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Een licht op mijn pad
Ds. Hans Végh

Gedachten over Ps. 119:105 en 106
Meest gelezen
Het boek van de Psalmen is een van de meest gelezen boeken uit de Bijbel. Hoe komt dat? Dat komt,
omdat we zoveel in de psalmen herkennen. Ze lijken zo menselijk. Niet voor niets wordt het boek
van de Psalmen in de joodse kanon gerekend tot de
geschriften. Men beschouwt de geschriften als een
menselijke reactie op de thora, de eerste vijf boeken van de Bijbel, de boeken van Mozes.
Vaak uit de dichter van een psalm een klacht tot
God. Hij schreeuwt soms om hulp. Een voorbeeld
is Ps. 22:2, waar we
lezen: “Mijn God,
mijn God, waarom
hebt U mij verlaten?
U blijft ver weg en
redt mij niet, ook al
schreeuw ik het uit”.
Deze woorden heeft
Jezus ook uitgeroepen aan het kruis.
Voor Hem was God
ver weg en Hij
schreeuwde om zijn
hulp. Hij voelde Zich
van God en mens
verlaten.
Vaak ook dankt de
dichter God voor
zijn redding. God heeft zijn gebed verhoord. Hij kan
weer verder gaan in zijn leven.
En we lezen dan ook vaak, dat de psalmdichter God
looft en prijst vanwege zijn grote daden. Hij maakt
Gods naam groot.
Deze drie elementen (klacht, dank en lofprijzing)
vinden we vaak terug in een en dezelfde psalm. Het
kan ook zijn, dat er veel tijd zit tussen de verschillende onderdelen van een psalm, bijvoorbeeld tussen klacht en dankzegging en tussen dankzegging en
lofprijzing.

De psalmen werden vaak gezongen tijdens de pelgrimstochten van de Israëlieten naar Jeruzalem. Ze
gingen en masse naar Jeruzalem om God te aanbidden in de tempel of om de grote feesten te vieren,
zoals het Paasfeest, het Pinksterfeest of het Loofhuttenfeest. Deze psalmen noemen we pelgrimsliederen.
Ook werden psalmen gezongen in de tempel door
een priesterkoor. Ze vonden dan hun plaats in de
eredienst. Soms staat boven een psalm geschreven
waarvoor hij bedoeld is.
Naar het voorbeeld van het Oude Testament zingen
ook wij psalmen in de eredienst. Sommige psalmen
zijn populair en bekend, andere minder.
Psalm 119, waarvan
ik nu de verzen 105
en 106 ga bespreken,
is een van de bekendere psalmen. De
gemeente zingt hem
graag.
De vreugde van de
wet
In deze psalm gaat
het over de vreugde
van de wet. Voor
veel mensen het
woord “wet” iets
strengs en kouds.
Men denkt aan strenge aanwijzingen en knellende
voorschriften. Maar zo is het woord wet in de Bijbel
niet bedoeld. Het Hebreeuwse woord voor wet betekent zoiets als “richtingaanwijzing”. Hier op Curaçao staan er soms nog oude ANWB-borden, die de
weg wijzen naar een wijk of dorp. Zo is de wet in
het Oude Testament bedoeld. De wet van God
geeft richting aan ons leven. De wet van God is niet
bedoeld om ons te knellen, maar juist om ons in de
vrijheid te zetten, om onze vrijheid te garanderen.
De wet staat als het ware als een omheining om onze vrijheid, om die te beschermen. Want wat heb je
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aan vrijheid als er wetteloosheid is? In sommige landen heerste er anarchie (wetteloosheid) en in sommige landen is dat nog zo. De regering
functioneert niet meer, de beschermende hand van leger en politie is
weggevallen. Ieder doet wat goed is in zijn ogen. Met alle gevolgen van
dien: men is niet meer zeker van zijn leven of van zijn bezittingen. Ze
kunnen elk moment worden afgenomen door gewapende benden en
criminelen.
God heeft Israël en ons dus de wet gegeven om onze vrijheid te garanderen. Toen God in de Sinaï-woestijn aan het volk zijn geboden gaf,
waren die geboden bedoeld om het leven in het nieuwe, beloofde land,
te reguleren. In het Beloofde Land moest er een geordende maatschappij komen, waar het goed was om te toeven. Het ideaal van elke
Israëliet was te zitten onder zijn vijgenboom en wijnranken, in rust en
vrede.
In Israël werd de wet dus niet als iets negatiefs gezien, maar juist als
een bron van vreugde. Nog heden ten dagen vieren de joden het feest
van de vreugde der wet.
Zo uit de dichter van Psalm 119 vers na vers zijn vreugde over Gods
wet. Gods wet is ook zijn woord. God heeft zijn wetten doorgegeven
via Mozes. “Uw woord is een lamp voor mijn voet”, zegt de dichter in
vers 105. Wat bedoelt hij daar precies mee? In het Israël van zijn dagen
waren de straten ’s avonds heel vaak niet verlicht. Je moest oppassen,
dat je niet in een kuil viel. Daarom had je een lantaarn nodig, zodat je
kon zien waar je liep en niet struikelde en je been brak. Die lantaarn
gaf licht in de duisternis. Zo ziet de dichter Gods woord als een lamp
voor zijn voet, een licht op zijn pad. Soms leven we geestelijk in duisternis. Veel mensen kennen God niet. Ze hebben Hem nooit gekend of
ze kennen Hem niet meer. In onze dagen is er veel geloofsafval. Aan de
ene kant is dit een verdrietige zaak. Mensen raken los van God en zijn
gebod met alle gevolgen van dien. De wet van God wordt steeds meer
terzijde gelegd. Het lijkt wel of de mens zelf zijn wetten stelt in plaats
van te luisteren naar Gods gebod. Een van de gevolgen hiervan is, dat
de onveiligheid in onze wereld toeneemt en dat er meer criminaliteit
is, fraude en bedrog. Velen kennen het verschil tussen het mijn en dijn
niet meer. Aan de andere kant heeft Jezus gevraagd aan zijn discipelen:
“Zal de Mensenzoon nog geloof vinden op aarde als Hij terugkomt?”
Rechtvaardige voorschriften
De psalmdichter zegt in vers 106, dat hij zweert zich te houden aan
Gods rechtvaardige voorschriften. Hij wil niet meedoen aan de wetteloosheid. Hij wil zich laten leiden in zijn doen en laten door Gods wet.
Hij drukt zich heel sterk uit: hij zweert zich te houden aan Gods wet.
Hij roept Gods naam aan bij dat voornemen. En dat is nogal wat. Hij
roept iedereen op om er getuige van te zijn, dat hij zich houdt aan
Gods voorschriften. Hij noemt die rechtvaardig. Dat Gods voorschriften rechtvaardig zijn, is zijn drijfveer. Gods woord en wet hebben voor
hem gezag. En hij voegt eraan toe: “En ik zal mijn eed gestand doen”.
Hij is er zeker van, dat hij zich gaat houden aan Gods wetten. Nu is
iedereen een zondaar, ook de dichter van Psalm 119. Niemand kan
zich voor de volle honderd procent houden aan Gods wet. De apostel
Paulus heeft dat in het Nieuwe Testament heel duidelijk laten zien.
Leest u zijn brieven er maar op na. We zijn zondaren en we hebben
vergeving nodig. En we mogen weten: als we onze schuld belijden en
vragen om vergeving op grond van het werk van Jezus Christus in kruis
en opstanding, dan is er vergeving. En voor die vergeving mogen we
dankbaar zijn. We mogen die dankbaarheid ook uiten in onze woorden
en daden. We mogen voortaan een oprecht voornemen hebben ons
leven te beteren en te leven naar Gods wil en wet. In die zin mogen
we de woorden van de dichter van Psalm 119 ook verstaan. We mogen het Oude Testament ook lezen in het licht van het Nieuwe. We
mogen ons ter harte nemen wat Jezus gezegd heeft over wet en profeten.
Psalm 119 laat ons dus zien, dat we ook in deze tijd van terrorisme en
geweld, oorlog en armoede, honger en ziekte, Gods wet mogen gehoorzamen. Gods wet wil een heilzame uitwerking hebben op deze
wereld en op ons persoonlijk. Hoe zou deze wereld er uit zien als
iedereen zich hield aan Gods wet? Die vraag kunt u zelf beantwoorden.
Psalm 119 laat ons ook zien, dat ons geloof een houvast kan bieden in
de duisternis, met name Gods woord kan dat doen.

We mogen bidden voor deze wereld, dat die Gods woord aanneemt
en daarnaar leeft. We mogen bidden voor onze kinderen, die soms
niet meer naar de kerk gaan, dat zij het licht van het Woord (weer)
gaan zien; dat ze daaraan geestelijk houvast zullen krijgen.
Ja, het geldt voor ons allemaal, wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen: Gods Woord is een licht op ons pad.

Redactioneel
Vóór u ligt weer een nieuwe editie van VPG-nieuws. De redactie doet
haar best de inhoud zo gevarieerd mogelijk te laten zijn. Naast de
wijkberichten zijn er de diverse roosters. Dat zijn de vaste
bestanddelen. Daarnaast is er een hoofdartikel mijn hand over enkele
verzen uit Psalm 119 en een meditatie van rev. Leander Warren.
Verder is er een artikel over een actuele onderwerp: HIV. Het
evangelie heeft ook een horizontale strekking. Als kerk mogen we iets
betekenen voor de wereld en ons standpunt ook uitdragen. Met
sommige wereldproblemen hebben we op Curaçao te maken, met
andere minder. Ook wij worden geconfronteerd met de verandering
van het klimaat en (jeugd)werkeloosheid, minder met
massavernietigingswapens. Toch is het goed van al deze zaken op de
hoogte te zijn, want de wereld wordt steeds kleiner. Men noemt de
wereld tegenwoordig wel een “global village”. Afstanden doen er
tegenwoordig minder toe. Wat er in de ene hoek van de wereld
gebeurt weet men het volgende moment in een andere hoek. Ook ons
kleine eiland maakt deel uit van deze grote wereld.
We verwelkomen in ons blad onze nieuwe scribent ds. Peter van
Bruggen. Hij is de nieuwe predikant van de Fortkerk. Hij zal
maandelijks de wijkberichten voor de Fortkerk schrijven en af en toe
een hoofdartikel of een meditatie. In een van de vorige nummers van
VPG-nieuws heeft u al kennis kunnen maken met hem en zijn gezin. In
deze editie vindt u berichtgeving over de dienst van verbintenis en
intrede, die op 20 maart j.l. gehouden werd.
We hebben zojuist het Paasfeest gevierd. De opstanding van Jezus mag
ons moed geven in een wereld, die steeds meer afglijdt naar geweld en
onverdraagzaamheid. De aanslagen in Brussel staan nog vers op ons
netvlies. Vanuit de hoop van Pasen mogen we kerk zijn. Moge dat ook
doorklinken in ons klerkblad!
Ik wens u veel leesplezier!
Ds. Hans Végh, voorzitter redactie.
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Bijbelleesrooster
Antilliaans Bijbelgenootschap

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 17 april 2016
The Gideons
Zie het artikel onder Diaconie op pagina 16.

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 april 2016,12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 1 mei 2016
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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

Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Johannes / Huan / John
Openbaring /Revelashon / Revelation
Openbaring /Revelashon / Revelation
Openbaring /Revelashon / Revelation
Openbaring /Revelashon / Revelation
Openbaring /Revelashon / Revelation
Openbaring /Revelashon / Revelation
Johannes / Huan / John
Openbaring /Revelashon / Revelation
Openbaring /Revelashon / Revelation
Psalmen / Salmonan / Psalms
Zacharia / Zakaria / Zecharia
Zacharia / Zakaria / Zecharia
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Openbaring /Revelashon / Revelation
Markus/ Marko / Mark
Zacharia / Zakaria / Zecharia
Zacharia / Zakaria / Zecharia
Openbaring /Revelashon / Revelation
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts

118:1-14
118:15-29
20:19-31
1:1-20
2:1-17
2:18-29
3:1-13
3:14-4:11
5:1-14
21:1-19
6:1-17
7:1-17
23:1-6
11:1-17
12:1-14
9:19b-31
9:32-43
10:1-21
10:22-42
10:1-16
10:17-33
10:34-48
11:1-18
21:1-21
16:9-20
13:1-9
14:1-21
21:22-22:5
11:19-12:5
12:6-25

Mei 2016
zo 1
ma. 2
di. 3
wo. 4
do. 5
vr. 6
za. 7

Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Psalmen / Salmonan / Psalms
Efesiërs / Efesionan / Ephesians
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts

14:1-14
14:15-31
47:1-9
1:15-23
1:1-11
15:36-16:15
16:16-40
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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.

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
03-04
10-04
17-04
24-04
01-05

Rev. L Warren (HC)
LP. Y. Isidora
Men’s Fellowship
Rev. L Warren
Rev. L Warren (HC)

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

Fortkerk
Fort Amsterdam
03-04
10-04
17-04
24-04
01-05

ds. P. van Bruggen
ds. M. Berends-van Waardenberg
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen

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.

03-04
10-04
17-04
24-04

ds. H. Végh (HA)
ds. H. Végh (Doopdienst)
br. D’arcy Lopes
ds. M. Berends-van Waardenberg
(GSK-dienst)
01-05 ds. J. Jonkman

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
02-04 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
09-04 br. D’arcy Lopes
16-04 ds. Hans Végh
23-04 rev. Leander Warren
30-04 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
07-05 br. D’arcy Lopes
Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel 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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Meditation
Christ Encourages Us to Have Faith

Kerkvoogdij

Rev. Leander Warren
In our post modern western societies today, faith is progressively
becoming irrelevant and it can be argued that it is even being seen as
an aberration to the manner in which human beings live life today. This
is so because of the age in which we now live, an age when things need
to be verified by our senses if they are to be believed. In other words
evidence or proof based on our senses and the attendant investigative
procedures has to be provided. That is to say that there has to be
scientific confirmation of a thing if it is to be believed and accepted.
According to the Bible in Hebrews 11:1, “Faith is being sure of what
we hope for and certain of what we do not see.” In other words, faith
is - believing, accepting, trusting and having confidence in a person or
thing without the need of scientific verification or proof. This is the
faith that Christ encourages human beings to have in him, thus the faith
that Christian believers should exhibit in their relationship with God.
This insight comes from the post resurrection encounters that Christ
had with his disciples.
In Jesus’ first encounter with his disciples after his resurrection,
Thomas one of the now remaining eleven disciples (for Judas had
hanged himself) was not present. So when he was told that Jesus was
raised and alive, he refused to believe saying that unless and until he
had physical evidence he would not believe, Jn. 20:25 “…Unless I see
the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and
put my hand in his side, I will not believe it.” A week later when the
risen Christ again appeared to his disciples, Thomas was there. Jesus
beckoned to him to perform the scientific investigation that he
required in order for him to believe as Jn. 20:27 records, “Then he said
to Thomas, ‘Put your finger here; see my hands. Reach out your hand
and put it into my side. Stop doubting and believe.’” Given the state of
our world today, are we like Thomas with our first inclination or
reaction being to doubt unless we have scientific proof as he required?
We need to be reminded of Jesus’ rebuke of Thomas but more so his
encouragement to him, “Stop doubting and believe.” In similar vein
Jesus chided Peter who demonstrated a lack of faith and began to sink
in the water of a stormy Sea of Galilee when Jesus invited him to walk
on the water. Peter like Thomas was scolded for his doubting. In like
manner, the disciples caught in a storm on the Sea of Galilee showed
that they possessed little faith on account of their fear, although Jesus
was there with them. They too like Thomas and Peter were chided for
their lack of faith.
Human relationship with God to a great extent is by faith, as one hymn
writer puts it, “believing where we cannot prove.” There have always
been, and would continue to be, many things we know to be true,
without being able to furnish scientific proof. This should be no reason
for us to doubt, reject and abandon our faith? Believers in Christ, I
urge us to be steadfast in our faith in God, even when it may appear
that faith is foolish, that faith is no longer relevant, that faith seems not
to work, in light of some trying life situation we may have experienced
in the past, or may even now be experiencing. Take encouragement
from what the risen Christ said to Thomas in Jn.20:29, “…Because you
have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen
and yet have believed.” May God help us all to believe, have faith, trust,
and confidence that he is God with whom all things are possible and
for whom nothing is impossible. Scripture records that if one has faith
as a mustard seed, nothing will be impossible for one to accomplish
(Matt.17:20-21) and that without faith it is impossible to please God
(Heb.11:6). In fact Scripture records that it is through faith that we
believe and come into the salvation that Christ has made available to
us by his sacrificial death and resurrection. My prayer is that we be
people who stop doubting and fully embrace saving faith in our Saviour
and Lord Christ Jesus. Amen.
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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
US pastor recounts pilgrimage to
Japan, warns of idolatry with
weapons of mass destruction

Stephen J. Sidorak. © Peter Kenny/WCC
15 March 2016
When Stephen Sidorak speaks about “A Pilgrimage of Justice
and Peace to Japan on a Matter of Life and Death”his voice
rings with passion, commitment and regret along with a
yearning that nuclear weapons must never be used in anger
again.
The World Council of Churches Commission of the Churches on
International Affairs met in the Ecumenical Centre 7-11 March in
Geneva. Sidorak spoke to participants about a pilgrimage he made to
Japan 70 years after the atomic bombings.
Rev. Dr Stephen J. Sidorak, Jr is ecumenical staff officer for the Council
of Bishops Office of Christian Unity and Interreligious Relationships of
the United Methodist Church in the United States.
He traces his own lengthy involvement in efforts to rid the world of
nuclear weapons to his time in parish ministry before the pilgrimage on
the 70th anniversary of the dropping of nuclear bombs on Japan in the
closing days of the Second World War.

To be continued on page 14
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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. M. 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. S. Gomez

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

461 2950 res
514 6968

Ebenezer Community News and Church Activities
Bro. Desta Nisbeth
Based on Ebenezer’s Year theme: “Ebenezer Deepening Spirituality for
Evangelization” and Motto: “Believers Walking Closer to God”, the
following article growing closer to God is very relevant in pursuing a
ministry and mission direction under this theme.
Growing closer to God.
One of the most pressing desires of believers is to grow closer to
God. For many of us the pathway to God is like a wave going up and
down. Sometimes we’re riding the top of the wave and enjoying a
closeness like never before. Yet there are other times when it seems
like we’re in a remote desert panting for spiritual water and feeling
desperately alone.
A close relationship with God is bigger than a legalistic list of do’s and
don’ts. Rather it’s a life journey of highs and lows that are sustained by
the unfailing presence of God whether we sense Him or not. Believers
who desire to grow in their faith and maturity pay a cost in order to
find closeness with God. How do we do this?
We can get closer to God when we make time to build a
relationship with Him
“
Come near to God and he will come near to you” (James 4:8).
The first step to getting close to God involves an act of our will.
Setting aside quiet time sitting in God’s presence and reflecting on His
goodness will brings us closer. When spending time with God becomes
a priority in our busy lives, we find ourselves longing and enjoying
those times alone with Him.
We can get closer to God when we commit ourselves to the
reading/meditation of Scripture
“I meditate on your precepts and consider your ways” (Psalm 119:15).
Intimacy and familiarity with God’s word brings us closer to Him. The
Lord implants scriptures in our hearts and minds that eventually bloom
when we need to hear from Him. It’s the words of Scripture that will
bring life to our relationship with God.
We can get closer to God through times of fasting to deny
the flesh and grow in the Spirit
“‘Even now,’ declares the Lord, ‘return to me with all your heart, with fasting
and weeping and mourning’” (Joel 2:12).
Fasting isn’t easy for most of us as we struggle with giving up food for
periods of time. However, fasting is a spiritual discipline which helps
clear out the clutter of the flesh so that we can clearly communicate
and receive God’s direction when needed.
We can get closer to God when we build an awareness of
God’s presence
“Surely the righteous will praise your name, and the upright will live in your
presence” (Psalm 140:13).

Keeping a spiritual song or hymn in our hearts draws us into a keener
awareness of God. The Holy Spirit can stir up a rich fragrance of praise
stemming out of a heart longing for more of Him. Praising God for
who He is every day increases our sensitivity to His presence.
We can get closer to God by walking in obedience and doing
what is right
“Maintain justice and do what is right, for my salvation is close at hand and
my righteousness will soon be revealed” (Isaiah 56:1).
“Maintain justice and do what is right, for my salvation is close at hand and
my righteousness will soon be revealed”
Doing what is right is easy until you are tempted to do what is wrong.
Each of us is convicted by the Holy Spirit when we attempt to have
our own way. When we resist the temptation to sin, we build up our
confidence in God and draw closer to Him.
We can get closer to God when we confess and repent of our
sins
“The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in
spirit” (Psalm 34:18).
Our confession and repentance of sin brings us into a more intimate
relationship with God. When we are gripped with grief over our
personal transgressions, our hearts yearn for reconciliation with our
Heavenly Father. There is grace and mercy when we fall before God
and seek His forgiveness.
We can get closer to God as we yearn for more of Him
“My soul yearns for you in the night; in the morning my spirit longs for
you” (Isaiah 26:9).
No believer grows in the Spirit without yearning for more of God.
Salvation was the beginning of experiencing the fullness of being
brought from darkness to light. As eternal beings bound for our
heavenly homes, we will never stop desiring more of Him even
throughout eternity.
God is closer than we think…
“Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance
that faith brings” (Hebrews 10:22).
The Lord longs to be in fellowship with His children. We spend many
of our days busy and flustered with many issues. However, the one
and most important impact of our lives is a growing, vibrant
relationship with God. Today is your day to abide in Christ so that He
will abide in you. Make your heart a more welcoming home for the
Lord today!
Highlights of Ebenezer’s activities for April.
April 3rd
Worship Service of Holy Communion
Bible Study and Prayer Meeting led by Sis. S. Pinedo
April 6th
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April 10
April 12th
April 16th
April 17th
Sale
April 24th
April 27th
April 30th

Worship Service of Praise led by LP. Y. Isidora-Gumbs
Church Board Meeting
Theological Conversation at 6.00 p.m.
Worship Service of Praise led by Men’s Fellowship & Soup
Worship Service in recognition of the work of the Prisons
King’s Birthday
Fundraising Fish Fry.

Fundraising Fish Fry.
The annual finger licking fundraising
fish fry will take place on Saturday
April 30th 2016 on the premises of
the Church from 12.00 to 2.30 p.m.
There will be a choice of Fish
(Dradu) with Tutu or Funchi or
Moro or Seasoned rice, fried
plantain, salad etc etc including a
soft drink. Price per ticket
Nafls.18.00. Come one, come all in
support of this worthy cause. The
funds generated will go towards our
s o c i a l p r o j e c t s w i t h i n t he
community and other operational
expenses.

Palm Sunday Worship and Praise at Ebenezer’s.
On Palm Sunday the Worship Service of praise was conducted by the
youth and was well attended. We take great pleasure in sharing with
you the contents of the Sermon brought by bro. Sharmond Martien,
titled: “Between Hosanna and Hallelujah”.
The question is frequently asked; Why combine the passion and the
palms?
First, it is in accord with historical tradition. Since at least the fourth
century, the focus on the first day of Holy Week, or Great Week, has
been the passion of Christ. After a palm processional, a Gospel passion
narrative has been read. Western churches have kept the first day of
Holy Week by concentrating on both the glory and the passion of
Christ, recalling both the passion and the palms.
Pastoral values result from combining the passion and the palms. Many
people simply do not attend worship on Good Friday. The result is
that, for them, there is a distortion in the story. A story that skips
from Jesus’ triumphal entry into Jerusalem to Jesus’ resurrection from
the dead evades the question. What happened in between? If we leap
from Palm Sunday’s “Hosannas” to Easter Day’s “Hallelujahs” we
overlook the pivotal (crucial) event of Christ’s suffering and death on
the cross. The journey to Jerusalem has the cross as its goal, and the
cross needs to be kept in sight even during the triumphal entry into
Jerusalem. Where the long tradition of reading the whole passion
narrative on Passion/Palm Sunday is appropriated, congregations have
found the value of hearing the entire passion story. …
The most important reason for combining the passion and the palms is
the relationship between the death and the resurrection of Jesus. To
understand the resurrection, we must contemplate the passion of
Jesus. Long, careful meditation upon the mystery of the cross must
precede the glorious message of Easter.
On the one hand, an oversimplified theology of glory can undervalue
death by implying that it is merely a stepping-stone on the path to
resurrection. Therefore, in order to experience resurrection, one
simply dies, and on dying will automatically ascend from the grave to
glory. On the other hand, an oversimplified theology of the cross can
overvalue death as a “work,” by implying that resurrection is merely a
consequence of the passion; therefore, if one suffers and dies for the
faith, one will have earned resurrection. Instead, the cross and
resurrection must be held together theologically. The extent to which
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we understand the resurrection of Jesus will be determined by our
understanding of his passion.
Thus, the palm procession with ringing Hosannas symbolically
foreshadows the Hallelujahs of God’s promised future when the risen
Jesus will lead his people into a new Jerusalem. Interwoven with such
liturgical experiences are the stories of the passion of Christ. Thus, the
eight-day week from Passion/Palm Sunday to Easter Day is framed by
resurrection and death on one side, and death and resurrection on the
other.
The need to affirm, as Holy Week begins, the inseparable relationship
between the death and the resurrection of Jesus is precisely the reason
the passion of Christ and the palms are linked together as Passion/Palm
Sunday.
A new Pastor for the Fort Church.
During the Service of Praise and Worship at the Fort Church on
March 20th 2016, Palm Sunday, the new Pastor for the Fort Church,
Reverend Leonard Peter Jan van Bruggen was officially welcomed and
inducted as Pastor of United Protestant Church of Curacao in the
presence of his family, invited dignitaries among others the Prime
Minister of Curacao the Honourable Dr. Bernard Whiteman, invited
guests, members of the Central Board, his colleague Pastors, members
of the local church board of the Fort Church and quite a number of
members, friends and acquaintances. Reverend P. van Bruggen will be
assigned to the Fort Church.
Words of welcome were offered by the local church board member,
Bro. Andre Lorier, Reverend Leander Warrren on behalf of the
Council of Churches of Curacao, the Ministry and the Ebenezer
Church.
The newly elected Chairman of the Board of the United Protestant
Church of Curacao, Bro. Ralph James offered words of welcome with
the topic: “Does Faith in God’s promises still apply today?”
The Chairman’s speech is printed in Dutch and English on page 12.-13

Margarita Elisah Hodge
The Miss Lee Foundation

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
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
Ds. P. van Bruggen
Berg Carmelweg 4
Tel: 6750129
E-mail: vijfbruggen@hotmail.com

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

747 7427
736 7108
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

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Wijknieuws Fortkerk
Bij de diensten
Op zondag 20 maart werden gemeente en predikant aan elkaar verbonden in een goed gevulde Fortkerk. De gemeente mocht zich verheugen in een aantal zeer geëerde gasten en genodigden waaronder de
Minister president Bernard Whiteman en de Vertegenwoordiger van
Nederland Henk Brons en daarnaast de afgevaardigden van de verschillende religieuze organisaties, kerken, scholen etc. Last but not least de
vele gemeenteleden van de VPG, de kerkenraad en de verschillende
vrijwilligers.
In elk geval mocht door de aanwezigheid van velen worden onderstreept dat de Fortkerk in alle elementen van het kerkelijk leven voluit
in de samenleving wil staan. Blijkbaar aarzelen de diverse overheidsorganen en maatschappelijke organisaties niet om betrokken te zijn bij de
kerk en belang te hebben bij haar rol in de maatschappij.
Tijdens de dienst kon niet vaak genoeg gezegd worden dat Christus in
Zijn roeping mensen er niet alleen op uit stuurt. Duidelijk werd dat in
de gehoorzaamheid aan het evangelie mensen elkaar ontmoeten, aanvullen en verrijken. Daarbij sluiten we niemand uit. Deze ontmoetingen
zijn vaak voorbereid en soms zijn ze spontaan, maar altijd weer vruchtbaar. Bovendien feestelijk. Een oproep om naar gaven en talenten aan
te sluiten heeft geklonken.
Blijdschap was er ook om de kids van de Kindernevendienst met hun
welkomsgeschenken en duidelijke aanwezigheid. Het kan niet vaak genoeg gezegd en geschreven worden dat ruimte moet zijn voor de groei
van hun geloof. Datzelfde geldt voor de jeugd en de jongeren waarvan
ik te vaak te horen krijg; “die zijn er toch niet”. Ze zijn er wel. Wellicht
niet altijd getrouw in de kerk maar ze hebben hun vragen, belevenissen
en gedachten. Een kerk geniet het voorrecht en de gunst van jongeren
als zij onderdeel mag zijn van hun netwerk en niet andersom. Daar
kunnen we samen aan werken.
Zieken
De vele gebeden binnen en buiten de gemeente voor onze zr. Anna
werden niet beschaamd. Goede berichten mocht Anna ontvangen op
de onderzoeken die werden gedaan. Nog altijd ervaart Anna de hinder
van de eerdere behandelingen maar we bidden toe dat de Here de komende tijd zal zegenen en verdergaand ten goede leiden.
Zeelandia/Tamarijn
Ik werd al aarzelend op de hoogte gebracht van de beide bijbelgesprekskringen. Ik neem mij vast en zeker voor aanwezig te gaan zijn en
sta open voor de verschillende verwachtingen. Ik hoop de senioren
binnenkort te gaan ontmoeten en zie erg uit naar hun verhalen.
Diaconale roeping
Een bezoekje aan de familie Hanco de Lijster (het was even zoeken)
bracht een frisse kijk op een onderdeel van het werk van de diaconie;
zondagmiddag was een uitdeel moment voor mensen die nood hadden

aan kleding of ander klein gerief. Het was goed om kennis te nemen en
persoonlijk mensen te ontmoeten. Dank voor de gastvrijheid. Later die
week was ik te gast bij een diaconie vergadering waar de verschillende
cheques werden overhandigd aan vooral bevlogen en betrokken mensen. Het viel mij op hoe met kleine middelen en soms in weerbarstige
omstandigheden werd omgezien naar de zwakke naaste. Over en weer
werd duidelijk hoe deze ontmoetingen ook bemoedigen. We mochten
delen van de zegen die we krijgen.
Kerkenraad
Een eerste ontmoeting en vergadering met de kerkenraad ligt al weer
achter ons. Het was vooral ontspannen en open om informeel met
elkaar van gedachten te wisselen hoe de nabije toekomst er uit zou
kunnen gaan zien. Enkele duidelijke afspraken konden worden gemaakt
waarmee we verder kunnen.
Bereikbaarheid
Omdat we nog veel bezig zijn/waren met de formele afhandeling van de
migratie, scholen, huisvesting etc. konden we niet altijd en overal bereikbaar zijn. In deze weken zal het ongetwijfeld rustiger gaan worden
en zijn we meer op onze post. Neemt u gerust en zonder aarzeling
contact op, bel of e-mail. En spreek mij maar aan na de dienst bij de
koffie.
Dank
Rest mij hier en nu, van harte onze dank neer te schrijven. Een zeer
turbulente tijd ligt achter ons van losmaken, afscheid nemen en bedenken; “waarom toch waren we aan dit avontuur begonnen”. Onze oude
gemeente liet ons met smart gaan. Toch vertrouwde ze ons toe aan
een gemeente waarvan zij wisten dat er een roep klonk; Kom over.
Dat neemt niet weg dat we best wel eens overmand worden door een
gevoel van heimwee en onzekerheid.
Toch is er reden om ons snel weer op te trekken en te zien op zoveel
lieve en hartelijke mensen die hun waardering en toewijding hebben
getoond bij onze komst naar Curaçao. We werden vooral warm verwelkomd op Hato met een boodschappentas vol lekkernijen, een
prachtig bloemstuk en een applaus met glimlach. We zijn geweldig
dankbaar en verwonderd dat God ons hier bracht en mensen op deze
wegen samenbracht. Dat gaf vertrouwen en vastheid. Van hier uit gaan
we verder, en vergeet niet; we hebben elkaar nodig. Samen naar een
mooie toekomst.
Ik dank onze broeder André welke lange tijd op afstand het gezicht
was van de Fortkerk. Voor zijn geloof en toewijding aan de zaak die
begonnen was. Een lang en zorgvuldig proces ligt achter ons waaraan
André leiding mocht geven. Dat deed hij op goede wijze, afhankelijk
van Hem die over zijn kerk waakt. Verder danken wij allen van de
voorbereidingscommissie en hoorcommissie voor het vertrouwen dat
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zij in ons wilde stellen en zich hebben willen inzetten voor onze overkomst, huisvesting en bevestiging.
Vanaf de Carmel (!) alle goeds en zegen,
Mede namens Jose en de boys,
ds. Peter van Bruggen

Persbericht
Zondag 20 maart jl. vond in een volle Fortkerk te Fort Amsterdam de
verbintenis- en intrededienst plaats van ds. L.P.J. van Bruggen. Met
een inspirerende en bevlogen preek over Palmpasen en
vooruitkijkend naar de Goede Week, maakte dominee Van Bruggen
een start in zijn nieuwe protestantse gemeente. De dienst werd
besloten met enkele toespraken waarna het buiten op het plein voor
de kerk tijd was voor felicitaties onder het genot van koffie, thee, fris
en lokale lekkernijen. Alle aanwezigen verlieten de kerk via de trap
'terug naar beneden', onder een haag van palmbladeren die hoog
gehouden werden door vele kinderen, uiteraard in het kader van
Palmpasen.
André Lorier
Voorzitter Beroepingscommissie
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Nieuws van de voorzitter
Met de wil elkaar bij te staan
Steunend op eigen kracht doch met de wil elkander bij te staan. Dat
zijn de woorden uitgesproken door Koningin Wilhelmina en deze
woorden zijn hierna het motto geworden van het Koninkrijk der
Nederlanden. Dit motto kunnen we weer terug vinden bij het
Autonomie monument aan de Fokkerweg.
Vooral dat laatste; met de wil elkander bij te staan, hebben de
kerkenraad en gemeente van de Fortkerk mogen ervaren gedurende
de afgelopen periode. Vanuit een oprechte wil bij velen om elkaar te
helpen waar mogelijk.
Bijna een jaar lang heeft onze gemeente zonder een vaste voorganger
en pastorale herder moeten draaien.
Dit was niet mogelijk geweest zonder die bijzondere hulp van iedereen
die een steentje heeft bijgedragen.
Bijzondere dank gaat uit naar Ds.Hans Vegh die gelijk klaarstond toen
een beroep op hem werd gedaan om als onze consulent op te treden.
Ds. Végh heeft dit jaar twee nieuwe dominee’s mogen inleiden bij de
VPG, een bijzondere gebeurtenis .
De gemeente is ook veel dank verschuldigd aan al die lieve mensen die
vol overtuiging meewerkten om de zondagse diensten mogelijk te
maken. Het was altijd weer even zoeken, meten en passen , maar
mede dankzij zoveel goede wil bij anderen om ons bij te staan, is het
gelukt om op de zondagen een voorganger voor de dienst te vinden.
Hiervoor is heel veel dank verschuldigd aan de volgende mensen die als
preeklezer hebben opgetreden gedurende de afgelopen periode:
Krijgsmacht Aalmoezenier Tom van Vilsteren, ds. Henk Hortensius en
ds. Martine Bakema, Zr. Yvonne Isidora – Gumbs, Zr. Ingrid Haakmat
en Brdrs Luuk van der Wolde en André Lorier en Harry Krafft
Walters.
Alsof er niets aan de hand was, werd in dezelfde tijd ook even de kerk
verbouwd. Geen vaste voorganger en nu ook geen kerkgebouw. Ook
dit bleek geen onoverwinnelijk probleem te zijn, want de Emma
gemeente stond gelijk klaar om te helpen. Onderdeel zijn van de Emma
kerk was een geweldige ervaring.
De kerkenraad en alle overige vrijwilligers die het reilen en zeilen bij
de Fortkerk mogelijk maken, hebben in goede harmonie en met veel
respect voor elkaar alles gegeven om deze bijzondere periode te
overbruggen. Ook dit was niet mogelijk geweest zonder de
medewerking, bemoediging en ondersteuning van iedereen. Voor de
aanhoudende deelname aan de diensten en overige programma’s door
onze trouwe kerkgangers en bezoekers zijn we dankbaar.
We zijn ook heel erg dankbaar dat ds. Peter van Bruggen en zijn gezin
gekozen hebben om naar Curaçao te komen. De Fortkerk en onze
gemeente heeft hiermee weer een vaste dominee en tijdens de preek
bij de intrede dienst werd the belang en de noodzaak om anderen ten
dienste te staan aangehaald. Zij het vanuit de overheid, de kerk of in
welk hoedanigheid dan ook, wij zijn hier om elkander bij te staan en
van dienst te zijn.
Volle aandacht voor onze jeugd, de toekomst en voortzetting van de
kerk krijgt ook een enorme ondersteuning met de komst van ds.
Mariëlle Berends-van Waardenberg. Ook aan ds. Berends-van
Waardenberg en haar gezin een masha masha danki.
Boven alles danken wij onze Heer God . Hij brengt ons bij elkaar, heeft
ons liefde hoop en geloof gegeven waarmee wij ook de meeste
uitdagende omstandigheden kunnen overwinnen.
De Verenigde Protestante Gemeente is wellicht qua aantal leden niet
de grootste kerkgemeenschap op Curaçao maar de wil elkander bij te
staan is wel heel erg groot.
Hensey Beaujon
Voorzitter A.I. Wijkkerken raad Fortkerk

Vervolg wijknieuws op pagina12
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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

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

690 8543
733 1609
516 7900

690 4665
522 0030
693 2612
767 5748

668 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk
We leven op het ogenblik in de tijd na Pasen. Het Klein Gloria kan
weer gezongen worden. Christus is opgestaan uit de dood. Het geeft
ons hoop en moed in een wereld, waarin de wanhoop met handen te
tasten is. Er is oorlog en geweld, honger en armoede, dood en ziekte.
Dit alles komt vaak ook tot uiting in de gebedsgroep en de gespreksgroepen die we hebben. Ik nodig u allen uit deze groepen te bezoeken.
Het versterkt de onderlinge band, maar het bouwt ook ons geloofsleven op.
De komende tijd zijn er de volgende activiteiten in de Emmakerk:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen en wel van 19.00 tot 20.00
uur in de consistorie. We bidden voor bovengenoemde onderwerpen.
Wat we bij God willen brengen mogen we bij God brengen. “Het gebed van een gelovige vermag veel”, zei de apostel Jacobus al.
Belijdeniscatechisatie
Elke dinsdag is er van 20.00 tot 21.00 uur belijdeniscatechisatie, eveneens in de consistorie. We bespreken de hoofdlijnen van het christelijk
geloof en we bereiden ons voor op het doen van de openbare geloofsbelijdenis.
Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen is er op donderdag Bijbelstudie. We zijn begonnen
met de bespreking van de Hebreeënbrief. De schrijver van deze brief
vergelijkt vooral het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar. We
komen bijeen in de consistorie van 19.30 tot 21.00 uur. De datum is: 14
april.
Gespreksgroep “Wat geloof ik?”
Eveneens eens in de 14 dagen komt de gespreksgroep “Wat geloof ik?”
bijeen. We komen op donderdag bijeen van 19.30 tot 21.00 uur. De
data zijn: 7 en 21 april.
Seniorenmorgen
Op 11 april is er weer een seniorenmorgen. We komen om 9.30 uur
bijeen in de consistorie. We ontmoeten God en elkaar. We lezen een
gedeelte uit de Bijbel en bespreken dat, we bidden en zingen.
Gespreksgroep “Onder de boom”
Op de donderdagen 28 april, 5 en12 mei is er weer een gespreksgroep
“Onder de boom” over allerhande losse onderwerpen. De avonden zijn
van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie.
U/jij bent van harte welkom bij al onze gespreksgroepen!
Ambtsdragersdag
Op 23 april is er van 9.00 tot 12.00 uur een ambtsdragersdag in de
Fortkerk. We zullen hier weer gaan spreken over onze jeugd. Hoe kun-

nen we hen bereiken? De morgen wordt geleid door ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg, onze jeugdpredikant.
Bij de diensten
Op 3 april a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. Brood en
wijn gaan rond om het kruisoffer van Christus te gedenken, om de liefde van God voor ogen te stellen, om de opstanding van Christus te vieren. De opgestane Heer nodigt ons immers aan de maaltijd.
Op 10 april a.s. is er een doopdienst. Chloë, dochtertje van Gregory en
Suniva Galarraga zal dan de doop ontvangen. Zij mag het teken ontvangen van Gods liefde, genade en vergeving.
Op 24 april a.s. is er een Gezin-School-Kerk-dienst met medewerking
van de leerlingen van de Dividivischool. Deze dienst wordt geleid door
onze nieuwe jeugdpredikant, ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg.
Zangdienst
Op 22 april a.s. is er weer een zangdienst. We zingen bekende liederen.
Liederen kunt u opgeven bij mij.
Onze zieken
Zr. Elly Lingstuyl lag enkele dagen in het Sehos. Gelukkig is ze nu weer
thuis.
Br. Theo Marion is weer thuis na behandeling in Colombia. Over drie
maanden vindt er een controle plaats. De berichten nu zijn positief.
Daar danken we God voor.
God zij met al onze zieken, thuis of in het ziekenhuis.
Welkom
Op 20 maart j.l. werd ds. Peter van Bruggen verbonden aan de VPG en
deed hij zijn intrede. Zijn werkterrein zal in het bijzonder de Fortkerkgemeente zijn. Ook vanuit de Emmakerk heten we hem en zijn gezin
van harte welkom op ons eiland en in de VPG. We hopen, dat zij zich
gauw zullen thuis voelen onder ons. Ook hopen we op een goede en
collegiale samenwerking. Het ga jullie goed op Curaçao! We wensen
jullie Gods zegen op jullie werk en verblijf hier.
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh

Overleden
Op 23 maart j.l. is op 82-jarige leeftijd overleden br. Erwin
Wong-loi-Sing. We condoleren zijn vrouw en kinderen hierbij van
harte.
In het volgende nummer van VPG-nieuws zult u een In Memoriam
aantreffen.
Ds. Hans Végh.
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Nieuws Jet
Liefde Geeft
Een groep ontdekkingsreizigers was vastgelopen op de bevroren vlakte
bij de Zuidpool. Het had hevig gesneeuwd en het was twijfelachtig of ze
op hun basis konden terugkeren. Hun voedselvoorraad was geslonken
en iedere man had nog maar een paar beschuiten in zijn knapzak. Die
nacht werd de groepsleider wakker van een zacht geluid. Hij opende
zijn ogen op een kier en zag dat zijn buurman heel voorzichtig zijn hand
uitstrekte naar de knapzak van de jongste van de groep. De leider
voelde zich geschokt. Hij wist dat ze allemaal vreselijke honger hadden,
maar waren ze zo diep gezonken dat ze elkaar bestalen?
Maar toen merkte hij dat de man een halve beschuit uit zijn eigen
knapzak haalde en die stilletjes stopte in die van de ander. De
groepsleider vertelde later; het was of er een vuur opvlamde in de
dodelijke koude van de Poolnacht. Opofferende liefde had die
besneeuwde tent gevuld met een warme gloed. Liefde geeft. De Here
Jezus had ons lief en heeft zich voor ons opgeofferd. Dat liet de Here
Jezus ons zien op Goede Vrijdag, hoe hij voor onze zonden stierf aan
het kruis. Zoals ds Hans Végh dat zei in zijn preek: Jezus was de
Offeraar en ook het offer. Niemand heeft groter liefde, dan dat hij zijn
leven inzet voor zijn vrienden, zijn naasten.

Karaoke zangers.
Kandidaten voor het zingen vóór de dienst?

Diensten
Op 28 februari werd Gianni Jair Maxim Scholsberg gedoopt.
Op 13 maart ging ds. Roelof Steenstra uit (Leiden NL) voor. En Fynn
Thomas Leo Jacques Domhoff werd gedoopt. De Emmakerk was weer
ouderwets vol. Er waren vrienden van de dominee, onze leden van de
Emmakerk en vrienden en familie van fam Domhoff in de Dienst.
Altijd fijn zo’n volle kerk, we zingen en loven de Heer samen, dan voel
je dat je gemeente bent.
Bon bini / Hartelijk welkom!!
De dienst van 20 maart in de Fortkerk was de intrededienst van ds.
P.van Bruggen, de nieuwe predikant van de Fortkerk. ds. P. van Bruggen
en gezin, van harte welkom op ons dushi Kòrsou.
Van harte wensen wij u fijne, vruchtbare jaren toe in uw gemeente.
Fortkerkgemeente, masha masha pabien met jullie nieuwe predikant!!

De doop van Gianni Jair Maxim Scholsberg.

Jongelui
De Paasvakantie is er al bijna. Als het goed is, zijn de cijfers al klaar.
Hoe zien jouw cijfers eruit? Kan je ermee slagen of overgaan? Je kan er
nog wat aan doen hoor; Eerst de Paasvakantie en dan heb je nog één
kans om je cijfers nog mooier te maken of om voldoendes ervan te
maken, Prettige Paasvakantie allemaal!
Aktiviteit
Op zaterdag 13 februari hadden wij een zeer leuke aktiviteit en ik wil u
dat niet onthouden. We hadden voor het eerst een Potluck middag.
Dwz. iedereen kon z’n eigen specialiteit klaarmaken en meenemen. Dat
heeft men ook gedaan. De aanvangstijd was half 5. Om 6uur stond er
een rijk gevulde tafel klaar met lekkere hapjes, soep, salade, een soort
buffet. Iedereen mocht zelf een maaltijd opscheppen. Wat een luxe, wat
een gevarieerde maaltijd.
Daarnaast hadden we Karaoke, ook zeer gevarieerd. Van het liedje
“Weet je, dat je een parel bent”, André Hazes tot Rancheras aan toe;
zo gevarieerd. Er werd goed voor- en meegezongen. Alles bij elkaar een
zeer geslaagde aktiviteit.
Steuntje
Heer, zegen ons, dat wij een bron van zegen zijn;
Heer, zegen ons, dat wij elkaar bemoedigen.
O God, zegen ons, om de ander tot zegen te zijn, tot in eeuwigheid.
Warme groeten,
namens de Wijkkerkenraad
Jet Baank.

De doop van Fynn Thomas Leo Jacques Domhoff.

Onze jeugd verzorgde op de tweede zondag van de maand weer het zingen
vóór de dienst en de schriftlezingen.
De foto is gemaakt tijdens het zingen van “You raise me up”.
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Vervolg wijknieuws Fortkerk
MASHA DANKI Y DIOS BENDISHONABO
Op 14 maart was het de laatste keer dat Br.André Lorier als
kerkvoogd deelnam aan de kerkenraad vergadering van de Fortkerk
gemeente.
André en Diana gaan zich voorbereiden op andere uitdagingen en
zullen tot onze grote spijt binnenkort Curacao verlaten.
Als kerkvoogd en als mede kerkenraadslid was André een stuwende
motor achter vele zeer positieve ontwikkelingen binnen de VPG en bij
de Fortkerk gemeente.
Voorzitter van de restaurantie commissie Fortkerk,beroepings
commissie bij het zoeken naar twee nieuwe dominee’s voor onze VPG,
en een ware collega kerkenraadslid die veel binnen de kerk
organiseerde en absoluut mogelijk maakte.
Onze Fortkerk gemeente is André en Diana veel dank veschuldigd
voor hun tijd en grote inzet en wensen hen heel erg veel success en
Godszegen toe bij de volgende uitdaging.

Wijkkerkenraad Fortkerk, ambtsdragers verbonden aan de VPG,
Broeders en Zusters in Christus, dames en heren.
Een hele goede morgen op deze mooie Palmzondag.
Voor mij is het een waar genoegen om namens de Centrale
Kerkenraad (CK) van de Verenigde Protestantse Gemeente Curacao
(VPG) als zijnde mijn eerste publieke optreden in mijn hoedanigheid als
Preses, het woord te mogen voeren in deze prachtig gerestaureerde
Fortkerk en wel ter gelegenheid van de Verbintenis- en Intrededienst
van ds. Peter van Bruggen als de nieuwe predikant van de VPG en
verbonden aan de wijk Fortkerk.
De CK van de VPG heet U Dominee van Bruggen en uw gezin Bon Bini
op onze Dushi Korsou. Wij zijn ervan overtuigd dat u en uw gezin uw
verblijf hier op ons eiland als zeer warm zullen ervaren, zowel in
figuurlijke en soms zelfs in letterlijke zin.
Ons weer vertoont af en toe gelijkenissen met het Nederlands weer
en als dit het geval is dan beschouwen wij dit verschijnsel als een teken
van onze verbondenheid met het Koninkrijk. Een ding kan ik u alvast
verklappen: aan culturele diversiteit, waaronder meertaligheid, is er
beslist geen tekort in onze Curaçaose Protestantse Gemeente.
Maar laat ik mij meteen haasten om u gerust te stellen dat dit niet, om
in Bijbelse termen te spreken, leidt tot Babylonische spraakverwarring
binnen onze Gemeente. Het zal dus echt allemaal reuze meevallen. Het
is juist deze culturele diversiteit die de VPG kenmerkt als een echte
Eenheid in Verscheidenheid.
Dominee van Bruggen, U aanvaard uw ambt in onze Gemeente juist op
een moment dat Curacao zich voor grote uitdagingen geplaatst ziet.
Diverse sociaal maatschappelijke vraagstukken komen op ons af en
vragen allemaal onze onverdeelde aandacht. De lokale media belicht
vrijwel dagelijks deze vraagstukken die ons bezig houden.
In de loop van uw verblijf hier op ons eiland zal u ongetwijfeld ook
hiermee geconfronteerd worden. Sommige van deze vraagstukken
lijken gezien hun proporties en complexiteit als onoverkomelijk.

Br. André Lorier, vertrekkend kerkvoogd van de Fortkerk.

Een veel gehoord gevleugelde uitdrukking op Curacao is dat de
uitdagingen waarmee onze samenleving te maken heeft alleen op te
lossen zijn als wij allen bereid zijn om deze collectief aan te pakken.
Met andere woorden, sociale partners kunnen en mogen niet langs de
lijn blijven staan, maar hebben in deze de verantwoordelijkheid om in
gezamenlijkheid en in goed overleg een bijdrage te leveren aan het
oplossen dan wel het mitigeren van de uitdagingen welke van invloed
zijn op de kwaliteit van het leven op dit eiland.

Toespraak Preses van de Verenigde Protestantse Gemeente
van Curacao (VPG)
Br. Ralph L. James
Ter gelegenheid van de Verbintenis- en Intrededienst van
Ds. L.P.J. van Bruggen
20 maart 2016 Fortkerk, Fort Amsterdam, Willemstad,
Curacao
Thema Toespraak van de Preses:
“Is Geloof in GOD’S Beloftes nog van toepassing in deze tijd?”
Zijne Excellentie de Minister President van Curacao, Dr. Bernard
Whiteman, Vertegenwoordiger van Nederland op Aruba, Curacao
en St-Maarten, de heer Henk Brons, Reverend Leander Warren,
Chairman of the Curacao Council of Churches, Leden van de

Ook als een Kerk mogen wij ons niet afzijdig houden en onverschillig
staan tegenover de samenleving waarin wij ons bevinden, anders
schieten wij tekort in onze Missie om barmhartigheid te tonen m.n. ten
aanzien van het welzijn van de zwakkeren in onze samenleving.
Als VPG geloven wij dat wij, staande midden in onze Curaçaose
samenleving, niet alleen op moeten komen voor de zorg voor onze
leden, maar dat wij ons voor het hele eiland moeten inzetten. Dit doen
wij door als zelfstandige organisatie maar ook in samenwerking met
andere o.a. kerkelijke organisaties, in het bijzonder de Raad van
Kerken, oplossingen aan te dragen voor diverse sociaal
maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan.
Hierbij is steeds de insteek van de VPG onze Protestantse Christelijke
traditie, welke belijdt wordt in onze drie wijkgemeentes, te weten de
Emmakerk, the Ebenezer Church en hier in de Fortkerk.
Een van de bindende factoren binnen de VPG is het Geloof in één
GOD als Schepper van Hemel en Aarde en het aanvaarden van Jezus
Christus als DE enige Weg naar de GOD van Abraham, Isaac en Jacob.
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United Protestant Church of Curacao, Brothers and Sisters in
Christ, ladies and gentlemen.
A very good morning to everyone on this beautiful Palm Sunday.
For me it is a real pleasure, to be able to speak at my first public
appearance in my capacity as Preses on behalf of the Central Church
Board of the United Protestant Church of Curacao (UPC) in this
beautifully restored Fort Church and to do so during the Induction
Service of Rev. Peter van Bruggen as the new Pastor of the UPC and
assigned to the Fort Church.

Br. Ralph James tijdens zijn toespraak in de Fortkerk

The UPC bids you, Reverend van Bruggen and your family, a well
meant Bon Bini to our Dushi Korsou. We are confident that you and
your family during your stay here will experience the warmth of our
people on this beautiful island.

Jezus zegt zelf in Johannes 14 vers 6: Jezus zei: “Ik ben de weg, de
waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan
door mij.”

Our weather occasionally displays similarities with the Dutch weather.
When this occurs we consider this as a sign of our allegiance to the
Kingdom.

Het is juist dit Geloof in GOD en in Zijn Zoon die ons steeds
versterkt en vult met de hoop dat de uitdagingen waarmee wij op
Curacao te maken hebben op te lossen zijn.

One thing I can tell you already: there is no shortage of cultural
diversity, including multilingualism, in our Curaçao Protestant
Community. But let me immediately hasten to reassure you that this
does not, to speak in biblical terms, lead to Babylonian confusion in
our Church.
It is precisely this cultural diversity that characterizes the UPC as a real
Unity in Diversity. Rev. Van Bruggen, you are starting your tenure
within the UPC just at a time when our island is facing major
challenges.
Various social economic issues surround us, all of which require our
undivided attention. These are highlighted almost daily in our local
media.

Dat een aantal problemen waar wij op dit eiland voor staan vergeleken
kunnen worden met het beklimmen van de allerhoogste bergen op
deze aarde is zeker waar, maar GOD’S WOORD, welke niet aan
tijdsverandering onderhevig is, zegt ons dat GOD ons voldoende
toegerust heeft om zonder angst en met gezond verstand deze
problemen aan te kunnen.
In 2 Timotheus Hoofdstuk 1 vers 7 lezen we hierover “ Want God heeft
ons niet een geest van vrees gegeven, maar een geest van kracht, liefde, en
zelfbeheersing.”
Geloof alleen in de kracht waar wij over beschikken is onvoldoende
om onze problemen op te lossen. In de Bijbel lezen we hierover in
Jacobus Hoofdstuk 2 vers 26: "Als het lichaam niet meer ademt
is het dood. Zo is het ook met Het Geloof, als het niet in praktijk
wordt gebracht is het een dood geloof."

During your stay here on our island you will undoubtedly be
confronted with some of these issues of a couple of might seem, given
their proportions and complexity, as being insurmountable. A frequent
heard expression on Curacao is that the challenges facing our society
can only be solved if we all are willing to tackle these collectively.

Als VPG blijven wij dan ook niet alleen Geloven, maar waar mogelijk
met anderen, zullen wij ons daadwerkelijk blijven inzetten voor een
goede toekomst voor allen die op dit eiland wonen en werken en die
dit eiland oprecht een warm hart toedragen.

In other words, social partners can and must not remain on the side
lines, but should assume their responsibility to jointly and in close
consultation with each other contribute to solving or mitigating the
challenges which affect the quality of life on this island.

Dominee van Brugge aan U mede de taak om ons als VPG hierbij te
helpen. Moge God Almachtig u in deze bijstaan en Zegenen als de
nieuwe voorganger van de Wijkgemeente van de Fortkerk.

As a Church we cannot be indifferent to the society in which we find
ourselves, otherwise we will fail in our Mission to show compassion
with the plight of the less privileged members in our society.
As UPC we believe that standing in the middle of our Curaçao society,
we should not only represent the interests of our members, but we
that must also continue to address issues of national interests for the
whole island.

Rumannan den Kristu, Mi ta spera ku nos tur lo sali despues di
Sirbishi aki ku un Fe mas profundo ku e DIOS di ayera i mayan ta
trahando den nos fabor awe tambe. Pasa un dushi mainta & Sea
Bendishoná.
Bros. & Sisters in Christ, I hope that this Service will have inspired
you and enhanced your Faith in the GOD of Yesterday Who is still
fully at work for us Today and Who will also be doing the same
for us Tomorrow. Have a great morning & Be Blessed.

We do this as an independent organization, but also in cooperation
with other, amongst others Church organizations, especially the
Council of Churches, whereby we discuss and present solutions for
various social economic challenges we face on our island.

The English translation of Bro. Ralph James’ speech is printed on special
request of the Chairman of the Ebenezer Church Board.

Our approach when addressing matters which affect the lives of the
people on this island is always based upon our Protestant Christian
tradition, which we profess in our three district Churches, namely the
Emma Church, the Ebenezer Church, and here in the Fort Church.

His Excellency Prime Minister of Curacao, Dr. Bernard
Whiteman, Representative of the Netherlands in Aruba, Curacao
and St Maarten, Mr. Henk Brons, Reverend Leander Warren,
Chairman of the Curacao Council of Churches, members of the
Local Church Board of the Fort Church, officials attached to the

One of the unifying factors within the UPC is the Faith in one God as
the Creator of Heaven and Earth and the acceptance of Jesus Christ as
the only way to the God of Abraham, Isaac and Jacob. It is this Faith in
God and in His Son which always strengthens and fills us with the hope
that the challenges we have to face can be solved.
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A number of problems which we encounter on this island can be
compared to climbing the highest mountains on earth. We can allow
this to produce fear and worry, or we can use this as an opportunity to
produce energy, imagination, and growth in our Faith.
As Christians we know that GOD'S WORD, which is not subject to
changes in time, tells us that God has so equipped us that we have no
need to face our challenges with fear but that we should always walk by
Faith and not by sight.

Sidorak says, however, there is new idolatry “as we now worship the
power we have to destroy creation much more than we worship the
God of creation”.

In 2nd Timothy chapter 1 verse 7, we read "For God has not given us
a spirit of fear, but a spirit of power, love and a sound mind."

“What was done cannot be undone. However, the first victims of the
atomic age on August 6 and August 9 seventy years ago, the people of
Hiroshima and Nagasaki, will not have died in vain, if nuclear weapons
are never used again.”

Having Faith alone is not sufficient to effectively deal with the
challenges we face in our personal lives or the problems we encounter
as a country. Faith must be continually activitated and transformed into
action.
We read in James Chapter 2 verse 17 “Thus also faith by itself, if it
does not have works, is dead.”
Therefore as we as UPC continue to spread God’s Word in Faith,
enriching people’s lives spiritually, we also, where possible with others,
remain committed to actively work towards a better future for all who
live and make their living on Curacao and who genuinely care about the
welfare of everyone on this island.

“We bow down and worship weapons of mass destruction and the
source of their power, nuclear energy,” he notes.
As Sidorak flew from the Land of the Rising Sun back to the United
States in 2015, he reflected on the pilgrimage.

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

HIV still pose uncomfortable
questions for the churches—

Reverend van Bruggen, you have the task to help us to continue
working towards achieving this mission. May God Almighty Bless and
assist you in your duties as the new pastor of the UPC and associated
with the Fort Church.
Rumannan den Kristu, nos ta den e temporada di Kuaresma. Mi
ta spera ku nos tur lo sali despues di e Sirbishi aki ku un Fe mas
profundo, sabiendo ku e DIOS di ayera i mayan awe tambe ta
trahando den nos fabor. Pasa un dushi mainta & Sea Bendishoná.
Brothers & Sisters in Christ, as we continue to journey through
this Lent Season, I sincerely hope that this Service will have
inspired you and enhanced your Faith in the God of Yesterday
Who's still fully at work for us today and Who will be doing the
same for us tomorrow. Have a great morning and Be Blessed.
Continued from page 5
“A member of a local church I served recounted his duties during the
Second World War which included flying the cover squadron escort
missions over Hiroshima and Nagasaki,” in August 1945 shortly after
the bombings.
“He was the pilot of the plane assigned to document the destruction of
the two Japanese cities,” said Sidorak elaborating on the only two
instances of cities having atomic bombs dropped on them.
“The primary reason for our pilgrimage to Japan was to address our
contemporary nuclear predicament both in terms of weaponry and
energy,” explained Sidorak.
The world needs to move forward on this issue, he says.
The visit to Japan involved “visiting the wounds,” and visiting “locations
of ugly violence and injustices.”
At least three locations came to mind as the pilgrims arrived in Japan Hiroshima, Nagasaki and Fukushima (which was ravaged by a massive
earthquake, tsunami and nuclear disaster in March 2011).
Many Christians today believe idolatry to be a thing of their pagan past.

17 March 2016
Almost forty years after the advent of HIV and AIDS, people
around the world living with HIV still endure assaults on their
dignity and basic human rights—from stigma and
discrimination to denial of legal protection and even medical
care.
Bringing together people living with, working with, researching, or
personally affected by HIV or AIDS, a new volume developed by the
World Council of Churches - Ecumenical Advocacy Alliance (WCCEAA) and its global partners draws directly from on-the-ground
experiences of frontline actors in the churches and agencies.
In a session at the Ecumenical Centre, the volume was introduced last
week by an expert panel, including co-editor Gillian Paterson of
Heythrop College, University of London; World YWCA programme
manager for sexual and reproductive health Hendrica Okondo; the
UNAIDS liaison with faith-based organizations Sally Smith; and
contributor JP Mokgethi-Heath of the Church of Sweden.
A major task of the volume, panelists explained, is bridging the
sometimes conflicting languages of human rights—the standard
framework of international and civil-society agencies--and the more
religious framework of human dignity rooted in the image of God, a
notion deeply held by Christian churches.
To be continued on page 15
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Centrale Kerkenraad

God is dezelfde als gisteren, vandaag en van morgen. Dus ook Zijn
beloftes van gisteren zijn van toepassing op vandaag en morgen. De
beloftes uit God’s Woord gelden vandaag de dag ook nog voor
Curacao en de mensen die op dit prachtig eiland wonen.

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

Hopelijk hebben wij tijdens de afgelopen Vastentijd en de
daaropvolgende Pasen onze aandacht kunnen vestigen op het lijden, de
dood en vooral de Opstanding van Jezus Christus en daarbij
hernieuwde hoop kunnen putten uit God’s tijdloze Woord welke ons
in staat stelt ons gezamenlijk blijvend in te zetten voor een goede
toekomst voor ons allemaal op dit eiland.

ralph.james.meo@gmail.com
krijniewout@hotmail.com
destanisbeth@yahoo.com
faridadcgomez@hotmail.com

523 9111
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 onze preses
Br. Ralph James
Op 7 zondag februari jl. werd ik tijdens een Bevestigingsdienst in de
Ebenezer Church tot ouderling met speciale opdracht en tevens als
preses bevestigd van de Verenigde Protestantse Gemeente Curacao
(VPG). Het is voor mij een hele eer om vanuit deze bijzondere positie
de Heer te mogen dienen in de Protestants Christelijke Gemeente hier
op Curacao.
Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan de Wijkkerkenraad van de
Ebenezer Church voor het voordragen van mijn kandidatuur. Een
woord van dank gaat ook uit naar alle leden van de Centrale
Kerkenraad van de VPG voor het in mij gestelde vertrouwen om als
preses leiding te mogen geven aan dit orgaan van de VPG. Ik hoop
vanuit het beginsel van dienende leider invulling te kunnen geven aan de
functie van preses.
Ik kan het niet nalaten om mijn voorganger Br. Hanco de Lijster
hartelijk te bedanken voor zijn onvermoeibare inzet als preses
gedurende de afgelopen jaren. Ik ben hem zeer dankbaar voor onze
inspirerende gesprekken.

Ik wens u allen en uw geliefden het allerbeste toe in de komende tijd.
Be Blessed.
Continued from page 14
Paterson welcomed people to “the conversation” acknowledging that
this dialogue is often difficult for people to hold because of fear,
ignorance, associations with sin, and criminalization of many of those
particularly vulnerable to HIV.
“We knew that if we were to do this job properly we would need first
to understand what was going on and then to hear the different voices
with respect,” said Paterson. “Which means that, if we have succeeded
in what we’ve tried to do, you will not agree with everything that’s said
here. What you can hope for, though, is that you will gain some
understanding of why it is being said.”
The 23 contributors’ insights and reflections--always lively, sometimes
uncomfortable, often deeply moving—search for common ground in
combatting HIV.
The volume broaches the truly tough questions faced by those with
HIV and those who work directly or programmatically with them. It
offers strong, substantive discussions of the meaning of human rights,
its relation to the more religious language of church traditions, the
contextual wisdom of key populations most at risk for HIV, and best
practices and theological reflection of Christian churches.

Mijn eerste publieke optreden als preses vond plaats op zondag 20
maart jl. in de Fort Kerk tijdens de Verbintenis- en Intrededienst voor
Ds. Peter van Bruggen als predikant verbonden aan de VPG. Het was
voor mij een waar genoegen om deze bijzondere Dienst te mogen
meemaken en ook kennis te maken met onze nieuwe predikant.
Namens de Centrale Kerkenraad van de VPG heet ik Ds. van Bruggen
en zijn gezin Bon Bini in onze Curaçaose Protestantse Gemeente en op
onze Dushi Korsou. Wij feliciteren de Wijkgemeente Fort Kerk van
harte met het aantreden van hun nieuwe predikant ruim een jaar na
het vertrek van Ds. Lolkema.
Als nieuwe preses ben ik mij er terdege van bewust dat er een
uitdagingen zijn welke de aandacht van ons behoeven en die aangepakt
moeten worden, waarbij ook de actieve betrokkenheid van ons als
VPG gewenst en zelfs noodzakelijk is. In dit alles zullen wij ons moeten
blijven richten op Jezus Christus als onze Heer en Verlosser en zullen
wij ons niet moeten laten afschrikken door de soms als onoplosbaar
lijkende problemen waar wij voor staan.

“This book brings together the issues and insights that have been
raised since the EAA intentionally began these conversations in 2011,”
says Manoj Kurian, WCC-EAA coordinator. “By combining personal
experience, historical and practical background, and theological
insights, we hope the publication can help individuals and groups find
the words and the space to talk together, and find common ways
forward because AIDS is not over yet, and will not be until stigma and
discrimination is overcome.”

In Matthëus 14:28-31 lezen we dat Petrus op het water kon blijven
lopen zolang hij zijn blik fixeerde op Jezus. Op het moment dat hij
afgeschrikt werd door de hoge golven om hem heen, begon hij juist
daarin weg te zakken. Let wel, door op het water te lopen richting
Jezus bewoog Petrus. Hij was in actie. Zijn Geloof was geactiveerd.
Hieruit leren wij dat zolang wij in ons leven ons actief blijven richten
op Jezus en God’s beloftes, wij niet zullen wegzakken in onze
problemen.

Dignity, Freedom, and Grace: Christian Perspectives on HIV, AIDS, and
Human Rights, edited by Gillian Paterson and Callie Long will be
available later this month from bookstores and from WCC
Publications’ distributors in North America (isbs.com) and UK/Europe
(albanbooks.com), as well as online retailers.
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)

The Ecumenical Advocacy Alliance, an initiative of the World Council
of Churches, is a global network of churches and related organizations
committed to campaigning together on common concerns for justice
and human dignity. Current campaign issues are HIV and AIDS, food
security, and sustainable agriculture.
Development of the project and the volume was supported by the
Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) and
UNAIDS, along with the World Council of Churches.
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Diakonie

Nieuws van de Jeugdpredikant

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

tel: 767 5748
tel: 522 0030
tel: 540 0865
tel: 511 8405

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

Iedere maand wordt er door de VPG, meestal op de derde zondag van
de maand, bij de uitgang van de kerkdiensten gecollecteerd voor een
instelling die wij financieel willen steunen. In april gebeurt dat op 17
april voor “The Gideons”. In het onderstaande artikel, dat ons werd
toegezonden door D’arcy Lopes, leest u in het kort wie zij zijn.
The Gideons International
Three businessmen in July 1988 started the Gideons in Wisconsin,
USA.
The headquarters are now located in Nashville, Tennissee.
The Gideons is an organization of business and professional men, who
yearn to
a) Win lost souls for Christ through personal witnessing
b) Place bibles primarily in hotels, hospitals, schools and prisons
To date, over 2 billion bibles have been distributed in 200 countries in
more than 90 languages.
The Curaçao Camp consists of 15 men and auxiliaries (their wives),
who comply with the objectives of the ministry.
They work closely with the Christian churches and their pastors, who
they pray for during their weekly prayer meeting.
The local Camp needs more members to make the work lighter and
enable them to even do more (medical offices, apartments etc.). The
camp membership takes care of running the camp.
Every guilder offered goes to printing bibles !
Prayer is used as the fuel to keep the engine running to do the work,
under the guidance of the Holy Spirit.
Please pray for open doors to remain open and for closed doors to be
opened.
D’arcy Lopes.
Geef op 17 april met een gul hart.
Uitzoekmiddag
Onze Diaconie krijgt regelmatig tweede handsartikelen, die nog zeer
goed te gebruiken zijn. Eén keer per maand nodigen wij medemensen
uit voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om nieuw te kopen. Zij
kunnen dan langskomen en uitzoeken of wij iets hebben ontvangen dat
zij nog goed kunnen gebruiken en gratis mee kunnen nemen.
Zondag 20 maart hebben wij weer verschillende mensen blij kunnen
maken.
Wij willen van deze plaats alle gulle gevers van harte bedanken. Blijf ons
aub helpen om helpers te zijn.
Er is vooral vraag naar kleren en schoeisel, maar ook keukengerei,
bestek, servies en speelgoed is welkom. Soms is er ook vraag naar
tweede handsmeubels en witgoed.
Heeft u iets weg te geven bel dan gerust naar 510-4753.
Namens de Diaconie,
Hanco de Lijster.

Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
Adres: Seroe Bottelier 29
Tel.: 674-0111
E-mail: mariellevanwaardenberg@gmail.com
Inmiddels begin ik al aardig mijn weg te vinden op het eiland en heb ik
al veel mensen ontmoet. Op vrijdag 26 februari was er een ‘meet and
greet’ met de jeugd van de Emmakerk. We hebben samen gegeten,
kennis gemaakt en spelletjes gedaan. Zo ben ik ook ingewijd in de
Curaçaose manier van domino spelen, dat je je stenen in de hand
houdt, strategisch moet denken en de stenen hard tegen elkaar moet
slaan, leuk!
De Jeugdraad heeft inmiddels enkele activiteiten gepland: op 25
april a.s. is er Baaidag en gaan we met zijn allen naar Daaibooi. In de
ochtend doen we bijbelstudie, in de middag is er tijd voor spelletjes en
zwemmen. Als het goed is heeft de jeugd van de drie VPG-kerken
inmiddels een uitnodiging ontvangen. Ik hoop dat jullie allemaal komen
en dat ik dan verder met jullie kan kennismaken, ik heb er veel zin in
en ik hoop jullie ook! We willen ook weer een Church Camp houden
in de zomervakantie, in Brakkeput, de datum staat gepland op 14 - 17
juli, dan kunnen jullie dit alvast in je agenda zetten. Tot slot hebben we
drie VPG-jeugddiensten gepland dit jaar. De eerste is in de Emmakerk,
op 12 juni. Op 4 september zijn we te gast in de Fortkerk en op 13
november in de Ebenezer Church. De Jeugdraad denkt na over andere
activiteiten voor de jeugd en hoe we onze jeugd betrokken kunnen
houden bij de kerk. De ambtsdragersdag op 23 april a.s. staat in het
teken van jeugd en kerk. Er zal een follow-up gehouden worden van de
aanbevelingen die in november zijn gedaan.
In de afgelopen twee maanden ben ik regelmatig voorgegaan in
de Fortkerk, nu collega ds. van Bruggen is bevestigd als predikant van
de Fortkerk zal dat niet meer nodig zijn en zal ik zo af en toe eens
voorgaan in de Fortkerk. Inmiddels heb ik ook mijn eerste radiopreek
gehouden voor radio Semiya, een leuke ervaring! Op het moment van
schrijven ( als u/jullie dit lezen is Pasen al geweest) ben ik bezig met de
paasvieringen op twee van onze VPCO-scholen. Op 22 maart viert de
Marnixschool FO haar paasviering in de Emmakerk en op 23 maart het
Marnixcollege. In deze vieringen zal ik een ‘kinderpreekje’ en een
‘jongerenpreek’ houden. Als laatste in een rij van activiteiten moet ik
nog noemen dat op 24 april in de Emmakerk een School-KerkGezinsdienst gevierd zal worden met de DiviDivischool. Een mooie
traditie die door collega ds. Vegh is opgestart en die ik nu van hem zal
overnemen.
Op 1 april (geen grapje) krijgen we de sleutel van ons nieuwe
huis in Bottelier, ons nieuwe adres wordt: Seru Bottelier 29. De vorige
keer was ik mijn mailadres vergeten te vermelden, dus bij deze:
mariellevanwaardenberg@gmail.com.
Pasen
Lieve God,
Als wij ’s morgens wakker worden
rekken we ons uit
en staan we op
om aan een nieuwe dag te beginnen.
Als wij ons brood gegeten hebben
danken wij u
en staan we op
om te gaan werken of te spelen.
Hartelijke groet,
Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg

Als we buiten vallen
drogen we onze tranen
en staan we op
om het opnieuw te proberen.
Opstaan is een nieuw begin.
Dank u wel
voor elk nieuw begin.
Amen.
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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.

