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EVANGELISÁ ta TESTIGUÁ

Mei 2016

Bro. D’arcy Lopes

Si un iglesia ke krese, e por bai den publisidat ku
anunsionan atraktivo, enkurashá su miembronan pa
trese amigu i/of bisiña, presentá proyektonan ku ta
hala atenshon i tur otro manera di mundu.
Pero siendo un iglesia, e promé kos ku mester hasi
ta habri Beibel, tòg.
Beibel no ta papia di miembro di iglesia, pero ta
pone énfasis riba kreyente ku ta bira parti di e
kurpa di Kristu. Ta buska mas miembro (pagadó) pa
kubri gastunan di e iglesia (òf mas). Sinembargo, e
kreyente lo yuda sostené i engrandesé e Reino di
Dios.
Un iglesia NO mester ta konosí pa su kantidat di asiento,
pero pa su kapasidat pa ekipá
hende pa bai testiguá !
Den korte nos ta topa hues,
prokurador, abogado defensor, akusado i TESTIGU. E
tarea di un testigu ta pa
papia bèrdat. Tin hopi mentira, pero un bèrdat. Den
Echonan 1:8 a duna e enkargo pa testiguá te na fin di
mundu, pues iglesianan mester hasi esei un prioridat.
Evangelisá ta Testiguá !
Testiguá di e Bon Notisia.
E Bon Notisia ta e Bèrdat ku ta Kristu Hesus.
Mas nos sa di Kristu Hesus, mas kos nos por/ke
konta di djE. Ora nos eksperensiá algu tremendo,
nos no ta kapas pa keda ketu. Ora bo enamorá bo
ke konta tur hende, tòg ? Stimashon pa Kristu Hesus ta mas grandi ainda. Pues e konosementu ta
primordial.
Huntu ku esei ta bini e manera ku e testigu ta biba.
Un testigu mester tin kredebilidat. Esun ku ta papia
e bèrdat di Kristu Hesus mester biba e bèrdat ei pa
otro kere loke e ta papia. Bo no por bisa no hòrta
anto bo mes ta hòrta bai gol.
Bo no por stima Kristu anto hasi kos fo’i sla.
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Ken por tin miedu di papia e bèrdat? Apostelnan a
muri pa e bèrdat. Si Kristu a muri pa nos, nos no por
tin miedu pa muri p’E. E kos mas grandi ku un hende
por hasi ta muri pa un amigu.
Muchu iglesia ta luchando pa sobreviví, pasó nan falta
e forsa di Spiritu Santu pa dirihí nan.
Echonan 1:8 ta splika ku mester warda e poder di
Spiritu Santu promé ku bira testigu, pues tantu bal
testiguá sin e forsa ei. Un aparato eléktriko no por
funshoná si no hink’é den koriente. Un iglesia sin e
poder di Spiritu Santu ta muri, maske want’é na bida
artifisialmente.
Kreyentenan mester bini
huntu pa yama Dios danki i
selebrá e echo ku nan ta
salbá. Ta e ambiente aki ta
bira parti di e atrakshon di e
grupo. Nan alegria lo ta kontagioso. Nan kresementu lo
dupliká i despues e lo kuadratá. Pasó, 1 lo bira 2, 2 lo
bira 4, 4 lo bira 16 ets.
Si Mateo 28 ta e instrukshon,
Echonan 1 ta e ehekushon.
Si biramentu di miembro di
un iglesia ta na promé lugá, e persona ta konsentrá
riba loke e por benefisia di dje komo miembro. Si
bira kreyente pa testiguá ta mas importante, e persona lo ta mas interesá pa sa, ku kiko e por yuda.
Un iglesia mester evitá di bira un instituto. Un instituto ta bira un monster ku ta bai protehá su mes.
Hirargia ta bai hunga un rol pisá. Sèn ta haña demasiado importansia i e motibu básiko ku a kuminsá
kun’é ta bai pèrdí. Poder ta bai korumpí mente di
esnan na kabes eventualmente.
Lo traha yen regla pa tene miembronan bou di kontrol, mientras kabesantenan por hasi otro. P’esei Hesus tabata yama e Farizeonan hipókrita.
Vervolg op pagina 2

Hoofdartikel
Evangelisá ta testiguá

2
Redactioneel
Meditatie

3-5
Bijbelleesrooster
Kerkdiensten
Churches keep memories
alive

6-11
Berichten uit de
wijken

12-13
Vervolg berichten uit de
wijken
De vrucht van de geest

14-15
Centrale Kerkenraad
Jeugdpredikant

16
VoorElkaar en
MetElkaar

2

Mei 2016 VPG NIEUWS

Vervolg van pagina 1
Un iglesia di Kristu ku ta prediká Kristu i ku ta testiguá di Kristu ta di
Kristu.
Bou di guía di Spiritu Santu lo e bona i produsí yen di fruta.
Na Bethlehem tabata Dios ku nos.
Na Gólgota tabata Dios pa nos.
Ku Pentekost ela bira Dios den nos.
Pa un iglesia evangelisá e mester testiguá di Kristu Hesus.

JEZUS EN DE MACHTEN VAN DE
DUISTERNIS

men.
Het is ook merkwaardig, dat Jezus hun dat toestaat. Doet Hij concessies aan de boze? Schijnbaar. Maar als de onreine geesten in de onreine
varkens varen, rennen de varkens als razenden het meer in en verdrinken in het water. Soms wordt het meer of de zee gezien als een gevaarlijke plaats, als de belichaming van duistere machten, het domein
van de satan. Ja, daar horen ze thuis. Maar Jezus laat met dit alles ook
zien, dat ellende en kwaad, ja, de satan, uiteindelijk vernietigd zullen
worden. De goede geest zal regeren over hemel en aarde, de Heilige
Geest. Dat is de Geest van God de Vader en God de Zoon. Juist op
Pinksteren mogen we dit vieren.
Dit mag de bevrijde en genezen man gaan vertellen aan zijn familie,
vrienden en kennissen.
Vervolg op pagina 5

Meditatie over Mk. 5:1-20
We lezen in Markus 5, dat iemand is bezeten door een onreine geest.
De machten van de duisternis hadden hem in zijn greep. De onreine
geest tastte de man naar lichaam en ziel aan. Hij kon niet normaal leven, maar leefde in grafspelonken. Dat waren graven, uitgehouwen in
de rotsen. Men had hem wel eens met kettingen vastgebonden, maar
telkens wist hij los te komen. Dat doet ons denken aan psychiatrische
patiënten, die vastgebonden worden op een bed of in een isoleercel
gestopt. Ze krijgen ook medicijnen toegediend om de psychische ziekte in bedwang te houden. Maar vroeger had men die medicijnen niet.
Men wist niet goed raad met psychisch zieken.
Op ons eiland hebben we een psychiatrisch ziekenhuis, waar psychisch
zieken worden behandeld. Maar op veel eilanden in de Caribbean worden psychisch zieken gewoon opgesloten. Men weet niet goed raad
met deze mensen.
De man in Markus 5 loopt dag en nacht schreeuwend rond en verwondt zichzelf met stenen.
Soms worden deze mensen door de maatschappij uitgestoten. Men
weet niet goed raad met hen. Of men schaamt zich voor hen. Men
schaamt zich er bijvoorbeeld voor een psychiatrisch patiënt in de familie te hebben, bijvoorbeeld een zoon of een dochter. Men verstopt
deze mensen soms in huis.
Hoe ging Jezus met deze mensen om? Hoe ging Jezus om met de man
in Markus 5? Stoot Hij hem uit? Wilde Hij niets met hem te maken
hebben? Wist Hij geen raad met hem? Nee, integendeel.
Als de man Jezus ziet aankomen, rent hij op Hem af. Hij begint te
schreeuwen. ”Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!” Aan de ene
kant wil hij niets met Jezus te maken hebben. Hij is bang, dat Jezus hem
pijn doet. Nee, onreine geesten, duistere machten willen niets te maken hebben met Jezus, want Jezus is de vorst van het licht. Hij strijdt
tegen de vorst van de duisternis, de satan, en zijn trawanten. En misschien voelt de man: als Jezus mij bevrijdt, doet dat pijn. Het is als een
pijnlijke bevalling. De vrouw lijdt pijn vóór ze haar kind ter wereld
brengt. Eerst pijn en dan blijdschap. Aan de andere kant weet de man
Wie Jezus is. Hij noemt Hem Zoon van de allerhoogste God. Ja, de
vorst van de duisternis weet Wie Jezus is. Hij heeft Hem meerdere
malen proberen aan te vallen of te verleiden, maar Jezus is niet gezwicht. Hij is inderdaad de Zoon van de allerhoogste God. Van zijn
hemelse Vader krijgt Hij kracht en macht om de Boze te weerstaan.
Ja, Jezus weerstaat de boze machten. Zo ook hier. Hij had de onreine
geest bevolen uit de man weg te gaan. Hij kan het, want Hij is Heer
over de schepping, over lichaam, ziel en geest van de mens. Hij kan het
onreine, het kwade, uitbannen uit ons leven.
Het blijkt, dat de man bezeten wordt door een legioen onreine geesten.
Het merkwaardige is, dat de man Jezus smeekt hen niet uit die streek
te verjagen. De onreine geest spreekt door de man. Hij is in en in
slecht. Hij wil mensen kwellen en pijnigen en wil dat blijven doen. Hij
wil niet verbannen worden naar een eenzame streek.
Het is dan ook merkwaardig, dat de onreine geesten Jezus wel smeken
hen te laten varen in een kudde varkens, die daar grazen. Varkens zijn
voor joden onreine dieren. Daar horen ze voor hun gevoel thuis. Ze
huizen liever in varkens dan dat ze een onlichamelijke toestand aanne-

Redactioneel
Een nieuw nummer van VPG-nieuws is weer uit. Elke maand spant de
redactie, samen met andere scribenten, zich in om een nieuw nummer
te produceren. Deze keer bevat VPG-nieuws een hoofdartikel van br.
D’arcy Lopes getiteld “Evangelisá ta testuguá” (evangeliseren is
getuigen) en een meditatie van mijn hand, getiteld “Jezus en de
machten van de duisternis”. Tevens is er een artikel van mijn hand over
de vrucht van de Geest. Het is binnenkort Pinksteren en dan denken
we extra na over het rijke werk van de Heilige Geest. U vindt in dit
nummer weer het gebruikelijke wijknieuws, de verschillende roosters
en ander kerkelijk nieuws. Ook zijn er enkele artikelen vanuit de
wereldkerk, waar wij deel van uitmaken. Zo wordt er bericht over een
toespraak van de secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken
over vrede en gerechtigheid. Er is een artikel over de slachtoffers van
de militaire staatsgreep in Argentinië. De landen in Zuid-Amerika zijn
als het ware onze buurlanden en met belangstelling volgen we de
gebeurtenissen aldaar. De militaire dictatuur eindigde in 1983.
Tenslotte wordt er bericht over een conferentie, die oproept tot een
ecologische reformatie van de christenheid. Natuur en milieu worden
bedreigd in onze tijd. Het is goed, dat de kerken zich bezighouden met
deze problematiek, die ons alle aangaat. Het gaat immers om Gods
schepping.
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 of doel:

Zondag 15 Mei 2016
Schooluniformen
Zie het artikel onder Diaconie op pagina 15.

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

25 Mei 2016,12.00 uur
Verschijningsdatum:

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

Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Psalmen / Salmonan / Psalms
Efesiërs / Efesionan / Ephesians
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Openbaring /Revelashon / Revelation
Psalmen / Salmonan / Psalms
Genesis / Génesis / Genesis
Romeinen / Romanonan / Romans
Romeinen / Romanonan / Romans
Johannes / Huan / John
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Spreuken / Proverbionan / Proverbs
Spreuken / Proverbionan / Proverbs
Psalmen / Salmonan / Psalms
Romeinen / Romanonan / Romans
Johannes / Huan / John
1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings
1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings
1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings
1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings
Galaten / Galátanan / Galatians
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke

14:1-14
14:15-31
47:1-9
1:15-23
1:1-11
15:36-16:15
16:16-40
22:6-21
97:1-12
21:1-9
8:1-17
8:18-39
15:1-17
1:12-26
2:1-21
104:1-18
104:19-35
8:1-9
8:20-36
8:1-9
5:1-11
15:26-16:5
16:29-17:7
17:8-24
18:1-19
18:20-39
1:1-12
5:1-16
7:1-10
1:5-25
1:26-45

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

1 Korintiërs / 1 Korintionan / 1 Corinthians 15:1-11
Psalmen / Salmonan / Psalms
30:1-12
Psalmen / Salmonan / Psalms
138:1-8
Psalmen / Salmonan / Psalms
146:1-10
Galaten / Galátanan / Galatians
1:13-24
Lucas / Lukas / Luke
7:11-17
1 Korintiërs / 1 Korintionan / 1 Corinthians 15:12-28

4

Mei 2016 VPG NIEUWS

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

Ebenezer Church
Oranjestraat 111
01-05
05-05
08-05
15-05
22-05
29-05
05-06

Rev. L Warren (HC)
Rev. L Warren (AD) 10:00 a.m.
Bro. D. Lopes
(MD)
Youth & Children (PD)
Rev. L Warren
Young Adults
Rev. L Warren (HC)

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
01-05
04-05
05-05
08-05
11-05
15-05
18-05
22-05
25-05
29-05
01-06
05-06

ds. P. van Bruggen
Middaggebed
12:30-13:00
ds. P. van Bruggen Hemelvaart
zr. Y. Isidora-Gumbs
Middaggebed
12:30-13:00
ds. P. van Bruggen
Middaggebed
12:30-13:00
ds. P. van Bruggen
Middaggebed
12:30-13:00
ds. P. van Bruggen
Middaggebed
12:30-13:00
ds. M. Berends-van Waardenberg

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.

01-05
05-05
08-05
15-05
22-05

ds. J. Jonkman
ds. P. van Bruggen Hemelvaart Fortkerk
zr. Y. Isidora-Gumbs
ds. J. Jonkman
ds. H. Végh Gemeentezondag Lagun: de
dienst begint om 10:00 uur
27-05 ds. H. Végh Zangdienst 19:30
29-05 ds. H. Végh
05-06 ds. H. Végh (HA)

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
07-05
14-05
21-05
28-05
04-06

br. D’arcy Lopes
ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
rev. Leander Warren
ds. Peter van Bruggen
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?
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Vervolg meditatie van pagina 2
De goede boodschap van Jezus moet worden doorgegeven.
Zo mogen wij God bidden om bevrijding van onze kwalen, zowel lichamelijke als psychische. We mogen bidden om genezing en verlichting.
En we mogen elkaar als mensen bijstaan. Psychisch zieken zijn ook
mensen, schepsels van God. We mogen hen helpen waar we maar
kunnen. We hoeven ons niet voor hen te schamen.
Ds. Hans Végh

Churches help keep memories alive
for Argentinian people
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In the run-up of the commemorations and the visit of the US head of
state, the Argentinean Commission for Refugees and Migrants
(CAREF) issued a press release announcing the development of a project to improve the conditions of storage, organization and access to
existing documentation of the historical archives. "The preservation
and transmission of memory, along with the search for truth and demand justice are the pillars of a democracy that says nevermore dictatorships in South America,” said CAREF’s coordinator Gabriela Ligouri.
CAREF was created in 1973 by the Protestant churches in Argentina
together with the WCC and the United Nations High Commissioner
for Refugees.
Much of the effort to keep memory alive in Argentina is owed to the
advocacy work done by local churches, ecumenical organizations and
human rights campaigners, like the Grandmothers of Plaza de Mayo, a
human rights organization with the goal of finding children stolen and
illegally adopted during the military rule.
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)

Conference calls for ecological
reformation of Christianity
07 April 2016

07 April 2016
On March 24, Argentina commemorated the 40th anniversary of the military coup that lasted until 1983 and constituted a deep trauma in Argentina’s national history. Local member churches of the World Council of Churches (WCC) and
ecumenical organizations expressed their solidarity with the
victims and stressed the importance of keeping the memory
alive.
The Argentine government estimates that 13,000 people were killed
or “disappeared” — abducted and never heard from again — during
the military rule.
A statement signed by Bishop Frank de Nully Brown, Evangelical Methodist Church of Argentina, remembered the inconsolable suffering of
Argentinean mothers and grandmothers, and their pilgrimage to regain
their grandchildren. “The memory of our past commits us to continue
the search for truth with justice that will bring peace,” reads the statement.
The Evangelical Church of the River Plate (IERP) also published a
statement about the manifestations around the 40 years of the military
coup.
“After 40 years, the Argentinean people are turning such a dark date
into an opportunity to commemorate a day of memory, truth and justice, the key to a peaceful society. We remain convinced that our
claim for memory, truth and justice is both evangelical and prophetic,”
reads the message signed by IERP’s communication officer Rev. Eugenio Albrecht.
Speaking on the massive march held in the Plaza de Mayo on 24
March, WCC Central Committee member, Ana Maria Velilla de Medio, from the Evangelical Church of the Disciples of Christ in Argentina, said that it reflected the deep the memory of the Argentine people. “It was a very good opportunity for us to honour the memory of
all those who are not here today, of all those who dreamed of a more
just and more free country and to reinforce the work of all ecumenical bodies, national and international, that struggled to defend human
rights,” she said.

“An ecological reformation of Christianity is a matter of repentance, conversion and renewal for all Christian traditions,” reads the “Volos Call,” a statement issued after a
meeting of church representatives from different traditions
and all continents, held in Greece, between 10-13 March.
Gathering at the Academy of Volos for the international conference
on Eco-Theology, Climate Justice and Food Security, participants
stressed the concern that “an ecological reformation of Christianity (in
all its traditions) is possible, but can remain authentic only if it stays in
the Spirit and is expressed in the form of a humble prayer: Veni, Creator Spiritus! Come, Holy Spirit, renew your whole creation!”
According to the statement, an ecological reformation of Christianity
“implies a twofold critique, namely both a deeper Christian critique of
the root causes of ecological destruction and an ecological critique of
forms of Christianity which have not recognized the ecological dimensions of the Gospel.”
The 500th anniversary of the Protestant Reformation, the text states,
is an occasion to think about what is demanded from an “ecclesia semper reformanda” in giving witness to what the triune God is doing in
the world today.
“At the beginning of the 21st century, it is nevertheless clear that
many Christian communities all over the world have discerned the
need for an ecological reformation of each Christian tradition in every
geographical context,” reads the statement, which also highlights examples of “eco-congregations” or “green churches” as an expression
of a wide range of environmental concerns.
The Sustainable Development Agenda 2030, adopted by the UN in
New York 2015, is a binding commitment for a substantial transformation of the current development paradigm and refers to key issues
that are widely discussed in Christian churches.
Among other recommendations, the document urged “all participants
in the Reformation Jubilee 2017 and their representing churches to be
open to listen to the cries of suffering creation at the peripheries as
well as in the centres of our planet and to recommit to mutual learning and ecumenical partnerships for empowering a younger generation
of leaders in the area of eco-theology, climate justice and food security.
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. 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
Sis 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
Sis. Margerie Mathew-Barry
Ebenezer programme May 2016
Sun. 1st. Worship Service of Holy Communion
Wed. 4th. Bible Study& Prayer Meeting
Thu. 5th. Worship Service for Ascension Day &Church Family
Bonding at 10:00a.m.
Sun. 8th. Worship service of praise for Mother’s day led by LP. D.
Lopes
Tue. 10th. Church Board Meeting
Wed. 11th. Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 12th. Soup Kitchen
Sun. 15th. Worship Service for Pentecost led by Youth and Children.
Wed. 18th. Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 19th. Soup Kitchen
Sat. 21st. Theological Conversation – 6:00p.m
Sun. 22nd. Worship Service of Bible Study.
Wed. 25th. Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 26th. Soup Kitchen
Sun. 29th. Worship Service of Praise led by Young Adults Group.
Highlights in April were the celebrations.
On Sunday April 10th. the service was conducted by LP Sister Isidora
with the sermon “Reconciling with Jesus.” A message which was well
received.

In this service extra attention was given to Rev. Warren and Sister
Warren who celebrated their 38th. wedding anniversary and also that
Rev. Warren completed 10 years as Pastor serving the United
Protestant Church of Curaçao and Pastor of the Ebenezer Church.
The chair of the Ebenezer Church Br. Nisbeth who could not be
present sent a congratulatory message which was read. In this message
on behalf of the Ebenezer Congregation he commended Rev. Warren

for his commitment, for teaching and preaching so well, for touching
lives and being a blessing to the community and glorifying God.
Br. Ralph James in well chosen words congratulated and thanked Rev.
Warren on behalf of the VPG. And Sister Isidora spoke of her
personal experience with the Pastor and the appreciation she has for
his dedicated service to the Ebenezer Community.
The congregation showed their appreciation with a very warm
applause.
On April 17th. the service was led by the Ebenezer Men Fellowship.
This was e festive service. We had the baptism of the child Shurdion
Rafaela.

There were quite a few celebrants, among others Sis. Ina Simmons.
Her family honored her on the occasion of her reaching another
milestone. They surprised her by putting her in the spotlight and
expressing their gratitude and rendering a tribute of love for the
Mother, Grandmother and Great
Grandmother she is. One of the
granddaughters performed a dance
and the whole family sang her
favorite song “I have a wonderful
life.”
The choir the Vocals were present
and blessed us with two songs.
Br. Perry Gumbs brought the
message. His sermon was entitled
“Listening to the master’s voice.”
With his permission I’m sharing this
with you.

Continue on page 7
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Continued from page 6
But the Bible constantly shows us the facts :
1.Unless you follow Jesus, your life will end up, going nowhere. You
will ALWAYS end up going astray.
Isaiah 53:6” uses the following wording . All we like sheep, have gone
astray, each of us has turned to our own way; and the Lord has laid
on him the iniquity of us all.
2. And unless Jesus is your shepherd, you’re not going to have the
power to be happy and content.
As it says in Matthew 9:36 When he saw the crowds, he had
compassion on them, because they were harassed and helpless, like
sheep without a shepherd.
Christianity is not about YOU and Christian is not about ME
Christianity is about following the good shepherd and listening to His
voice. Because it’s only when we listen to the Master’s voice and
Continue on page 12

Listening to the master’s voice.
Whenever I hear or repeat Ps 23 something very beautiful goes
through my mind, It reminds me of the time that I was a little boy
growing up in the Ebenezer Church going to Sunday school where
Sister Martha End , Sister Linda James, Sister Otty Sampson and sister
Yolanda Busby and all I may have forgotten, our Sunday school
teachers, (wonderful people) they taught us the bible having 66 books,
39 in the old testament 27 in new testament and 150 psalms and
beyond that, one of the most beautiful Psalms of the bible, written by
king David,
The Lord is my shepherd.
When I became a wise “guy” Sorry I meant when I was growing up, I
told myself, that if the Lord is my shepherd that makes me a sheep.
Who wants to be a sheep!
Of all the other animals that God created “Couldn’t God Have thought
of something better than a sheep. Sheep are not very smart, sheep is
the least able to take care of himself.
Have you ever met a sheep trainer?
Ever seen sheep tricks?
Know anyone who has taught his sheep to roll over?
Ever witnessed a circus sideshow featuring "Mazadon and His Jumping
sheep"?
No, Sheep are just not that smart and are defenseless.
That’s why you never see sheep as mascots for sports teams. You
might heard of the wild cats, the Chicago Bulls and the Seattle
Seahawks.
Don’t you think that if Santa Maria pirates would change their name to
Santa Maria sheep, they would lose a lot of fans?
Sheep are not known as fighters and they generally don’t have much to
brag about, and so the world tends to overlook the church… well,
because the church is supposed to be filled with good sheep.
The world often wants more excitement. They want more pizza’s and
power.
They want to get ahead in this world and… well… sheep are generally
followers by nature.
So why would someone want to be a sheep?
Well, you actually don’t get much choice.
God says… you’re a sheep whether you want to be or not.
He created you to be followers… of something.
In this world some people follow all kinds of things.
Some folks follow the rich- , the powerful - and influential people
because they believe that the more they have, the happier they’ll be.
But people are natural born followers.
They follow after something.They build their lives around something.
And you can usually tell what it is they’re following by observing how
passionate they are about, a given item.

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

News from The Miss Lee Foundation.
Kambiando Bo Bida Hasiéndo MÚSIKA
Musika ta halsa bida di hende. Hasiendo musika huntu bo ta krea asina
un hende mas vibrante, eduka, miho ekipa i en general un mundu mas
miho. Musika ta enrekese bida di e persona ku ta praktika esaki.
Bo ta entre 8 pa 80? Bo sa toka kualke instrument sea ta instrument di
bientu, bas, kitara, keyboard, bateria of kanta?
Bo tin gana di sigi desaroja esaki den un forma di un orkesta ku
atenshon personal? E drèmpel ta hopi abou!
Awèl, ata bo oportunidat aki.
Pa mas informashon I inskripshon bo por tuma kontakto ku nos di Fundashon Miss Lee.
Boso instruktor lo ta Hector Sampson.
Luga : Fundashon Miss Lee
Obed Anthony Hall (Ebenezer Church)
Oranjestraat 111
Telefòn: 518-5468 òf 526-1566
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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
Resumption of Midday Prayer Devotions at Fortkerk

The Midday Prayer Devotions at the Fortkerk sponsored by the Council of Churches, Curaçao and the United Protestant Church of Curaçao will resume on Wednesday May 4, 2016 from 12:30 to 1:00 p.m.
The purpose of these devotions is to unite the people of Curaçao in
prayer for God's gracious and generous blessings upon our nation, and
for wisdom to our leaders in all spheres of society - Government,
Church, the judiciary, business and commerce et al. We, therefore,
invite and encourage all our people to use the half hour, 12:30-1:00
p.m. to join in prayer wherever they may be, for the safety, prosperity,
unity, wellbeing and peace of Curaçao. One of the declarations of our
Constitution is that we are a nation under God who in I Chronicles
7:14 says, "If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways,
then will I hear from heaven and will forgive their sin and heal their
land."
L. Warren (Rev.)
Chair. CCC.
On March 20th. The new chair of the Central Board Br. Ralph James
delivered the following speech on the occasion of the induction of Rev.
Peter van Bruggen. This speech appeared in Dutch in the april edition
of the VPG news and the English version was added in the digital edition. For the sake of the readers of especially the Ebenezer Church the
English version is now publishedI in this edition.

Speech by the Preses (President) of the
United Protestant Church of Curaçao (UPC)
Br. Ralph L. James
On the occasion of the Induction Service for Rev. L.P.J. van Bruggen as
the new Pastor within the UPC and associated with the Fort Church
Sunday March 20th, 2016 Fort Church,
Fort Amsterdam, Willemstad, Curaçao
Topic Speech of Preses:
"Does Faith in GOD'S promises still apply today?"

His Excellency Prime Minister of Curaçao, Dr. Bernard Whiteman,
Representative of the Netherlands in Aruba, Curaçao and St Maarten,
Mr. Henk Brons, Reverend Leander Warren, Chairman of the Curaçao
Council of Churches, members of the Local Church Board of the Fort
Church, officials attached to the United Protestant Church of Curaçao,
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 Curaçao (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.
The UPC bids you, Reverend van Bruggen and your family, a well
meant Bon Biní to our Dushi Kòrsou. We are confident that you and
your family during your stay here will experience the warmth of our
people on this beautiful island.
Our weather occasionally displays similarities with the Dutch weather.
When this occurs we consider this as a sign of our allegiance to the
Kingdom.
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.
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 Curaçao is that the challenges facing our society
can only be solved if we all are willing to tackle these collectively.
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.
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.
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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.

9

Tveit addresses global security issues at York Minster, UK

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 ecominc challenges we face on our island.
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.
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.
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.
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."
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 Curaçao and who genuinely care about
the welfare of everyone on this island.
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.

07 April 2016
Global security has been a key concern of the ecumenical
movement for more than a century, and was in many ways
integral to the very formation of the World Council of
Churches (WCC) in the mid 20th century.
On 6 April, WCC general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit addressed this very issue in a contribution to York Minster’s lecture series Global Security and the United Nations: 70 years on, in York, UK.
In his speech, entitled WCC and the UN: common heritage and shared
challenges, Tveit noted that “The pursuit of peace and justice has been
an integral part of the WCC’s mission since its foundation, and the
historical context in which the WCC was born has had a profound and
lasting impact on its life and work”.
Tveit continued, “But even in the process of its formation, the WCC
was confronted with and obliged to respond to the reality of war and
its consequences, genocide and other crimes against humanity, and
mass movements of refugees and displaced people.”
Today, “the WCC continues to play an important role in promoting
accountability to the provisions of international human rights law
through national and international processes, and regularly cooperates
with the UN, regional inter-governmental human rights bodies, and
other international non-governmental organizations dedicated to the
cause of human rights”, said Tveit.
“The past seventy years have imposed severe tests on the intention of
this fellowship of churches to witness credibly to the universality of
Christ's church in a divided world and to God's purpose for the whole
of humankind and creation”, Tveit reflected, and continued by saying
that nonetheless, “communities of faith are, at a very fundamental level,
communities of trust and hope – and our characteristic message and
contribution must reflect this. Hope is a defining quality of faith.”
“Moreover, true hope is never only for me and my own community; it
is anchored in a transformational event that has universal implications.
Accordingly, I believe that if it is not a hope for all, it is not a real hope,
and it is not a Christian hope. And a necessary condition for hope is
that it expresses itself in love for others, whoever and wherever they
are.”
“On the firm foundation of our own faith principles and commitments,
we can join the UN in recognizing our common heritage and trajectory, and in confronting the daunting challenges ahead. We work for the
realization of peaceful, just and inclusive societies. That is why we call
one another to be on a pilgrimage of justice and peace. For all.”, Tveit
concluded.
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)
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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
15 mei a.s. vieren we het Pinksterfeest. Het is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. In Hand. 2 lezen we daarvan. Er kwamen
toen drieduizend mensen tot bekering. Dat moet een enorme gebeurtenis zijn geweest. We mogen bidden of de Geest ook vandaag de dag
krachtdadig werkt, ook in onze kerken; dat mensen tot geloof komen
of hun geloof vernieuwen; dat mensen de Heer zoeken en met Hem
willen leven; dat ze leven uit de kracht van de Geest. In onze kerkelijke
activiteiten mogen we ons laten inspireren door de Geest. Hij wil ons
leiden in onze gespreksgroepen, gebedsgroep en andere activiteiten.
De komende perioden vinden de volgende activiteiten plaats in de Emmakerk:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komen we van 19.00 tot 20.00 uur bij elkaar in de consistorie om God te bidden voor kerk en wereld, voor recht den gerechtigheid, voor rust en vrede, voor alles wat op ons hart ligt.
Belijdeniscatechisatie
Elke dinsdag is er van 20.00 tot 21.00 uur belijdeniscatechisatie in de
consistorie. We bereiden ons voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis. We bespreken de grote lijnen van het christelijk geloof.
Gespreksgroep “Wat geloof ik?”
Eens in de 14 dagen vindt deze gespreksgroep plaats in de consistorie
en wel op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur. Ook hier bespreken we
wat de kerk belijdt. We komen bijeen op 26 mei.
Bijbelstudie
Eveneens eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie. Deze wordt gehouden
in de consistorie van 19.30 tot 21.00 uur en wel op donderdag. We
bespreken op het ogenblik de Brief aan de Hebreeën. We komen bijeen
op 19 mei en 2 juni.
Gespreksgroep “onder de boom”
Op 12 mei a.s. is er weer een gespreksgroep “Onder de boom” over
een actueel onderwerp. We komen van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in
de consistorie. In het vorige VPG-nieuws stond er, dat deze gespreksgroep ook op 5 mei zou zijn, maar dat gaat niet door, want het is dan
Hemelvaartsdag.
Seniorenmorgen
Op 9 mei a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen om 9.30 uur
bijeen in de consistorie. We ontmoeten God en elkaar in lied en gebed.
We bespreken een Bijbelgedeelte. Er is koffie met koek, fris en pastèchi. Erg gezellig!
Onze zieken
Zr. Stella Beers-de la Paz moest in het Sehos worden opgenomen, na-

dat ze gevallen was. Ze is aan haar been geopereerd. God zij haar en
ook al onze andere zieken nabij.
Bij de diensten
Op 5 mei a.s. is het Hemelvaart. We vieren dan de hemelvaart van
Christus. Hij zit nu aan de rechterhand van God. Hij regeert de wereld
door zijn Woord en Geest. Hij pleit voor ons bij de Vader. Om 9.30
uur is er een kerkdienst in de Fortkerk, die geleid wordt door ds. Peter
van Bruggen.
Op 8 mei a.s. hoopt zr. Yvonne Isidora in de Emmakerk voor te gaan.
Het is dan moederdag. De moeders worden dan extra in het zonnetje
gezet.
Op 15 mei a.s. is het Pinksteren. We vieren dan de uitstorting van de
Heilige Geest (zie boven). In deze dienst hoopt ds. Jonkman voor te
gaan.
Op 22 mei a.s. is er een gemeentezondag in Lagun. Daar wordt ook een
dienst gehouden, die geleid wordt door mij. Deze begint om 10.00 uur.
De jeugd gaat al die vrijdag daarvóór naar Lagun voor hun eigen weekend. Nadere informatie volgt nog.
Op 5 juni a.s. hopen we het avondmaal met elkaar te vieren.
God geve ons gezegende diensten.
Zangdienst
Op 27 mei a.s. is er we een zangdienst in onze Emmakerk. Liederen
kunt u opgeven bij mij.
Onze jeugd
Sinds kort participeert onze jeugd meer in onze kerkdiensten. Daar zijn
we erg blij mee. Eens in de maand, elke tweede zondag, verzorgen ze
het zingen vóór de dienst. Ze kiezen daarvoor hun eigen liederen uit.
Ook doen ze dan de Schriftlezingen. Naast de kindernevendienst is er
dan ook een tienernevendienst. We zijn daar nogmaals erg blij mee.
Deze in initiatieven komen voort uit de ambtsdragersdag van november
vorig jaar.
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.
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Nieuws Jet
“Blijf bij ons”.
“Blijf bij ons”, vragen ze. Maar in plaats daarvan verdwijnt Hij even
geheimzinnig als Hij was gekomen. Betekende dat dan dat Hij niet meer
bij hen was?
Niet in het minst! De ontmoeting met de opgestane Here gaf hun
ongekende energie. Zo snel hun benen hen konden dragen, haastten zij
zich terug naar Jeruzalem om het goede nieuws door te geven aan de
discipelen. Daarop volgde een hernieuwde ontmoeting, waarbij Hij het
verstand van de discipelen opende, zodat ze de Schriften gingen
verstaan. Tevens beloofde Hij de Heilige Geest te zenden, en tenslotte
voer Hij ten hemel, terwijl Hij hen zegende. Zo blééf Hij bij hen. Hij
verliet hen om hen en ook ons, nog sterker aan Zich te kunnen
verbinden.
Wij hebben nu geopende ogen, een geopend verstand, geopende
Schriften, een geopende hemel, zegenende handen en de vertroosting
van de Heilige Geest. Zό blijft de Heer bij ons. Alle dagen van ons
leven, tot de voleinding der wereld. Dát is Zijn antwoord op de vraag:
Blijf bij ons!
DIENSTEN:
Palmzondag: onze kinderen kwamen zoals gewoonlijk zwaaiend en
zingend met hun takjes de kerk binnen.
Eerste Paasdag; werd de nieuwe Paaskaars binnengedragen onder het
zingen van het passende Lied: Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is
opgestaan.
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bedoel daarmee, de vakantie zal weer korter dan 6 weken zijn. Dus
geniet extra van deze twee weken. Misschien hebben jullie ook huiswerk
mee, begin en maak het gelijk af op maandag 25 april, de eerste echte
vrije dag, dan ben je er lekker vanaf. Prettige vakantie!!
Een steuntje:
Een mens is nooit zo leeg, als wanneer hij vol is vanzelf.
Laat het u niet gebeuren.
Warme Christelijke groeten namens de Kerkenraad,
Jet Baank.

GEDICHT
Ds. Marielle Berends - van Waardenberg

Lieve God,
Dank U wel voor de mooie dromen
Dromen over brood en wijn
Dromen over U, dat is fijn
Dromen die ons zeggen dat U altijd bij ons wilt zijn
Dank U God, voor zoveel goede zorgen
Help mij, om net als Jozef, geduld te hebben en te durven geloven
Dat U mij vertelt wat goed is.
Amen

In de Dienst van 10 april werd de
Doop bediend aan Chloe Caprice,
dochtertje van
Suniva en Gregory Galarraga.

IN MEMORIAM
Erwin Humphrey Wong-Loi-Sing

HEMELVAART
Op donderdag 5 mei staan de deuren van de Fortkerk open voor een
Hemelvaartsdienst. Wij ontmoeten en begroeten u graag. Tot Ziens!
SENIORENOCHTEND.
Weet u, dat wij elke tweede maandag van de maand een
Seniorenochtend houden in de Consistorie? Er is een vaste kern, die
elke keer weer komt .We beginnen om 9.30 a.m. met koffie, thee en
wat lekkers erbij. Daarna volgt er een schriftlezing, gebed en een lied.
De uitleg volgt: ook opmerkingen, een discussie , heel mooi om te
horen hoe een ieder het woord uit de Bijbel opvat en daaruit leeft. Er
komen levenservaringen los; alles is goed, niets is fout. Dominee stuurt
en leidt het gesprek. Daarna is het tijd voor fris met een pastechi.
Die mooie gezellige christelijke ochtend duurt tot 11.30 a.m. Nog nooit
geweest? U bent van harte welkom! De aankondiging staat in het
krantje en de zondag ervoor wordt de Seniorenochtend afgekondigd.
JONGELUI.
Hoe gaat het met jullie? De paasvakantie is net geweest en jullie boffen
weer.
Twee weken staan er weer voor jullie met lekker vrij zijn. Maar….dan
komt er een taaie periode hoor met heel hard werken en ik denk, dat
de grote vakantie weer net zo tegen zal vallen als verleden jaar. Ik

Na een kort ziekbed is op 23 maart j.l. br. Erwin Humphrey Wong-loiSing overleden. Hij was 82 jaar oud. Hij laat een lege plaats onder ons
achter. Hij werd op 24 november 1933 geboren hier op Curaçao. Br.
en zr. Wong-loi-Sing waren bijna 57 jaar getrouwd.
Br. Wong-loi-Sing was werkzaam als boekhouder bij verschillende bedrijven. Hij zei nooit veel, behalve als het een toegevoegde waarde had.
Hij was rechtvaardig in zijn oordeel. Hij luisterde naar beide partijen
vóór hij een oordeel velde. Hij hield van lekker eten. Hij hield van reizen. Zo maakte hij de droomreis van zijn leven, naar China. Hij genoot
van de familiebijeenkomsten, zeker op latere leeftijd. Hij genoot ook
van de dieren om zich heen. Hij hield eenden, kippen en konijnen. Hij
had een visvijver en at ook lekkere vis. Zo hebben we hem leren kennen.
Op 31 maart j.l. namen we afscheid van hem in het Maçonnieke centrum in Emmastad. Daar lazen we Johannes 10. In dit gedeelte zegt Jezus, dat Hij de goede herder is. Deze herder wil ons troosten in ons
verdriet en terugbrengen bij de Vader.
Na de rouwplechtigheid werd br. Wong-loi-Sing begraven op de
Maçonnieke begraafplaats aan de Roodeweg.
God trooste zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Ds. Hans Végh.
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Continued from page 7
follow Him that we can accomplish anything of any lasting value with
our lives.
ILLUS: An American tourist who was traveling in the Middle East. His
tour group came upon several shepherds whose flocks had
intermingled while drinking water from a brook.
After an exchange of greetings, one of the shepherds turned toward
the sheep and called out, "Manah. Manah. Manah." (Manah means
"follow me" in Arabic.) Immediately his sheep separated themselves
from the rest and followed him.
Then one of the two remaining shepherds called out, "Manah. Manah."
and his sheep left the common flock to follow him.
The traveler then said to the third shepherd, "I would like to try that.
Let me put on your cloak and turban and see if I can get the rest of the
sheep to follow me."
The shepherd smiled knowingly as the traveler wrapped himself in the
cloak, put the turban on his head and called out, "Manah. Manah." The
sheep did not respond to the stranger’s voice. Not one of them moved
toward him. Sheep only respond to their master’s voice.
Many of the things that people follow in this world are all about
satisfying “MY” wants and “MY” needs. But Jesus teaches us that that’s
not why you and I were created.
We were created to have a higher purpose in life. We were created –
not to satisfy YOUR wants and needs but to serve the almighty- and
loving God with all your heart and soul, and the only way you’re going
to do that, is to deny yourself and live for others.
Because of that truth, Christianity has been at the forefront of many
changing the world.
As Jesus said
“You are the salt of the earth” and
“You
are the Light of the World”.
Believers in Christ were the ones who put an end to slavery in Britain
and the US.
Believers in Christ have been the ones to start hospitals, pregnancy
centers, universities, Nursing Homes, Homes for Abandoned children,
and on and on and on.
That’s why Paul could write in1 Cor. 15:58 with such confidence:
“… dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give
yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your
labor in the Lord is not in vain.”
We have the promise that the things we do for God will not be in
vain… because our Good Shepherd is there insuring that what we’ve
done will last.
That’s our 1st proposition: Without Jesus as your shepherd you’re not
going anywhere in your life.
Our 2nd proposition is this: Unless Jesus is your Shepherd you’re not
going to have the power to be happy and content.
Now notice, I didn’t say that non-Christians can’t be happy or that
they can’t be content. Sure they can be happy… as long as life goes the
way they want it to go. As long as their health is good, they enjoy their
jobs, people love them and the sky is blue and the roses are red,
anybody can be fairly content and happy.
But when life goes south
When friends desert you
When your finances are in the tank
When your health is failing
When your dreams are dashed.
Even Christians have trouble handling those things.
And Jesus warned us what life can be.
He warned us to avoid putting our treasures where moth and rust can
destroy it and thieves can break in and steal.

It’s going to happen whether you’re a Christian or not. Life can - and
will – get difficult for everybody.
But there is a secret to being content when that happens.
Paul said: “I know what it is to be in need, and I know what it is to have
plenty. I have learned the SECRET of being content in any and every
situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in
want. ……….. I can do everything through him who gives me
strength.”
Philippian 4:12
Paul had learned the secret to being content even when life went
against him.
And what was the secret of his contentment? The Secret was the good
Shepherd.
Jesus comments in John 10:14-15
14 “I am the good shepherd; I know my sheep and my sheep know
me—
15 just as the Father knows me and I know the Father—and I lay down
my life for the sheep.
Yes that is it. "I am the good shepherd; I know my sheep and my sheep
know me… and I lay down my life for the sheep.”
So ask yourselves NOW would you want to be a sheep?
He laid down His life for us. He died for our sins. He suffered the
horrors of the crucifixion because He loved us. Yes Christ died for us.
If our Good Shepherd was willing to do that for us, why wouldn’t He
be willing to be there for us when our lives begin to unravel?
God is there in our tomorrows…because God was there long, before
we got there, this was preached to us last week, long before the
disciples came to shore The table was prepared.
That’s what David was talking about in PS 23
The LORD is my shepherd; I shall not want. He makes me to lie down
in green pastures: he leaded me beside the still waters. He restored my
soul: he leaded me in the paths of righteousness for his name’s sake.
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear
no evil…”
Why?“…for thou art with me…”, that is our blessed assurance. And
John 16:33 tells us this in the following wording: “I have told you these
things, so that in me you may have peace. In this world you will have
trouble. But take heart! I have overcome the world.”
Resumiendo:
Nos beibel ta siñá nos ku nos tur ta manera karné
Nos tur ta sigui algu den nos bida.
Tin di nos ta sigui nos mes pashon i deseo nan
Tin di nos ta sigui gran lider nan humano
Tin di nos ta sigui religion nan falsu .
Pero tin un ku ta realmente bale la pena pa nos sigui .
Tin solamente un bon Wardadó ku ta bata dispuesto pa entrega su bida
pa bo. Esaki ta Kristu Hesus.
Esun nan ku sigui lo tambe tin problema den nan bida pero, e bon
wardadó lo duna nan e poder pa surpasá tur e opstákulo nan den nan
bida i esnan ku realmente sigui e bon wardadó lo logra kos nan grandi
den nan bida.
Hesus a bisa “ Mi karné ta skucha mi bos........ i nan ta sigui mi”
Abo ta skucha e bos di e bon Wardadó awe i bo ta dispuesto di sigui
e?
Jesus said “My sheep hear my voice… and they follow me?
Do you hear the master’s’ voice today and are you willing to follow
him?
But be reminded that once you have decided to follow Jesus there is
no turning back.
To God be the Glory.
Amen
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DE VRUCHT VAN DE GEEST
Gedachten over Gal. 5:22,23
Deze maand vieren we weer het Pinksterfeest. Het is het feest van de
uitstorting van de Heilige Geest. De Geest is aanwezig in de gemeenten met zijn vrucht en gaven. Mensen kunnen Hem ervaren, door Hem
geïnspireerd en bemoedigd worden, maar ook getroost en gesterkt.
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten over het leven
door de Geest en wel in hoofdstuk 5:13-26. In vers 16 kunnen we lezen, dat een christen niet moet leven naar de begeerten van het vlees.
Wat zijn die begeerten van het vlees? Dat beschrijft Paulus in de verzen 19-21: “Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt:
ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen”. Deze
dingen kwamen in de antieke wereld vaak voor, vooral in de grote steden, maar ze komen zeker ook voor in onze tijd. Maar de macht van
de Geest manifesteert zich in de vrucht van de Geest. Dit is een bewijs
van Gods genade. Als we voor Hem open staan, werkt Hij door zijn
Geest in ons leven. De vrucht van de Geest wordt niet voortgebracht
door de gelovigen, maar is het werk van inderdaad de Geest. Deze is
werkzaam in elke christen, die in eenheid met Christus leeft, vgl. Joh.
15:1-8. Paulus stelt in Gal. 5 de Geest tegenover het vlees.
Het gaat in Gal. 5:22 en 23 over de vrucht van de Geest, enkelvoud.
We kunnen dan denken aan een sinaasappel. Een sinaasappel is één
vrucht bestaande uit verschillende partjes. De eigenschappen, die horen bij de vrucht van de Geest horen bij elkaar. Ze komen voort uit
het leven met Christus. Dat leven krijgt in een christen gestalte, vgl. 2
Kor. 3:18; Fil. 1:21.
Uit welke delen bestaat nu de vrucht van de Geest? Paulus noemt negen delen. We kunnen dan ook spreken van de negenvoudige vrucht
van de Geest.
Liefde. In de eerste plaats noemt Paulus de liefde. Deze is de
grondslag van alle andere genadegaven. We lezen in de Bijbel,
dat God liefde is en van de wereld houdt, vgl. 1 Joh. 4:8; Joh.
3:16. De liefde waarover het hier gaat is zelfopofferende liefde.
Als gelovigen mogen we die laten zien. En dat is soms heel
moeilijk. Want we zijn vaak geneigd aan onszelf te denken en
ons eigen belang voorop te stellen. We mogen een voorbeeld
nemen aan Christus. Hij kwam in de wereld om voor onze
zonden te sterven. Hij offerde Zichzelf op voor ons. Hij was er
voor ons. In die zin mogen we Hem navolgen. Maar zijn kruisoffer was uniek en onherhaalbaar. Paulus schrijft in 1 Kor. 13
het hooglied van de liefde. In vers 1 schrijft hij: “Al sprak ik de
talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde
niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een
schelle cimbaal”. En hij eindigt dit lied met vers 13, waar we
lezen: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde”. In dit lied beschrijft hij dan hoe
de ware liefde er uitziet.
Vreugde. In de tweede plaats noemt Paulus de vreugde. Hij doelt
dan op diepe, blijvende en innerlijke vreugde. Die vreugde leeft
in ons en is niet afhankelijk van wat van buiten tot ons komt.
Die vreugde is blijvend en niet voorbijgaand of maar voor even.
Die vreugde mogen we voelen, omdat Christus in ons is. Als
we in Hem blijven mogen we die vreugde ervaren, vgl. Joh.
15:11. Deze vreugde hangt dus niet af van uiterlijke omstandigheden, vgl. Rom. 8:28.
Vrede. Ook de vrede is een geschenk van Christus, vgl. Joh. 14:27.
Deze vrede is een innerlijke rust ook onder moeilijke omstandigheden. Ze gaat uit boven elk menselijk begrijpen, vgl. Fil. 4:7.
Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog, het betekent
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ook welbevinden en eendracht. We kunnen dan denken aan
het Hebreeuwse woord “sjaloom”. Dat wijst heen naar het
messiaanse heil. Dus vrede is vrede met God, maar ook met
de naaste en de natuur. Deze vrede is alomvattend. Het betekent vrede naar ziel en lichaam. In die zin wijst de “sjaloom”
heen naar het komende Koninkrijk van God, waarin vrede en
gerechtigheid totaal zullen zijn. Jezus Christus heeft dit gesticht
in kruis en opstanding. In principe is zijn Koninkrijk er, maar
het zal geheel baan breken en ten volle zichtbaar worden, als
Hij aan het eind der tijden wederkomt.
Geduld. Geduld is de bekwaamheid om provocaties te verdragen,
vgl. 2 Kor. 6:6; Kol. 1:11; 3:12. Ook als we onrecht lijden denken we niet aan wraak. Ook dat is soms moeilijk. We zijn en
blijven mensen, die soms op wraak zinnen als ons onrecht
wordt aangedaan. We willen dan meteen terugslaan. Maar
door der Geest mogen we afzien van wraak. Het Griekse
woord, dat Paulus hier gebruikt, betekent ook standvastigheid
en volharding; of ook lankmoedigheid tegenover anderen. We
kunnen dan veel verdragen. Ook dat is soms voor ons moeilijk.
We hebben soms korte lontjes en reageren meteen geagiteerd. Onze menselijke natuur bruist dan op.
Vriendelijkheid. Met vriendelijkheid wordt hier gedoeld op welwillendheid ten opzichte van onze naaste. Die welwillendheid mag
ook doorwerken in ons handelen. God is ons welwillend
gezind; Hij is vriendelijk gestemd ten opzichte van ons. Hij is
vriendelijk ten opzichte van de zondaar, vgl. Rom. 2:4; Ef. 2:7,
ook al veroordeelt Hij de zonde. Als christen mogen we deze
eigenschap laten zien, vgl. 2 Kor. 6:6; Kol. 3:12. Het Griekse
woord, dat hier gebruikt wordt, heeft ook te maken met goedheid en rechtschapenheid, met mildheid en vriendelijkheid. Het
Grieks is een rijke taal. Het kan veel nuanceringen uitdrukken.
Goedheid. Wat betekent goedheid in dit verband? Het betekent
twee dingen: innerlijke oprechtheid en goedheid bewijzen aan
de naaste, ook al heeft die het niet verdiend. Het eerste slaat
dan op onze innerlijke gezindheid, het tweede op onze handelswijze. Het Griekse woord, dat hier gebruikt wordt, heeft
ook te maken met rechtschapenheid. De woordbetekenissen
liggen hier soms in elkaars verlengde.
Geloof. Het Griekse woord, dat hier staat kan ook met “trouw”
vertaald worden. Hier wordt een eigenschap bedoeld, die iemand vertrouwenswaardig en betrouwbaar maakt. We kunnen
dan denken aan de trouwe knecht in Lk. 16:10-12. Het Griekse
woord voor geloof betekent vertrouwen. We vertrouwen erop, dat God bestaat, hoewel we Hem niet zien. We vertrouwen op Gods trouw en betrouwbaarheid; dat Hij doet wat Hij
zegt; dat Hij zijn beloften nakomt. Maar zo mogen we zelf ook
zijn: trouw en betrouwbaar. We mogen trouw zijn naar onze
naaste toe: in ons huwelijk, naar onze kinderen toe, naar onze
collega’s toe. Ons ja mag ja zijn en ons nee nee. Verder kan het
Griekse woord betekenen: plechtige belofte of eed. Als we een
plechtige belofte doen of een eed zweren doen we voorkomen
of we betrouwbaar zijn in onze uitspraken. Als we dat niet zijn,
plegen we bijvoorbeeld meineed.
Zachtmoedigheid. Deze eigenschap kenmerkt de mens, die gehoorzaam is aan het Woord van God, vgl. Jak. 1:21. We zijn
niet hard, maar mild. Vgl. voor “zachtmoedig” 1 Kor. 4:21; Gal.
6:1; voor “zachtmoedigheid” Ef. 4:2; Kol. 3:12; 2 Tim. 2:25; 1
Petr. 3:16. Het Griekse woord voor zachtmoedigheid heeft
ook weer te maken met vriendelijkheid en mildheid. Als mensen ouder worden, worden ze soms milder. Ze gaan minder
hard oordelen of laten zelfs elk oordeel achterwege, want ze
weten uit ervaring hoe moeilijk het leven soms ook is. Je moet
Vervolg op pagina 15
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Van onze preses
Br. Ralph James

Beste Broeders en Zusters in Christus,
Ik groet u allen in de naam van de Heer. Na mijn inwijding op 7
februari jl. als preses van de Vereniging Protestantse Gemeente
(VPG) heb ik inmiddels twee vergaderingen van de Centrale
Kerkenraad (CK) mogen meemaken. Ik ervaar deze
vergaderingen als zeer verrijkend en constructief. Het is fijn om
in deze setting eerlijk en open met elkaar te spreken daarbij
verwijzend naar relevante Bijbel passages.
Naast het bespreken van uiteenlopende belangrijke onderwerpen
in de CK vergaderingen betreffende de VPG, m.n. de voortgang
in de uitvoering van werkzaamheden binnen de diverse VPG
organen (ik verwijs hier naar het Ministerie, de Kerkvoogdij, de
Diakonie, de Jeugdraad en de drie Wijkkerkenraden, komt ook
het bespreken van thema's betreffende het Protestants
Christelijk Geloof aan de orde.
Het destijds door de voormalige Preses, Br. Hanco de Lijster,
ingevoerde boekje “De Geïnspireerde Kerkenraad” biedt een
uitstekende leidraad voor korte maar zeer indringende discussies
over het beleven en uitdragen van het Geloof. De daarin gestelde
vragen zet je tot nadenken. In de laatste CK vergadering kwam
het hoofdstuk “Missionaire Gemeente” aan de orde.
Daarbij werd uitvoerig van gedachten gewisseld over vragen
zoals: Hoe zouden wij de Evangelisatie op Curaçao moeten
aanpakken? Hoe wordt tegen ons als Protestant Christelijken
aangekeken ons eiland? Heeft de VPG een toegevoegde waarde
voor onze gemeenschap?
Kortom, pittige vragen maar wel vragen die wij onder ogen
moeten zien willen wij het voortbestaan van Protestants
Christelijke Kerken op Curaçao ook voor de toekomst zeker
stellen. Discussies over zulke vragen dragen ook bij aan de
geloofsopbouw, inspiratie en de onderlinge bemoediging van de
CK leden.
Bij het schrijven van deze rubriek worden er voorbereidingen
getroffen voor de eerste Ambtsdragerdag voor dit jaar welke op
zaterdag 23 april plaats zal vinden. Tijdens deze vergadering zal
gekeken worden in hoeverre uitvoering is gegeven aan de
aanbevelingen welke in het overleg in november 2015 gedaan zijn
m.b.t. het meer betrekken van onze jongeren in het gebeuren
binnen onze drie Kerken. Een groep van jongeren zal ook
deelnemen aan het overleg op 23 april welke in de Fortkerk zal
plaatsvinden.

Het belang van de aanwezigheid en actieve betrokkenheid van
onze jeugd in onze Kerk om zo onze Missie om het Gods woord
te verkondigen kan niet genoegzaam worden benadrukt, zeker
met het oog op de waarborging van de toekomst van het
Protestants Christelijk Kerk op Curaçao.
In het volgende VPG nieuws zal teruggeblikt worden naar de
resultaten van deze belangrijke ontmoeting.
Na een vakantieperiode gedurende de laatste week in april en de
eerste week in mei hoop ik van harte dat onze jongeren zich met
volle energie zullen richten op hun proefwerken, tentamens en
examens. Namens de CK wens ik hen allemaal veel sterkte toe in
de komende weken. Moge God hen in deze bijstaan en rijkelijk
met Zijn wijsheid zegenen.
In de maand mei staan wij stil bij twee belangrijke gebeurtenissen
welke zo'n twee duizend jaar geleden hebben plaatsgevonden.
Allereerst herdenken wij dit jaar Hemelvaartsdag op 5 mei.
Hemelvaartsdag valt 40 dagen na Pasen. Hemelvaartsdag wordt
gekenmerkt door de komst van de Heilige Geest.
Op het moment dat Jezus Christus op Hemelvaartsdag naar de
hemel ging, waren zijn volgelingen daarbij aanwezig. Jezus
Christus heeft Zijn volgelingen toen beloofd dat de Heilige Geest
hen op korte termijn zou komen helpen. Na Zijn belofte werd
Hij door een wolk opgenomen en meegevoerd en was Hij niet
meer langer zichtbaar voor Zijn volgelingen.
Terwijl de volgelingen van Jezus Christus toekeken en naar de
hemel staarden, verschenen ineens twee mannen in witte
gewaden. Ze riepen letterlijk: "Galliërs, wat staan jullie naar de
hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel
hebben zien gaan." (Handel.1:9-11)
En dan het Pinksterfeest. Op Pinksteren gaan onze gedachten
terug naar de tijd van een gebeurtenis die zich ook ruim twee
duizend jaar geleden heeft afgespeeld. 50 dagen na zijn
opstanding, stuurde de Heer de Heilige Geest uit de hemel Die
neerdaalde op Zijn discipelen. Angstige apostelen werden door
de Heilige Geest omgevormd in moedige getuigen van Christus.
Zij begonnen in vreemde talen te spreken. In een zeer korte tijd
werden duizenden mensen gedoopt. Zo ontstond de Kerk.
Uit het Pinksterwonder, welke o.a. tot uitdrukking kwam in het
spreken in verschillende talen, blijkt dat de Kerk vanaf haar
ontstaan voor alle volkeren op deze wereld is, ook voor ons hier
op onze Dushi Korsou waar wij naast het Papiamento,
Nederlands, Engels, Portugees en nog meer andere talen
spreken. Tot op de dag van vandaag is de Heilige Geest de "Ziel"
van de Kerk. Hij leeft in ons. Hierdoor kunnen wij als volgelingen
van Christus en gevuld met de Heilige Geest zonder angst Gods
Woord openlijk verkondigen.
Hemelvaartsdag en Pinksteren, het zijn niet zomaar dagen op een
kalender maar bepalende momenten in de geschiedenis van het
Christendom.
Rest mij nog om een ieder een fijne maand mei toe te wensen.
Moge Gods zegen op u allen en uw geliefden blijven rusten.
Br. Ralph L. James
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soms een keuze maken en die is moeilijk. Wat is wijsheid?,
denk je dan. Als je ouder geworden bent besef je soms pas, dat
je veel fouten maakt en gemaakt hebt. Dat kan je mild maken
naar anderen toe.
Zelfbeheersing. Zie hiervoor Hand. 24:25; 2 Petr. 1:6. Het gaat hier
om de beheersing van onze vleselijke begeerten. Zonder de
hulp van de Geest is dit niet mogelijk, vgl. Gal. 5:16. Zelfbeheersing komt tot uiting in de ascese. Sommige mensen betrachten ascese in de veertigdagentijd (vóór Pasen). Ze drinken
geen alcohol en ze snoepen niet. Sommigen betrachten in deze
tijd zelfs seksuele onthouding. Mensen onthouden zich dan van
lichamelijk genot, van de geneugten van de wereld. Hoe dit
ook zij, het is goed jezelf te beheersen en je niet te laten gaan.
Soms is terughoudendheid op zijn plaats. De Griekse antieke
wereld had hier meer oog voor dan wij. De Westerse samenleving wordt soms getypeerd als een hedonistische maatschappij. Het Griekse woord “hèdonè” betekent: genot. Het hoogste goed voor sommigen is genot, het grote genieten. Hiertegenover schrijft Paulus in zijn brieven over zelfbeheersing. We
mogen bidden, dat de Geest die ons ook geeft.
De gedachten over de vrucht van de Geest mogen ons aan het denken
zetten. We mogen bidden om de vrucht van de Geest in ons leven, dat
die groeit en rijpt. Zo mogen we als gelovigen leven in een wereld, die
vaak leeft naar de begeerten van het vlees. Dat zijn ouderwetse woorden, maar bedoeld wordt: voor wie lichamelijk en aards genot het
hoogste goed is. Maar mogen we dan niet genieten van het aardse en
geschapene? Ja zeker wel, God heeft de aarde en het lichamelijke geschapen en wij mogen daarvan genieten. Het Oude Testament is hier
duidelijk over. Maar genieten en genieten is twee. Paulus maakt ons dat
duidelijk in wat hij schrijft over de vrucht van de Geest. Moge de Pinkstergeest in ons hart uitgestort worden en mogen we genieten van zijn
vrucht.
Literatuur:
W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen
Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Durchgesehener
Nachdruck der fünften, verbesserten und stark vermehrten Auflage, Berlin-New York 1971
Life Application Study Bible, Wheaton (Ill.) 1996
D.K. Campbell, Galater, in: J.F. Walvoord und R.B. Zuck (Hrsgg.), Das Neue
Testament erklärt und ausgelegt, Bd. 5, Holzgerlingen 3 2000

Ds. Hans Végh.
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Jeugd
De Jeugdraad
Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
tel: 674 0111

Adres: Seroe Bottelier 29
mariellevanwaardenberg@gmail.com

Farida Da Costa Gomez

tel: 526 1566

faridadcgomez@hotmail.com

Ludmilla Sampson

tel: 527 9173

lsampson5719@gmail.com

Wilma Kwintenberg

tel: 518 0205

wilmakwintenberg@gmail.com

Nieuws van de Jeugdpredikant
In de drie maanden dat ik nu op het eiland ben, heb ik veel tijd en
energie gestoken in kennismaken. Zo heb ik ook kennisgemaakt met
de andere protestantse kerken die 65 jaar geleden de VPCO hebben
gesticht: de EBG, de Methodist Church en de Iglesia Reforma. Ik heb
de kerkdiensten bezocht en heb de voorgangers gesproken. In eerste
instantie was deze kennismakingsronde bedoeld voor de VPCO, maar
ik zat er vaak genoeg ook met mijn andere pet op: die van
jeugdpredikant. Zo heb ik gehoord dat ook de andere kerken moeite
hebben om hun jeugd vast te houden. Het is belangrijk om een
netwerk op te bouwen zodat we op de hoogte zijn van elkaars
jeugdwerk, we onze krachten kunnen bundelen en meer samen kunnen
gaan werken. Uit de gesprekken die ik heb gevoerd heb ik gemerkt dat
er vanuit de andere kerken ook die behoefte ligt. Nu die inspannende
kennismakingsronde achter de rug is kan ik me meer gaan focussen op
de jeugd in onze kerken. Graag zou ik een gewoonte willen maken om
de 2e zondag van de maand de Emmakerk te bezoeken en de 3e zondag
in Ebenezerchurch te zijn. Op deze zondagen heeft de jeugd een
actieve rol in de dienst, ik wil jullie, jongeren, graag zien en ik wil ook
graag zichtbaar zijn voor jullie! Zodat jullie weten dat ik er voor jullie
ben.
De catechese die ik in de Emmakerk geef loopt goed, in het begin was
het even zoeken, beetje schaven aan de methode, maar nu hebben we
goede gesprekken rondom verschillende bijbelverhalen. Daarbij
probeer ik om zoveel mogelijk wat minder bekende verhalen te lezen.
We hebben een aantal weken gelezen over Jefta, in Rechters 11, die
zijn dochter opofferde omdat hij een overwinning had behaald. Ik weet
dat veel volwassenen dit een moeilijk verhaal vinden. Waarom laat
God dit toe? Veel kinderbijbels vertellen het verhaal niet. En dan ben ik
zo verrast dat mijn catechisanten feilloos de kern uit het verhaal weten
te halen: Jefta moet eerst denken voordat hij wat doet. Het is dom van
hem om zo te praten. God heeft dit offer niet van hem gevraagd, hij is
er zelf mee gekomen. Ze vonden het wel een zielig verhaal, maar ze
vonden ook dat het Jefta’s eigen schuld was. Een grote mond zorgt
voor problemen, hoe actueel is dit verhaal nog steeds, voor mensen
van nu!
Op dit moment zijn we als Jeugdraad actief de Baaidag van 25 april aan
het voorbereiden, het thema is: ‘Dromen’ en we gaan de verhalen van
Jozef lezen. In de bijbel komt het vaak voor dat mensen dromen
hebben. In die dromen laat God bijzondere dingen zien over de
toekomst. Jozef maakt dit mee, maar we gaan ook nadenken over onze
eigen dromen en over onze eigen toekomst. Dromen zetten vaak in
beweging en kunnen veel los maken: I have a dream… bekende
woorden van Martin Luther King, die daarmee voorgoed het punt van
rassendiscriminatie op de agenda van het wereldtoneel heeft gezet.
Op 12 juni is er een VPG-dienst die door de jeugd van twaalf jaar en
ouder zelf zal worden voorbereid. We zullen vier avonden bij elkaar
komen: op 18 en 25 mei en op 1 en 8 juni. Op zaterdag 11 juni zullen
we generale repetitie houden en dan is op 12 juni de viering. We
hopen op fijne avonden met elkaar en gezellige ontmoetingen.
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg
N.B. Zie gedicht op pagina 11
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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

Geef om uw kerk!
De actie Kerkbalans: maak uw
vaste vrijwillige bijdrage over
2016 over op
MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar
en uw naam of betaal contant op
het kerkelijk bureau.

Bijles: Wiskunde/
Natuurkunde/Economie
voor VSBO en HAVO leerling Tijdstip 17.00 uur - 19.00 uur.
Alleen voor privebegeleiding.
Nadere info: Frank Rozier, Jan Thiel
H-23 (Vista Royal),

Wiskundebijles
Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en
HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een
groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt
aantal plaatsen. Sunset Heights. 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.

