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Response of the United Protestant Church
to the Social Needs of Its Context
Re. Leander Warren
The Church’s work in society ought to emulate or
be patterned on the work of Jesus if it is to be considered and seen as being in obedience to the will
of God, and as such can be received as being credible. Jesus’ work as presented by the Gospels when
analyzed, can be said to be holistic which means, it
addresses the needs of the whole human person –
physical, mental, emotional and spiritual; as we
function in society. The work of the Church in society must follow the model or pattern of Jesus’
work and cannot, therefore, be different in order
to make the claim of being authentic and credible.
To a large extent, the narratives of the Gospel and
the Bible generally depict
the work of Jesus, the incarnate God, in terms of
supplying the physical and
material needs of human
beings and nurturing human
beings in emotional and
mental and spiritual ways.
Narratives such as - the
liberation of Israel from
Egyptian slavery, and Israel’s protection from the
pursuing Egyptian army;
deliverance of Daniel from
the lions; saving of Shadrach, Meshach and Abednego from the blazing, fiery furnace; the feeding of
the five and four thousands; the healing of the blind,
deaf, leper and paralyzed, the exorcism of the demon possessed, the raising of Lazarus and Jesus
from the dead and the teaching of moral and spiritual virtues to the multitudes are all examples of
the content of holistic ministry. It is clear from this
that the social concern for God’s people should
never be overlooked or even minimized by the
Church as it seeks to minister needs, expressed as
well as observed.
The United Protestant Church has demonstrated
mindfulness of the foregoing and has, therefore,
incorporated into its ministry and mission a social
care component through which it responds to the

social needs of particularly, the poor, less fortunate
or privileged and vulnerable groups of humanity in
its arch of service and even beyond. As such through
its social service arm the ‘Diaconie’, it provides on a
monthly basis food packages for several of the
neediest members in the society and gives assistance
either in cash or kind to persons facing, difficult and
serious situations of an urgent nature. It also gives
small financial donations on an annual basis to charities, groups and organizations responding to, and
supporting situations where there is need for social
assistance.
This social response of the United Protestant
Church is cont inued
through initiatives of its
member congregations, in
response to needs in their
local communities. An example is the foundation of
the Ebenezer Church, which
provides human capacity
enhancement through the
equipping of persons with
both traditional and contemporary skills, for example
cookery and computer science, that makes them marketable and, therefore, better able to provide for
and take greater control of their lives. Ebenezer also
runs a soup kitchen that provides children of the
schools of the community, as well as anyone in need,
with a cup of hot soup, bread and juice, on a weekly
basis. The programme of the foundation also provides for after school assistance to school children,
music skills equipping, social interaction for retired
senior members of the community and a leadership
development training course that will begin in February. In addition to the foregoing, the organized fellowship of the men of the Ebenezer Church has
been contributing to help better the quality of life
for members of the Church community and the
wider Curaçao community by doing physical home
refurbishments and providing equipment and materi-
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als for institutions that offer social care. Ebenezer operates a scholarship fund as well which gives help to students aspiring to higher levels
of education. At this juncture in the history of Curaçao where there is
concern and fear for the increasing spate of violent crime, Ebenezer is
putting together a commission of concerned citizens of its surrounding
communities as far as Koraal Specht, to find strategies that would combat this dangerous development within the communities and the country as a whole.
The foregoing initiatives represent the response of the United Protestant Church to the social needs of the community in which it carries
out its ministry and mission endeavours. My purpose and hope is that
they serve to help change the image of the Church as being elitist, disconnected from, out of touch with and insensitive to the realities of
the ordinary citizens of Curacao to the image of a Church that is humble, compassionate, caring, connected to and shares the realities of the
ordinary people of Curacao. A Church with which they can identify,
fellowship and join in service to God’s people.

Redactioneel
Allereerst wens ik u namens de redactie van VPG-nieuws een gezegend
nieuwjaar toe.
Vóór u ligt het eerste nummer van VPG-nieuws van dit nieuwe jaar.
Vol goede moed gaan we een nieuw jaar in. We danken God dat onze
gemeente versterkt wordt met twee nieuwe predikanten dit jaar. Als u
dit leest heeft de nieuwe jeugdpredikant al haar intrede gedaan, ds.
Mariëlle Berends-van Waardenberg. In maart hopen we een nieuwe
predikant van de Fortkerk te mogen begroeten, ds. Peter van Bruggen.
U zult hun bijdrage in VPG-nieuws kunnen lezen.
Het hoofdartikel in deze uitgave is van de hand van rev. Leander
Warren en gaat over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
onze VPG. De meditatie is geschreven door mij en heeft als thema
“Sirbi otro”. Verder vindt u het wijknieuws van de drie kerken. Ook
kunt u een achtergrondartikel lezen over de week van gebed voor de
eenheid van de kerken, die in januari werd gehouden (niet te
verwarren met de Wereldvrouwengebedsdag, die in maart wordt
gehouden). Deze week is weliswaar achter de rug, maar het is toch
goed ook enige informatie over deze activiteit te geven, die door
omstandigheden weinig belicht werd. Ook vanuit onze VPG werd
meegedaan aan deze week, die op ons eiland georganiseerd werd door
de Raad van Kerken. U kunt ook een achtergrondartikel lezen over de
ongerustheid van de Wereldraad van Kerken over Korea. De
spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea lopen soms hoog op. Noord
-Korea beweert een waterstofbom te hebben en die desnoods te
gebruiken. De wereldvrede wordt bedreigd. Het is terecht, dat ook de
kerken zich daar zorgen over maken. Tenslotte is er een artikel over
de klimaatsverandering en onze verantwoordelijkheid hierbij. Wat
kunnen de kerken hierin betekenen?
Ik wens u veel leesplezier toe.
Met vriendelijke groet,
Ds. Hans Végh, voorzitter van de redactie.

Sirbi Otro
Meditashon riba Marko 10:35-45
Nos ta biba den un mundu ku un ke dominá e otro. Tin hopi guera,
hopi rebelion, hopi represhon. I un pueblo ta lanta kontra e otro, i un

tribu ta lanta kontra e otro. Tin tenshon meimei di religionnan. Nos ta
mir’e na Medi’Oriente i Afrika. Hopi hende ta muri den lucha òf na
atentadonan. Nos ta puntra nos mes: “Ki ora ta bini un fin na tur e
kosnan ei? Ki ora Kristu ta bini bèk pa para tur e kosnan ei?”
Nos ta lesa den Marko 10 ku e disipelnan di Hesus tambe tin e
pensamentu pa dominá otro hende. Nan lo mester sa mihó, pasobra
nan a tende e enseñansa, e palabra di Hesus, pero nan a lubidá su
palabranan.
Esaki ta un atvertensia pa nos. Nos tambe, hopi biá, ta lubida e
palabranan di Hesus i nos ta hasi loke nos ke.
Nos ta lesa den Marko 10, ku Hakobo i Huan ta bai serka Hesus i ta
puntr’E: “Ora Bo Reino bini, nos tin mag di sinta ún na Bo man drechi i
e otro na Bo man robes?” Kiko esei ta nifiká? E lugá na man drechi ta e
lugá mas importante den Reino i e lugá na man robes ta e posishon kasi
importante.
Ta bon kla ku e disipelnan ke dominá den Reino di Kristu. Nan ke
okupá e puestonan poderoso den Reino di Kristu. Kisas nan ta pensa
ku e Reino di Kristu ta bini próksimamente i nan ke bira minister den
e Reino ei.
Pero nan no sa loke nan ta puntra. Hesukristu no a bini pa dominá,
pero pa sirbi. I tur hende ku ke siguiE no tin mag di dominá otro
hende, pero tin mester di sirbi otro hende. I esaki ta hopi diferente ku
nos ta pensa hopi biá.
Sigui Hesus ta nifiká hopi sufrimentu.
Hesus lo bebe e kopa di sufrimentu ora E ta sufri i muri na e krus. El a
hasi esei pa rekonsiliá-nos ku Dios. El a hasi esei ku amor pa e mundu,
pa nos.
Hesus lo risibí e boutismo di sufrimentu. Lo E bai den e sufrimentu, lo
E muri.
E disipelnan ta kontestá: “Nos por bebe e kopa di sufrimentu. Nos ta
prepará pa bai den e sufrimentu”. Pero nan a komprondé loke nan a
bisa? Ken konosé e profundidat di sufrimentu i morto di Kristu? Niun
hende konosé e profundidat di esei, solamente Kristu so.
Nos tambe no konosé e profundidat di sufrimentu i morto di Kristu,
pero nos tin mag di ta gradesidu pa loke El a hasi pa nos. I for di
gratitut nos tin mag di biba manera E ke. Nos tin mag di siguiE tur dia
di nos bida.
Ademas Hesus ta bisa nan ku e Tata so ta disidí ken ta sinta na e man
drechi i na e man robes di Hesus den su Reino.
E tareanan i e funshonnan di e Tata i di e Yu ta aparentemente
diferente. Tur persona di Trinidat tin un funshon i un tarea propio. Tòg
e tres personan di Trinidat ta ún Dios. Nos a diskutí esaki den e grupo
di interlokushon riba e topiko: “Kiko mi ta kere? Kon fuerte mi Fe ta?”
Mi ta invitá-bosnan pa partisipá den e grupo ei. Ta hopi interesante pa
diskutí e topikonan di nos fe. Anto... bo ta komprondé hopi mas mihó
loke ta skirbí den e Beibel!
Ora e otro disipelnan a tende loke Hakobo i Huan a pidi, nan ta rabiá.
Nan tin aparentemente e mesun deseo. Nan tambe ke dominá. Komo
mi a bisa kaba: “Hopi hende ke dominá otro”. Den mundu un pueblo
ke dominá e otro, pero tambe den matrimonio. E hòmber ke dominá
su kasá òf e muhé ke dominá su kasá. Na skol un estudiante ke dominá
e otro. Na trabou un kolega ke dominá e otro. Den polítika un ke
dominá e otro. Tur hende òf kasi tur hende ke hunga bas. Hesus ta
bisa: “E lidernan ta hunga bas riba e pueblo”. Den Su tempu tabatin
hopi diktador. E pueblo no por a aportá nada.
Pero Hesus ta atvertí su disipelnan i nos: “No laga t’ asin’akí meimei di
boso”. Si… nos no mester ke ta importante na nos trabou, na skol, na
kongregashon, nos tin mester di sirbi.
Anto Hesus ta mustra ribu su mes. Nos ta lesa esei den nos teksto di
awe mainta. E Yu di hende no a bini pa hende sirbiE, pero pa sirbi
hende. El a entregá su bida pa liberá e mundu – liberá di kiko? Liberá di
e kastigu di Dios, liberá di malu, liberá di morto.
Dios ta un Dios ku ke liberá e mundu di malu. Nos ta lesa esei den
Isaías 29. E surdunan lo tende, e siegunan lo mira, e burdugunan lo stòp
di hasi malu, e gañadónan lo keda ketu. Dios ta na kaminda ku su
Reino. I su Yu ta hunga un ròl krusial den e yegada di su Reino.
I nos? Nos tin mag di sigui Hesus su ehèmpel i sirbi otro.
Domi Hans Végh
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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 NAf 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 21 februari 2016
Fundashon Nos Tei pa Otro

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

24 feb 2016,12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 6 mrt 2016

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

Psalmen / Salmonan / Psalms
71:12-24
Lucas / Lukas / Luke
2:22-40
Psalmen / Salmonan / Psalms
99:1-9
Exodus / Éskodo / Exodus
34:1-18
Exodus / Éskodo / Exodus
34:19-35
Lucas / Lukas / Luke
9:21-36
Lucas / Lukas / Luke
9:37-50
2 Korintiërs / 2 Korintionan / 2 Corinthians 3:1-11
2 Korintiërs / 2 Korintionan / 2 Corinthians 3:12-4:5
Psalmen / Salmonan / Psalms
51:1-9
Psalmen / Salmonan / Psalms
91:1-16
Deuteronomium / Deuteronomio / Deut. 26:1-15
Deuteronomium / Deuteronomio / Deut. 26:16-27:10
Lucas / Lukas / Luke
4:1-13
Zacharia / Zakaria / Zecharia
1:1-17
Zacharia / Zakaria / Zecharia
1:18-2:13
Zacharia / Zakaria / Zecharia
3:1-10
Genesis / Génesis / Genesis
15:1-21
Psalmen / Salmonan / Psalms
27:1-14
Filipensen / Filipensenan / Philipians
3:12-41
Lucas / Lukas / Luke
13:22-35
Exodus / Éskodo / Exodus
3:1-15
Jesaja / Isaías / Isaiah
55:1-13
Zacharia / Zakaria / Zecharia
4:1-5:4
Zacharia / Zakaria / Zecharia
5:5-6:15
Psalmen / Salmonan / Psalms
63:1-11
Psalmen / Salmonan / Psalms
103:1-22
Lucas / Lukas / Luke
13:1-9
1 Korintiërs / 1 Korintionan / 1 Corinthians 10:1-13

Maart 2016
di. 1
wo. 2
do. 3
vr. 4
za. 5
zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10

Zacharia / Zakaria / Zecharia
7:1-14
Zacharia / Zakaria / Zecharia
8:1-12
Zacharia / Zakaria / Zecharia
8:13-23
Psalmen / Salmonan / Psalms
32:1-11
2 Korintiërs / 2 Korintionan / 2 Corinthians 5:11-21
Lucas / Lukas / Luke
15:11-32
Jona / Yonas / Jonah
1:1-17
Jona / Yonas / Jonah
2:1-10
Jona / Yonas / Jonah
3:1-10
Jona / Yonas / Jonah
4:1-11
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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 NAf 60. Een
abonnement voor één jaar (10 edities) kost NAf 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

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
07-02
14-02
17-02
21-02
28-02
02-03
06-03
13-03

Rev. L Warren (HC)
ds. J. Jonkman
Rev. L Warren (AW) 07.00 p.m.
New Generation & Watermelon
Rev. L Warren
Rev. A. Joseph (WDP) 07.00 p.m.
Rev. L Warren (HC)
Bro. D. Lopes

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

Fortkerk
Fort Amsterdam
07-02
14-02
21-02
28-02
06-03
13-03

ds. M. Berends
lp. Y. Isidora
ds. M. Berends
br. L. van der Wolde
ds. M. Berends
lp. Y. Isidora

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

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.

07-02
14-02
21-02
28-02
06-03
13-03

ds. H. Végh (HA) met EBG
ds. H. Végh
ds. J. Jonkman
ds. H. Végh
ds. H. Végh
ds. R. Steenstra

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
06-02
13-02
20-02
27-02

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

Wijzigingen voorbehouden.

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?

Februari 2016 VPG NIEUWS

Kerkvoogdij
Voorzitter: Olaf Mulder
Fortkerk: Joop Snel
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
Een nieuw jaar met nieuwe kansen, mogelijkheden en uitdagingen, zoals
binnen bedrijven bij het begin van het nieuwe jaar, vaak gezegd wordt.
Nu is de VPG natuurlijk geen bedrijf, toch zullen we met de financiën
en alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden zakelijk moeten omgaan
willen we er, dit jaar, evenals vorig jaar een succes van maken.
Vanaf maart zullen er weer vier predikanten binnen de VPG actief gaan
zijn, waarvoor we natuurlijk erg dankbaar mogen zijn. Zowel de
afgelopen periode, als op dit moment, is de KV dan ook druk in de
weer om alle contracten, vergunningen e.d. hiervoor op tijd rond te
krijgen. Velen weten dat dit soort zaken niet vanzelf gaan en dat
hiervoor vooral veel geduld, volhouden en goede contacten her en der
onontbeerlijk zijn. We hebben intussen onze nieuwe Jeugdpredikant
met haar gezin welkom mogen heten op ons eiland, dus de eerste
horde is genomen.
Financieel gezien, zal het actief hebben, van vier predikanten binnen de
VPG, vanzelfsprekend ook een behoorlijke impact hebben. Vandaar dat
ik nu al hierop uw aandacht wil vestigen, ten aanzien van uw de
kerkelijk bijdrage middels de collecte en de vrijwillige bijdrage. We
zullen als KV, sterker nog dan het afgelopen jaar, hier bovenop moeten
gaan zitten, willen we aan het einde van het jaar niet voor verassingen
komen te staan. U zult dan ook, via verschillende kanalen door de KV
hierop geattendeerd gaan worden. Gelukkig hebben we het vorige jaar
financieel gezien goed kunnen afsluiten.
De afgelopen jaren was het voor de KV helaas onmogelijk om alle
noodzakelijk investeringen te doen in onderhoud van de verschillende
kerkgebouwen, dit omdat er simpelweg niet voldoende financiële
middelen aanwezig waren. Alle drie de wijkgemeenten hebben dit
gelukkig kunnen opvangen door zelf voor middelen hiervoor te zorgen.
Helaas een noodzaak, maar daar zijn wij hen natuurlijk erg dankbaar
voor. Aan het eind van het afgelopen jaar was er voor de KV toch nog
een financiële mogelijkheid om, iets voor de drie wijken te doen.
Waardoor o.a. de aanschaf van nieuwe ramen, renovatie van een
riolering en vervanging van airco’s verwezenlijkt konden worden. Vanuit
het kerkelijk bureau zou ik u nog willen vragen om uw bijdrage of
betaling daar waar mogelijk, zoveel mogelijk middels pinbetaling of
bankoverschrijving te voldoen, dit om de hoeveelheid contant geld op
kantoor te minimaliseren.
Afgelopen zondag werden we opgeschrikt door het bericht dat Erik
Groeneveld onverwacht is overleden. Erik was kerkvoogd in de
Fortkerk en o.a. ook actief in de stichting beheer gelden VPG en de
stichting behoud Fortkerk. Met zijn kennis en kunde heeft hij binnen de
VPG veel bij kunnen en willen dragen. We zullen hem dan ook zeker
gaan missen. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte.
Vervolgens wil ik afsluiten met de vraag aan u: geeft u om uw kerk?
Olaf Mulder, Voorzitter Kerkvoogdij VPG
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The Korean peninsula
WCC leaders express concern over situation on the Korean peninsula.
08 January 2016
Following the recent nuclear test conducted by North Korea,
the World Council of Churches (WCC) is calling on all parties
involved in the current situation on the Korean peninsula –
especially South Korea, North Korea, the USA, Japan and
China – to “invest in initiatives to reduce tensions, to
promote dialogue and to encourage negotiations for an end
to the suspended state of war, and for peaceful co-existence
on the Korean peninsula, rather than measures that increase
the risk of catastrophic conflict“, according to WCC general
secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit.
“As a global fellowship of churches committed to a pilgrimage of justice
and peace, we seek hope-inspiring alternatives to the deadly cycle of
provocation and military confrontation,” he stressed.
For more than 30 years the World Council of Churches (WCC) has
been engaged in opening doors for encounter and dialogue between
North and South Koreans, and in promoting international ecumenical
accompaniment of this relationship. The WCC’s 10th Assembly – held
in Busan, Republic of Korea, in 2013 – affirmed that “It is our prayer
that the vision and dream of all Koreans, their common aspiration for
healing, reconciliation, peace and reunification may be fulfilled.” But, as
described by Peter Prove, director of the WCC’s Commission of the
Churches on International Affairs (CCIA), “more than 70 years after
the division of the peninsula, Korean people continue to be separated
by the most highly militarized confrontation in the world. The vision
and dream of peace is threatened by any and all measures that
heighten rather than reduce tensions in this dangerous situation.”
WCC general secretary Tveit observed, “The WCC also has a long
history of principled opposition to nuclear arms, and supports the
recent ‘humanitarian initiative’ towards a global legal ban on such
unconscionable weapons of mass destruction.”
In the context of the Korean peninsula, the threat of nuclear conflict
jeopardizes the lives and future not only of the people of the peninsula
but of the wider region and the globe.
“Therefore”, stressed Tveit, “the WCC condemns initiatives to scale
up the destructive potential of nuclear weapons on or in the vicinity of
the Korean peninsula”, noting that WCC governing bodies have
repeatedly called for a nuclear-free Korean peninsula, for the
complete, verifiable and irreversible elimination of all nuclear weapons
in North East Asia, and for a global humanitarian ban on nuclear
weapons.
“We note with dismay and great concern”, added CCIA director
Prove, “that current or envisaged responses to the recent nuclear test
by North Korea do not lead in the direction of de-escalation and
dialogue. Such troubling responses include today’s resumption of
loudspeaker propaganda broadcasts by South Korea, the possible
strengthening of economic sanctions, and increased international
military presence (including nuclear-armed forces) in the region.”
General secretary Tveit stressed that “provocation does not offer a
path to peace. In this situation, dialogue is more important and more
urgently required than ever. I invite all churches and all people of good
will to pray with and for the people of both Koreas, and to redouble
our efforts for peace and reconciliation on the Korean peninsula and
throughout the world.”
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)
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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:
Bro. D. Lopes 465 3207 res
Sis. Y. Isidora 767 3769 res

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

520 3015
733 1628
563 0557
767 9068 res
737 0661

528 7373

Deacons:
Br.o A. Fernandes
Sis. B. Lester
Sis. A. de Riggs
Sis. S. Busby
Sexton
Sr. Shirley Gomez

524 7036
868 8206 res
522 1667
666 6004
461 0949 res
511 8405

461 2950 res
514 6968

Ebenezer Community News
Ebenezer Church Activities
Church board retreat
On Saturday January 16th 2016 we held our yearly Church board
retreat.
The agenda was as follows:
We opened with a devotion by Rev Warren, followed by presentation
of the year program and year theme, Church protocols, projects and
social events, report treasurer, ideas for renewal of the Church.
The year theme for this is “Ebenezer in pursuit of deeper spirituality
and membership renewal”.
Deeper consciousness of God through bible study, fasting and prayer.
Church leaders and all members should have a personal relationship
with Christ.
We must read and also encourage all to read the Bible.
The Church program and budget for this year were discussed.
At the end of the retreat Rev Warren thanked all for their
contribution and participation.
On Saturday January 23rd, all auxiliaries, Church leaders are invited for
a retreat. Discussions at the retreat will center on the Church
programme and projects for this year, deepening spirituality and
renewing membership, auxiliary plans for the year, budget and finance,
and Sunday School resuscitation.
Report chairman of the Ebenezer Men’s Fellowship Bro.
Ralph James:
In keeping with its Motto and Pledge the Ebenezer Men’s Fellowship in
2015 identified and executed a number of community based activities
which were all aimed at improving the quality of life of various
members of our community.
This was done under the Theme: “Unity in Diversity”. The underlying
thought of this Theme is that we are all created in the image of God
(see Genesis Chapter 1 verse 27), each endowed with our own distinct
gifts (read Romans Chapter 12 verse 6).
With this in mind the EMF undertook a number of projects thereby
tapping into the gifts and talents of its members. Projects which were
realized in 2016 are amongst others a home renewal project, the
purchase of much needed bedding for the inhabitants of three homes
for the elderly and a youth outing activity.
The identification and implementation EMF’s activities are carried out
as part of a Annual Program and closely coordinated with the Church’s
Central Board. Where possible the EMF carries out its activities
through the auxiliaries of the United Ebenezer Protestant Church.

For 2016 the EMF has chosen as Theme: “Men Rise up and give
leadership”. Men have been entrusted with certain tasks and
responsibilities in our community and family. First Timothy Chapter 3 verse
4 speaks of the role of men as head of the family.
In accordance with this Theme the EMF program will be so implemented
whereby various members will be assigned responsibility for jointly
carrying out the various program activities. This will enhance the
fellowship as well as the leadership capabilities of the EMF members.
This year the EMF will be focusing on the following Program Activities:
1. The EMF intends to continue with its Home Renewal Program in
2016. This year the EMF will be working in close collaboration with the
neighborhood Foundation “Hala Kanoa” to identify families in the
neighborhood of Nieuw Nederland whose homes require the necessary
repairs.
2. The EMF places high priority on supporting the youth in the wider
community and particularly in the neighborhood of Nieuw Nederland.
With this in mind the Fellowship will continue its support to youth
related programs in 2016. This area where possible will be covered in
close collaboration with Amongst others Fundashon “Hala Kanoa , other
auxiliaries of the Ebenezer United Protestant Church and othe entities.
3. The EMF also places high priority on support to the elderly in the
wider community and particularly in Nieuw Nederland. With this in
mind the Fellowship will continue its support to elderly related programs
in 2016.
4. In 2016 the EMF intends to reach out to other Men’s Fellowship
Organizations on Curacao as to organize joint activities meant to
enhance awareness amongst men folk of the importance of their
leadership role in the community and in the family.
On behalf of all the members of the EMF I would like to use this
opportunity to extend our heartfelt thanks all the corporate citizens
who stepped up to the plate in the past year and who have assisted the
EMF not only financially but also morally in addressing certain needs
within our community and in so doing enhance the quality of life of some
of the underprivileged groups in our society.
May The Good LORD shower HIS Blessings Abundantly upon you and
your organization and we look forward to your continued support
during the coming year.
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Report Ebenezer Church chairman Bro. Desta Nisbeth
The following fundraising activities and social events are planned
- Celebrating Valentine's Day Sunday February 14th
- fish fry April 30th or May 2nd
- July 2nd Food Sale and Flea market start
- A night of Praise and Singing at Ebenezer in October.
- The annual Christmas Dinner on December 13th 15th or 19th.
- One or more Public lectures in close consultation with the Ebenezer
Men’s Fellowship and Ebenezer Women’s group.
- Begin planning for our 80th anniversary of affiliation to the UPC and
the church's 87th anniversary.
Capital and Maintenance works / the aesthetics of the Church
premises.
While awaiting a response on our request for financial assistance to
assist us with plans to do a small extension of the Wesley Hall to
accommodate a small office space, to replace the windows in the
Wesley Hall, repair and cleaning of the church roof, we will in the
meantime go forward with the replacing of the windows in the Wesley
Hall, the necessary funds for that purpose have been allocated by the
KV. The quotations were received and the contractor is looking into
this matter.
The possibility of installing an electric gate at the main entrance is being
looked into for safety and security reasons.
Replacing of the present windows
Repairing and repainting of the Church Wall
The yard is cleaned 3 to 4 times a year or when the need is there,
Sister Maureen monitors this and reports to the Board.
Proper operation of the Audio System has the attention. Mr.
Rodriques will be approached to give instructions.
Other news:
On December 29, 2015 our oldest member Bro. Archibald Jackson
passed away at the age of 101 years.
Our sincere condolences to the family of Mr. Jackson and may his soul
rest in peace.

Margarita Elisah Hodge
The Miss Lee Foundation
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Ebenezer programme
February:
Wed. 3rd
Thu. 4th
Sun. 7th
Tue. 9th
Wed. 10th
Thu. 11th
Sun. 14th
Wed. 17th
Thu. 18th
Sat. 20th
Sun. 21st
Wed. 24th
Meeting
Thu. 25th
Sun. 28th
March:
Wed 2nd
Thu. 3rd
Sun. 6th
Tue. 8th
Wed. 9th
Thu. 10th
Sun. 13th
Wed. 16th
Thu. 17th
Sat. 19th
Sun. 20th
Children
Mon. 21st
Tue. 22nd
Wed. 23rd
Thu. 24th
Fri. 25th
Sat. 26th
Sun. 27th
Mon. 28th
Wed. 30th
Thu. 31st

Bible Study & prayer Meeting
Soup Kitchen
Worship Service of Holy Communion
Church Board Meeting
Bible Study & Prayer Meeting
Soup Kitchen
Worship Service of Praise led by Ds. J. Jonkman &
Valentine’s Day
Visit to Sick & Shut-in Members and Ash Wednesday
Service (7:00 p.m.)
Soup Kitchen
Theological Conversation
Worship Service of Praise led by Youth & Children
Visit Sick &Shut-in Members and Bible Study & Prayer
Soup Kitchen
Worship Service of Bible Study
Worship Service for World Day of Prayer (7:30 p.m.)
Soup Kitchen
Worship Service of Holy Communion
Church Board Meeting
Bible Study & Prayer Meeting
Soup Kitchen
Worship Service of Praise led by LP., D. Lopes
Bible Study & Prayer Meeting
Soup Kitchen
Theological Conversation (6:00 p.m.)
Worship Service for Palm Sunday led by Youth &
Holy Week Service led by Men’s Fellowship
Holy Week Service led by Women’s Group
Holy Week Service led by Bible Study & Prayer Group
Soup Kitchen & Service of the Last Supper at Emmakerk
Good Friday Worship Service
Holy Saturday Worship at Fortkerk (9:00 p.m.)
Easter Day Worship Service
Church Outing at a Beach (10:00 a.m.)
Bible Study and Prayer Meeting
Soup Kitchen

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 New Generation Group
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
Vacant

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

Consulent:
Ds. Hans Végh
Tel 737 3070 / 661 6339
Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

747 7427
736 7108
522 4150
511 5577
518 0205
560 0900
685 3507

Diakenen
Zr. A. R.M. Petrona 540 0865

Kosteres
Zr. A.H. Palm

462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk
Dank
Op 28 december verlieten ds. Hortensius en zijn vrouw Martine Bakema ons eiland. Drie maanden lang waren ze interim predikant in de
Fortkerk. We danken hen hartelijk voor de activiteiten, die ze die
maanden ontplooid hebben. Vanaf 28 december j.l. ben ik dan weer
consulent van de Fortkerk. Dit tot het aantreden van de nieuwe predikant ds. Peter van Bruggen. Op 20 maart a.s. zal hij zijn intrede doen in
de Fortkerk.
Trouwdiensten
Op 8 januari j.l. bevestigde ik het huwelijk van Zazz Thomas Paul Kleine en Elize Shanti Fiorella Koeyers. De dienst vond plaats in de Fortkerk.
Op 31 januari j.l. bevestigde ik het huwelijk van Omar Antonio Debona
Tonito en Stephanie Jennifer Palm. Dit huwelijk werd eveneens ingezegend in de Fortkerk.
Beide bruidsparen wensen we Gods zegen toe voor de toekomst.
Overlijden
Ons bereikte het droevige bericht, dat br. Erik Groeneveld op 17 januari j.l. overleden is. Hij was vanuit de Fortkerk lid van de Kerkvoogdij. Zijn overlijden komt onverwacht en is een slag voor ons allen, in
zonderheid voor zijn vrouw en kinderen. God trooste hen in hun verdriet en helpe hen om dit te verwerken. Elders in dit nummer van VPG
-nieuws treft u een In Memoriam aan.
U kunt mij bereiken per telefoon: 737-3070 of per e-mail:
jas.vegh@gmail.com.
Een groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws van de voorzitter
Evaluatie afgelopen kerkdiensten
Op het moment van schrijven van dit artikel is het zondagmiddag 17
januari. Vanochtend was er, net zoals op vele andere zondagen, weer
een hele fijne kerkdienst in de Fortkerk. Een goed gevulde kerk en als
voorganger de bekende en vertrouwde persoon van Wim Kleijne.
Pianist vanochtend was ds. Wim Lolkema. Volgende week zal het
omgekeerd zijn qua functie in de kerk. Ook dan verwachten wij weer
een fijne eredienst. Vanwege het moment van schrijven van dit artikel
kan ik nog niet meer hierover melden.
Wij zijn als kerkenraad dankbaar dat we erin slagen in deze vacante
periode toch het rooster rond te krijgen. Het kalenderjaar werd
gestart door Luuk van der Wolde die ons inspireerde met zijn preek
en liturgie. Helemaal passend bij de start van een nieuw kalenderjaar!

De zondag daarop ging hulppredikant Yvonne Isidora voor: het was
een sfeervolle dienst met prachtig en luid gezang. Beide zondagen werd
de dienst begeleid door onze vaste organist Luutsen de Vries, die nu
even van vakantie geniet (en ook in die vacatures wordt voorzien).
Terugblik op interim predikanten
Met grote dankbaarheid kijken wij als gemeente terug op de periode
dat ds. Martine Bakema en ds. Henk Hortensius bij ons waren. Zij
hebben als vrijwilligers en met tomeloze energie, ons bijgestaan als
gemeente in deze belangrijke periode direct na de oplevering van de
gerenoveerde Fortkerk. De tijd is voorbij gevlogen. Het was
vrijwilligerswerk hadden we afgesproken, vaak leek het echter alsof we
twee fulltime predikanten hadden! Op zondag 27 december hebben we
stil gestaan bij hun vele bijdragen en ze bedankt door ze o.a. een
Keltische zegenbede mee te geven. Wij zien beiden graag terug als
vakantiegangers op ‘nos dushi Kòrsou’ en maken dan graag gelijk
ruimte vrij in het preekrooster.
Nieuwe ambtsdrager
Zondag 20 december is Pieter Jan van Roon bevestigd als nieuwe
ouderling in de Fortkerk. Wij zijn blij met hem erbij in onze
kerkenraad en wensen hem ook vanaf deze plek een zegenrijke
periode toe als ambtsdrager.
Henk en Gera Aberson zijn vaste kerkgangers in de Fortkerk
gedurende de wintermaanden. Zij hebben te kennen gegeven om ons
bij te willen staan bij onze werkzaamheden. Daar zijn wij als
kerkenraad natuurlijk blij mee. In goed overleg met o.a. de CK is
afgesproken dat zij de diaconie met hun kennis en ervaring bijstaan als
ze op ons mooie eiland verblijven.
Hilly Pijnaker kerkt in de wintermaanden ook vaak in de Fortkerk met
haar man Hans. Hilly wil ons in die maanden dat ze er is ook graag van
dienst zijn. In goed overleg hebben we afgesproken dat ze notulist van
de wijkkerkenraad wordt. In de dienst van 24 januari zal zij DV de
belofte van geheimhouding afleggen en vanaf februari aan de slag gaan.
Ook hier zijn wij als kerkenraad heel erg blij mee.
Ophaaldienst
De kerkenraad wil graag een nieuwe service opzetten: een
ophaaldienst voor gemeenteleden die tijdelijk of blijvend niet meer
zelfstandig naar de zondagse eredienst kunnen komen. Vrijwilligers die
ons daarbij willen helpen en mogelijke deelnemers kunnen hierover
contact opnemen met ouderling Wilma Kwintenberg (contact info
staat hierboven vermeld). Zij zal de coördinatie van deze nieuwe dienst
op zich nemen.
Website beheer
De Fortkerk is ook op het internet te vinden. De berichtgeving op dat
medium moet echter bijgehouden worden. De kerkenraad is op zoek
naar een vrijwilliger voor het beheer van de website van de Fortkerk.
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Is dat iets voor u om vanuit huis te doen op het moment in de week
dat het u schikt? Neemt u dan a.u.b. contact op met ondergetekende
(contact info staat hierboven vermeld). Zodra de website weer actueel
is zullen de dominees Martine en Henk een aangepaste versie van hun
preek van 11 oktober aanleveren. U weet wel: die mooie preek
waardoor velen van ons nu weten nu dat er geen 4, maar 8 of eigenlijk
zelfs 10 glas-in-loodramen in de Fortkerk zijn met een hele brede
Bijbelse betekenis.

wijkkerkenraad van de Fortkerk in de Kerkvoogdij van de VPG.
Daarnaast was hij de penningmeester van zowel de Stichting Beheer
Gelden VPG als van de Stichting Behoud Fortkerk. Zijn deskundige
bijdrage aan en zorg voor de cijfers zullen we node missen. Onze
gedachten en gebeden gaan uit naar zijn vrouw Dulce en hun kinderen.
Wilt u als gemeente ons als kerkenraad in uw gebeden gedenken? Na
diaken Lia Vliegenthart is kerkvoogd Erik Groeneveld in korte tijd de
tweede persoon die uit ons midden wegvalt.

Koffiedienst
Velen maken gebruik van de gelegenheid om elkaar op zondagochtend
in de ruimte onder de Fortkerk te ontmoeten. Vaak is het daar een
drukte van belang en worden oude banden aangehaald, nieuwtjes
uitgewisseld en komen nieuwe contacten tot stand. Dit alles wordt
mede mogelijk gemaakt door een groep vrijwilligers die de koffie/thee
verzorgt en die groep kan wel wat ondersteuning gebruiken. Graag
verzoeken wij u om u aan te melden voor het verzorgen van de
wekelijkse koffiedienst. Als we dat met velen doen (ook mannen
mogen en kunnen dat), betekent dat de deelnemers zo af en toe dienst
doen. Vele handen maken tenslotte licht werk. U kunt u aanmelden bij
Christine Gravenhorst (contact info staat bovenaan pagina 8 vermeld).

André Lorier
Lid kerkenraad Fortkerk en voorzitter Stichting Behoud Fortkerk

Nieuwe Jeugdpredikant
Zaterdagavond 16 januari kwam ds. Mariëlle Berends - Van
Waardenberg met echtgenoot Jurjen en dochter Sophia aan op
Curaçao. Een delegatie vanuit de drie wijken, CK, KV en VPCO stond
klaar om ze hartelijk te verwelkomen. Ds. Berends zal voor het eind
van januari met haar werkzaamheden voor de VPG en VPCO
aanvangen. Tijdens de ochtenddienst van 31 januari in de Fortkerk zal
DV ds. Berends haar intrede doen, begeleid door onze consulent ds.
Hans Végh. Vanaf deze plek heten wij Mariëlle, Jurjen en Sophia van
harte welkom en we bidden dat het werk van Mariëlle voor onze kerk
gezegend mag zijn.
Vooruitblik komst nieuwe predikant Fortkerk
Op dit moment staat de aankomst van onze nieuwe wijkpredikant
Peter van Bruggen gepland op 7 maart. Er moet nog veel gedaan
worden qua voorbereidingen: hier en in België. Wij wensen de familie
Van Bruggen veel sterkte toe om hun werken en leven in Roeselare op
een mooie en respectvolle wijze af te ronden en toe te werken naar
(weer) een verblijf in de Tropen.
Die komst van predikanten naar ons eiland gaat natuurlijk niet zomaar.
Daarom vanaf deze plek hulde aan de kerkvoogden die dit mede
mogelijk maken. In het bijzonder wil ik hier Joop Snel en Olaf Mulder
noemen. Zij dragen met enorm veel vrije tijd en energie zorg voor dit
noodzakelijke werk. Masha masha danki!
Renovatie Fortkerk
Zoals eerder gemeld op deze plek is tijdens de renovatie van de
Fortkerk betonrot in dragende constructies van de zuidgevel
geconstateerd. Dit euvel wordt momenteel verholpen en daartoe staat
de zijkant van de kerk in de steigers (kosten ruim ANG 15.000). Ook
aan de achterkant wordt nog gewerkt. De trap die toegang geeft tot de
zolder van de kerk en het torentje was vrij gevaarlijk vanwege roest.
Deze trap wordt momenteel vervangen door een houten exemplaar,
waarbij het hout weersbestendig is voor onze locatie (kosten ruim
ANG 10.000). Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de Stichting
Behoud Fortkerk die geld inzamelt o.a. via de Stichting
Monumentenfonds Curaçao. Iedere vierde zondag van de maand is de
collecte bestemd voor deze verwante stichting, want dit zal voorlopig
niet het laatste onderhoud zijn dat nodig is aan de bijna een kwart
millennium oude Fortkerk.

In Memoriam
Hendrikus Cornelis (Erik) Groeneveld
22 juli 1956—17 januari 2016
Op Erik kon je altijd een beroep doen. Als register-accountant heeft hij
menigeen van advies gediend. Zijn analyses waren altijd scherp en goed
onderbouwd.
Samen hebben wij onze diensten aangeboden aan de Kerkvoogdij. Na
de verschillende gesprekken met ds. W. Lolkema werd Erik benoemd
tot kerkvoogd van de VPG met een bijzondere opdracht: wel
kerkvoogd, maar geen ouderling.
Kort daarop werd Erik gevraagd om tot het Bestuur van de Stichting
Beheer Gelden VPG en de Stichting Behoud Fortkerk toe te treden.
Hij aanvaardde dit zonder enige twijfel. Hij zorgde voor de jaarcijfers
van beide Stichtingen. Ook was hij nauw betrokken bij de renovatie
van de Fortkerk.
Op zaterdag 16 januari kreeg Erik een hartaanval. Met een aantal
vrienden hebben wij hem toen in kritieke toestand opgezocht in het
ziekenhuis en hem aangemoedigd om te vechten voor zijn leven. Het
enige wat hij kon doen was zijn duim opsteken om aan te geven dat hij
ons begrepen had. Helaas was zijn hart te zwak en is hij zondagmiddag
17 januari overleden.
Op veel te jonge leeftijd heeft Erik ons verlaten. In juli zou hij pas 60
jaar worden.
Wij zullen hem hard missen bij de Kerkvoogdij en bij beide Stichtingen.
Ook zullen we hem als vrienden erg missen bij onze kaartavonden, bij
de lunch-club en de gezamenlijke BBQ's.
Op 23 januari was de afscheidsdienst in de Kapel van de begraafplaats
Morada Santa Bottelier. De dienst werd op verzoek van de familie
geleid door ds W. Lolkema, die toevallig op vakantie was op Curaçao.
Wij zijn hem bijzonder dankbaar dat hij dit wilde doen tijdens zijn
korte verblijf hier op het eiland.
Wij wensen zijn vrouw
Dulce en zijn kinderen
Suzanne en Nabila veel
sterkte toe in deze
moelijke tijd en straks
om verder te leven
zonder hem in hun
midden.
Erik R.I.P.

Overlijden
En zo dacht ik op zondagmiddag dit artikel te kunnen besluiten totdat
op maandagochtend 18 januari het verbijsterende nieuws kwam dat
kerkvoogd Erik Groeneveld plotseling is overleden. Hij is slechts 59
jaar oud geworden. Vanaf deze plek willen wij Erik alvast in eerbied
herdenken. Als kerkvoogd (niet ouderling) zat hij namens de

Joop Snel.
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening MCB 25260903

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

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

Tel. 737 3070

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com
Website: www.freewebs.com/vegh
Website Emmakerk
Www.emmekerk.webs.com

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

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

690 4665
522 0030
693 2612
767 5748

668 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk
Dit is alweer het eerste nummer van VPG-nieuws in het nieuwe jaar.
Ook in dit jaar hoop ik weer veel nieuws te brengen vanuit onze wijk.
Ik hoop u te berichten over activiteiten en kerkdiensten. Voor de
maand februari staan de volgende activiteiten gepland:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen om te bidden voor kerk en
wereld, voor anderen en voor ons zelf. Vanaf 2 februari a.s. beginnen
we weer om 19.00 uur. We komen bijeen in de consistorie.
Catechisatie
Vanaf woensdag 3 februari a.s. zal de jongerencatechese worden overgenomen door de jeugdpredikant. Zij zal daar verder over berichten. Er
is eens in de 14 dagen jongerencatechese. Deze wordt gehouden in de
consistorie.
Belijdeniscatechisatie
Elke dinsdag is er belijdeniscatechisatie. Vanaf 2 februari a.s,. beginnen
we weer om 20.00 uur. We komen bijeen in de consistorie.
Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen komen we op donderdag bijeen voor de Bijbelstudie, en wel van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We zijn bezig met
de laatste hoofdstukken van het boek Handelingen. Daarna gaan we de
brief aan de Hebreeën bespreken. De data zijn: 11 en 25 februari.
Gespreksgroep
Eveneens eens in de 14 dagen is er een gespreksgroep over het thema
“Wat geloof ik?” We komen van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. De data zijn: 4 en 18 februari en 3 maart.
Seniorenmorgen
Op 15 februari a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen van
9.30 tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. We ontmoeten God en elkaar. We bespreken een Bijbelgedeelte, we bidden en we zingen.
Zangdienst
Op 26 februari a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We
beginnen om 19.30 uur. Liederen kunt u opgeven bij mij.
Onze zieken
Br. Theo Marion moest voor een behandeling naar Colombia. We wensen hem, zijn vrouw en zijn kinderen Gods onmisbare zegen toe. BoAnne Bos werd in december aan haar knie geopereerd in Amerika. Ze
zal nog een lange revalidatie moeten ondergaan, maar gelukkig zijn de
laatste berichten, dat het goed gaat. We wensen haar en ook onze andere zieken Gods zegen toe.

Bij de diensten
Op 7 februari a.s. is er en gezamenlijke dienst met de Evangelische
Broedergemeente. De carnavalsstoet gaat vlak langs hun kerk, waardoor het niet mogelijk is een kerkdienst te houden. We hopen dan ook
het avondmaal te vieren. Brood en wijn mogen we delen als teken van
Gods liefde voor ons. Hij stuurde zijn Zoon naar deze aarde om voor
onze zonden te sterven en ons zo met Zich te verzoenen. Brood en
wijn zijn het teken van de zelfovergave van Christus. In deze dienst
hoop ik voor te gaan.
Op 10 februari a.s. is het Aswoensdag. Dan gaat de veertigdagentijd in.
We denken dan in het bijzonder aan het lijden van Christus.
Dank
Br. Hanco de Lijster trad op 31 december j.l. af als voorzitter van de
Centrale Kerkenraad. Hij legde daarmee zijn ambt neer. We danken
hem voor de jaren, dat hij voorzitter is geweest. We wensen hem alle
goeds voor de toekomst. Zijn activiteiten in de Emmakerk, met name
de Gemeentegroeigroepen, zet hij voort. Op 7 februari a.s. wordt br.
Ralph James in de Ebenezer church bevestigd als ouderling met een speciale opdracht. Hij zal de nieuwe voorzitter van de Centrale Kerkenraad worden. We wensen hem hierbij veel sterkte toe en Gods zegen.
We danken ook mijn collega’s ds. Henk Hortensius en ds. Martine Bakema. In de maanden oktober tot en met december waren ze interim
predikant in de Fortkerk. We danken hen voor hun inzet.
Welkom
Inmiddels is mw. Mariëlle Berends-van Waardenberg aangekomen op
ons eiland. Zij wordt de nieuwe jeugdpredikant. Als u dit leest is haar
bevestiging en intrede al achter de rug. Op 31 januari j.l. werd zijn door
mij bevestigd als predikant en deed ze haar intrede. Dit gebeurde in een
dienst in de Fortkerk. We heten haar en haar gezin van harte welkom
op ons eiland en we hopen op een goede samenwerking met haar.
Huwelijksjubileum
Op 14 december j.l,. vierden br. Ramon Stomp en zr. Magery Stomp-O
Niel hun 50-jarig huwelijksjubileum. Ze vierden dit met hun kinderen en
kleinkinderen. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en we
wensen hun voor de toekomst Gods zegen toe.
De jeugd
In november vorig jaar hielden we een ambtsdragersdag met als thema
“Hoe bereiken we de jeugd?” Er was veel enthousiasme over deze morgen. Veel zaken zullen nog uitgewerkt moeten worden. De jeugdpredikant en de jeugdraad zullen hiermee aan de slag gaan. De wijkkerkenraad van onze Emmakerk heeft zich ook gebogen over de uitkomsten
van deze dag. Daar is het volgende uit voortgekomen:
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1.

Eens per maand zal het voorzingen vóór de dienst worden verzorgd door de
jeugd.

2.

Eens per maand zullen de Schriftlezingen in de dienst gedaan worden door de
jeugd.

3.

Eens per maand zal er een tienerdienst zijn.

4.

De punten 1-3 zullen worden gecoördineerd, te beginnen op 14 februari a.s.
Op die zondag zullen de punten 1-3 gerealiseerd worden. Dit zal voortaan
elke tweede zondag van de maand gebeuren.

5.

Verder heeft de wijkkerkenraad aan de jeugdraad een brief geschreven met
de volgende suggesties:

6.

Breng de jeugd van de drie wijkkerken bij elkaar voor gezamenlijk activiteiten.
Haal hen op met een bus.

7.

Open een Facebookpagina, waar de jeugd van onze kerk kan schrijven over
haar ervaringen met geloof en kerk.

8.

Doe een concreet voorstel aan de Centrale Kerkenraad voor de benoeming
van een jeugddiaken, die de jeugd bewust maakt van de diaconale taken van
onze kerk en de jeugd stimuleert deel te nemen man het praktische diaconale
werk.

9.

Ook wordt er nagedacht over internet in het gebouw van de Emmakerk ten
behoeve van onze jeugd.
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Tijd, talent en geld hebben we niet gekregen om maar overal rond te
strooien, alsof het geen waarde heeft. Zondag j.l. (17 jan) zongen we
ook het prachtige lied “Mi ke entregá” (ik wil alles wat ik ontvang,
geven.). Ook niet om anderen ervan te laten nemen en te gebruiken
zoals zij dat wíllen. Er moet zelfcontròle zijn.
Spanning moet ons er dagelijks eraan herinneren, dat we niet “van ons
zelf zijn”. En dan volgt de verplichting te volgen en te doen wat God
wil, dat ik doe.
De Here Jezus was niet een meester met een zweep. Nee, Hij zei
tegen zijn discipelen:” Kom hier….en rust een weinig”. Aan de
vermoeiden en zwaar belasten biedt Hij zijn rust aan.
Omdat de discipelen de opdracht en zorg van de Here begrepen,
konden ze veel doen zonder oververmoeid te raken. Dit geldt ook
voor ons, Zijn volgelingen.
Jongelui
Wat een feest, die Kerstvakantie. Elke dag feest, lekker eten, het huis
versierd, maar…..het is weer voorbij. En nu keihard aan het werk, op
weg naar het Paasrapport en de Paasvakantie.

Op deze manier proberen we de jeugd te stimuleren deel te nemen
aan het kerkelijk leven. Het is zaak om meer eigentijdse middelen
hiervoor in te zetten.
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh

Nieuws Jet
Wegens omstandigheden heeft u geen Nieuws van mij (Jet) gezien in
het krantje van dec/jan 2016 daarom wil ik u allereerst een Gezegend
Nieuwjaar toewensen.
God’s rijkste Zegen en een Goede Gezondheid toegewenst voor 2016.
Ik zeg altijd:”Voor goede wensen is het nooit te laat. Goede wensen
doen een mens zo goed. Een teken ook, dat je aan ze denkt, met ze
meeleeft, als je bijv aan hun verjaardag denkt, al ben je te laat met je
goede wensen”.
Spanning
Spanning! Van alle kanten komt het op ons af en berooft ons van de
broodnodige rust en slaap. We verlangen naar een uitweg, naar een
gewoner leven, naar wat rust om bij te komen van alle stress. En toch
doen we het zelf. We zijn steeds aan het plannen wat we gaan doen,
maar we plannen nooit een dag van RUST om bij te kunnen komen!!
We willen ook vrede. We willen tijd alleen met God. Daarom moeten
we de stilte opzoeken, elke dag tijd met God is nodig.
Spanning zal er altijd wel zijn. We schijnen te denken, dat het op de een
of andere manier vanzelf wel verdwijnen zal. Maar dat gebeurt niet.
Spanning rooft vrede en gezondheid en laat ons ontmoedigd en
terneergeslagen in de kou staan. De kwestie is niet:” Waarom sta ik zo
onder druk?” maar “Wat moet ik doen met al die spanning, die altijd
maar weer omhoog komt?”
De apostel Paulus noemde ons “aarden vaten”. Als hij zijn eigen situatie
beschrijft, zegt hij :”in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw,
om raad verlegen, maar niet radeloos; vervolgd doch niet verlaten; ter
aarde geworpen, doch niet verloren”.
Maar wij lezen ook, dat Paulus zegt:’Gij zijt niet van u zelf en dat is ook
waar”, We hoeven onszelf niet in elk soort werk te storten en te
denken:”Ik ben van mezelf, ik doe wat ík wil”.

De inbreng van de kinderen in de kerstmorgendiensst in de Emmakerk

Heerlijk, die vakantie als je je best hebt gedaan en met een mooi
rapport naar huis kan gaan.
Werk eraan!! Het is nu wel carnaval, maar laat gaan, je paasrapport (je
toekomst) is belangrijker.

Vervolgd op pagina 12
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Diensten
Wat een diensten hadden we in de maand december.
De eerste Kerstdag viel op vrijdag en zondag was er natuurlijk gewoon
weer een eredienst. En…..de opkomst was goed. Ook was er op
zondagmiddag 20 dec Kinderkerstfeest, bij fam v.d. Laar; compleet met
een kerstdineetje.
Het was een groot feest, van harte kerstliedjes zingen, lekker
smikkelen en smullen en als toegift ook nog karaoke, de stemmen
kwamen na het dineetje los. De papa’s Harry en Olaf veranderden in
een keer in Jantje Smit, echt waar!! Papa Harry en Mama Nailita, masha
danki voor jullie gastvrijheid, stevige brasa!!
Op de Eerste Kerstdag hadden de kinderen een prachtige sketch in de
Dienst. Ze genoten ervan, u kunt het zien op de foto’s.
Een Nieuwjaarssteuntje
Als we komen op een punt, waar we niets meer hebben dan God,
ervaren we dat God genoeg is.
Warme groeten vanuit de Kerkenraad,
Henriette (Jet) Baank.

Kinderkerstfeest, bij fam v.d. Laar;
compleet met een kerstdineetje.

Thomas de Maizière: On the frontlines of refugee integration
minister of the German Democratic Republic in April 1990. Thomas
commuted between East and West Berlin to support him in
establishing the Office of the Prime Minister.
In what he describes as the most intense period of his professional life,
Thomas also worked with his cousin’s team to negotiate the
Unification Treaty, by which the GDR was reunited with the West
into a single Federal Republic of Germany.
Since 2005 de Maizière has worked closely with Chancellor Merkel,
first as the chief of staff of the Federal Chancellery, then, since 2009,
to serve as a member of the parliament and minister of the interior
(and also for a time as defense minister), with responsibility for the
nation’s public security, migration and integration, public service,
volunteer work, administration, sports, churches and civil protection.

20 January 2016
While it was German chancellor Angela Merkel who boldly
affirmed the willingness of Germany to receive hundreds of
thousands of immigrants, it has fallen to the interior
ministry, under the leadership of her longtime ally Dr
Thomas de Maizière, that must realize that dream – and
keep it from becoming a nightmare – through concrete
arrangements for reception and integration of migrants into
German society and its economy.
A member of the German parliament who has served as interior
minister in Merkel’s third cabinet, de Maizière comes from a publicly
engaged family. His Huegenot ancestors fled France to seek asylum in
Prussia. His father, Ulrich, was a professional soldier, rising to become
the Inspector General, or the highest ranking officer in the armed
forces in postwar West Germany, This meant several moves while
Thomas was growing up. During his law and history studies Thomas
joined the Association of Christian Democratic Students and later
worked in the office of Berlin’s mayor Richard von Weizsäcker. His
family was split between East and West Germany, and he was in touch
with the growing opposition movement in the East.
After the Berlin Wall fell in November 1989, de Maizière’s cousin
Lothar de Maizière became the first and only freely elected prime

In his 18 January presentation to a conference organized by the
World Council of Churches in partnership with UNICEF and other
agencies of the United Nations on the refugee crisis in Europe, de
Maizière urged stronger solidarity among European nations on refugee
work, a rethinking of Europe’s whole asylum system, greater emphasis
on improving lives in the countries of origin or those nearby, and –
most controversially – a limit on the number of refugees allowed
into Europe.
Citing limited resources in Europe, de Maizière said, “Even though we
as Christians would like to help every person in need, we know that
we cannot offer unlimited charity – at least in the form of taking in
everyone seeking protection here – without sacrificing ourselves and
our society.
“We are faced with difficult equations between competing values,
interests and duties…. We must live with this dilemma and try to
make ethical, balanced decisions which are fair both to our citizens
and to those in need.”
Since 2003, de Maizière has been a member of the presidium of the
German Protestant "Kirchentag" (church congress) responsible for
organizing the country's biggest Protestant event, which gathers tens
of thousands of people every two years.
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Refugees fleeing in hope for a better future

Describing himself as “a German politician in Europe, as a European,
but also as a Protestant Christian,” de Maizière has strong convictions
about the churches’ potential in this situation, both in its service and its
political advocacy:

Week of prayer for Christian Unity
set to begin

“What role can the churches play in all these issues?
“Above all an active role. In the past, the churches have always been
active in major policy developments….
“And yet even more is needed. The overlap between church and
government is greater than ever these days …. Christian churches
cannot afford not to take a political stance. Church is more than
religious communication to give life meaning.
“The pastor of the Protestant St Nicholas Church in Leipzig, Christian
Führer, was known for his support of the Monday demonstrations that
helped end the East German regime. As he rightly said, 'Not getting
involved is also a highly political act.'”
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)

14 January 2016
As they prepared materials for the Week of Prayer for
Christian Unity 2016, Christians in Latvia reflected on this
year’s theme from 1 Peter 2:9, “Called to proclaim the
mighty acts of the Lord.” The week of prayer is traditionally
celebrated from 18-25 January (in the northern hemisphere)
or at Pentecost (in the southern hemisphere).
In Latvia, the country’s oldest baptismal font — dating from the time of
the great evangelizer of Latvia, St Reinhard — stands at the very centre
of the Lutheran Cathedral in the country’s capital, Rîga. The placement
of the font so near to the cathedral’s ornate pulpit speaks eloquently
of the relationship between baptism and proclamation, and the calling
shared by all the baptized to proclaim the mighty acts of the Lord.
Praying for Christian unity

Continued on page 14
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Archaeological evidence suggests that Christianity was first brought to
eastern Latvia in the 10th century by Byzantine missionaries. However,
most accounts date Latvia’s Christian origins to the 12th and 13th
centuries, and the evangelizing mission of St Meinhard, and later of
other German missionaries. The capital, Riga, was one of the first cities
to adopt Luther’s ideas in the 16th century; in the 18th century,
Moravian missionaries revived and deepened Christian faith throughout
the country. Their descendants were to play a central role in laying the
foundations for national independence in 1918.

Diakonie
Helpen waar geen helper is
Voorzitter:
Lilian Felicia
Secretaris:
Rianne Plaisier
Penningmeester:
1. Anna Petrona
2. Sylvian Busby

Since 1968, liturgical and biblical resources for the week of prayer have
been coordinated jointly by the World Council of Churches (WCC)
Commission on Faith and Order and the Roman Catholic Church
through its Pontifical Council for Promoting Christian Unity.
Questions for reflection
During the week of prayer, churches will have the opportunity to
reflect on questions that may help them “proclaim the mighty acts of
the Lord.”
How do we understand our common call to be “God’s people”?
In what ways do we see and respond to God’s “mighty acts”: in worship and
song, in work for justice and peace?
Knowing the mercy of God, how do we engage in social and charitable
projects with other Christians?
These are three among many meaningful questions that will help
people focus on spiritual renewal and Christian unity, according to Rev.
Dr Odair Pedroso Mateus, WCC director of Faith and Order.
An ecumenical celebration using symbols of the Bible — a lighted
candle and salt — will also help people find new meaning. “We hope
that, in their own expression of an ecumenical celebration, churches
will be able to see anew the mighty acts that we are called, as baptized
Christians, to proclaim to the world,” he said. “May we all be joined in
one mission, to be salt of the earth and light to the world.”
Resources for the week of prayer are available in English, French,
German and Spanish, and include an introduction to the theme. Local
congregations are encouraged to adapt the theme in their own local
liturgical, social and cultural contexts.
Material for the week of prayer is also available for the first time on
smart phones, computers and tablets in 2016, through a collaboration
between the WCC and YouVersion, developer of the “Bible App.”
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)

Centrale Kerkenraad
Preses: Vacant
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Enenezer Church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez
Fortkerk: Roulerend
Consistorie: Jet Baank
Ministerie van predikanten:
Leander Warren
Kerkvoogdij: Olaf Mulder
Diakonie: Bernita Lester

krijniewout@hotmail.com
destanisbeth@yahoo.com
faridadcgomez@hotmail.com

513 8909
520 3015
526 1566

korabrivo@hotmail.com

767 6920

LeanderWarren@yahoo.com 679 1992
olafmulder@hotmail.com
bernitalester03@gmail.com

516 4919
868 8206

Van de preses
Vanwege de vacante positie van preses is er deze maand geen nieuws
van de preses.

tel: 767 5748
tel: 522 0030

Overige leden: zie wijkberichten
Uw giften voor de diakonie zijn van
harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v.
Diakonie VPG

In de eerste diaconievergadering van het jaar 2016 zijn we begonnen
met een korte inspiratietekst. Er werd gekozen voor:
Spreuken 16:3: Vertrouw bij je werk op de HEER, en je
plannen zullen slagen.
Bij de uitleg werd God vergeleken met een metselaar en de diakenen
met degenen die de stenen aangeven. Onze plannen zijn de stenen die
we aan de Heer mogen toevertrouwen en Hij zal ze op de juiste plaats
met de juiste specie en de juiste ondergrond plaatsen zodat onze
plannen op de juiste wijze tot stand komen en dus zullen slagen. God
weet wat Hij met onze plannen doet.
Mogen wij in dit jaar en de komende jaren tijdens onze vergaderingen
onze plannen in Gods hand zetten, zodat Hij ons de nodige wijsheid,
kracht en liefde geeft om onze plannen op het juiste moment en de
juiste plek voor de juiste mensen uit te voeren.
Wij willen een ieder die in het afgelopen jaar op de een of andere
manier een steentje hebben bijgedragen van harte bedanken.
Wij hopen dat wij dit jaar weer op jullie hulp kunnen rekenen.
De collecte van de Kerstnachtdienst op het fortplein op 24 december
2016 heeft op een paar gulden na 3.250,00 gulden opgeleverd. Met
dank aan de gulle gevers.
Dit jaar gaan we ons bezinnen op wat we nog meer kunnen doen voor
onze gemeenschap en hoe we de diensten die we nu reeds verzorgen
kunnen verbeteren. We hebben daarvoor een aantal exemplaren van
het boek: “Handboek voor diakenen” aangeschaft en gaan daarvan
iedere maand een hoofdstuk doornemen om zo van de ervaring van
andere diakenen te kunnen leren. Het boek behandelt onderwerpen
zoals het voeren van diaconale gesprekken, de verschillende soorten
van diaconaat, het betrekken van jongeren bij diaconaal werk, hulp bij
armoede en schuld, hulp aan eenzamen, hulp rond sterven, begraven
en rouwen en nog meer interessante diaconale bedieningen. Een aantal
van onze diakenen hebben het boekje reeds gelezen en zijn er zeer
enthousiast over. We verwachten er veel van te kunnen leren.
Hartelijke groeten,
Lilian Felicia en Hanco de Lijster.
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The moral dimension of climate change—and of courage to address it
economic, political, and lifestyle changes. “The problem is courage and
imagination,” said Moy Hitchen, a Christian Brother representing
Edmund Rice International at the meeting.” “What has been missing is
the will to implement” the policies and practices that we already know
of, he said.
How does one nurture and stimulate the courage among all actors to
make the radical changes needed? Tveit pointed to the quality of hope.

15 January 2016
Implementation of the Paris Agreement on climate change
sharpened discussion of the 2015 papal encyclical Laudato
Si’ at a UN conference initiated by the Holy See and several
permanent missions to the UN on 15 January in Geneva.
Among the presenters at the conference were keynoter Cardinal
Peter Turkson, president of the Pontifical Council of Justice and Peace;
Archbishop Silvano M. Tomasi, apostolic nuncio at the Holy See’s
permanent mission to the United Nations; and World Council of
Churches (WCC) general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit.
The encyclical, issued six months before the historic COP21 meeting
in Paris last fall, was credited by participants with energizing discussion
of the underlying moral imperative of addressing climate change in
advance of the negotiations of 195 nations there.
“Laudato si’ catalyzes what churches in various parts of the world and
the WCC have been saying about the intimate relationship between
the cry of the earth and the cry of the poor. Presented explicitly by
Pope Francis as part of the social doctrine of the church, it marks a
turning point by including creation as a key concern and integral
ecology as part of the teaching of the church” said Guillermo Kerber,
WCC programme executive for Care for Creation and Climate
Justice.
Its breadth, said French ambassador María Fernanda Espinosa Garcés,
makes the encyclical the best example of comprehensive reflection on
the deeper philosophical, ethical and broadly social dimensions posed
by the contemporary crisis. In fact, said Tomasi, it regards not climate
change only but “one complex crisis that is both social and
environmental.”
Pointing to a distorted notion of the person as the root cause of the
crisis, Pope Francis “urges each of us to an ecological conversion,” said
Cardinal Turkson. COP21 “can enable all of us to make a new start,”
a radical turn toward comprehensive solutions for the environmental
and social aspects of our collective crisis. “Every decision carries a
profound moral dimension,” said Turkson, and we need to engage with
the world’s poor as well as with nature.
“We received the earth as a garden,” he said. “We cannot pass it on as
a wilderness.”
Roots of moral change
“Quick and effective action” is needed to implement the Paris accord,
said UN chief Michael Møller, director general of the UN in Geneva.
“The moral leadership of religious communities is crucial.”
The Paris Agreement, which committed nations to limiting climate
change to 2 degrees Celsius, will necessitate extensive and substantial

“Confronted with a global crisis of life that has political, economic,
ecological, social, cultural and religious dimensions, we begin to see the
deep need for change and transformation to sustain life on our planet,”
he said. Yet “there are reasons to hope,” he said, pointing to the
widespread engagement of churches and individuals in the lead-up to
Paris.
“To nurture hope is a fundamental ethical principle in any human
relation. It is not a matter of being purely optimistic, or even
unrealistic or ignoring risks and problems. It is rather a matter of
identifying those realities that are authentic signs of hope.”
Continuing, he observed, “All human beings have a right to hope. Faith
in God, who desires fullness of life for all of humanity, is a way to
relate to the world as it is with the conviction and the commitment
that something more and better is possible than what we can observe
immediately. This is one contribution to hope. Therefore we also need
to renew a theology of hope. A relevant question in the critique of
religion is: are religions and religious leaders conveying hope for all?”
Concluding, he remarked, “It is time for those who shape the moral
discourse about sustainable values for the earth as our common home
and the human family to point more to the possibilities existing
presently to do what serves the future of our planet.”
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)
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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.
We
denken aan een
bedrag tussen de
1.000 en 1.500
gulden.
Geinteresseerden
kunnen bellen naar
Hanco de Lijster
Tel. 510-4753.

