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Climate justice grows ever more
urgent for Pacific Islands
May 16, 2017
For Pacific island nations, climate change is
more than a political concern - it’s rapidly
leading to extinction of peoples, lands and a
way of life. In one of the biggest examples of
environmental injustice in the world, the Pacific region is extremely vulnerable to climate change, despite contributing minimally
to global greenhouse gas emissions.
The effects of climate change have become an urgent part of everyday life for Pacific islanders, said
Rev. Tafue Lusama, general secretary of the Tuvalu
Christian Church. Tuvalu is an island nation located
in the Pacific Ocean, about midway between Hawaii
and Australia.
“We are already
experiencing
increased intensity of
tropical cyclones,
severe
storm
surges,
coral
bleaching, saltwater
intrusions, coastal
erosion, changing
rain patterns, submersion of islands,
and ocean acidification,” said Lusama,
general secretary of
the Tuvalu Christian Church. “This
puts us in the Pacific at the brink of extinction. It challenges our
very survival from the very basic sources and core
of our existence.”
He voiced his concerns during a meeting of the
World Council of Churches (WCC) Working
Group on Climate Change, which is preparing its
advocacy plan for the the 23rd Conference of Parties (COP 23) of the United Nations Framework
Convention on Climate Change.
Meeting from 8-10 May in Wuppertal, Germany,
the working group decided to focus on the Pacific
region.

“A crucial task is to ensure that the various mechanisms under the Paris Agreement such as ‘climate
finance’ and ‘loss and damage’ really help Pacific islands to build climate-resilient and equitable societies,” said Athena Peralta, WCC programme executive for economic and ecological justice. “By scaling
up financial contributions and technology transfer,
affluent and industrialised segments of society that
are mainly responsible for climate change can begin
to recompense their ecological debt to Pacific peoples.”
What can churches and individuals do?
“Faith communities can contribute to the discussion
on ‘loss and damage’ which seeks to address irreversible loss and
destruction due to
climate change of
homes, lands and
Indigenous ways of
living. Often these
have deep spiritual,
non-material value.
The loss or destruction of your homeland, for instance,
cannot be measured,” said Rev
Henrik Grape, coordinator of the working group. “How do
we as churches play
a healing role and let the voices of the affected be
heard? How can our faith communities become cradles of a hope that grows?”
Interfaith engagement remains an important
strategy for COP 23, he added.
“Together faith communities have to be relentless in
reminding the world that the climate crisis is a moral
issue. We need to continue to deepen multi-faith
relations not least in a context such as Fiji, with at
least 30 percent of the population identifying as
Hindu,” said Grape.
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Composed of theologians, experts and activists from around the
world, the WCC Working Group on Climate Change discussed challenges to climate action – such as the lack of concern for just policies
by the Trump administration in the USA, the weakening of climate justice laws as the UK leaves the European Union, and the urgent need to
support a rapid transition to a decarbonised economy, particularly in
the USA but also around the world.
During the meeting, the working group also tackled strategies to promote climate justice in the current political and economic environment
following the landmark Paris Agreement drawn up in 2015.
The Paris Agreement, which came into force in November last year,
aims to keep global warming to below 2 degrees Celsius above preindustrial levels. Building on COP 22 held in Marrakech, Morocco,
COP 23 is expected to further lay the groundwork for the implementation of the Paris climate accord.
Through an exposure programme organized by the United Evangelical
Mission, the WCC Working Group on Climate Change learned about
various initiatives of local churches and governments in Wuppertal to
contribute to lowering greenhouse gas emissions as well as plans for
mobilization by broader faith and civil society groups during COP 23,
which is slated to take place in Bonn, Germany from 6-17 November.
Though Bonn is the venue for COP 23, it is for the first time being
presided over by a developing, small island state in the Pacific – Fiji.

leggen in het hart van mensen. En zo ervoeren de Thessalonicenzen
zelf ook de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Ze maakten
aan den lijve mee hoe hun leven kon veranderen. Ze wendden zich van
de wereld af en ze wendden zich naar Christus toe.
Ook wij mogen de overweldigende kracht van de Geest ervaren. Hij
legt liefde in ons hart voor God en de medemens. Hij legt liefde in ons
hart voor Jezus Christus, die voor onze zonden stierf aan het kruis. En
wij mogen dat kruisoffer beantwoorden met ons offer. We mogen ons
leven geven aan Hem.
We mogen blij zijn met het Pinksterfeest. De Heilige Geest werd
uitgestort over iedereen die daar open voor stond, lezen we in Hand.
2. En dat geldt nog steeds. Hij wil nog steeds komen in ons leven en in
ons hart. Ook wij mogen leven uit de kracht van de Geest. Geweldig!
Ja, Paulus heeft ervaren, dat hij veel kon betekenen voor de gemeente
van Thessalonica. En dat is geen grootspraak, geen opschepperij. Hij
deed het niet uit eigen kracht, maar uit de kracht van de Geest.
Dat moet ook ons voor ogen zweven. Wij moeten ervoor oppassen,
dat wij niet gaan werken in eigen kracht, ook niet in de gemeente. We
moeten het verwachten van de kracht van de Heilige Geest. En dat
maakt ons bescheiden.
Zo kwamen de Thessalonicenzen tot geloof en zijn ze Christus gaan
navolgen. De omstandigheden waren niet rooskleurig.
Vervolgd op pagina 5

Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)

“Leven uit de kracht van de Geest”
Meditatie over 1 Thess. 1:1-10

Redactioneel

Ds. Hans Végh
Paulus dankt God in hoofdstuk 1 van zijn eerste brief aan de gemeente
van Thessalonica. Hij dankt Hem voor de gemeente, voor het
standvastige geloof van de gemeente en haar trouw. Paulus kent de
gemeente goed. Hij heeft haar gesticht, samen met anderen. Maar door
omstandigheden moest hij vluchten uit de gemeente. Hij werd
bedreigd. Hij kon zijn werk in de gemeente niet afmaken.
Gemeenteleden bleven met vragen zitten. Welnu, deze beantwoordt
Paulus in zijn brief.
Paulus noemt de gemeente in zijn gebeden. Hij bidt voor haar. Hij
denkt dan aan het geloof van de gemeente, aan haar liefde en aan haar
trouw. De gemeente werd vervolgd door heidenen en joden. Men was
zijn leven niet zeker. Maar men bleef hopen op de wederkomst van
Christus.
Zo mogen ook wij blijven hopen op de wederkomst van Christus. Ons
geloof mag niet verslappen door welvaart en vrede. We mogen
daardoor niet in slaap gesust worden en denken, dat we God niet
nodig hebben.
De eerste christenen hoopten erg op de wederkomst van Christus. Ze
hoopten, dat Hij nog tijdens hun leven zou terugkomen. Sommigen
hadden Jezus zelf meegemaakt en ze misten Hem.
Paulus wijst de gemeenteleden op Gods liefde. God heeft hen
uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Ja, God neemt het initiatief en
roept ons om zijn kinderen te zijn. Wij mogen die roep beantwoorden
met onze wederliefde voor Hem. Wij mogen ons hart aan Hem geven.
We mogen ons leven aan Hem toewijden.
Paulus heeft het evangelie verkondigd in Thessalonica. Zijn prediking
vond weerklank. Velen kwamen tot bekering en gaven hun hart aan de
Heer. Er was in die wereldstad honger naar het evangelie. Er werden
vele afgoden vereerd. Er was een wereldse cultuur, zoals die gevonden
wordt in wereldsteden. Er waren wijnhuizen en bordelen. Er was sport
en spel. Er was een wereldse mentaliteit. Maar toch bevredigde velen
dat niet. Ze voelden een leegte in hun leven. Tot ze Christus
ontmoetten en Hem hun leven gaven. Hem wilden ze dienen.
Zo kon Paulus hen overtuigen door zijn woorden. Maar dat was het
niet alleen. Hij ervoer ook de overweldigende kracht van de Heilige
Geest, die was uitgestort op Pinksteren. Die kan mensenharten
veranderen. Die kan mensen brengen tot Christus. Die kan geloof

Het juninummer van VPG-nieuws ligt voor u. Ik hoop, dat u er veel
leesplezier aan zult beleven. Het hoofdartikel is dit keer afkomstig van
de Wereldraad van Kerken. Het gaat over rechtvaardigheid wat betreft
het klimaat. Er zijn eilanden in de Stille Oceaan, die dreigen te
verzinken vanwege de stijgende zeespiegel. De bevolking daar loopt
dus acuut gevaar! De meditatie is van mijn hand en heeft als thema
“Leven uit de kracht van de Geest”. Dit in verband met het
Pinksterfeest. Verder treft u de gebruikelijke roosters aan, zoals het
preekrooster, het rooster van Radio Semiya, etc. Wat dat laatste
betreft: elke zaterdag zendt onze VPG een half uur uit via Radio
Semiya. De uitzendingen worden verzorgd door de predikanten en
hulppredikanten. Ook zijn er berichten vanuit de Centrale Kerkenraad
en de Diaconie. Dit alles om u te informeren over het lopende
kerkenwerk. Natuurlijk treft u ook weer berichten uit de wijken aan.
Om dit alles te completeren is er nog een artikel vanuit de wereldkerk.
Ook dit is afkomstig van de Wereldraad van Kerken. Het is een artikel
over de vergadering van de Lutherse Wereldfederatie in Windhoek
(Namibië). Ook de lutheranen maken deel uit van de Wereldraad. En
het is ook zo, dat destijds de VPG ontstond uit een fusie tussen de
hervormde en lutherse gemeenten op ons eiland. Er is dus ergens nog
een band tussen onze VPG en de lutherse kerken. Het thema “liefde”
staat in deze vergadering centraal. Onze VPG is uiteindelijk toch lid
gebleven van de Wereldraad. Dit na de nodige correspondentie en
wederzijdse verheldering van standpunten.
Een vriendelijke groet namens de redactie,
Ds. Hans Végh (voorz.)
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VPG Nieuws (News) via Email
Wij bieden u de gelegenheid om VPGNieuws in kleur via e-mail te ontvangen.
Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf
2000,—.
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws
elektronisch te ontvangen, meldt u dan
aan door het zenden van een e-mail met
uw naam en huidig postadres naar de
redactie via e-mail adres:
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw
VPG-Nieuws in kleur.

Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den
Karibe Hulandes

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 uitgangscollecte 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:
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Zondag 18 Juni 2017
Fundashon Gideon

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)
Pieter Jan van Roon (secretaris)
Ludmilla Sampson
Lorna ten Holt-Kirchner
Vacature

Opmaak:
Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 900 drukexemplaren zwart
-wit.
Ruim 185 emailexemplaren
Kopij kunt u (het liefst met
passende illustraties) en in kale
opmaak, als docx document,
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

21 Juni 2017,12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 2 juli 2017

Handelingen / Echonan/ Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Matteüs / Mateo / Matthew
2 Korintiërs / Korintionan / Corinthians
Handelingen / Echonan/ Acts
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Matteüs / Mateo / Matthew
Spreuken / Proverbionan / Proverbs
Romeinen / Romanonan / Romans
Psalmen / Salmonan / Psalms
Matteüs / Mateo / Matthew
Jeremia / Yeremías / Jeremiah
Matteüs / Mateo / Matthew
Lucas / Lukas / Luke
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
2 Timoteus / 2 Timoteo / 2 Timothy
Johannes / Huan / John
Jeremia / Yeremías / Jeremiah

2:1-21
104:1-18
104:19-35
28:16-20
13:1-13
15:36-41
10:1-15
10:16-31
18:1-15
18:16-33
19:1-22
20:1-18
21:1-21
9:27-38
4:1-13
6:1-11
86:1-17
10:32-11:1
15:22-35
9:14:26
1:57-80
69:1-18
69:19-36
87:1-7
4:1-8
21:15-25
28:1-17
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Kolossensen / Kolosensenan / Colossians
Genesis / Génesis / Genesis
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Psalmen / Salmonan / Psalms
Hooglied / Kanto / Song of Solomon
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Matteüs / Mateo / Matthew
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew

3:1-17
22:1-19
10:32-11.2
45:1-17
2:8-3:5
23:1-20
24:1-27
24:28-49
11:16-30
24:50-67
25:7-34
119:81-96
119:97-112
12:1-21
12:22-37
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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
04-06 Rev. L Warren (HC) Pentecost
11-06 Lp. Y. Isidora-Gumbs
18-06 New Generation & Watermelon Groups
Father’s Day
25-06 Rev. L Warren
02-07 ds. H. Végh / Rev. L Warren (HC)
Flag Day

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
04-06
11-06
18-06
25-06
02-07

ds. P. van Bruggen (HA) Pinksteren
ds. P. van Bruggen
ds. M. Berends-van Waardenberg
ds. P. van Bruggen
ds. H. Végh / Rev. L Warren
in Ebenezer Church

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.

04-06
11-06
18-06
23-06
25-06

ds. H. Végh (HA) Pinksteren
ds. H. Végh
ds. H. Végh
ds. H. Végh Zangdienst 19.30
ds. M. Berends-van Waardenberg
VPG-Jeugddienst
02-07 ds. H. Végh / Rev. L Warren
in Ebenezer Church

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
03-06
10-06
17-06
24-06
01-07

ds. Peter van Bruggen
rev. Leander Warren
ds. Hans Végh
ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
ds. Peter van Bruggen

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
Er waren beproevingen, er waren vervolgingen. Toch hebben ze Gods
Woord met vreugde aanvaard. Ze voelden: hier wordt iets essentieels
gezegd. Het gaat hier om het heil. Het gaat hier geestelijk gesproken
over leven en dood. En de boodschap van Paulus luidde: “Kies dan
voor het leven”.
Zo verging het de gemeente van Thessalonica. Zo vond het Woord
van Christus ingang in hun harten. En zo werden ze een voorbeeld
voor andere gemeenteleden in Macedonië en Griekenland.
En het mooie was: Gods Woord verspreidde zich als een olievlek, niet
alleen in Macedonië en Griekenland, maar ook daarbuiten.
Ook op ons eiland mag Gods woord verspreid worden. Er zij veel
kerken en gemeenten. Toch zijn er nog veel mensen, die Christus niet
kennen. Aan hen moet het evangelie verkondigd worden. Zo mogen
mensen zich afwenden van hun zelf gecreëerde afgoden: geld en goed,
roem en eer, macht en geweld. In onze tijd worden geen goden van
hout en steen meer aanbeden, maar onzichtbare afgoden, die wel
degelijk macht hebben in de levens van mensen. Zo mogen we mensen
proberen te bereiken om de ware, levende God te dienen, om zijn
Zoon Jezus Christus te verwachten.
Eens zal God komen met zijn oordeel over deze wereld. We lezen
daarover bij de profeet Maleachi (3:19-24). De dag van de Heer zal
komen als een brandende oven. Het vuur van Gods oordeel zal
verzengend zijn. Moeten we daarvoor bang zijn? Wel, als we ons van
God en Christus hebben afgewend en onze eigen afgoden hebben
aanbeden. Niet, als we geloven in Jezus Christus als onze Heer en
Verlosser, die in onze plaats de straf op de zonden gedragen heeft en
die ons bevrijd heeft van zonde en kwaad.
Als we in Christus geloven, worden we gered van Gods oordeel. Met
deze woorden eindigt Paulus hoofdstuk 1 van zijn brief aan de
Thessalonicenzen. Deze woorden mogen wij ter harte nemen op het
Pinksterfeest. Want we mogen leven uit de kracht van de Geest.
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vooral in de Kerkdienst te Playa. Wat een ontvangst, wat een
harmonie en liefdebetoon!
Ik mocht de preek houden. En mijn collega Ben Hengeveld de liturgie.
Met dit geweldige boostergevoel heb ik nu zin om 90 te worden, ku
Dios ke.
Zondag a.s. doen we alles nog eens dunnetjes over in de Emmakerk.
Fijn toch zo met de gemeenten verbonden te zijn!
Uw dankbare Ilse en Jan Jonkman

Dera mi lombrishi pa di dos bes
Ds. Jan Jonkman, Em.
Dera mi lombrishi pa di dos bes
Voor allen, welke de Papiamentse taal nog moeilijk is,geef ik de
vertaling:
Ik heb mijn navelstreng voor de tweede keer begraven.
En dat mag wel gezegd zijn over mijn leven op Bonaire en Curaçao!
Op 27 september 1964 meerde de “Maron”, een vrachtschip met
passagiersaccomodatie van de vroegere KNSM aan bij de Brionwerf te
Curaçao. We werden ontvangen door mijn familie, wijlen ds. H.J.
Eggink en mijn nog in leven zijnde zuster, Pieta Eggink-Jonkman.
Een paar dagen later vlogen wij naar de eindbestemming: Bonaire. Voor
mijn eerste dienst in het Papiamentu te Rincon kreeg ik van mijn
zwager een geschreven preek mee op tape gezet, je weet wel van die
grote bandrecorders, net wielen. Ik hield toen een preek, waarvan ik
de tekst niet machtig was; ik werd in het diepe gegooid.
Van de achter mij liggende 80 levensjaren mocht ik er bijna 54 wonen
en werken op Bonaire en Curaçao.
In 1972 werd ik bevestigd als predikant van de Fortkerk tot 1978,
daarna een intensieve periode in de justitiele jeugdzorg.
In 2002 werd ik benaderd door mevrouw Reuijl-Raven van de
Forkerkwijkkerkenraad en ook door de heer W. Coffie van de
kerkenraad van Bonaire.
Mijn vrouw en ik kozen voor weer Bonaire.
In april 2010 ging ik met 73 jaren echt met emeritaat, maar werd met
open armen ontvangen door de wijkgemeente van de Emmakerk,
alwaar wij ons thuisvoelen en weten.
Tegen het einde van 2016 werd ik weer benaderd door Walter Coffie,
die zei: Domi Jonkman, u wordt in mei 2017 80 jaar, wij zouden u dan
graag in ons midden willen hebben.
Ik keek mijn vrouw aan en die knikte van: Doen!
Terwijl ik nu weer achter mijn PC zit op Beurs 87 kijken wij met grote
dankbaarheid terug naar een onvergetelijk weekend op Bonaire en

Felicitaties na de eredienst te Playa, Bonaire.Over de linkerschouder
van ds Jonkman zien we het gezicht van ds. Ben Hengeveld.
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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
Sis. K. Martina
Bro. F. James, kv
Sis. M. Mathew
(Secretary)

520 3015
733 1628
563 0557
512 4867
767 9068 res
737 0661

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

524 7036
666 6004
461 0949 res
511 8405

461 2950 res
514 6968

Ebenezer Community News and Church Activities
Sis. Ludmilla Sampson
ENJOYING LIFE AS A CHRISTIAN!!
Do you believe that God wants us to live a rich, fun, full, and abundant
life? Does He want us to really enjoy life?
Death is an excellent reminder of life, and life is a gift. Solomon said,
“Anyone who is among the living has hope (Eccl. 9:4). Life on earth
gives us the chance to influence and enjoy the world around us. We
can eat and drink happily and relish our relationships (v. 7-9). We can
also enjoy our work. Solomon advised, “Whatever your hand finds to
do, do it with all your might” (v. 10). Whatever our vacation or job or
role in life, we can still do things that matter, and do them well. We
can encourage people, pray and express love with sincerity each day.
The writer of Ecclesiastes says: “The time and chance happen to them
all……… No one knows when their hour will come”.
You may be under a lot of stress right now because of different
reasons or situations, but God still wants you to enjoy life. Despite
how you feel today, your problems aren't insurmountable. The Bible
says, 'God can do what men can't' (Luke 18:27 TLB). And to be exact,
he listens to 'the prayers of the destitute...he is never too busy' (Psalm
102:17 TLB). Einstein said, 'In the middle of every difficulty lies
opportunity.' The same God who guided Abraham when he didn't have
a clue where he was going, gave Sarah a child in her old age, rolled
back the Red Sea and raised Jesus from the dead, is alive and working
in your life. He doesn't want you to live without fun. The apostle
Matthew spent three years with Jesus and he wrote, "Jesus came,
enjoying life" (Matthew 11:19 PH). Unfortunately, there are many
people who do not want to let God into their lives because they fear
God will make them give up anything that is fun. In other words, they
think that to become a Christian is the same as saying the party's over,
that to be spiritual is to be miserable. People are frantically looking for
fun fixes, but that means they operate under the law of diminishing
returns. They spend more time, more money, and more energy to get
less and less of a thrill. They go around asking, "Are we having fun yet?"
God doesn’t want discontented Christians. We should be the most
joyful people on earth.
Don’t you want that “full measure” of the joy Jesus promised the
disciples? When John the Baptist’s disciples started dwindling and Jesus’
followers started growing, John the Baptist said “The bride belongs to
the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and
listens for him, and is full of joy when he hears the bridegroom’s voice.
That joy is mine, and it is now complete” (John 3:29) therefore “He
must become greater; I must become less” (John 3:30). The humility in
John made his joy even greater.
It’s impossible to know when our lives on earth will end, but gladness
and purpose can be found in this day by relying on God’s strength and
depending on Jesus’ promise of eternal life. As a Christian, you can

enjoy life because your conscious is clear. You can enjoy life because
you are secure within God's love. You can have fun, laughing in church.
You can enjoy friends who don't manipulate you --- because they are
learning to be like Jesus and that means they are learning to look out
for the interests of others.
God also created us to rest, recreate, and rejuvenate. We need to rest
and get away for a time. We need to go out and enjoy life and do
some fun things for a change. Take the family or take a friend with you.
There is everything right about seeking a solitary place, resting, having
some recreation, or just enjoying life. God is not anti-fun. He wants us
to have a rich, abundant life of enjoyment and fun. That life begins with
Jesus Christ.
The Young Adults Group

Ebenezer Flag
On April 30th last, the flag of the Ebenezer Church was officially
presented to the church community. The designers of this flag are
Darronell James and his cousin Iantho James. Let the meaning of this
flag be a part of our lives for the generations to come. Our ancestors
that started this work will be proud of us.
We hereby present to our readers the Ebenezer Flag with its’ detailed
description:

EBENEZER, meaning “Stone of Help”, is built on the foundation
laid by Christ.
The CLASPED HANDS represent the unity between young and old
for the brighter future for our Church. BLUE is the color of the sky
and sea. This means positivity, which symbolizes trust, loyalty, wisdom,
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confidence, faith, truth, and heaven. YELLOW OCHRE is the color
of the earth and represents the solid ground on which Ebenezer is
build. The RED LINES signify the different generations in Ebenezer
Church and the love that we have for each other. The THREE
POINTS of the triangle represent the three churches of the UPC
(United Protestant Church).

Margarita Elisah Hodge
The Miss Lee Foundation
Let me tell you a little more about Ebenezer Church’s outreach arm,
Margarita Elisah Hodge Foundation also known as The Miss Lee
Foundation.
We started this foundation because we saw then and still see the need
to assist and equip children and adults, at low cost, especially people of
all age groups in the neighbourhood with capacity enhancement skills
for their overall development in the society. If you do not live in the
vicinity of the church you are also welcome to attend any class of your
interest.
All courses are given by qualified instructors and schoolteachers.
After school classes – Monday to Thursday from 2.00pm to 5.00pm
Sewing classes – Monday - from 6pm – 8pm
Cookery classes – Friday – 6.00 – 8.00pm
Music classes – Thursday & Fridays for children/teens/adults 4.30pm –
6.00pm
Computer classes – Saturday – 10.00am to 2.00pm (Excel/Word/
Power point)
Papiamentu classes – on demand
Victoria Club (elderly 60+) – Friday – 9.00am-12.00am
Watermelon Bible Club – Saturday – 3.30pm – 5.00pm (ages 4-12)
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June Activities
Thu. 1st
Sat. 3rd
Sun. 4th
Wed. 7th
Thu. 8th
Sun. 11th
Tue. 13th
Wed. 14th
Thu. 15th
Sat. 17th
Sun. 18th
Wed. 21st
Thu. 22nd
Sun. 25th
Wed. 28th
Thu. 29th

-Soup Kitchen – 12:00 midday
-Church Anniversary Breakfast (take-out) by Young
Adults – 8.00 – 11.00am
-Worship Service of Holy Communion and Pentecost –
9:30 a.m.
-Bible Study & Prayer Meeting – 7:00 p.m.
-Soup Kitchen – 12:00 midday
-Worship Service of Praise led by Local Preacher Y.
Isidora & Island Rally -5:30 p.m.
-Church Board Meeting – 7:00 p.m.
-Bible Study & Prayer Meeting – 7:00 p.m.
-Soup Kitchen – 12:00 midday
-Theological Conversation – 6:00 p.m.
-Father’s Day Service led by New Generation &
Watermelon Groups– 9:30 a.m.
-Visit Sick & Shut-in Members and Bible Study & Prayer
Meeting – 7:00 p.m.
-Soup Kitchen – 12:00 midday
-Worship Service of Praise by Rev. L. Warren – 9:30 a.m.
-Bible Study & Prayer Meeting – 7:00 p.m.
-Soup Kitchen – 12:00 midday

For more information:
Tel: 461-5036 or 518-5468
Adres: Oranjestraat 111

Ebenezer Festival of Songs
As most of you are aware, this year the Ebenezer Church is
celebrating the fact that it was founded 88 years and 80 years of its’
incorporation with the United Protestant Church of Curaçao. We will
be celebrating these milestones throughout this year. In this “special”
year all auxiliaries will present, organize or participate in an activity in
which they will highlight the festivity. In the past month The club of our
“Golden Girls”, the Victoria Club, organized a Festival of Songs. Other
than the church auxiliaries of our church, various groups, amongst
others the Wesleyan Holiness Church, Christian Fellowship Church,
Carey Methodist Church, Epworth Methodist Church, United
Methodist Women. Resurrection Anglican Church participated with
songs and poems to make this a memorable evening.
Herewith a few pictures so that you that missed out on this festival can
still have a taste of that joyous evening.

More pictures of the Ebenezer Festival of Songs and the Bible Quiz of
Pentacost are printed on page 12.
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
Ds. P. van Bruggen
Charlottestraat 6-8
Tel: 462 5045
E-mail: vijfbruggen@hotmail.com

Ouderlingen
Zr. C. H. Gravenhorst
Br. H. B. Beaujon
Zr. M. Bakhuis
Br. F. Hasselbaink
Br. C. Renardus (kerkvoogd)

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Br. P.J. van Roon

747 7427
565 1574
461 5013
738 1725
736 5391
524 6823
685 3507

Diakenen
Zr. A. R.M. Petrona 540 0865
Zr. B. Strampel
747 6627
Zr. José van Bruggen 462 5045
Diaken met
bijzondere opdracht
Kosteres
Zr. A.H. Palm

462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk
Onze zieken
Erg dankbaar maar nog altijd zeer vermoeid is Nel-An van Eenennaam
thuis en volgt een revalidatieprogramma. Gelukkig is handwerken en
computervaardigheid beperkt mogelijk en genieten Johan en Nel van
de fijne en mooie dingen die ze samen kunnen doen. In een
rondzendmail schreef Nel; “Allereerst: het gaat goed met me.
Langzaam maar zeker komen alle dingen weer terug. Ik ben nog steeds
heel erg moe, maar dat kan natuurlijk nog niet anders. We gaan 3 keer
in de week naar therapie.” Daar wensen we veel sterkte bij en veel
geduld! Ook volop in herstel is mw. Winkel die na een valpartij de
heup heeft gebroken! Na enige weken gaat het beter en telkens meer
mobieler. Fijn dat meeleven is vanuit de omgeving en hulp in huis! We
bidden kracht toe! Wat fijn dat we mw. Naaldijk weer een paar keer in
de kerk zien! Dat vraagt veel energie en hulp van anderen, die blij zijn
te kunnen helpen. Er is veel dankbaarheid om op zondag de
vertrouwde gang naar de kerk te kunnen maken. Hopelijk ontmoeten
we elkaar bij herhaling en ontvangen samen Gods zegen. Onze
predikant voor het jeugdwerk is even uit de running; dat wil zeggen dat
een periode van herstel nodig is. We wensen ds. Marielle sterkte en
rust toe en een goed herstel!
Gesprekskring
Woensdag 31 mei om 19.30 uur ontmoeten we elkaar in de
benedenzaal van de Fortkerk; we denken na over het thema “De kerk,
organisatie en organisme”. De kerk is een instituut en heeft een
menselijke organisatie structuur. Daarnaast is de kerk onderdeel van
het lichaam van Christus, een organische eenheid welke tijden, grenzen
en culturen overstijgt. Ik vertel wat over de kerk met een kleine letter
en de Kerk met een hoofdletter. Welkom, allen!
Tamarijn en Zeelandia
Denkt u aan de vaste ochtenden voor onze Bijbelkringen. De bezetting
is nogal wisselvallig en telkens als we denken te reorganiseren worden
we aangenaam verrast met nieuwe leden en/of een goed gevulde tafel.
Blijkbaar ervaren de deelnemers het als belangrijk en goed om samen
te komen, maar dat neemt niet weg dat we er best wel wat nieuwe
leden bij willen hebben.

een gezegende tijd in de kerkvoogdij en feliciteren de Centrale
Kerkenraad met deze bekwame en toegewijde ambtsdrager.
In deze dienst zullen –nadat alle vakaturen zijn bezet- afscheid nemen
van hun kerkenraadswerk; Pieter-Jan van Roon, Joop Snel, Christine
Gravenhorst en Wilma Kwintenberg. De lijst met aftredende
kerkenraadsleden maakt ons terecht bezorgd of het vele werk dat zij
hebben gedaan goed en efficiënt kan en zal worden overgenomen.
Natuurlijk haasten we ons te zeggen dat niemand onmisbaar is maar
het behoeft geen betoog dat elk van deze broeders en zusters zich met
getrouwheid en overgave hebben ingezet. Zij hebben het team van de
wijkkerkenraad versterkt met hun gaven en talenten en waren present
toen veel werk gedaan moest worden. (Denk maar eens aan de
predikantsvakature, het werk voor de jeugdraad en binnen de
kerkvoogdij en praktische zaken als geldtellen, koffierooster verzorgen
etc.) We zijn als Fortkerkgemeente best een beetje gewend geraakt
aan broeders en zusters die na verloop van tijd weer terugvliegen naar
Nederland of doorvliegen naar een nieuwe stap en een nieuw
avontuur. We wensen Wilma en Pieter Jan daarbij een goede en blijde
tijd toe; dat zij weer mooie dingen op hun pad vinden om op te
pakken. Gelukkig blijven Christine en Joop dichtbij en betrokken op de
Fortwijk als vanouds. In plaats van het kerkenraadswerk zullen nieuwe
taken zich aandienen, binnen of buiten de kerk. Joop blijft gelukkig lid
van de stichting Behoud Fortkerk (voorzitter).
In de dienst van 11 juni zal aandacht zijn voor al deze veranderingen,
de dienst zal worden opgeluisterd met het Taizeekoor en het thema
afscheid en verbondenheid zal centraal staan in deze feestelijke dienst.
Kindernevendienst
Er ontstaat een lege plek in het team van de leiding nu Evelyn ons heeft
toevertrouwd tijd vrij te moeten maken voor een geweldig mooie
uitdaging en gewichtige verantwoordelijkheid. Deze stap komt met een
beetje pijn omdat het werk voor de kindernevendienst mooi en net zo
belangrijk is. De dames werken samen aan een belangrijk onderdeel
van onze gemeente. Op termijn zal dus gezocht gaan worden naar
vervanging; een aanbeveler! Iemand van de juffen zei ons; door je voor
te bereiden op de kindernevendienst op zondag leer jezelf zoveel en
doe je allerlei mooie en nieuwe ontdekkingen samen met de kinderen.
Dat wens je toch toe aan iedereen! Of niet dan?

Heilig Avondmaal
Zondag 4 juni, Pinksteren, zal het Heilig Avondmaal bediend worden in
de gemeente. We overwegen de gelegenheid te geven voor
avondmaalsbediening aan huis. Daartoe zullen enkele afspraken worden
gemaakt. Voor info kunt u de dominee vragen of een ambtsdrager van
de gemeente.

Restauratie tafel
Onder het toeziend oog van Maritza Bakhuis werd de 18e eeuwse
historische tafel hersteld en in oude glorie teruggebracht. De tafel
stond in gammele staat lange tijd enigszins verloren bij de kansel. We
overwegen nu passende plaats in het zogenaamde liturgisch centrum.

Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Op D.V. zondag 11 juni zal als lid van de Centrale Kerkenraad
(kerkvoogd) worden bevestigd Jurjen Berends. Deze bevestiging zal op
wens van Jurjen plaatsvinden in de Fortkerk. We wensen onze broeder

Vanuit de kerkenraad
In de afgelopen vergaderingen is veel gesproken over de taakverdeling
binnen de kerkenraad, er zijn enkele wisselingen geweest! Van belang is
onze vertegenwoordiging binnen de jeugdraad waar we nog geen
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goede oplossing voor hebben. Ook ons contact met de redactie van
VPGNEWS moet nog nader worden geregeld. Wel zijn we blij dat Carl
actief zal zijn voor de kerkvoogdij en Barbara samen met Anna en José
voor de diaconie. Nieuwe zaken hebben ook onze aandacht zoals de
monumentendag op 11 juni waarbij onze kerk opengesteld is voor
publiek. Tevens vraagt het groot onderhoud van het orgel onze
aandacht en in de nabije toekomst zullen we ook gaan nadenken over
het aanstaande 250 jarig bestaan van de Fortkerk. Beide genoemde
zaken vereisen een goede financiele onderbouwing en gedacht wordt
aan gerichte fundraising voor het orgel en het jubileum. In de komende
vergadering hopen we ook nader geïnformeerd te worden op de
betrokkenheid van de Fortkerk bij de Counsel of Churches Curacao
waar onze VPG deel vanuit maakt. De Centrale Kerkenraad heeft
gevraagd naar een representant van de Fortkerk in de nieuw vast te
stellen commissie kerkordewijziging. We hebben één van onze
gemeenteleden voorgedragen en binnenkort zal een eerste oriëntering
plaatsvinden over de werkzaamheden en de tijdsplanning. Ook heeft de
Centrale Kerkenraad de wijken aangestuurd actief te worden rondom
missie en visie VPG. Het ministerie (team van predikanten) zal daartoe
een plan opstellen in de toekomst zal dat ook meer zichtbaar worden
in onze wijk. Naast alle zakelijke en organisatorische besprekingen is
ook aandacht voor de ervaringen rondom pastoraat, dienst van
barmhartigheid (diaconie) en de eredienst binnen onze wijk.
Ten slotte
Een hartelijke groet ook namens de familie,
ds. Peter van Bruggen

E-mail enquete
Email enquête: wat vindt u van het VPG-nieuws?
De afgelopen tijd hebben de lezers van onze digitale versie van de
krant gelegenheid gehad om de redactie te laten weten wat zij
momenteel van het VPG-nieuws vinden; wat is goed en wat kan beter?
Vanwege de gemakkelijke “bereikbaarheid” van de (185) digitale
abonnees (waarvan immers hun e-mailadres bij de redactie bekend is)
is gekozen om hen per email een aantal vragen voor te leggen.
Ruim 20% heeft geantwoord op vragen als: Hoeveel tijd besteed u aan
het lezen van het VPG-nieuws, welke onderwerpen hebben uw
speciale belangstelling en wat zou u graag ook nog als extra onderwerp
willen lezen? Het is goed om te merken dat juist (ex) VPG-ers in het
buitenland de krant extra waarderen.
Volgende editie hopen we hierop een terugkoppeling te geven.
Mocht u nog geen digitaal abonnement hebben (alle foto’s zijn in kleur,
scherper en mooier en het kost u niets extra!) dan kan u dit makkelijk
regelen door uw e-mailadres doormailen aan info@vpgcuracao.com
Ook wanneer u iets
kwijt wil over de
VPG-krant en u
heeft geen email
ontvangen, dan wil
de redactie uw
opmerkingen graag
horen! Tot slot: er
is nog een vacature
voor de redactiecommissie, dus ook
dat is een mogelijkheid om mee te
werken aan het
VPG-nieuws!
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We are called to search for a
Better way—the way of love
Rev. Dr. Olav Fyske Tveit

May 12, 2017
As the Lutheran World Federation (LWF) gathered for its
12th Assembly in Windhoek, Namibia from 10-16 May, World
Council of Churches (WCC) general secretary Rev. Dr Olav
Fykse Tveit presented greetings on behalf of the World
Council of Churches, a worldwide fellowship of 348 member
churches which represents more than half a billion Christians
around the world.
He commended the LWF’s recent preparation of an ecumenical
commemoration, together with the Pontifical Council for the
Promotion of Christian Unity (PCPCU), of 500 years since the
beginning of the Reformation, paving the way from conflict to
communion.
“After the prayer of confession and reconciliation in Lund on
Reformation Day 2016, those relations will never be the same,” Tveit
said. “They have to remain a relationship of love, so clearly said in your
words about moving together as pilgrims, in diakonia for the world
together. The was even signed by President Bishop Munib Younan and
His Holiness Pope Francis, as you were accompanied by the general
secretary Martin Junge and Cardinal Kurt Koch, the President of the
PCPCU.”
Tveit also noted that the LWF assembly highlights important insights of
the one ecumenical movement. “Some of them have come through a
new understanding of the harsh and brutal realities in which we live in
different parts of the world,” he added. “Some of them have come
through new sharing, or at least a better and more open sharing of the
gifts of our different theological traditions. Some of them have come
through a combination of the two, through a mutual search for the
truth that we owe one another: The truth about the world and the
truth about God.”
The theme of the LWF Assembly is “Liberated by God’s Grace,” with
three sub-themes: Salvation – Not for Sale, Human Beings – Not for
Sale, Creation – Not for Sale.
“The theme of this assembly of the Lutheran World Federation is
indeed an eminent example of how the ecumenical movement deals
with both and combines truth about the world and the truth about
God,” said Tveit. “The oikoumene, our common home in this world, is
a household, an economy, where we have to work for the best
outcome for our life together.”
This work, he continues, should contribute to the economy of fairness
and the welfare of all, to the social justice that can weave and support
the social fabric we all need for our lives. “In this we recognize that
our common home is not only my world or our world, it is God’s
world. Every day the God of life is creating our lives,” he said “The
Church is a fellowship created by the grace of God."
Source: WCC Weekly (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. S. Wiel

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.emmakerk.webs.com

767 6920
526 1566

Zr. L. Felicia

693 2612
514 7833
767 5748

528 9530
516 4919
690 8543
733 1609
516 7900

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor
Hulpprediker:
Br. H. de Lijster

668 5785
868 0775
510 4753

Wijknieuws Emmakerk
Op het ogenblik leven we tussen Pasen en Pinksteren, tenminste als ik
dit schrijf. Hemelvaart ligt tussen deze twee feestdagen. Jezus heeft zijn
discipelen bij de hemelvaart beloofd, dat ze niet alleen zullen blijven. Hij
zal niet afwezig zijn, maar aanwezig door zijn Heilige Geest. Hij noemt
de Geest de Trooster, in het Grieks: paraklètos, de parakleet. Dat betekent: de erbij geroepene, de helper. Zo wordt de Geest geroepen om
ons te helpen. Hij wil in ons midden zijn en ons kracht geven. Ik wens u
en jou een gezegend Pinksterfeest.
Intussen gaan de activiteiten in onze wijkgemeente door. Ik noem u:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komen we van 19.00 tot 20.00 uur bijeen om te bidden
voor kerk en wereld, voor anderen en voor onszelf, voor zieken en
gezonden, rijken en armen. Alles wat we belangrijk vinden mogen we
de Heer voorleggen in ons gebed. De gebedsgeroep wordt gehouden in
de consistorie.
Bijbelstudie
Elke 14 dagen is er op donderdag Bijbelstudie. We doen dit op het
ogenblik over verschillende onderwerpen. Onlangs was de vrede en
waren de engelen aan de orde. We komen van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. De data zijn: 1, 15 en 29 juni.
Gespreksgroep “Onder de boom”
Eveneens eens in de 14 dagen is er gespreksgroep “Onder de boom”.
Op het ogenblik bespreken we de kleine profeten. L:aatst was Nahum
aan de orde, de volgende keer Habakuk. We komen van 19.30 tot
21.00 uur bijeen in de consistorie. De data zijn: 8 en 22 juni.
Belijdeniscatechisatie
Elke dinsdag is er van 20.00 tot 21.00 uur belijdeniscatechisatie in de
consistorie. We bereiden ons voor op het doen van de openbare geloofsbelijdenis. Je bent van harte welkom! Dat geldt trouwens ook voor
de andere gespreksgroepen.
Seniorenmorgen
Op 12 juni a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen dan van
9.30 uur tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. We beginnen eerst met
koffie en koek, we zingen een lied, we bidden, we bespreken een Bijbelgedeelte, we drinken fris met een pastèchi erbij en we danken tenslotte
God voor de morgen.
Bustocht
Op 8 juni a.s. is er een bustocht voor senioren. We gaan naar Bandabou om dat gedeelte van ons eiland opnieuw te verkennen. Er gaat een
deskundige gids met ons mee om ons het een en ander te vertellen.
Meer informatie kunt u krijgen bij zr. Farida da Costa Gomez en zr.

Denise Schrader, de leden van de activiteitencommissie. U kunt zich
ook opgeven bij hen.
Bij de diensten
Op 4 juni a.s. is het Pinksteren. We vieren dan de uitstorting van de
Heilige Geest. Tevens vieren we het avondmaal. De Here Jezus wil
door zijn Geest in ons midden zijn. We delen brood en wijn als gedachtenis aan zijn kruisdood. Hij stierf voor onze zonden, zodat wij vrijuit
konden en kunnen gaan.
Op 18 juni a.s. is het Vaderdag. Dan zetten we de vaders in het zonnetje. Het koor “Sranan Rowsu” hoopt dan voor ons te zingen.
Op 25 juni a.s. is er een VPG-jeugddienst in de Emmakerk. Ds. Mariëlle
Berends hoopt dan voor te gaan.
Op 2 juli a.s. is er een VPG-dienst in verband met de Dag van de Vlag.
Deze wordt gehouden in de Ebenezer church. Tevens wordt in deze
dienst het avondmaal gevierd. De Emmakerk is dan gesloten.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Zangdienst
Op 23 juni a.s. is er weer een zangdienst. We beginnen om 19.30 uur in
onze Emmakerk. Liederen kunt u opgeven bij mij.
Avondmaal aan huis
Voor zieken bestaat de mogelijkheid dat het avondmaal aan huis gevierd
wordt. Deze viering wordt geleid door de predikant, bijgestaan door
een ouderling en een diaken. Soms zijn er ook andere gemeenteleden
aanwezig. U kunt hierover contact opnemen met mij.
Kindernevendienst
We zijn blij en dankbaar dat elke zondag kindernevendienst gehouden
wordt door leiders van de kindernevendienst. Het houden van de kindernevendienst kost voorbereiding. Sinds Pasen gebruiken we daarvoor
een nieuwe methode: Vertel het maar. Zie op internet:
www.vertelhetmaar.nl. De jeugdpredikant instrueert de leiders van de
kindernevendienst. De predikant volgt in de regel het rooster van Vertel het maar, zodat het in de kerk en in de kindernevendienst gaat over
hetzelfde Bijbelverhaal.
Onze zieken
Br. Orlando Griffith moest in het Sehos worden opgenomen voor een
ingreep. We wensen hem en al onze andere zieken Gods onmisbare
zegen toe.
Gefeliciteerd
Op 21 mei j.l. werd collega Jan jonkman 80 jaar. We feliciteren hem
daarmee van harte. Regelmatig gaat ds. Jonkman voor in onze diensten.
Hij begon zijn predikantschap na de oorlog in een doopsgezinde vluchtelingengemeente in Neuwied (Duitsland). Daarna was hij predikant op
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Bonaire en in de Fortkerk. Ook was hij nog directeur van de Gezinsvoogdijinstelling. Ds. Jonkman vierde zijn verjaardag in zijn oude gemeente Bonaire en een week later in onze Emmakerk.
Afgetreden
Zr. Brigitte Douglas is per 1 juni j.l. afgetreden als diaken. Dit in verband met het verstrijken van haar ambtstermijn. We danken haar voor
haar inzet in de wijkkerkenraad en in de gemeente. God zij met je,
Brigitte, en we wensen je sterkte bij al je activiteiten.
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet
De Heilige Geest
Het was Pinksterzondag.Na de Dienst in de Gevangenis kwam er een
kinderkoor zingen. Bart zat met de rug naar het koor. Hij had zich aan
enkele inbraken schuldig gemaakt, maar veroordeeld was hij nog niet.
Toch zou hij nu spoedig weten hoelang hij in de gevangenis zou
moeten doorbrengen. “Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij
benauwt”, zongen de zuivere stemmen. Bart wendde het hoofd om en
zag de zingende meisjes. Hij dacht aan Ria en Ankie, zijn dochtertjes.
Hij hield zoveel van ze, had ze nu in geen maanden gezien. Eigenijk was
hij ook voor hen slecht geweest. Hij had het niet langer kunnen
verkroppen, dat ze gekregen goed moesten dragen, want Bart
verdiende als chauffeur niet zoveel. En in de villa’s, waar hij vaak iets
bezorgd had, werd vaak met het geld gesmeten. Daar hoefde men niet
op duizend gulden te kijken. Toen had Bart zich laten verleiden om in
te breken. De eerste keer was het gelukt. Hij had de buit niet direct
gebruikt, dat durfde hij niet. Bij de tweede kraak was hij gesnapt. Nu
hadden de meisjes het nog minder dan vroeger. Zijn vrouw kwam hem
wel bezoeken, maar ze schaamde zich zo. “Bart, Bart, dat je zoiets hebt
kunnen doen”, zei ze bij ieder bezoek. Hij begreep het nu zelf ook niet
meer. Maar hij was ook verbitterd geweest, omdat zijn vrouw bij een
rijke, maar gierige dame het huis moest schoonhouden. Geen stuiver
gaf ze kado en toen ze van Bart’s wandaden hoorde, ontsloeg ze
Gerrie op staande voet. Bart was toen woedend.
Het kinderkoor zong. Plotseling rolden tranen over Bart’s wangen. Hij
dacht weer aan Ria en Ankie. Met enkele buurkinderen hadden ze de
kinderclub een poosje bezocht. De versjes, die ze daar geleerd hadden,
hadden ze thuis ook gezongen. Kon hij zijn meisjes maar weer eens
zien! Maar Bart wilde zelf niet, dat ze hem in de gevangenis zouden
zien. En Gerrie sprak met hen zo min mogelijk over de plaats, waar
Bart nu was… Bart luisterde weer naar het koor. “Op het heerlijk
Pinksterfeest, schonk de Heer Zijn Heil’ge Geest…’ Bart’s schouders
schokten. Hoe kon, in een plaats als deze, van een Heilige Geest
worden gezongen! Er werd in de kerk vaak over heiligheid gesproken,
maar hier was niets dan zonde en zwarte misdaad. Het laatste lied was
gezongen. De leidster werd met haar koortje naar de kantine gebracht
en Bart mocht bedienen. Hij zag de wat verlegen meisjesgezichten,
eigenlijk was het hier voor hun geen plaats. En toch zei Bart tegen de
leidster, dat hij het koortje zo graag nog eens wilde horen. “Later
misschien! Maar, al gaan wij nu weg, de Heilige Geest wil hier blijven”,
zei ze zichtbaar ontroerd. Even later verliet ze met de kinderen het
gebouw. Ze gingen de vrijheid weer in. In zijn cel dacht Bart na. Een
geestelijk verzorger bezocht hem zo nu en dan. Hij had gezegd, dat
niemand, niet één, uit zichzelf goed deed. En dat zich niet alleen binnen,

Zumba dansen te Lagun
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maar ook buiten de hoge gevangenis-muren zondaars bevonden.
Mensen, voor wie het vandaag toch Pinksterfeest was. Bart hoorde de
kinderzang nog in zijn cel. “Op het heerlijk Pinksterfeest, schonk de
Heer Zijn Heil’ge Geest….’ Hij voelde scherp zijn onheiligheid. En toen
schreide hij om het wonder, dat de Heilige Geest ook in dit huis wilde
zijn. Dat wonder bracht in zijn donkerheid de lichtglans van de Here
Jezus, die ook zijn Heiland wilde zijn.
Jongelui
Wat een spannende tijd in jullie leventje. We leven met jullie mee
hoor, maar ook met jullie mama’s en papa’s, want die zijn ook
zenuwachtig. We bidden voor jullie in de kerk en in de Gebedsgroep.
We hopen, dat jullie het mogen halen en als je het niet haalt, volgend
jaar overdoen hoor, want zonder diploma kan je niet verder. Veel
Succes allemaal!!
En wie er straks het eiland verlaten, goed je best doen in het
buitenland. Een feestje mag, maar niet elke dag…Je studie op de eerste
plaats, daar ga je voor…Forsa op Hato bij het afscheid….
Diensten
14 mei: Ons leven in de Emmakerk, leven voor de Heer, Onze Grote
Vader, lijkt wel één groot feest. Wij hebben ook Moederdag gevierd in
de Dienst en na de Dienst hadden we een BoloSale. Er stonden
zoooveel lekkere bolo’s, koekjes, puddinkjes, pruimentèrtjes te koop.
Masha Danki aan allen, die gedoneerd hebben en gekocht hebben.
De opbrengst was een succes; in een half uur Naf 600,- verdiend voor
de Kerk.
Op 21 mei zaten we met een groepje op Lagun; daar hebben we onze
Eredienst gehouden. Zo mooi om dat in de buitenlucht, onder een
mooi prieeltje te doen. Ondertussen genietend van de schepping van
de Heer. De dolfijnen kwamen nog langs tijdens de Dienst. Prachtig!!
De kinderen waren het hele weekend op Lagun, vanaf vrijdagmiddag,
na school! Tijdens de Dienst hadden ze een leuke sketch over de
“Werkers in de Wijngaard”. Goed gedaan hoor!!
Na de Dienst was het tijd voor Zumba dansen –bewegen dus!- o.l.v. zr.
Ruth Kroes, dochter van zr. Jeanette Kroes. Geweldig die stijve armen
en benen losgooien op de tonen vd muziek.
Dank je wel Ruth, voor je tijd en je moeite! Het was Super!! Ook
Masha Danki aan de tantes Farida, Gerda, Brigitte, Suyen en Oom
Richenel, dank voor jullie inzet, geduld, energie voor onze boys en girls
van Emma. Het was weer een geslaagd, gezellig weekend!! Op zondag
is er bijzonder goed voor ons gezorgd. De salade ging erin als KOEK!!
Ondertussen vierde ds.Jan Jonkman zijn 80e verjaardag op Bonaire.
MASHA MASHA PABIEN! BENDISHON I SALU!! ZEGEN EN
GEZONDHEID!!
Steuntje:
Lieve mensen, ondertussen zijn we al in de 6e maand, op de helft van
2017 alweer:
TIP: Je bent meer een voorbeeld met je LEVEN, dan met je LIPPEN!!
Namens de Kerkenraad:
Warme Christelijke groeten, Gezegend Pinksterweekend
Henriette (Jet) Baank.

Werkers in de Wijngaard
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Ebenezer Bible Quiz

Pictures Festival of Songs

A Bible Quiz can be fun! Just answer a few questions about
the first Pentecost in the Bible. The story of Pentecost can be
found in Acts 2."
1. What Christian holiday does the holiday of Pentecost
follow?
Christmas
Memorial Day
New Year's Day
Easter

O
O
O
O

2. How many days after Jesus ascended into Heaven did the
disciples celebrate Pentecost?
Ten
One
Five
Three

O
O
O
O

3. While everyone was gathered together in a room
celebrating the feast, what sound was heard all around them?
Fire crackling
Rushing wind
Water gurgling
Children laughing

o
o
o
o

4. What happened to the disciples when the Holy Spirit
entered them?
They could speak in different languages
They ate like pigs
They fell into a deep sleep
They all began to cry

o
o
o
o

5. Which one of Jesus' disciples took the opportunity to stand
up and speak to the crowd of people?
Peter
Thomas
Matthew
James

O
o
o
o

6. When Peter was speaking to the crowd, what did he say
would happen to the old men in the city?
Prophecy
Dream
See visions
Pour out their Spirit

O
o
o
o

7. In Acts 2:21, what did Peter say would happen to those that
call upon the Lord?
They would see Jesus
They would dream of God
They shall be saved
The Lord would remember them

O
o
o
o

Jeugd
De Jeugdraad
Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
tel: 674 0111
789 0677
Farida Da Costa Gomez tel: 526 1566

Adres: Seroe Bottelier 29
mariellevanwaardenberg@gmail.com
faridadcgomez@hotmail.com

Ludmilla Sampson

tel: 527 9173

lsampson5719@gmail.com

Wilma Kwintenberg

tel: 518 0205

wilmakwintenberg@gmail.com

8. Who did Peter describe in Acts 2:25 as sitting at the right
hand of God?
o
o
o
o

Jesus
Jonathan
Solomon
Moses

9. According to Peter, what did God tell David would happen
to his enemies?
o
o
o
o

David would kill them
They would become David's footstools
They would become his friends
His enemies would die a fiery death

10. In what city did this first Pentecostal celebration take
place?
o
o
o
o

Nazareth
Canaan
Jerusalem
Bethlehem

Kerkvoogdij
Voorzitter: Olaf Mulder
Fortkerk: Joop Snel
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder,
Elma Velgersdijk
Ebenezer church:
Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken
naar onderstaande bankrekening van de VPG:
MCB: 90091204
o.v.v. kerkelijke bijdrage

Geef om uw kerk
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Diaconie
Helpen waar geen helper is
Voorzitter:
Sigma Wiel
Secretaris:
Vacant
Penningmeester:
1. Anna Petrona
2. Sylvian Busby

tel: 693 2612
514 7833

tel: 540 0865
tel: 511 8405

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

Diaconie is volop in beweging
De diaconie is volop in beweging. Regelmatig worden we op gebeld of
aangesproken of we hulp of contact kunnen opnemen met mensen die
hulp of ondersteuning nodig hebben.
Het is vaak heel triest wat je tegen komt als je bij mensen op bezoek
gaat om te kijken wat er aan de hand is.
Mensen schamen zich als ze ons binnen laten, om ons te woord te
staan. Zelf voel je je erg ongemakkelijk als je ziet hoe mensen in deze
tijd leven.
Vaak gaan we intake doen voor een voedselpakket. We gaan altijd met
ons tweeën. Het is veiliger en twee ziet meer dan een. We komen bij
mensen die soms dagen niet hebben gegeten. Ze leven van een
onderstand uitkering van tussen de 130 a 160 gulden voor 14 dagen, of
van een alleen een ouderdomspensioentje. Daar moeten ze alles van
doen, huur betalen, water en elektra, eten, verzekeringen etc etc.
Meestal hebben deze mensen ook ergens een schuld, omdat ze geleend
hebben, omdat ze erg omhoog zaten met een of ander probleem die
zich plotseling heeft voorgedaan.
Laatst hadden we een dame van 91 jaar, met een woning vol gebreken,
maar geen mogelijkheid om materiaal te kopen en iemand te betalen
om het werk voor haar te doen.
We hebben geregeld dat ze een voedselpakket kreeg. Haar huis is voor
zover mogelijk opgeknapt. Een gemeentelid van het klusteam van de
kerk, heeft het grootste gedeelte van het werk gedaan. En een gedeelte
samen met dominee van Bruggen. De diaconie heeft het materiaal
betaald. Mevrouw had geen licht in de keuken, had geen afvoer voor
het aanrecht, het afwas water ving ze in emmers op om later weg te
gooien. Van de wasmachine moest ze ook telkens het water opvangen
in een emmer om die dan weer weg te gooien.
Nu heeft ze een afvoer voor onder het aanrecht en een afvoer voor
het wasmachine water. In de badkamer moest ze steeds een emmer
water bij de hand hebben om na gebruik van het toilet die te kunnen
spoelen. Haar voordeur sloot niet goed. Elke avond moest haar
buurman de deur aan de buitenkant dicht doen zodat voordat ze gaat
slapen. De volgende dat moest die weer van de buitenkant geopend
worden. Haar neef had een slot gekocht, maar niet goed bevestigd, dus
heeft ons gemeentelid het slot zo goed gemaakt dat mevrouw de deur
nu zelf aan de binnenkant kan sluiten en openen. Een deur die helemaal
verrot was, is een plank voor gespijkerd en daar kan niemand of
ongedierte meer naar binnen
Er waren gaten aan de onderste rand van het huis. Als het regende,
kon het water zo naar binnen gaan, waardoor het huis blank stond van
het water. De gaten zijn nu gedicht gemetseld en het water en
ongedierte kunnen niet meer naar binnen.
Mevrouw had ook wat keuken gerei nodig, daar zijn we via goedgeefse
mensen aan gekomen, zodat we mevrouw daar ook blij mee konden
maken.
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Via via zijn we bij een andere dame terecht gekomen die ook lang geen
maaltijd had genuttigd. Ze leeft van een onderstand van 130 gulden
voor 14 dagen. Haar woning heeft lange tijd geen onderhoud gehad.
Wanden en plafond zijn kapot, er is wandluis, toiletten lopen niet door,
waardoor een emmer water gebruikt moet worden om door te
spoelen na gebruik. Ze had veel bomen die door vogels en duiven als
woning werd gebruikt, waardoor er veel ongedierte was. Daar is op
een vrijdagochtend, dominee van Bruggen en familie en de nieuwe
diaken met familie een hele ochtend bezig geweest om de bomen te
kappen en te zagen, zodat ze bevrijd is van ongedierte. Selikor is nu
betaald en haalt het gekapte op om naar landfield te brengen.
We zijn ook via Ban Bario van Montaña die weer door een juriste is
gewaarschuwd bij een echtpaar geweest waarvan de meneer bijna blind
is, kan heel weinig zien. Hier was de woning wel verzorgd, maar ze
moesten het ook met een onderstand uitkering doen. Deze mensen
hadden in dagen niet gegeten. Dus die konden we ook blij maken met
een voedselpakket.
Laatst zijn we naar een mevrouw geweest, waar we ons van buiten al
afvragen waar we in verzeild zijn geraakt. Het dak was afgedekt met
plastiek. Toen we binnen kwamen zag het er netjes uit. We konden op
tuinstoelen zitten. Maar wat bleek, overal in huis, stonden emmers,
bakken, blikken en alles wat je maar kon bedenken om water op te
vangen. Het was erg triest om te zien. De tranen springen spontaan in
je ogen en je krijgt een brok in je keel. Hoe is het mogelijk anno 2017
dat mensen zo moeten leven? Voorlopig krijgt deze mevrouw een
voedselpakket. Mevrouw wil werken, maar door haar leeftijd is het
moeilijk aan een baan te komen. Mevrouw is bijna 60, maar juist nu
hebben ze het pensioen leeftijd naar 65 opgeschroefd. Mevrouw heeft
geen onderstand, krijgt ook geen, omdat ze alimentatie van 400 gulden
van haar ex-man krijgt. Met die 400 gulden moet ze alles doen.
Zo kan ik door gaan met verhalen van mensen die we tegenkomen, die
het echt, maar dan ook echt moeilijk hebben. Je hart breekt elke keer
als je zoveel leed ziet.
Gelukkig gebeuren er ook leuke aardige dingen bij de diaconie. We
krijgen spullen van mensen die het niet meer nodig hebben. Zodat we
mensen die het nodig hebben een plezier mee kunnen doen.
Zo is er bij onze broeder Hanco de Lijster en zijn vrouw, één keer in
de maand een weggeefdag op de zondagmiddag. De mensen die een
voedselpakket krijgen, krijgen in hun pakket een Bijbelse spreuk (Deze
wordt verzorgd door zuster Sylvian, diaken van de Ebenezer church)
en een uitnodiging voor de weg geefdag. Daar kunnen ze van alles en
nog wat uitzoeken, voor hen zelf en voor hun kids. Kleren, schoenen,
huisraad. Alles wat we van anderen krijgen en die in goede staat is
kunnen ze meenemen.
Van een oud diaken hadden we laatst zoveel gekregen.
Badhanddoeken, borden koppen etc etc. De mensen waren erg blij.
Wij diakenen van alle 3 de kerken van de VPG blijven u dankbaar voor
u gulle giften. Wij zijn u dankbaar voor de mensen die van en via uw
giften een glimlach op hun gezichten krijgen en dat ze een beetje eten
krijgen.
We bidden dat God u allen rijkelijk zegent. Want, nogmaals zonder uw
gaven kunnen we deze mensen niet helpen.
Wij zoeken voor twee dames werk als huishoudelijke hulp. Voor één
in de wijk Buena Vista en omgeving en voor de ander in Montagne en
omgeving. Als u iets weet kan u mij dan bellen. Hartelijk dank
daarvoor.
God zegene u
Dios bendishoná bo
God Bless you
Anna Petrona (diaken van de Fortkerk)
Tel. 695 3190, 540 0865
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Centrale Kerkenraad
Preses: Ralph James
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Ebenezer Church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Farida Da Costa
Gomez
Fortkerk: Maritza Bakhuis
Consistorie: Jet Baank
Ministerie van predikanten:
Peter van Bruggen
Kerkvoogdij: Olaf Mulder
Diakonie: Sigma Wiel

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

523 9111
513 8909
520 3015
526 1566

maritza@janbeau.com
korabrivo@hotmail.com

461 5013
767 6920

vijfbruggen@hotmail.com

462 5045
516 4919
767 5748

olafmulder@hotmail.com
sigma.wiel@gmail.com

From our Preses
Br. Ralph L. James
Kent uw Centrale Kerkenraad (CK) van de Verenigde
Protestantse Gemeente (VPG).
Broeders en Zusters in Christus,
Ik groet u allen in de naam van de Heer. In dit artikel wordt aandacht
besteed aan de structuur van Verenigde Protestantse Gemeente (VPG)
als een Protestantse Christelijke organisatie. Vele leden van de bij de
VPG aangesloten wijkgemeentes hebben weinig inzicht in de structuur
van de Verenigde Protestantse Gemeente en meer in het bijzonder in
de taken en verantwoordelijkheden van de Centrale Kerkenraad (CK).
In hun reguliere contacten (kerkbezoek, gebedsontmoetingen e.d.)
binnen hun eigen wijkgemeentes komt men normaliter in aanraking en
communiceert men doorgaans met hetzij de leiding van hun
respectievelijke wijkgemeentes (wijkkerkenraden) dan wel met de
binnen hun wijkgemeentes aangestelde functionarissen waaronder de
Predikant, eventuele Hulppredikanten, Kerkvoogden en Diakenen etc.
In dit alles is de CK doorgaans niet in beeld waardoor het niet altijd
duidelijk is welke rol de CK in het hele VPG gebeuren speelt evenals
haar verantwoordelijkheid in deze.
Het leek mij dan ook nuttig om van deze gelegenheid gebruik te maken
om dit belangrijk orgaan binnen het VPG gebeuren enigszins te
belichten.
Een stuk geschiedenis. De VPG is op 12 april 1825 bij Koninklijk Besluit
opgericht. Mede op basis van dit besluit is de structuur en de leiding
van de VPG over de jaren heen aangepast.
De huidige structuur van de leiding van de Kerk is vastgelegd in de
Kerkorde van de Verenigde Protestantse Gemeente welke dateert van
21 oktober 2013. Zoals vermeld in de Kerkorde in Afdeling 1 Artikel
1.1., is de Kerk (VPG) ontstaan uit de fusering van de Hervormde
Gemeente, de Lutherse Gemeente, de Ebenezer Church en de
Gereformeerde Kerk. De Kerk belijdt het Geloof in God's Woord op
drie locaties, te weten in de Ebenezer Church, in de Fortkerk en in de
Emmakerk.

De facto is er dus sprake van één Kerk. De historische ontwikkeling
welke elk van de drie gemeentes eigen is komt o.a. tot uitdrukking in
de onderlinge culturele diversiteit (waaronder de meertaligheid). Het is
juist deze culturele diversiteit die de VPG kenmerkt als een echte
Eenheid in Verscheidenheid.

De leiding van de drie wijkgemeentes is toevertrouwd aan de drie
wijkkerkenraden. De leiding van de Kerk berust bij de Centrale
Kerkenraad (CK). Taak van de CK is om de eenheid van de Kerk te
bevorderen en om te komen tot een evenwichtige groei en opbouw
van de drie wijkgemeentes. De CK behandelt al wat de Kerk als geheel
betreft en welke om deze redenen niet door een wijkkerkenraad
afzonderlijk behandeld kan worden. Verder behandelt de CK al
hetgeen door een wijkgemeente aanhangig wordt gemaakt.
Middels een Beroepingsbrief vindt de benoeming van de VPG dominees
plaats waarna de overheid via een besluit zorg draagt voor de
bezoldiging van voornoemde functionarissen. De wijkgemeentes spelen
een belangrijke rol bij de selectie van en het toezien op het
functioneren van hun wijkpredikant. Een ander voorbeeld van een
verantwoordelijkheid welke bij de CK berust (in dit geval d.t.k.v. de
Kerkvoogdij) is het beheer van de eigendommen van de VPG, zoals b.v.
het beheer over de Tamarijn, de Oleander en de twee begraafplaatsen
van de VPG gelegen aan respectievelijk de Roodeweg en aan de
Oranjestraat.
Teneinde de eenheid van beleid in de Kerk te bevorderen zijn conform
de Kerkorde zes belangrijke VPG organen in de CK vertegenwoordigd,
t.w. de drie wijkkerkenraden, de Kerkvoogdij (kerkvoogden van de
drie wijkgemeentes) het Ministerie (waarin alle Predikanten zitting
hebben), het Consistorie (alle ouderlingen die geen lid zijn van de
Kerkvoogdij) en de Diakonie (alle diakenen van de drie
wijkgemeentes). De taken en verantwoordelijkheden van
bovengenoemde VPG organen zijn beschreven in de Kerkorde. De
eind verantwoordelijkheid van en de toezicht op alle VPG organen
berust conform de Kerkorde bij de Centrale Kerkenraad.
De CK kent naast bovengenoemde leden twee ambtsdragers t.w. de
Preses, die als voorzitter fungeert van de CK, alsook de Scriba die
belast is met alle communicatie en administratieve aangelegenheden
betreffende de VPG. Het Kerkelijk orgaan het Moderamen bereidt de
CK vergaderingen voor. In het Moderamen hebben zitting, de Preses
(als voorzitter), de Scriba, de voorzitter van de Kerkvoogdij en de
voorzitter van het Consistorie. Ter bevordering van de uitwisseling van
voor alle wijken relevante informatie alsook ter bevordering van een
effectieve voorbereiding van de CK vergadering besloot de CK op 3
april 2017 om gezien de huidige samenstelling van het Moderamen, een
vertegenwoordiger van zowel de Fortkerk alsook een
vertegenwoordiger van de Ebenezer Church toe te laten tot de
vergaderingen van het Moderamen. Beide laatstgenoemde personen
hebben geen stemrecht in het Moderamen.
In haar vergadering d.d. 6 maart 2017 nam de CK het besluit om ook
de Jeugdpredikant gezien haar betrokkenheid bij vele aangelegenheden
aangaande de jeugd, waaronder de voorzitterschap van de Jeugdraad,
ook deel te laten nemen in de vergadering van de CK, echter zonder
stemrecht. De besluiten tot toelating van de Jeugdpredikant in de CK
vergaderingen en de toelating van vertegenwoordigers van de Emma
Kerk en de Ebenezer Church tot vergaderingen van het Moderamen
lopen beide vooruit op de nader uitwerking van een door de CK eind
vorig jaar genomen besluit om de Kerkorde van de VPG op een aantal
onderdelen aan te passen, m.n. voor wat betreft het streven naar een
optimale en evenwichtige representatie van de drie wijken in alle VPG
organen. Dit ter beklemtoning van de gelijkwaardigheid tussen de drie
Wijkgemeentes.
Thans ziet de CK als volgt uit:
1.
Br. Ralph L. James, Preses
2.
Zr. Krijnie Wout, Scriba
3.
Br. Olaf Mulder, voorzitter Kerkvoogdij
4.
Zr. Henriette Baank, voorzitter Consistorie
5.
Ds. Peter van Bruggen, voorzitter van het Ministerie
6.
Zr. Sigma Wiel, vertegenwoordiger Diakonie
7.
Br. Desta Nisbeth, vertegenwoordiger Ebenezer Church (Wijk
1)
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8.
9.
10.

Zr. Maritza Bakhuis, vertegenwoordiger Fortkerk (Wijk 2)
Zr. Farida da Costa Gomez, vertegenwoordiger Emmakerk
(Wijk 3)
Ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg, Jeugdpredikant (niet-lid)

Het Moderamen kent de volgende samenstelling:
1.
Br. Ralph James, Preses
2.
Zr. Krijnie Wout, Scriba
3.
Br. Olaf Mulder, voorzitter Kerkvoogdij
4.
Zr. Henriette Baank, voorzitter Consistorie
5.
Zr. Maritza Bakhuis, vertegenwoordiger Fortkerk (niet-lid)
6.
Br. Desta Nisbeth, vertegenwoordiger Ebenezer Church (nietlid)
De CK vergadert één keer per maand. De vergaderlocatie rouleert om
de vier maanden tussen de drie kerken. Het Moderamen komt één
keer per maand bijeen in de consistorie van de Emmakerk.

Op bovenstaande zien we de huidige leden van het Moderamen. Staand,
van links naar rechts, Br. Desta Nisbeth (vertegenwoordiger District 1Ebenezer Church), Br. Ralph James (Preses) en Br. Olaf Mulder (voorzitter
Kerkvoogdij). Zittend van links naar rechts Zr. Jet Baank (voorzitter
Consistorie), Zr. Krijnie Wout (Scriba) en Zr. Maritza Bakhuis
(vertegenwoordiger Fortkerk). Alle voornoemde personen maken ook deel uit
van de CK.
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1.
In de afgelopen maanden is in de CK veelvuldig gesproken over
de wenselijkheid om de Kerkorde op bepaalde punten aan te passen.
Daarbij kwam steeds naar voren dat gekozen zou moeten worden
voor periodieke aanpassing van de Kerkorde in de tijd en wel op de
daartoe geachte noodzakelijke onderdelen. In haar vergadering van
afgelopen mei besloot de CK om een commissie in te stellen welke
belast zal worden met het aandragen van voorstellen die verband
houden met een gedeeltelijke aanpassing van de Kerkorde. De
commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie
wijkgemeentes. De leden zijn Zr. Yvonne Isidora-Gumbs (Ebenezer
Church), Br. Hanco de Lijster (Emmakerk) en Br. Mr. Sjoerd Bakker
(Fortkerk). In overleg met de CK zal bepaald worden welke aspecten
c.q. onderdelen van de Kerkorde aan een nadere beschouwing
onderworpen zullen worden.
2.
In haar vergadering van februari 2017 sprak de CK zich positief
uit t.a.v. het voortstel van het Ministerie om voor de komende tijd de
volgende visie te hanteren binnen de VPG: "Revisioning and Reviewing
for Context and Time". De CK onderstreept het belang van het
hanteren van een gezamenlijke visie (gestoeld op een gezamenlijk
gedragen filosofie), dit ter benadrukking van de eenheid binnen de
Kerk. De bedoeling is dat binnen de drie wijkgemeentes rekening
houdende met het specifieke karakter van elk van en de onderlinge
verscheidenheid tussen de drie districten, op een gepaste en eigen
wijze invulling te geven aan de VPG visie. Periodiek zal binnen het
Ministerie van gedachten worden gewisseld over de wijze waarop de
VPG visie binnen de drie wijken zich uitkristalliseert.
3.
Op voorstel van het Moderamen stemde de CK in haar
vergadering van februari dit jaar in om een notariskantoor te
verzoeken om onderzoek te doen naar de juridische basis van de VPG
en indien nodig met voorstellen te komen om deze basis te
verstevigen. Dit voorstel houdt verband met de huidige juridische basis
van de VPG t.w. het Koninklijk Besluit van 12 april 1825.
Alle drie bovengenoemde besluiten hebben in gemeen dat zij erop
gericht zijn om structuur van de VPG beter te laten functioneren om
zodoende ons beter in staat te stellen om onze Missie, God's Missie op
Curaçao, meer efficiënt en effectief, kortweg gezegd beter uit te
kunnen voeren.
Tenslotte iets over Pinksteren. 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.

Op bovenstaande foto zien we de overige leden van de huidige CK. Staand,
van links naar rechts, Zr. Farida da Costa Gomez, Ds. Peter van Bruggen
(voorzitter Ministerie), Zittend van links naar rechts Ds. Mariëlle Berends-van
Waardenberg (Jeugdpredikant en voorzitter Jeugdraad) en Zr. Lilian Felicia
(die Zr. Sigma Wiel, voorzitter Diakonie, tijdens de laatste CK vergadering
verving)
Tot zover enige informatie over structuur van de CK. Voor meer
informatie hierover kunt u de Kerkorde raadplegen.
In haar vergadering van 3 april jl. nam de CK het besluit om periodiek
informatie te verschaffen over onderwerpen aangaande de VPG welke
binnen de CK besproken worden evenals door de CK genomen
besluiten kenbaar te maken aan leden via de VPG Nieuws. Dit artikel
moet dan ook bezien worden in het licht van voornoemd besluit.
Ter afsluiting zou ik gaarne nog enkele besluiten van de CK welke
genomen werden gedurende de afgelopen periode met u willen delen.

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. Dit jaar valt
Pinksterzondag op 4 juni en Pinkstermaandag op 5 juni.
Namens de CK hoop ik met dit artikel U als lid van de VPG en ook als
lezer van deze VPG nieuws meer inzicht verschaft te hebben in het
reilen en zeilen van Uw VPG. Ik wens U en uw geliefden een fijne
maand juni toe.
Be Blessed.
Br. Ralph L. James
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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
Hier had uw advertentie
kunnen staan

Geef om uw kerk!
De actie Kerkbalans: maak uw
vaste vrijwillige bijdrage over
2017 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.

