar kunnen ook wij zeker van
zijn. Zo mogen wij er ook zeker van zijn dat na de eindtijd er een begin
komt van een nieuwe tijd, een eeuwigdurende tijd. Zonder angst, ziekte,
oorlogen, vervolgingen, terroristen. Ja, een tijd van vreugde, geluk en
rechtvaardigheid, de voltooing van Gods heilplan.
Kerstfeest
Maar eerst hopen we nog het kerstfeest te vieren. De
voorbereidingen van de Kerstnachtdienstviering op het Fortplein op 24
december zijn in volle gang. Deze dienst zal ook dit jaar weer een
gezamenlijke VPG-dienst zijn. En op kerstmorgen vieren onze drie wijken
de dienst in hun eigen kerk.
Ter afsluiting
Dit is voorlopig de laatste keer dat ik dit artikel
verzorg. 31 December 2015 is mijn laatste dag als preses van de VPG. Ik
wil dan ook een ieder waarmee ik in de afgelopen jaren heb mogen
samenwerken hartelijk bedanken, alsook voor de opbouwende kritiek en
steun die ik van velen gekregen heb.
Rest mij nog om een ieder, mede namens de Centrale Kerkenraad, een
fijne feestmaand, een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2016 toe
te wensen.
Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.
Hanco de Lijster.
Tel. 510-4753
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com

Voorzitter: Lilian Felicia
tel: 767 5748
Secretaris: Rianne Plaisier
tel: 522 0030
Penningmeester: Friedeman
Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163
Overige leden: zie wijkberichten
Uw giften voor de diakonie zijn van
harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v.
Diakonie VPG

Tijd voor reflectie, je balans opmaken.
Het zijn de gezelligste dagen van het jaar; 2015 loopt ten einde. Dit is
een natuurlijk moment om terug te kijken en verder te gaan. Wat heb je
het afgelopen jaar bereikt; waar ben je trots op? Waar ben je minder
tevreden mee? Wat heb je ervan geleerd? Het fijne van terugkijken op
het oude jaar is dat we het kunnen afsluiten. En ook als je dat afsluiten
het liefst zo snel mogelijk zou doen, helpt terugblikken op wat fout ging
je om te groeien. Volgens de Amerikaanse psycholoog Roy Baumeister
hebben slechte ervaringen een veel groter leereffect dan goede
ervaringen. Dat komt doordat negatieve ervaringen een veel grotere
impact hebben dan positieve, zoals blijkt uit allerlei onderzoeken.
Ik herinner me dat ik het als kind erg leuk vond het jaar door te nemen.
Wat was er weer veel gebeurd! En ook dit jaar kijk ik terug.
Het is belangrijk om een lijst te maken van de dingen die slecht gingen of
minder leuk waren, maar vooral ook van wat er goed ging – en dat kon
nog weleens meer zijn dan je dacht.
Het verlies van onze voorzitter Lia Vliegenthart, moge haar ziel in vrede
rusten. Daar zaten we de allereerste diaconie vergadering zonder haar,
stilletjes en een beetje de draad kwijt. En nu? Hoe verder?
Zoveel oorlogen en aanslagen in de wereld, met het gevolg van vele
vluchtelingen die op zoek zijn naar een veilig onderkomen maar steeds
meer en meer voor een gesloten deur komen te staan bij de
verschillende welvarende landen.
Maar, zoals ik al eerder aangaf, zijn er ook goede dingen. We hebben
onze mensen die voedselpakketten ontvangen dit jaar weer allemaal een
bezoek gebracht. Een steunend woordje hier waar het nodig was, een
brasa daar waar het de goede kant op ging. Allemaal tekenen van Gods
werk. En wat zijn wij dan blij dat wij Gods werk kunnen uitvoeren.
Wij hebben er vertrouwen in dat met de hulp van onze Lieve Vader we
weer gezamenlijk onze krachten samen met U/jij/jullie bijeen kunnen
bundelen om dit dankbaar werk voort te zetten. Ja, dankbaar want een
kleine diaconale geste brengt zoveel dankbaarheid naar voren dat niet
met geld is te vergelijken.
En hoera, we hebben er twee nieuwe diakenen erbij om het goede werk
voort te zetten. Wij willen van harte welkom heten de dames Sylvian
Busby en Ai-Ling de Riggs.
De terugblik op het jaar is je persoonlijke samenvatting en reflectie.
Samenvatten creëert een moment van rust. Niet alleen in je eigen hoofd
maar ook in communicatie met anderen. Doordat je samenvat, orden je
je gedachten en breng je structuur aan.
Weet je nog welke voornemens je had voor 2015? Wat heeft het je
gebracht? Wat wil je in 2016 veranderen? Je bent dan aan het
reflecteren. Reflecteren draait om de vragen: “wat heb ik bereikt en wat
kan ik verbeteren, hoe kan ik het beter doen?” Doordat je reflecteert,
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kun je geen fouten maken want je mislukte acties beschouw je dan als
leermomenten. Heerlijk, geen gepieker maar groei.
Samenvattend hoop ik dat U/jij/jullie 2015 nog eens doornemen.
Verwonder je er over wat er allemaal gebeurd is. En dat is ook wat ik
U/jij/jullie
toewens voor 2016: mooie ervaringen en nieuwe
uitdagingen die leiden tot inzicht, alles in de naam van onze Lieve Heer
die ons in alles begeleid. Vallen en weer opstaan, bewust zijn van je
leermomenten, op weg in je persoonlijke groei.
Hierbij volgen enkele onderstaande vragen die kunnen helpen bij het
reflecteren van het jaar dat ten einde loopt:
Wat was je grootste succes?
Wat was de slimste beslissing die je hebt genomen?
Wat was de belangrijkste les die je hebt geleerd?
Wat was het meest liefdevolle wat je hebt gedaan?
Wat is je grootste onvoltooide project?
Over welk afgerond project of onderneming ben je het meest
tevreden? En last but not least, wat wil je bereiken?

Binnen twee maanden na oplevering van de gerestaureerde Fortkerk
zien we nu reeds dat de kalkverf op verschillende plaatsen los begint te
raken. Dit is echter voorspeld door zowel de aannemer, de architekt en
het schildersbedrijf. Eigenlijk moesten we een jaar wachten met verven
van de binnenmuren, zodat de muren - na de reparaties van de lekkages
- kunnen drogen. We hebben er toch voor gekozen om de binnenmuren
te verven met kalkverf.
De bedoeling is, dat na één jaar de binnenmuren opnieuw geverfd worden. Hier hebben wij ook financieel rekening mee gehouden. Het schildersbedrijf zal in december wel de lelijkste plekken opnieuw behandelen,
maar ook daar is de verwachting van dat het weer van tijdelijke aard zal
zijn. Eerst zullen de muren goed moeten drogen.
Joop Snel, secretaris Stichting Behoud Fortkerk.

Brigitte Douglas, Diaken.

In Memoriam

In Memoriam

Carl Hans Dominicio Jurrjens

Walther Henri van Hoop

Op 15 november j.l. is op 64-jarige leeftijd overleden Carl Hans
Dominico Jurjens. Br. Jurrjens werd op 8 april 1951 hier op Curaçao
geboren.
We hebben hem leren kennen als een lieve man en een goede vader.
Hij was alles voor zijn kinderen. Br. Jurrjens was een blij man. Hij
werkte jaren bij de UTS. Hij deed vroeger aan baseball en was nog
steeds bij deze sport betrokken.
Br. Jurrjens is gedoopt in de Fortkerk. Hij was geen kerkganger, maar
wel een gelovig man. Hij bad elke dag.
Op 23 november j.l. hebben we definitief afscheid van hem genomen.
De rouwdienst vond plaats in de Emmakerk. Daarin lazen we Psalm 23.
God is onze goede herder, die ons leidt naar koele beken en groene
weiden. Zijn stok en zijn staf geven ons moed. Zo wil God ons
troosten in ons verdriet. We mogen ook weten, dat Jezus Christus de
goede herder is, die door zijn lijden en sterven de weg heeft geopend
naar het Vaderhuis voor allen, die in Hem geloven.
Na de dienst hebben we definitief afscheid genomen van br. Jurrjens op
de Protestantse begraafplaats aan de Roodeweg.
God trooste de familie.
Ds. Hans Végh.

Op 13 november j.l. is van ons heengegaan br. Walther Henri van Hoop.
Hij was 92 jaar.
Br. Walther Henri van Hoop is op 8 januari 1923 geboren in Paramaribo
(Suriname). Hij is toch nog onverwacht van ons heengegaan. Hij hoopte
een lang leven te hebben, zo heb ik begrepen. Ondanks zijn 92-jarige
leeftijd hoopte hij nog en tijdje onder ons te zijn. Hij hield van zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen. De banden met hen bonden hem aan
dit aardse bestaan. Maar toch was het zijn tijd. Hij werd van ons weggenomen, terwijl zijn geliefden bij hem waren.
Walter van Hoop was drie jaar toen hij uit Suriname hier op Curaçao
kwam. Hij was marconist van beroep. Hij werkte bij de KLM, bij de seinpost en later op het havenkantoor. Hij hield van voetballen en fotograferen. Hij hield ervan mensen een spreuk mee te geven. Die spreuk hield
een boodschap voor hen in. Br. Van Hoop was een goede man en vader.
Hij zei nooit “nee”. Zijn kleinkinderen mochten alles bij hem doen. Hij
hield van plagen. Zo hebben we hem leren kennen.
Walter van Hoop was ook een gelovig man. ’s Zaterdags kerkte hij bij de
EBG, ’s zondags in de Emmakerk. Soms nam hij zijn kleinkinderen mee.
Hij bad en las de Bijbel elke dag. Hij zong graag Psalm 23.
Op 19 november j.l. namen we afscheid van hem in een rouwdienst, die
werd gehouden in het rouwcentrum van El Tributo in Otrobanda. Daarin stond zijn geliefde Psalm 23 centraal. David belijdt God hier als de
goede herder, die hem begeleidt in zijn leven. Als hij het moeilijk heeft,
ervaart hij Gods kracht en troost. Zo mocht br. Van Hoop ook Gods
kracht en troost ervaren in zijn leven. En de familie, die achterblijft, mag
dat ook ervaren. In het Nieuwe Testament noemt Jezus Zich de goede
herder. Hij zorgde voor zijn schapen. Hun lot ging en gaat Hem ter harte. Voor hen stierf Hij aan het kruis. Hij was gekomen om ons met God
te verzoenen. Hij geeft vrede in ons hart. In die vrede mogen we leven
en sterven.
Na de rouwdienst werd br. Van Hoop bijgezet op de Protestantse begraafplaats aan de Oranjeweg.
God zij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen nabij en trooste hen.
Ds. Hans Végh
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VoorElkaar
Advertentierubriek
Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...
Kom naar...
Ik kan...
Wie kan
mij helpen?

vpgnews@gmail.com

Ik zoek ...

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

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

Pianist / organist
Gevraagd
Bent u pianist…., organist?
Wilt u misschien het koor
Forti Kantando begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn
op woensdagavond.van
19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk.
Bel voor meer informatie
naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015

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

Wiskundebijles

Deze ruimte is beschikbaar

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.

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

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

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

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

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

Verkoop
Cadeaupakketjes Fortkerk, LevendMonument

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een
hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop– ,
trouw– of belijdenisgeschenk.
Ook zeer geschikt als relatiegeschenk
voor uw bedrijf. Bij afname van grotere
aantallen met uw eigen tekst op de
achterzijde. Houdt u dan rekening met
een levertijd van twee maanden.

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

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

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 voedselpakketten voor de minderbedeelden.
Geinteresseerden
kunnen bellen naar
Hanco de Lijster
Tel. 510-4753.
Help uw Diaconie.

