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THEODOR HERZL EN HET ZIONISME
Of: hoe de joodse staat is ontstaan
Op de gespreksgroepen komt Israël vaak ter sprake. Hoe was de geschiedenis van land en volk? Hoe
is de huidige staat Israël ontstaan?
Op deze laatste vraag wil ik ingaan in dit artikel. Op
een gegeven ogenblik ontstond onder de joden een
beweging om een eigen staat te hebben. We noemen dit het Zionisme. Grondlegger van deze beweging was Theodor Herzl. Wie was hij?
Het leven van Theodor Herzl
Theodor Herzl wordt op 2 mei
1860 geboren in Boedapest
(Hongarije). Hij bezoekt daar de
lagere school, maar in 1875 gaat hij
naar een school, waar de meeste
leerlingen joods zijn. Hij wil niet
geconfronteerd worden met antisemitisme. In Boedapest gaat hij vaak
naar de synagoge, een prachtig gebouw, dat ik jaren geleden eens
bezocht heb.
In 1878 verhuist de familie naar
Wenen. Herzl gaat daar rechten
studeren. In 1874 ontvangt hij zijn
bul, maar hij is meer geïnteresseerd
in literatuur. Hij is enkele jaren werkzaam als journalist en toneelschrijver.
In 1889 trouwt hij met Julie Naschauer, de dochter
van een rijke joodse zakenman. Een artikel in de
Weense krant “Neue Freie Presse” leidt tot zijn
benoeming als de Parijse correspondent van die
krant. In 1891 komt hij in Parijs aan. Daar treft hij
antisemietische tendensen aan. Dit is een schok
voor hem. Hij is er tot dan toe van uitgegaan, dat
de joden het antisemitisme konden overwinnen
door zich te assimileren.
Herzl gaat zich nu interesseren voor sociale en politieke zaken. Hij is de overtuiging toegedaan, dat
het antisemitisme niet overwonnen kan worden
door assimilatie, maar door een georganiseerde
tegenactie van de joden. Hij wordt in deze overtui-

ging gesterkt door de Dreyfuss-affaire. Alfred Dreyfuss, een Franse militair van joodse afkomst, wordt
er ten onrechte van verdacht, dat hij Franse militaire
geheimen heeft verraden aan de Duitsers. Een golf
van antisemitisme breekt uit onder de Fransen.
Volgens Herzl is hier maar één antwoord op: een
georganiseerde emigratie naar een eigen staat.
Een eigen staat voor de joden
Herzl is niet de eerste, die denkt aan
een eigen staat voor de joden. Al
eeuwen lang baden orthodoxe joden
om een terugkeer naar Zion. In
1799 dacht Napoleon eraan een
joodse staat te stichten in Palestina.
In 1862 publiceerde de Engelse
staatsman Benjamin Disraeli, zelf een
jood, “Rom und Jerusalem”. Hij
achtte hierin het herstel van een
joodse staat noodzakelijk voor de
joden en de rest van de mensheid.
Ook onder joden uit Rusland en
Oost-Europa leefde de gedachte aan
een terugkeer naar Palestina. Ze
probeerden emigranten te laten wonen in landbouwkolonies in Palestina.
Na de Russische pogroms van 1881 schreef Leo
Pinsker een pamflet getiteld ”Auto-Emanzipation”.
Het is een appèl aan de Westerse joden te helpen
bij de vestiging van nederzettingen in Palestina. Maar
men dacht niet alleen aan Palestina. De filantroop
baron Maurice de Hirsch wilde joden uit Rusland en
Roemenië vestigen in Argentinië en andere delen
van Amerika.
Maar Herzl wil niet afhankelijk zijn van de goede wil
van filantropen. In februari 1896 schrijft hij in Wenen
“Der Judenstaat”. De joodse kwestie is volgens hem
een politieke kwestie, die opgelost moet worden
door een wereldvergadering van volken.

1
Hoofdartikel
Theodor Herzl en het
zionisme

2
Vervolg Hoofdartikel
Redactioneel

3-5
Bijbelleesrooster
Kerkdiensten
Meditatie

6-12
Berichten uit de
wijken

13
Een vaste burcht is onze
GOD
WCC artikel

14-15
Centrale Kerkenraad

16
VoorElkaar en
MetElkaar

2

Jul/Aug 2017 VPG NIEUWS

In juni 1896 gaat hij naar Konstantinopel om de Turkse sultan te vragen om een massale joodse vestiging in Palestina mogelijk te maken en
dat land een autonome status te geven. Palestina is op dat moment
Turks. Maar hij krijgt bij de sultan geen gehoor. Herzls actie krijgt echter wel bekendheid en vanaf nu wordt hij gezien als leider van het Zionisme.
Een Zionistisch wereldcongres
Herzl reist naar Londen om daar zijn ideeën bij de Britse regering en
anderen uiteen te zetten. Hij wordt echter niet door iedereen enthousiast ontvangen. Hij besluit nu een wereldzionistencongres te organiseren. Hij hoopt op ondersteuning van de joodse massa. In augustus 1897
komt dit congres bijeen in Bazel (Zwitserland). Er zijn tweehonderd
afgevaardigden aanwezig, meestal uit Midden- en Oost-Europa en Rusland. Begrijpelijk, want daar is het antisemitisme het sterkst. Er zijn ook
enkele afgevaardigden uit West-Europa en de Verenigde Staten. Herzl
verklaart op dit congres: “We willen een fundament leggen voor een
huis, dat een toevluchtsoord zal worden voor de joodse natie. Het
Zionisme is de terugkeer naar het jodendom eerder nog dan naar het
land Israël”. Het congres neemt een programma aan en verklaart:
“Het Zionisme streeft naar een publiekelijk gegarandeerd thuisland
voor het joodse volk in het land Israël”. Men zet ook een Zionistische
organisatie op, het Joods Nationaal Fonds. Herzl wordt hiervan de
voorzitter. Met dit fonds wil men land aankopen in Palestina. Maar er is
ook oppositie tegen Herzl. Hij staat ver van de Hebreeuwse taal en
cultuur. Tegenstanders zijn onder anderen Chaim Weizmann en Martin
Buber. In 1902 schrijft hij de utopische roman “Altneuland” waarin hij
de toekomstige joodse samenleving in Palestina beschrijft.
Zoals hierboven vermeld gaat Herzl ook naar Londen om daar zijn
zaak te bepleiten. De Engelsen lijken een voorstander te zijn van een
joodse vestiging in de Sinaï. Later stellen ze voor joden te vestigen in
Oeganda. Het Zionistische congres van 1903 is hier tegen.
Herzl sterft op 3 juli 1904 in Edlach (Oostenrijk). Hij is dan slechts 44
jaar oud. In 1949 wordt zijn lichaam naar zijn wens, na de stichting van
de joodse staat, overgebracht naar Jeruzalem en daar begraven op een
heuvel ten Westen van de stad, nu bekend als de Herzlberg. Toen ik in
1973 Israël bezocht, heb ik ook de Herzlberg bezocht en daar het graf
van Herzl en andere bekende Zionisten gezien. Voor veel Zionisten is
deze begraafplaats een pelgrimsoord.
De geschiedenis van het Zionisme
Zoals ik hierboven al schreef komt het Zionisme, het streven van de
joden naar een eigen staat, niet uit de lucht vallen. Al eeuwen was ben
bezig met deze gedachte, niet in de laatste plaats door het antisemitisme in Europa, met name in Oost –Europa en Rusland. Wie leest over
de pogroms daar, is verbijsterd. Duizenden joden werden vermoord
en hun dorpen in brand gestoken. Wie verlangt er dan niet naar veiligheid en een eigen staat?
Al in de 16 en 17e eeuw komen we een aantal “messiassen” tegen, die
de joden te overreden terug te keren naar Palestina.
Er is echter ook een andere beweging. Eind 18e eeuw dringt de Haskala
-beweging (1) er bij de joden sterk op aan om zich te assimileren aan
de Westerse seculiere cultuur. In de vroege 19e eeuw wordt de belangstelling voor de terugkeer van de joden naar Palestina meestal levend gehouden door christelijke millennialisten (2).
Ondanks de Haskalabeweging assimileren de Oost-Europese joden zich
niet. Ze vormen in reactie op de tsaristische pogroms (3) de Hovevei
Ziyyon-beweging (Beminners van Sion). Ze willen de vestiging van
joodse boeren en handwerkslui in Palestina bevorderen. Maar vóór de
eerste wereldoorlog vertegenwoordigt het Zionisme slechts een minderheid van de joden. De ontwikkeling van het moderne Hebreeuws
(Iwriet) vindt overigens in deze periode plaats (4).

De mislukking van de Russische revolutie in 1905 en de golf van repressies die daarop volgde doen groeiende aantallen Russische joden
emigreren nar Palestina, als pioniers en kolonisten. In 1914 bevinden
zich 90.000 joden in Palestina.
In deze tijd worden Chaim Weizmann en Nahum Sokolow uit Engeland
de Zionistische leiders. Ze helpen mee aan de totstandkoming van de
Balfour declaration (2 november 1917). Hierin belooft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Lord Arthur James Balfour Britse steun aan
de vorming van een joods nationaal tehuis in Palestina.
Vervolg op pagina 5

Redactioneel
U hebt nu een dubbelnummer van VPG-nieuws in handen. Het is het
nummer voor de maanden juli en augustus. Eind augustus kunt u uw
kopij inleveren voor het septembernummer. Wij verzoeken u wel uw
kopij op tijd in te leveren. De inleveringsdatum vindt u elders in deze
krant.
Het hoofdartikel in dit nummer is van mijn hand. Het is getiteld
“Theodor Herzl en het Zionisme”. Israël is nog steeds wereldnieuws.
Het artikel bevat enige achtergrondinformatie over het Zionisme – het
streven van de joden naar een eigen staat. De mediatie is afkomstig van
ds. Mariëlle Berends. Het is getiteld “God is met ons”, naar aanleiding
van 1 Sam. 4:1-11. Verder treft u verschillende roosters aan, zoals het
preekrooster, het rooster van onze uitzendingen via Radio Semiya, het
collecterooster, etc.
Ook is er een bericht van de preses van de Centrale Kerkenraad. Hij
legt hierin uit hoe de CK functioneert. En natuurlijk ontbreken ook de
wijkberichten niet.
In verband met 500 jaar Reformatie besteden we aandacht aan Maarten
Luther. Er is een kort artikel over het bekendste lied, dat hij schreef,
“Een vaste burcht is onze God”.
Tenslotte is er vanuit de Wereldraad van Kerken een drietal artikelen,
die te maken hebben met de actualiteit: Jonge pelgrims, die naar het
heilige land trekken; vrouwen in Egypte, die te maken hebben met
sociale problemen; een verklaring van de Wereldraad over de
aanslagen in Londen en Teheran.
De redactie wil hieraan in de toekomst een rubriek “Ingezonden
brieven” toevoegen. Schroomt u niet om uw brieven in te zenden,
met uw commentaar over allerhande onderwerpen.
We nemen bij deze afscheid van br. Pieter-Jan van Roon. Hij was
secretaris van de redactie. We danken hem voor zijn inzet en goede
samenwerking. We wensen hem Gods zegen voor de toekomst. Vanuit
de Fortkerk zullen er in de toekomst nog twee personen zitting nemen
in de redactie.
Ik wens u veel leesplezier en een goede zomertijd.
Met vriendelijke groeten,
Ds. Hans Végh, voorz. red.
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VPG Nieuws (News) via Email
Wij bieden u de gelegenheid om VPGNieuws in kleur via e-mail te ontvangen.
Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf
2000,—.
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws
elektronisch te ontvangen, meldt u dan
aan door het zenden van een e-mail met
uw naam en huidig postadres naar de
redactie via e-mail adres:
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw
VPG-Nieuws in kleur.

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

Collectes
De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst
is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme
broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar
het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering
van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen
door geld en zo ontstond wat wij kennen als de ‘inzameling van de gaven’, de
collecte.
Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij.
De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.
De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de
maand is de 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:

Zondag 16 Juli 2017
Obed Anthony Scholarship
Zondag 20 Augustus 2017
Nevendiensten wijk 1, 2 en 3

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

23 aug 2017, 12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 3 september 2017
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Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

Juli 2017
ma. 3
di. 4
wo. 5
do. 6
vr. 7
za. 8
zo. 9
ma. 10
di. 11
wo. 12
do. 13
vr. 14
za. 15
zo. 16
ma. 17
di. 18
wo. 19
do. 20
vr. 21
za. 22
zo. 23
ma. 24
di. 25
wo. 26
do. 27
vr. 28
za. 29
zo. 30
ma. 31

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
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew
Genesis / Génesis / Genesis
Jesaja / Isaías / Isaiah
Ruth / Ruth / Ruth
Romeinen / Romanonan / Romans
1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings
Matteüs / Mateo / Matthew
Psalmen / Salmonan / Psalmss
Psalmen / Salmonan / Psalms
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Matteüs / Mateo / Matthew
Genesis / Génesis / Genesis

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
12:38-50
13:1-17
13:18-32
13:33-46
27:46-28:22
44:1-8
1:1-22
8:18-39
3:1-15
20:17-34
119:113-128
119:129-144
29:1-18
29:19-35
13:47-58
30:1-24

Augustus 2017
di. 1
wo. 2
do. 3
vr. 4
za. 5
zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10
vr. 11
za.12
zo. 13
ma. 14
di. 15
wo. 16
do. 17
vr. 18
za. 19
zo. 20
ma. 21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
ma. 28
di. 29
wo. 30
do. 31

Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Matteüs / Mateo / Matthew
Romeinen / Romanonan / Romans
Daniel / Daniel / Daniel
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Romeinen / Romanonan / Romans
Romeinen / Romanonan / Romans
Matteüs / Mateo / Matthew
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Jesaja / Isaías / Isaiah
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew
Psalmen / Salmonan / Psalms
Johannes / Huan / John
Genesis / Génesis / Genesis
Exodus / Éksodo / Exodus
Exodus / Éksodo / Exodus
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew
Romeinen / Romanonan / Romans

30:25-43
31:43-32:5
32:6-32
14:13-21
9:1-18
7:1-14
35:1-21
37:1-20
37:21-36
9:19-33
10:1-21
14:22-36
105:1-22
105:23-45
61:1-11
39:1-23
40:1-23
41:1-24
41:25-52
45:1-20
15:1-20
15:21-39
132:1-134:3
1:35-51
50:4-26
1:1-14
1:15-2:10
11:2-15
14:1-12
16:21-28
11:1-18
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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. Een
kleine advertentie van 25-50 woorden kost NAf 15,00 per keer. Voor
meer woorden betaalt u een oplopend tarief.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.
Email: vpgnews@gmail.com

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
09-07
16-07
23-07
30-07

Rev. L Warren (HC)
Lp. H. de Lijster, Men’s Fellowship
Sis. S. Pinedo
Women’s Group

06-08
13-08
20-08
27-08

ds. M. Berends-van Waardenberg (HC)
Lp. Y. Isidora-Gumbs
New Generation & Watermelon groups
Rev. L Warren VPG Diaconiezondag
Location: Oleander 10.00 a.m.

03-09 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
09-07
16-07
23-07
30-07

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

06-08
13-08
20-08
27-08

ds. P. van Bruggen (HA)
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen
Rev. L Warren VPG Diaconiezondag
Plaats: Oleander 10.00 uur

03-09 ds. P. van Bruggen

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

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

09-07
16-07
25-07
30-07

ds. J. Jonkman em.
ds. H. Végh
ds. H. Végh
br. H. de Lijster

06-08
13-08
20-08
27-08

ds. H. Végh (HA)
ds. H. Végh
ds. H. Végh, Startzondag
Rev. L Warren VPG Diaconiezondag
Plaats: Oleander 10.00 hr.
03-09 ds. H. Végh

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
01-07 ds. Peter van Bruggen
08-07 rev. Leander Warren
15-07 ds. Hans Végh
22-07 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
29-07 ds. Peter van Bruggen
05-08 ds. Hans Végh
12-08 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
19-08 rev. Leander Warren
26-08 ds. Hans Végh
02-09 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 hoofdartikel van pagina 2

Foto op pagina 1: Theodor Herzl

De volgende jaren zitten de Zionisten niet stil. Ze bouwen vestigingen
in stad en platteland in Palestina. Ze ontwikkelen het joodse culturele
leven en het Hebreeuwse onderwijs.

Noten:
(1) “Haskala” betekent “verlichting”
(2) Een millennialist is een aanhanger van de idee van een duizendjarig Godsrijk (Openb. 20:1-6).
(3) “Pogrom” is een Russisch woord, dat “verwoesting” betekent.
Het is een razzia tegen joden, gepaard gaande met plundering
en moord.
(4) Het Iwriet is nu de officiële taal van de Staat Israël. Het is gemoderniseerd en vereenvoudigd Bijbels Hebreeuws.

In maart 1925 wordt de joodse populatie in Palestina geschat op
108.000 en in 1933 is die gestegen naar 238.000 (20% van de bevolking).
De Arabieren zijn bang, dat Palestina een joodse staat wordt en ze verzetten zich tegen het Zionisme.
Door toedoen van Hitler-Duitsland vluchten veel joden naar Palestina
of de Verenigde Staten. Ze omarmen het Zionisme.
In 1947 stellen de Verenigde Naties voor Palestina te verdelen in een
Arabische en joodse staat en Jeruzalem te internationaliseren.
Op 14 mei 1948 wordt de Staat Israël uitgeroepen. De Arabieren erkennen deze staat niet en vallen hem aan. In 1948 en 1949 wordt de
eerste Israëlisch-Arabische oorlog uitgevochten. Tot veler verrassing
houdt de joodse staat stand, weet zelfs meer land te veroveren dan het
toebedeeld is. Een keerzijde is, dat 800.000 Palestijnen uit hun huizen
verdreven worden en moeten vluchten. Ze leven voortaan in tentenkampen in de omringende landen. Hier wordt het Palestijnse nationalisme geboren en gevoed. De Palestijnen streven naar de bevrijding van
hun land en een eigen staat. De joden waren eeuwenlang slachtoffers
van onderdrukking, maar worden nu op hun beurt door de Palestijnen
gezien als onderdrukkers.
Naschrift
Mijn moeder vertelde in mijn jeugd enthousiaste verhalen over Israël.
Dat heeft mijn belangstelling voor land en volk van Israël gewekt. Ze
was daar in 1950 vanuit Hongarije heengegaan en had daar een jaar
gewoond. Mijn overgrootvader was toen ambassadeur in Israël. Mijn
moeder ontmoette in Israël mensen als Chaim Weizmann (toen de
eerste president van Israël), David Ben Goerion (later premier) en
Golda Meïr (later minister van buitenlandse zaken en premier), vertelde ze. Ze was onder de indruk van de pioniersgeest, die in Israël heerste, het enthousiasme om het land op te bouwen. Ik heb nog het Hongaarse paspoort van mijn moeder in mijn la liggen, waarin als domicilie
wordt vermeld “Tel Aviv”. Daarnaast ligt het Palestijnse identiteitsbewijs van mijn overgrootvader, niet uitgegeven door de huidige Palestijnse Autoriteit, maar door de Britse mandaatregering. Van 1917 tot
1948 was Palestina een Brits mandaatgebied. Toen Engeland zich in
1948 terugtrok, werd de Staat Israël uitgeroepen. Vóór 1948 was mijn
overgrootvader consul in Palestina en Trans-Jordanië.
In 1989 heb ik nog een studiereis naar Israël gemaakt. Die had als thema “Israël en de volken”. We spraken politici en wetenschappers, joden en Palestijnen.
Het probleem Israël-Palestina is niet gemakkelijk op te lossen. Daar
ben ik van overtuigd. Er is veel haat gezaaid. Er zijn diepe wonden geslagen. Er zullen generaties overheen gaan vóór dat dat gebeurt. Toch
is in mijn ogen een vreedzaam naast elkaar bestaan van twee staten,
een Israëlische en een Palestijnse, de oplossing. Maar daarvoor moet
vertrouwen groeien en wantrouwen verdwijnen.
Ik ben ervan overtuigd, dat de joden recht hebben op een eigen staat.
En waar zou dier staat anders moeten zijn dan in het heilige land? Maar
de Palestijnen hebben evenzeer recht op een eigen staat. Waarom
niet? Je kunt niet aan het ene volk een recht geven en dat onthouden
aan een ander volk.
Ik ben er ook van overtuigd, dat Israël Gods volk is en blijft. Daarover
leze men Rom. 9-11. Daarom mogen we solidair zijn met Israël, maar
wel kritisch-solidair.
We bidden om sjaloom voor Jeruzalem. Zie Psalm 102, een gebed
voor Sion. Vrede voor Jeruzalem zou een zegen zijn voor Israël en de
hele wereld.

Literatuur:
I.Epstein, Judaism. A Historical Presentation, Harmondsworth 1975 (=Pelican
Books A440), p. 277, 309-316
J.M. Robberts, The Pelican History of the World, Harmondsworth 1980 (rev.)
(= Pelican Books), p. 869, 871, 917
J.H. Schoeps, Einleitung: Zionismus oder der Kampf um die nationale Wiedergeburt, in: J.H. Schoeps (Hrsg.), Zionismus. Texte zur seiner Entwicklung,
Wiesbaden 2 1983, p. 9-45
Th. Herzl, Der Judenstaat (1895), in: a.w. p. 75-84
S. Ettinger, Herzl und der Zionismus, in: G. Sternberger (Hrsg.)., Die Juden.
Ein historisches Lesebuch, München 1990, p. 259-267
D. Ben-Gurion, Theodor Herzl, in: Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite, Chicago 2012
Zionism, in: a.w.
Ds. Hans Végh

Meditatie
Dichter bij het boek Samuel
God is met ons, 1Samuel 4: 1 – 11
Het Bijbelboek Samuel was het onderwerp van mijn afstudeerscriptie.
Een boek vol gebeurtenissen, emoties en verlangen naar rechtvaardig
leiderschap. Een boek waarin de hoofdrol voor de grote koning David
is weggelegd, maar waarin talloze andere interessante personen figureren, zoals de Filistijnen, de aartsvijand van Israël die niettemin toch ontzag voor de Eeuwige heeft.
God is met ons…
Een kreet die in talloze oorlogen door de eeuwen heen is meegegaan.
Een universele strijdkreet die door vriend en vijand wordt uitgeschreeuwd. “Wij zijn onoverwinnelijk want God staat aan onze kant.”
“Wij staan het juiste voor want wij hebben God aan onze zijde.” Heden ten dage wordt een heilige oorlog uit naam van God gestreden
door moslimstrijders in het Midden-Oosten. Een eigen Islamitische
Staat moet garant staan om de zuiverheid van God te kunnen bewaren.
God is met ons…
Hoe vaak zijn deze woorden niet misbruikt? Gebruikt voor eigen doeleinden zonder zich te storen aan God of gebod. Verblind door eigen
visie wordt aan de visie van anderen, God incluis, voorbijgegaan. In 1Samuel 4:1-11 wordt op ironische wijze duidelijk gemaakt dat God zich
niet zomaar voor een karretje laat spannen. Israël is in gevecht met de
Filistijnen en wordt door hen verslagen. De ontluistering is groot: “Hoe
kan het dat de Eeuwige ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft
laten lijden?” Er wordt een oplossing bedacht: de ark moet uit het heiligdom in Silo worden gehaald en mee het legerkamp in worden genomen. “Dan zal de Eeuwige in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep
van onze vijanden.”
God is met ons…
De ark is het symbool van Gods aanwezigheid, een zetel waarop God
troont. In de ark liggen de twee stenen tafelen waarop de geboden zijn
geschreven. God is niet zomaar een mascotte, God is aanwezig wanneer aan zijn geboden wordt vastgehouden. Als dat laatste ontbreekt,
dan helpt de aanwezigheid van de ark niet. Toch, de Israëlieten denken
van wel, ‘nu onze God hier is zullen we zeker overwinnen’ en ze barstten uit in luid gejuich.
Vervolg op pagina 12
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Ebenezer Church
Local Board Team
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Wijk 1
Phone: 465 3121
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LeanderWarren@yahoo.com
Local Preachers in VPG Service:
Bro. D. Lopes 465 3207 res
Sis. Y. Isidora 767 3769 res
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Ebenezer Community News and Church Activities
Rev. Leander Warren
In this special anniversary celebration year, we of the Ebenezer Church
continue to follow and execute our programme mandates in pursuit of
our mission imperatives and priorities which we take pleasure in
sharing with you in this edition.
By the time we come to the end of August, the period covered by this
reporting the Ebenezer community would have already run off a
number of activities to highlight its anniversary celebration. A special
thanksgiving worship in March, donations of significant equipment to
two service institutions by the Men’s Fellowship in April, a festival of
songs organized by the Victoria Club in May, and a breakfast organized
by the Young Adults Group in June.
During this current period the Ebenezer Men’s Fellowship gave a
rendition at the Men’s Night of Praise at the Barrett Methodist Church
for a pre Father’s Day celebration. From feedback received it was quite
a stellar performance. For Father’s Day celebration this act was
repeated and was very well received by the large congregation in
attendance. Just to let you know that Local Preacher Bro. D’arcy Lopes
attended this Father’s Day worship to share in a moment of
thanksgiving for his recuperation, after being away for seven (7)
months on account of very serious illness. It was a moment of joyful
thanksgiving in praise to God for Bro. Lopes’ healing thus far, and
prayer for his continued and complete healing and restoration to his
normal state of good health. Fathers were reminded that fatherhood is
a privilege from God which comes with particular responsibilities
about which fathers need to be both mindful and responsive. At the
conclusion of the service, all fathers and men in attendance were
presented with gifts.
On Sunday July 2nd a joint worship will be held by the United
Protestant Church at Ebenezer in observance of Flag Day and Ds. van
Bruggen will bring the message. The annual Bazaar and Food Sale
usually held by Ebenezer on Flag Day, will this year take place on
Saturday July 1st as Flag Day is on Sunday. This event is shaping up to
be as successful as in past years. Effort is continuing regarding the
resuscitation of Sunday School at Ebenezer. To this end a meeting is
scheduled for Friday June 23rd and the hope is that persons interested
in being involved in Sunday School will step forward and, commit
themselves to this task. A first meeting to commence planning for
Sunday Schools Song Festival this year will be held on Saturday June 24.
Worship on Sunday July 30 will be organized and led by the Women’s
Group. The service of Holy Communion on August 6 will be done by
Ds. M. Berends. Ebenezer will join the United Protestant Church family
in celebration of Diaconie Day this year, which is set for Sunday

August 27th at a Hofi to be identified shortly.
Through our community outreach vehicle the Miss Lee Foundation,
Ebenezer is seeking to initiate a conversation with all concerned in the
neighbourhood regarding the perception that crime and violence as
well as moral decay throughout Curacao are threatening to spiral out
of control. To this end, a meeting with the top brass of the police and
the commission set up by the Church has already taken place. The
next step is to have a representative gathering of the neighbourhood
meet with the police to establish an agreement of collaboration to
address crime and violence in the neighbourhood. The ultimate
objective is that a plan with projects and strategies to address moral
decay, family dysfunction and of course criminal inclination as well as
appropriate training as becomes evident, would be developed and
implemented strategically to provide solutions to these community
challenges and problems.
Ebenezer Church Board and Auxiliary Leaders retreats scheduled to
be held in this period are rescheduled to the after vacation period. We
continue to visit our sick and shut-in members and lift them up in our
prayers, supported by our Bible Study and Prayer Group which meets
on Wednesdays at 7:00 p.m. For our Church family members who
have suffered the loss of loved ones, we pray that they will receive
God’s comforting grace, and rest and peace for those who have passed
away.
In concluding our news for this period we share photos of some of the
activities mentioned afore as well as a information of the activities and
events for the reporting period.

Birthday sexton sis. Shirley Gomez
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July and August Activities

De VPG-nieuws enquête

Church Bazaar & Food Sale………………Saturday July 1 at 9:00 a.m.
VPG Joint Worship for Flag Day………….Sunday July 2nd at 9:30 a.m.
Service of Praise led by Men’s Fellowship…Sunday July 16th at 9:30 a.m.
Service of Praise led by Sis. S. Pinedo…….Sunday July 23rd at 9:30 a.m.
Service of Praise led by the Women’s Group.Sunday July 30th at 9:30
a.m.
Service of Holy Communion led by Ds. M. Berends…..Sunday August
6th at 9:30 a.m.
Service of Praise led by Local Preacher Sis. Y. Isidora…Sunday August
13th, 9:30 a.m.
Soup Kitchen service……Thursday August 17th, 24th & 31st, 12:00 noon
Bible Study & Prayer Meeting………Wednesday 23rd & 30th, 7:00 p.m.
Visit Sich & Shut-in members……..Wednesday 23rd & 30th, 10:00 a.m.
Church Board & Auxiliary Leaders Retreat……Saturday August 26th,
10:00 a.m.
Service for Diaconie Day at Hofi……….Sunday August 27th, 10:00 a.m.

De afgelopen tijd hebben de lezers van onze
digitale versie van de krant - zoals vorige maand
aangegeven - de 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% van deze lezers heeft geantwoord op vragen als: Hoeveel
tijd besteedt 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) VPGers in het buitenland de krant extra waarderen.
De uitslag op hoofdlijnen:
•
50% heeft aanvullende ideeën voor de inhoud van het VPGnieuws, zoals;
- Interactiever maken, door rubriek ingezonden brieven;
- Informatiever maken, door meer interviews met bekenden en
onbekenden uit VPG;
- Nieuwe column “uit de CKR”: wat houdt de CKR deze maand
bezig?
- Meer aandacht aan VPCO en VPG; een vaste VPCO rubriek?

Men's Fellowship Donation

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)

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

Verder weten we nu:
•
U heeft gemiddeld 30 min leestijd voor het VPG-nieuws nodig;
•
Ongeveer 75% van de lezers leest het hoofdartikel;
•
Ongeveer 17 % van u leest alleen eigen wijknieuws;
•
Ongeveer 20% van de lezers is het soms niet eens met de inhoud;
•
Ongeveer 75% van u vindt een vrijwillige eigen bijdrage van 10
NAF per jaar acceptabel.
Hoe nu verder?
De redactie van het VPG-nieuws heeft deze resultaten aangeboden aan
de CKR en is voornemens om hiermee aan de slag te gaan. Dat kan
niet zonder uw inbreng! Iedereen die heeft gereageerd in ieder geval
van harte bedankt voor uw reactie!

Ingezonden brief
Beste vrienden,
Heel hartelijk dank dat jullie zoveel aan mij hebben gedacht tijdens mijn
ziek zijn.
Voor alle gebeden die jullie hebben gesproken en voor alle bloemen,
mails en kaarten, teveel om op te noemen.
Al die positieve dingen en gedachten hebben mij enorm goed gedaan.
Het is nog niet zover dat ik weer de oude ben, maar ik doe enorm
mijn best om de moeilijkheden die er nog zijn te overwinnen.
Dat doe ik samen met Johan die me echt fijn en goed helpt.
Ook de therapieën die ik krijg in het revalidatie centrum helpen om
weer de oude te worden en alles weer op te gaan pakken, zoals mijn
Yogalessen, het lopen en zwemmen. Ook mijn hobby's zoals mijn creatieve handwerken en het schilderen hoop ik weer te kunnen doen.
Mijn rechter hand, en vooral de kleine motoriek daarvan, zitten me
daarbij nog wel aardig dwars!
Als ik weer wat sterker ben, dat gaat stapje voor stapje, kom ik ook
weer naar de kerk hoor!
Lieve groet aan jullie allen,
Nel-An van Eenennaam-Wiltenburg.
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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
Br. H. B. Beaujon
Zr. M. Bakhuis
Br. F. Hasselbaink
Br. C. Renardus (kerkvoogd)

565 1574
461 5013
738 1725
736 5391
524 6823

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

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
Gedachten en gebeden gaan uit naar de senioren die al geruime tijd aan
huis gebonden zijn en tegelijk van harte meeleven met de Fortkerk.
Het proces om langzaam maar zeker afstand te doen van mobiliteit is
niet eenvoudig vooral niet als de kerk een geliefde plaats is van
ontmoeting. Het is fijn als we ook in veranderende omstandigheden
elkaar in het oog houden.
Bijzondere diensten
Afgelopen weken werden gekenmerkt door diensten met een
bijzonder karakter. Met veel vreugde kunnen we terug zien op de
dienst van bevestiging en afscheid waarbij we samen herinnerd werden
aan de opdracht eendrachtig te werken aan Gods koninkrijk. Daarbij
culturele en traditionele verschillen te overbruggen en met respect
voor elkaars eigenheid het ene geloof in Christus te delen en
praktiseren! Heel bijzonder was ook de dienst in samenwerking met
FO Albert Schweitzer! Het team van onderwijzers samen met meester
Luuk heeft een mooi thema verwerkt op Vaderdag en samen met de
kinderen was het een geweldige dienst vol muziek en dans. De
Fortkerk was vereerd om de lokatie te mogen zijn voor deze
ontmoeting van ouders, kinderen en de school. Omdat ds. Marielle
Berends vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn heeft ds.
Peter van Bruggen de dienst waargenomen. We vinden het fijn dat ds.
Marielle inmiddels voorzichtig weer aan het werk is gegaan.
Gesprekskring
Woensdag 28 juni is de laatste woensdag van de maand en komt de
gesprekskring bijeen. Dit keer rond het thema “Avondmaal, sacrament
van verbinden!” We denken na over de historische betekenis van het
avondmaal en de persoonlijke uitwerking. Ook spreken we over de
diaconale en maatschappelijke elementen van het avondmaal, waar het
toe aanstuurt en opwekt. Meer weten over avondmaal, eucharistie en
communie… join us! Aanvang 19.30 uur!
2 Juli gezamenlijk Ebenezer
Een bijzondere dienst staat gepland op D.V. de nationale feestdag
Curaçao “Dia di Bandera”. De VPG organiseert een gezamenlijke
dienst in de Ebenezer kerk aan de Oranjestraat waaraan de
predikanten van de VPG gezamenlijk deelnemen. De Emmakerk en de
Fortkerk zullen dat moment gesloten zijn. Kerk en overheid delen
eenzelfde belang; het welzijn van de bevolking. Samen staan we voor de
opbouw en instandhouding van onze samenleving op Curaçao en zijn
we dankbaar voor ons land binnen het koninkrijk. We hopen op de
aanwezigheid van velen!
Kinderenevendienst
Eerder werd al geschreven over de leiding van de kindernevendienst
en de wens om ondersteuning! We zijn erg blij dat we een nieuw
gezicht kunnen introduceren; Tamara Blonk! Na een aantal keren
meelopen en een goede click hopen we op een fijne samenwerking.

Middagpauzediensten
Gedurende de maand juli zullen er geen middagpauzediensten worden
georganiseerd. Na het vakantieverlof nemen we deze diensten weer
op. Hetgeen overigens niet betekent dat er geen noodzaak is voor het
gebed voor de overheid, de kerk en de samenleving zoals we dat
telkens deden tijdens deze bijeenkomsten. De kerken willen van harte
en blijvend betrokken zijn op de ontwikkelingen binnen de politiek en
het maatschappelijk leven.
Counsil Churches Curacao
Nieuw in de Fortkerk is mw. Rita Rahman, samen met de familie zijn zij
al geruime tijd te zien in de zondagse erediensten. Rita is in de
gelegenheid veel internationale kerkelijke en diplomatieke ervaring in
te zetten binnen de VPG en zal onderdeel worden van het
overlegorgaan van de CCC. In overleg zoeken we naar een goede en
werkbare positie waarbinnen ervaring optimaal kan worden ingezet.
We zijn erg dankbaar dat de bereidheid en het enthousiasme er is en
we hopen op een vruchtbare samenwerking. Binnen de counsil zijn vele
ontwikkelingen die betrekking hebben op onze kerk en de samenleving
waarin we staan. Onderwijs, gevangeniswezen en overleg met de
overheid staan op de agenda van dit interkerkelijk platform.
Jeugddienst
Tijdelijk was ik betrokken bij de voorbereiding op de Jeugddienst ter
vervanging van onze predikant voor het jeugdwerk. ds. Marielle is in de
laatste fase van de voorbereiding aangeschoven en we zijn erg blij dat
er weer energie is om de dingen op te pakken. Ik heb gemerkt dat er
een mooie groep jongeren is die samen in staat zijn wezenlijk
elementen van het geloof te bespreken. Het was een vreugde om een
stukje te zijn meegelopen en hun verhalen te hebben gehoord. We
wensen ds. Marielle toe in de komende tijd het jeugdwerk weer op te
pakken en door vreugde en plezier te worden gevoed; onze jeugd
heeft ons veel te bieden!
Groet
Namens de familie (plus 2) een hartelijke groet,
ds. Peter van Bruggen

Op zondag 28 mei is Broeder Hanco de Lijster voor de
eerste keer als voorganger voorgegaan in de Fortkerk.
Ook de kinderen kregen de aandacht van Hanco.
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Women in development create
space for hope in Egypt
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The story of CEOSS as an institution is a success story itself. This
Christian non-governmental organization (NGO) was founded by the
Presbyterian pastor Samuel Habib in the 1950s. Habib started with
literacy courses in Upper Egypt. He simply wished that all Christians in
the rural parts of the country could read the Bible themselves. This
evangelization strategy quickly became a comprehensive educational
program. Those who had learned to read and write brought it to
others. Knowledge was shared in a kind of snowball system.
Today, CEOSS is one of the major players on the field of development
in Egypt with more than 5.000 volunteers and a full-time staff of 750 in
the country, among them the 150 employees in its modern
headquarters in El Nozha El Gedida, a residential area in the outskirts
of Cairo.

15 June 2017

CEOSS is presided over by Dr Andrea Zaki who is at the same time
the president of the whole Evangelical community in Egypt. CEOSS is
supported by 350 partners around the world. It’s no longer involved in
education only, but also in health care, intercultural dialogue, programs
for children at risk or people with disabilities. In numerous projects
between the Northern Cairo area and the Upper Egypt city of Assiut,
the organization reaches out to two million people, Christians and
Muslims alike, according to its annual report 2016.

The Coptic Evangelical Organization for Social Services
(CEOSS) in Egypt is working on an advanced gender
approach. In a country which is facing enormous challenges,
more than ever a development agency has to be up to date
on the needs of the people.

A trademark of CEOSS is the cooperation with local associations and
NGOs. In 2016, it worked with 142 NGOs and 171 elected local
committees. This means that the organization is, on the one hand,
widely networking with other social partners across the country, on
the other hand, it is much closer to the people and their needs.

According to the United Nations Development Programme (UNDP)
Egypt occupies a place at the lower end of the Gender Inequality
Index, 126 out of 148 countries. Early marriage, female genital
mutilation, domestic violence and sexual harassment are issues which
have been problems for a long time – and they still shape the daily life
of women at the Nile. The Coptic Evangelical Organization for Social
Services (CEOSS), one of the major development agencies in Egypt, has
been working with women for decades. But there is no special
department for women’s issues. “Gender is a crosscutting field in our
work”, Margrite Saroufim says. “The gender question is incorporated
in all our programs.”

But things have been changing very quickly in the last years in Egypt.
The country has experienced two revolutions, one in 2011 and one in
2013. People are challenged on all levels, politically, economically and
socially. For this CEOSS is working on a new strategy which combines
gender mainstreaming and women’s programs.

While talking about gender the local development manager is quickly
directing the discussion on questions concerning the whole Egyptian
society. “Achieving sustainable development would not be possible
without the participation of women at various levels whether social,
political or economic”, she says.
For this CEOSS implemented, in the early 1990s, gender
mainstreaming in its work, long before many other development
agencies even in the Western world mainstreamed their programs.
“We felt that we needed a change and that we should make our
program wider and more inclusive to empower women in all fields we
are working on”, Saroufim says.
No wonder, that there are success stories of women in education,
health care, housing, agribusiness or micro loans. Like Rasha from Al
Sheikh Ali village, a mother of three children. Due to a disability in her
left foot, she never received an education as a child. She attended
literacy courses and received a certificate. “Now, I’m able to help my
husband at his work at the buffet. I write the drinks and I’m
responsible for the accounts. I’ve also begun to teach my son math and
Arabic. Education is a blessing from Allah”, she concludes.
Or Ahlam, a young woman from Beni Suef, who couldn’t find a job
lacking the needed skills. She learned how to print on clothes and
could then start a small business. “The training helped me to start my
first steps in realizing my dream.”

“We need gender as a tool which works with the mentality of women
and men for they can see each other with their different abilities,
opportunities, duties and skills”, Margrite Saroufim explains. “But we
experience that there is still a constant threat towards women in the
Egyptian society. Women are still vulnerable and underprivileged. For
this we think of a special program for women which works on their
safety and which fights against all obstacles women are facing because
they are women. They need to be empowered because we need them
as development makers.”
The discussion on a new development strategy of CEOSS is directly
linked to a very critical question concerning the whole Egyptian society
– the question of resilience. “Many people feel lost in all these dramatic
changes. If you are not strong enough to overcome them, you will
collapse”, Saroufim says. “For this we are thinking of how to make
people resilient to this. What do they need to be able to plan their
future to survive?”
When talking about resilience, Margrite Saroufim shows how
important this point is for herself. “CEOSS is a Christian organization
and one of our rules is to create space for hope”, she says. “Each of us
at CEOSS has the mission to show the image of God. We are not only
employees. We act as Christians who want to find the opportunities
for real hope, for we all in Egypt overcome the feeling of depression
and powerlessness.”
By Katja Dorothea Buck, a political and religious scientist based in
Tuebingen (Germany). She often conducts research in the Middle East and
writes on topics concerning the Christian minority there.
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

693 2612
514 7833
767 5748

Zr. L. Felicia
528 9530
516 4919
690 8543
733 1609
516 7900

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

668 5785
868 0775

Hulpprediker:
Br. H. de Lijster

510 4753

Wijknieuws Emmakerk
De zomerperiode is weer aangebroken. Dat betekent voor velen vakantie: vakantie van school of vakantie van het werk. Sommigen gaan
weg, anderen blijven thuis. Ik wil hierbij de voor hun examen geslaagden
feliciteren. Een nieuwe fase is aangebroken in je leven. De gezakten mogen we bemoedigen. Hopelijk is er nog een nieuwe kans.
De meeste activiteiten in de kerk staan gedurende deze periode op een
laag pitje. De meeste activiteiten beginnen weer in september. Ik noem
u:
De gebedsgroep
Elke dinsdag komen we bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie.
We bidden voor kerk en wereld, voor de scholen, voor ouderen en
jongeren, voor alles wat ons bezighoudt.
De eerste keer na de zomerperiode dat we weer bijeenkomen is 16
augustus.
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. Het is mogelijk, dat deze catechisaties de hele zomer
doorgaan.

De dienst zal plaatsvinden in de Oleander.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Zangdienst
De eerste zangdienst na de zomerperiode is weer op 22 september a.s.
We beginnen om 19.30 uur in onze Emmakerk. Liederen kunt u bij mij
opgeven.
Seniorenmorgen
De eerstvolgende seniorenmorgen na de zomerperiode is op 11 september a.s. We beginnen om 9.30 uur in de consistorie. We bespreken
dan het thema “500 jaar Reformatie”. Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen aan aan de poort van de Slotkapel in Wittenberg. Wat betekent dit? Wat wilde hij bereiken? Op deze vragen
gaan we in.
Ik wens u en jullie een goede zomerperiode toe. Een vriendelijke groet
voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Gespreksgroep “Onder de boom”
De eerste keer na de zomerperiode, dat deze gespreksgroep weer bijeenkomt, is op 7 september a.s., van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We bespreken actuele onderwerpen, die aangedragen worden door
de deelnemers.
Bijbelstudie
De eerste Bijbelstudie na de zomerperiode is op 14 september a.s. We
komen dan bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We gaan
dan het Johannesevangelie bespreken.
Bij de diensten
Op 6 augustus a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. Brood
en wijn gaan rond. Ze verwijzen naar lichaam en bloed van Christus,
gegeven voor onze zonden. Want Jezus Christus stierf voor onze zonden aan het kruis. Hij verzoende ons met God de Vader.
Op 20 augustus a.s. is het startzondag. We hopen dan een nieuw kerkelijk seizoen te beginnen, en wel onder Gods zegen. Jong en oud zullen
meewerken in deze dienst.
Op 27 augustus a.s. is het Diaconiezondag. Het is een gezamenlijke
VPG-dienst. Rev. Leander Warren hoopt hierin voor te gaan. De
Emmakerk zal dan gesloten zijn.

Lunch op Westpunt foto 1
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Young pilgrims on a spiritual
journey in the Holy Land

15 June 2017
The World Council of Churches organised in June 2017 a
pilgrimage in the Holy Land for eight young Christians from
all over the world. Participants said it was a unique experience to discover biblical and spiritual places.

Lunch op Westpunt foto 2

The WCC Youth Pilgrimage for Justice and Peace started on 3 June
with the visit to Bethlehem and the Nativity Church. The group then
went to Jerusalem for a quiet moment in the Garden of Gethsemane
before walking the Via Dolorosa. At the end of the 14 Stations of the
Cross, they finished the day at the Holy Sepulchre.
On the following day, they went to the Jordan River and visited several
sites around the Sea of Galilee. On 5 June, the group participated in
the WCC global prayer for peace in the Holy Land at the Dormition
Abbey of Jerusalem by reading prayers in their languages. After the service, they met with people from different congregations of the town
before enjoying some free time in the Old City.
Rev. Dr Andrew Williams, WCC worship consultant, was leading the
youth during this pilgrimage: “This journey was not only about seeing
historical stones, but also meeting with living stones through the local
heads of churches”.
The young pilgrims also took the opportunity to meet with WCC general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit and with ecumenical accompaniers from the Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine
and Israel.
“I enjoyed my stay in the Holy Land and my visit to every historic site. I
realized how possible it is for the world to live in peace. Despite many
things that come to destroy the peace we have, there is always a possible solution to it only if we are willing. All the conflicts that we have in
the world, there is a solution for each”, said Samuel Wairimu from Kenya.
The pilgrimage group was comprised of seven young people from Canada, Finland, French Polynesia, Jamaica, Kenya, Republic of Korea and
Palestine. “It was wonderful to watch people having their first eyeopening experience in this region and being confronted to the reality of
lives there”, concluded Williams. “It was good to see the Holy Land
through their eyes”.
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)

Sranang Rowsu in de Vaderdag Dienst
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Vervolg Meditatie van pagina 5
God is met hen…
De ironie wil dat de Filistijnen dit gejuich horen en er bang van worden. “Hun God is naar het legerkamp gekomen. Het ziet er slecht voor ons
uit.” Ze kennen de Eeuwige een ontzag en eerbied toe, die de Israëlieten ontberen. Israël is stuurloos onder het bewind van Eli en zijn corrupte zonen. Het verbond is geschonden nu priesters zich verrijken
ten koste van de gewone man. De Eeuwige laat zich nog maar zelden
horen en zien, lezen we in 1Samuel 3:1. Het huis van Eli negeert het
verbond, vergeet Gods recht en vergeet daarmee de Eeuwige zelf. De
Eeuwige die bevrijding geeft uit slavernij en onderdrukking, het is de
Eeuwige die redt! Wrang is het dat de Filistijnen, de aartsvijand, die
heidenen, hen daaraan moet helpen herinneren. “Wie redt ons uit de
greep van die machtige God? Het is dezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen heeft getroffen.” Het ontzag voor de Eeuwige
geeft de Filistijnen meer vechtlust en nogmaals is de overwinning voor
hen.
God zij met ons…
Israël is verslagen omdat zij dachten dat de Eeuwige vanzelfsprekend
met hen zou zijn. God laat zich niet manipuleren, hol ritualisme – voor
de vorm God erbij halen, maar ondertussen zijn verbond op alle fronten schenden - doet Hem niets. Met deze afgoderij wil Hij niets te maken hebben. Een harde les voor Israël. Een les die zij telkens weer opnieuw hebben moeten leren. Een les die de mensheid steeds opnieuw
moet leren. Een zuivere islamitische staat zonder de rechten van alle
burgers mee te nemen druist tegen Gods verbond in. Wij kennen weliswaar geen oorlogsvoering uit naam van God, maar andere waarden
zijn onze goden geworden: nationalisme, zucht naar geld, naar macht,
naar status. Doelen waaraan anderen die onze ideeën in de weg staan
kunnen worden opgeofferd.
God is met ons kan pas werkelijkheid worden als de nadruk weggaat
van het ‘is’ en wordt verschoven naar het ‘ons’. Dat God met ons is, is
geen vanzelfsprekendheid. Het kunnen relativeren van het ‘eigen gelijk’
is nodig om te kunnen komen tot een hoopvolle verwachting dat God
met ons zal zijn. God overstijgt alle nationale gevoelens, alle gevoelens
van het eigen gelijk. God kan aan Filistijnen - als vijand de ultieme ander
- de overwinning schenken. Dat is een ongewone en ongemakkelijke
boodschap waaraan maar al te vaak wordt voorbijgegaan.
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg

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

tel: 527 9173

Adres: Seroe Bottelier 29
mariellevanwaardenberg@gmail.com
faridadcgomez@hotmail.com
lsampson5719@gmail.com

Groeien
In een eerder schrijven heb ik eens geschreven dat Jurjen en ik graag
wandelingen maken over het eiland. We gebruiken daarvoor een wandelgids, waarin verschillende wandelingen in kaart worden gebracht.
Sinds kort gaan we ook wandelen onder leiding van een gids. En dat is
leuk, want zo hoor je nog eens wat! We weten nu het verschil tussen
de Wabi en de Inju, en dat je je auto nooit onder laatstgenoemde
boom moet parkeren, omdat de hars van de boom de lak van de auto
aantast. De gids leidt ons langs onbekende mondipaden en verlaten
koraalstranden en vertelt ondertussen zijn verhaal over de geschiedenis, flora en fauna van Curaçao. Op een van deze wandelingen raapte
ik een schild op van een krab. De gids vertelde ons dat dit niet hoeft
te betekenen dat de krab ten prooi is gevallen aan een vogel. Krabben

groeien uit hun schild. Op een gegeven moment stappen ze uit hun oude schild en dan is het zaak om wel snel weg te schuifelen, onder een
steen, of in een gat in de grond. Want als krabben hun oude schild hebben verlaten, is hun nieuwe schild nog niet zo sterk. Ze moeten zich
een tijdje verbergen, totdat het nieuwe schild zo hard is geworden dat
ze min of meer onkwetsbaar zijn geworden voor pikkende vogelsnavels.
Groeien is een kwetsbare aangelegenheid, dat riep deze uitleg van de
gids bij mij op. Geldt dit voor mensen niet zo? Een dreumes leert met
vallen en opstaan lopen. Een kind groeit uit de lagere school, gaat na de
zomervakantie naar de middelbare school. Alles nieuw, oude vrienden
gaan niet mee, wie je nieuwe vrienden worden weet je nog niet. Dat
kan je behoorlijk onzeker maken. Na de middelbare school wacht weer
een grote verandering. Je gaat een beroep leren, je gaat studeren en
moet daarvoor het eiland verlaten. Grote groeispurten! Gelukkig gaat
het vaak goed en vind je je weg wel, maar in het begin kun je je best
kwetsbaar voelen, of eenzaam in het nieuwe land. Je nieuwe laagje, je
nieuwe ik, is nog niet helemaal uitgehard. En ook grote mensen zijn
nooit uitgegroeid. Je lichaam houdt wel op met groeien, maar je geest
niet. Soms leer je in korte tijd zoveel, maak je zoveel nieuwe dingen
mee, dat je je even moet terugtrekken, net zoals de krab, om te wachten tot je nieuwe schild sterk genoeg is om weer naar buiten treden.
Zoiets gebeurde met mij de afgelopen maand, waarin ik even gas terug
heb moeten nemen. Vanaf nu hoop ik weer meer zichtbaar te zijn om
mijn taken weer op te kunnen pakken. Dank aan collega Peter van Bruggen voor het overnemen van mijn taken de afgelopen maand. Samen
met de Jeugdraad heeft hij de jongeren voorbereid op de eerstkomende
Jeugddienst, op 25 juni in de Emmakerk, ik hoop daarin zelf voor
te kunnen gaan. Het thema van de dienst is Vriendschap. Het verhaal
van de vriendschap tussen David en Jonathan speelt een prominente rol
en tijdens de dienst zal een presentatie en film over het thema worden
vertoond die de jongeren zelf hebben gemaakt. Vriendschap is belangrijk. Aan vriendschap kun je je optrekken, je kunt eraan groeien. Als je
je even niet goed voelt, kan een vriend, een vriendin je opbeuren. De
nieuwste communicatiemiddelen zorgen ervoor dat je de stem van een
vriendin heel helder kunt horen, ook al woon je ver van elkaar vandaan.
Dat is iets om dankbaar voor te zijn.
Nog even en de Grote Vakantie begint. Mensen gaan op vakantie, maar
op een eiland als het onze, is de Grote Vakantie ook een moment van
afscheid nemen. Leerlingen slagen en vliegen uit. Docenten en gezinnen
remigreren naar Nederland. Een vertrouwde leraar, lerares, vriendjes,
vriendinnetjes, zij komen na de zomervakantie niet terug in de klas.
Daarom eindig ik dit stukje met een reisgebed uit Oase, de methode
voor dagopeningen die de VPCO gebruikt op haar VO-scholen. Maar
ook als u/jij niet op reis gaat deze zomer, is dit een toepasselijk gebed.
Reizen is een mooie symboliek voor het leven zelf, waaraan je kunt
groeien en waarbij we geloven dat wij er niet alleen voor staan, op onze
reis, als we een groeispurt doormaken.
God, ons leven is als een reis,
maar waar gaan we eigenlijk heen?
Moeten we onze dromen achterna?
Of kunnen we beter het pad inslaan
dat de meeste mensen kiezen?
Weet u een weg die bij ons past?
We verdwalen soms in de mogelijkheden.
We zijn op zoek naar nieuwe verten
maar dragen ons verleden altijd mee,
dat wat vertrouwd is en wat we kennen.
Wat hebben we nodig en wat is ballast?
Help ons als we zoeken naar antwoorden.
Help ons bij het vinden van onze weg.
Amen.
Hartelijke groet,
Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg
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EEN VASTE BURCHT IS ONZE GOD
‘Een vaste Burcht is onze God’ is een van de bekendste liederen
van Maarten Luther. Men schat dat het lied in tenminste 200
talen vertaald is. Over de achtergrond van het lied bestaat
veel discussie. In de recente geschiedenis is telkens anders
over het lied gedacht. Tekst en melodie vormen samen één
geheel, maar welke functie heeft dat geheel?
Een vaste burcht als strijdlied
Luther componeerde ‘Een vaste Burcht’ met een reden, daar zijn de
meeste onderzoekers het over eens. Wel bestaat twijfel over de
specifieke aanleiding van het lied: voor welke gelegenheid schreef
Luther het nummer? Vroeg in de 20steeeuw werden een aantal
theorieën geopperd die inmiddels grotendeels zijn ontkracht. Friedrich
Spitta beweerde in zijn boek uit 1905 dat Luther een strijdlied nodig
had voor de Rijksdag te Worms in 1521. Hij zou een vaste Burcht de
avond voor de bijeenkomst hebben gecomponeerd. Het nummer werd
in het verleden daarom gezien als strijdlied. Toen men erachter kwam
dat Luther zijn eerste lied componeerde in 1523 zakte deze theorie
door het ijs. Wel heeft de Rijksdag mogelijk als inspiratie gediend voor
het lied. Luther moest tijdens deze bijeenkomst zijn geschriften
herroepen, anders werd hij vogelvrijverklaard. Hij deed dit niet en
vluchtte naar het Wartburg. De ‘wal, die ’t kwaad zal keren’ is mogelijk
gebaseerd op deze vesting.
Turken aan de poorten van Wenen
Andere literatuur (Wolfram, 1936) beweerde dat Luther het lied
maakte in 1529, toen de Turken bij de poorten van Wenen
aankwamen. In het lied heeft Luther het over een vijand die bestreden
moet worden:

“De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!”
Toen later bekend werd dat Luther het nummer ergens tussen 1526
en 1528 al afhad, ging ook deze theorie de prullenbak in. Welke vijand
Luther dan in zijn lied bedoelt, is onbekend. Mogelijk gaat het om de
duivel, de paus, of een combinatie van die twee.
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After attacks in London and
Tehran,
WCC urges working for peace
09 June 2017

In the wake of the third terror incident in the United Kingdom this
year, and an attack on Tehran, the capital of Iran, World Council of
Churches (WCC) general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit called
for an end to attacks on innocent people and a unified voice of love
and hope across the world.
In London, seven people died and 48 were injured when three men
drove a van into pedestrians on London Bridge before stabbing people
with knives in nearby restaurants. In Tehran, 12 people died and many
others were injured when gunmen entered the parliament and a mausoleum in southern Tehran dedicated to the Islamic republic's founder
Ayatollah Khomeini.
"We live in difficult and challenging times, in which this dreadful abuse
of religion for violent ends is impacting the lives of human beings, in the
UK, in Tehran, and in many parts of the world,” Tveit said. “We know
that such perversion of faith is a danger to which we all need to be
alert. As Christians we believe in a God of life, who wants his creation
to enjoy the fullness of life. This also means that we are proactively
committed to working for peace and partnership between Christians
and Muslims, and with all people of good will.”

De aantekeningen van Luther
Wat was dan wel de aanleiding voor het schrijven? De aantekeningen
van Luther boven zijn liedtekst zijn veelzeggend. Luther noemt het
werk een psalm: Psalm 46: ,,God is onze toevlucht en sterkte”. Hieruit
komt al snel naar voren dat het nummer niet direct bedoeld was om
ten strijde te trekken, maar om God te eren. Dit wil niet zeggen dat
Luther de bestaande psalm gewoon heeft overgenomen. Deze heeft
mogelijk ter inspiratie gediend, maar het lied is een vrije herdichting
geworden. Luther probeerde de essentie van de psalm in zijn lied te
vangen. Luther lijkt te zeggen: vertrouw op Gods goedheid en trouw.
Ook de melodie past in deze trend. De melodie en het ritme van het
lied zijn erg typisch voor een aantal liederen die Luther componeerde.
Hierbij kun je denken aan Vom Himmel hoch da komm ich her of Jesaja
den Propheten das geschah. Al deze liederen hadden tot doel om te
‘verkondigen’, ze waren proclamaties van een bepaalde boodschap.
Ook hieruit is af te leiden dat Luther zeker niet heeft geprobeerd
mensen aan te sporen tot strijd. Hij probeerde met dit lied
waarschijnlijk wederom een bepaald denkbeeld over te brengen.

Bron: G. Leppers, www.is geschiedenis.nl

“As an example of this I want to affirm the importance of the relationships the WCC has been developing with the Muslim Council of Elders
and with the important Sunni Muslim centre of Al-Azhar in Egypt.
During our recent meeting for dialogue in Cairo at the end of April we
were privileged to be shown around the ‘Al-Azhar Observatory’ and
were impressed by the dedication of the young people working hard in
the observatory, to struggle against the misrepresentation of Islam by
groups such as Islamic State.’
"We extend our prayers for those who are hearing devastating news of
lost lives, caring for the injured, and coping with feelings of fear," continued Tveit. "We call upon the world to unify in word and action to
stop cruel acts against innocent people."
“Peace-building begins with how we relate to one another as neighbors
and as human beings,” Tveit added. "We are one humanity. We must
be accountable to one another, called into unity with one another, and
ever-determined to be a source of hope in this world.”
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)
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From our Preses
Br. Ralph L. James
Get to know your Central Board (CB) of the United
Protestant Church (UPC).
Brothers and Sisters in Christ,
I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. In this article I will
be addressing the organizational structure of the United Protestant
Church (UPC) as a Protestant Christian organization.
Many members of the three district congregations associated with the
UPC have little insight in the structure of the United Protestant
Church, and more specifically in the tasks and responsibilities assigned
to the Central Church Board (CB).
While participating in regular activities (Church visits, prayer meetings,
etc.) within their respective Church Districts, members of the UPC
usually come in contact and communicate with either members of their
respective Local Church Boards or with other Church officials
appointed within their Church Districts, such as Church Wardens,
Deacons etc. In all of this, the CB is generally not in the picture, which
does not contribute to giving insight in the role the CB plays in the
UPC organizational structure as well as in the responsibilities with
which it has been entrusted. It seemed therefore useful to me to take
this opportunity to shed some light on this important organ within the
UPC.
Let me start by giving a brief historical background. The UPC was
founded by Royal Decree on April 12th, 1825. Over the ensuing years
the organizational structure of the UPC has been subjected to several
changes. The current structure of Church leadership is outlined in the
Church Order of the United Protestant Church, which dates back to
October 21st, 2013. As is mentioned in the Church Order in Section 1,
Article 1.1., “The Church” (UPC) came about through the merger of the
Dutch Reformed Church, the Lutheran Church, the Ebenezer Church
and the Reformed Church. The Church (United Protestant Church)
practices its Faith in God's Word in three locations, namely in the
Ebenezer Church, in the Fortkerk and in the Emmakerk.

Indeed, there is in fact one United Protestant Church on Curacao. The
historical development which is distinct for each of the three

congregations is manifested in the cultural diversity (including
multilingualism) which typifies each congregation. It is precisely this
cultural diversity that characterizes the UPC as a truly unified, but at
the same token, diverse entity.
The leadership of the three Church Districts is assigned to three Local
Church Boards (LCB). The Church's leadership rests with the Central
Church Board (CB). The task of the CB is to promote the unity of the
Church and to achieve a balanced growth and development of the
three Church Districts. The CB deals with all matters regarding the
Church (UPC) as a whole and which matters cannot be addressed by
the individual Local Church Boards. Furthermore, the CB also deals
with all matters which are tabled by one or more of the Local Church
Boards.
One of the important responsibilities which rests with the CB is the
appointment of UPC Pastors (and also Local Pastors). After he or she
has been appointed by the Central Church Board as a Pastor, the
government is approached with the request to fund the necessary
remuneration of the person in question. The Local Church Boards play
an important role in the selection and in the supervision of the
functioning of their assigned District Pastor. Another example of a
responsibility which lies with the CB (in this case via the UPC Church
organ, the Committee of Church Wardens) is the management of
properties owned by the UPC, such as for example, the Tamarijn, the
Oleander and the two cemeteries of the UPC which are located
respectively on the Roodeweg and on the Oranjestraat.
In order to promote unity of policy within the UPC, six important
UPC organs in accordance with the Church Order are represented in
the CB. These organs are: The three Church Districts, the Committee
of Church Wardens, the Ministry (in which all Pastors form part of),
the Committee of Church Elders (consisting of all Church Elders who
are not members of the Committee of Church Wardens) and the
Committee of Church Deacons (all deacons of the three Church
Districts). The tasks and responsibilities of the above-mentioned UPC
organs are duly described in the Church Order. The final responsibility
for and the supervision of the functioning of all UPC organs rest in
accordance with the Church Order with the Central Church Board.
In addition to the above-mentioned members the CB consists of two
other office bearers, namely the Chairman (Preses), who acts as
chairman of the CB and a General Secretary (Scriba) who is entrusted
with all internal and external communication and also with all
administrative matters regarding the UPC. The Executive Board
prepares the CB meetings. The Executive Board consists of the Preses
(as Chairman), the Scriba, the Chairman of the Committee of Church
Wardens and the Chairman of the Committee of Church Elders. In
order to promote optimal exchange of information relevant to and
between all Church Districts as well as to promote an effective
preparation of the CB meetings, the CB decided on April 3rd, 2017 to,
given the current composition of the Executive Board, allow both the
Fortkerk and the Ebenezer Church to appoint officials of their
respective Church Districts to attend meetings of the Executive Board.
Both of the latter officials have no voting rights in the Executive Board.
In its meeting of March 6th, 2017 the CB decided to, in view of the
involvement of the Youth Pastor in many matters concerning our
youth, amongst others her role as President of the Youth Council, to
include the Youth Pastor in meetings of the CB, however without
voting rights. The decisions for the inclusion of the Youth Pastor/
President of the Youth Council in the CB meetings as well as the
admission of representatives of the Fortkerk and the Ebenezer Church
to meetings of the Executive Board is as a result of a decision taken
last year by the CB to so amend certain parts of the Church Order as
to achieve a balanced representation of the three Church Districts in
all the UPC organs. This is as to emphasize the equality which exists
between the three Church Districts.
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The present CB consists of the following persons:
1. Bro. Ralph L. James, Chairman (Preses)
2. Sr. Krijnie Wout, General Secretary (Scriba)
3. Bro. Olaf Mulder, Chairman of the Committee of Church Wardens
4. Sr. Henriette Baank, Chairman of the Committee of Church Elders
5. Rev. Peter van Bruggen, Chairman of the Ministry
6. Sr. Sigma Wiel, Representative of the Committee of Church
Deacons
7. Bro. Desta Nisbeth, Representative of the Ebenezer Church
(District 1)
8. Sr. Maritza Bakhuis, Representative of the Fortkerk (District 2)
9. Sr. Farida da Costa Gomez, Representative of the Emmakerk
(District 3)
10. Rev. Mariëlle Berends-van Waardenberg, Youth Preacher (Nonmember)
The Executive Board is composed of the following members:
1. Bro. Ralph James, Chairman (Preses)
2. Sr. Krijnie Wout, General Secretary (Scriba)
3. Bro. Olaf Mulder, Chairman of the Committee of Church Wardens
4. Sr. Henriette Baank, Chairman of the Committee of Church Elders
5. Sr. Maritza Bakhuis, Representative of the Fortkerk (non member)
6. Bro. Desta Nisbeth, Representative of the Ebenezer Church (nonmember)
The CB meets once a month. The meeting venue rotates every four
months between the three churches. The Executive Board meets once
a month in the Office of the Church Elders of the Emmakerk.

Photo 1
On the picture above, we see the current members of the Executive
Board. Standing, from left to right, Bro. Desta Nisbeth (Representative
of the Ebenezer Church), Bro. Ralph James (Chairman/Preses) and
Bro. Olaf Mulder (Chairman of the Committee of Church Wardens).
Sitting from left to right Sr. Jet Baank (Chairman of the Committee of
Church Elders), Sr. Krijnie Wout (General Secretary/Scriba) and Sr.
Maritza Bakhuis (Representative of the Fortkerk). All of the above
mentioned persons are also members of the CB.

On the above picture no. 2 we see the other members of the current
CB. Standing, from left to right, Sr. Farida da Costa Gomez
(Representative of the Emmakerk), Rev. Peter van Bruggen (Chairman
of the Ministry), Sitting from left to right Rev. Mariëlle Berends-van
Waardenberg (Youth Preacher and Chair of the Youth Council) and
Sr. Lilian Felicia (during the last meeting in representation of Sr. Sigma
Wiel, Chairman of the Committee of the Church Deacons)
Thus far, some information about the organizational structure of the
CB. For more information, I would like to refer to the current Church
Order. During its meeting of April 3rd 2017, the CB decided to provide
information on a regular basis in the UPC News on certain matters
discussed in the CB. This article should be considered in light of the
aforementioned CB decision. In closing, I would like to share some
decisions of the CB that were taken over the past period with you.
1.

In the past few months, the CB has frequently discussed the
need to adapt the Church Order. The decision of the CB
entails the periodic and partial adaptation of the Church Order
over time. In its meeting of last May, the CB decided to install
a Committee which will be charged with submitting proposals
related to a partial adjustment of the Church Order. The
committee is composed of representatives of the three
Church Districts. The members are Sr. Yvonne Isidora-Gumbs
(Ebenezer Church), Bro. Hanco de Lijster (Emmakerk) and
Bro. Mr. Sjoerd Bakker (Fortkerk). In consultation with the
CB, the committee will address certain aspects or specific
sections of the Church Order which should be considered for
modification;
2. In its February 2017 meeting, the CB endorsed the UPC Vision
as proposed by the Ministry: "Revisioning and Reviewing for
Context and Time". The CB emphasized the importance of
pursuing a common UPC vision (based on a shared
philosophy), this as to emphasize unity within the Church. The
intention is that the three Church Districts, taking into
account the specific characteristics of each District and the
diversity which exists between the three Districts, give content
to the UPC vision. On a periodic basis, the Pastors will be
exchanging their experiences within the Ministry on the way in
which the UPC vision is being applied;
3. Based upon a proposal of Executive Board, in its February 2017
meeting the CB agreed to request a notarial office to
investigate the legal basis of the UPC and, if necessary, make
proposals to strengthen this basis. This proposal relates to the
current legal basis of the UPC which is the Royal Decree of
April 12th, 1825.
All three of the abovementioned decisions are aimed at
improving the functioning of the UPC's structure in order
enable us to more effectively pursue our Mission here on
Curaçao, in short to allow us to improve our performance as a
Christian organization.
Together with the CK, I sincerely hope that with this article, you as a
member of the UPC and also as a reader of the UPC News will have
gained more insight in the organizational structure and in the
functioning of your UPC. I wish you and your loved ones a most
pleasant month of July 2017. To those of you who will be leaving the
island with your families on vacation I say have a most enjoyable and
safe vacation. To those who will be vacationing on the island I say,
enjoy yourselves with your love ones and be safe. To everyone I say,
Be Blessed.
Br. Ralph L. James

Photo 2
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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.

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

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

Verkoop
Appartementenverhuur voor uw familie.
Wij verhuren bij onze woning appartementen voor vakantieverhuur en bieden deze
graag aan voor uw familie.
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.

Wij wonen op Cas Grandi en hebben
prachtig uitzicht over de Caracasbaai. Gasten genieten hier van de rust! Spreek ons
gerust aan in de (Fort)kerk of bel/email ons
voor de mogelijkheden.
www.villa-topzicht-curacao.com
info@villa-topzicht-curacao.com
Telnr: (+5999) 7476627
Mob : (+5999) 5229548
Arend en Barbara Strampel

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.

