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Herdenking 500 jaar Reformatie en Vooruitzien
Gepresenteerd door: Yvonne Isidora-Gumbs

Voor de Reformatie ook wel door velen genoemd
het Protestantisme is 2017 een belangrijk jaar. Dit
jaar op 31 oktober 2017 herdenkt de wereld dat
Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan
de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze
gebeurtenis en de gevolgen hiervan wordt door
velen gezien als het begin van de Reformatie dan
wel het Protestantisme. Wat toen gebeurde werd
ook gezien als een vernieuwingsproces dat een
enorme indruk heeft gemaakt op de kerk en de
wereld. Er wordt zelfs gezegd dat deze hele
gebeurtenis zowel de
Kerk en de Wereld
voor altijd heeft veranderd. Het blijkt een
heel moeilijke tijd te
zijn geweest. Er was
een grote breuk in de
Rooms-Katholieke
Kerk. De breuk was
enorm en er gebeurde
vervelende dingen. Er
zijn enorm veel boeken
over de reformatie
geschreven.
Onderzoeken en Discussienota’s zijn in
overmaat gepubliceerd.
Als u maar geïnteresseerd bent dan is er genoeg historie hierover beschikbaar. Vandaag zijn er zelfs vele discussies of er
gezien de vele gebeurtenissen rondom de breuk die
jarenlang heeft geduurd, die uiteindelijk leidde tot
de geboorte van de Reformatie of er wel sprake
mag zijn over de viering hiervan. Ergens heb ik zelfs
gelezen dat de Reformatie een heel hoge prijs heeft
betaald. Dr. G. J. N. de Korte, bisschop van Den
Bosch, schrijft in de Reformatorische Dagblad: “
We kunnen de geschiedenis helaas niet veranderen.
Katholieken en Protestanten hebben heel lelijke
dingen over elkaar gezegd en geschreven. Christenen hebben elkaar vermoord, dodelijk gehaat.
Daar schamen we ons voor. We hebben niet gezien
dat we allebei ledematen van het Lichaam van
Christus zijn. We moeten loskomen van de haat

van de eerste generaties. Wat ons bindt, is groter
dan wat ons scheidt. We geloven samen in de God
van Israël, de menswording van Christus, de verzoening aan het kruis en de Drie-eenheid”. Ik vind
dit een heel interessante stelling of wel samenvatting.
Als bisschop Dr. De Korte dit zodanig samenvat dan
vraag ik mezelf wel af wat er inderdaad te vieren
valt. De breuk met de Rooms-katholieke Kerk, de
totstandkoming van de Protestantisme? Of te wel de
dapperheid, doorzettingsvermogen en of het
leed van Maarten Luther? Zou het wel uitmaken of we de breuk
herdenken en het ontstaan van het Protestantisme vieren? Het
gaat vanzelfsprekend dat
men ook stil staat bij de
toen jonge monnik
Maarten Luther die dit
allemaal teweeg bracht
en hiervoor zwaar heeft
moeten boeten.
Een breuk die nog in de
tijd waarin wij leven nog
zichtbaar is. Er wordt als je het vraagt nog steeds
gezegd dat de Protestanten anders zijn. Wat er
precies met anders bedoeld wordt is niet altijd even
duidelijk. Wat ik ook interessant vind is de stelling
van bisschop Dr. De Korte “Wat ons bindt, is
groter dan wat ons scheidt. We geloven samen in de
God van Israël, de menswording van Christus, de
verzoening aan het kruis en de Drie-eenheid”. Het
lijkt mij ook wel dat de dingen die ons binden veel
groter zijn dan dat wat ons scheidt. Wij geloven allemaal in God als onze hemelse Vader, de God die
hemel en aarde geschapen heeft. Wij geloven in God
die zijn eniggeboren zoon Jezus Christus hier op
aarde heeft gestuurd om als mens te leven. De zoon
Jezus Christus, onze verlosser die hier op aarde is
gekruisigd en door zijn grote opstanding de dood
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Vervolg van pagina 1
heeft overwonnen en die weer in de hemel is opgenomen en nu samen
regeert met God de Vader. Wij geloven allemaal toch in de Drieeenheid van God de Vader, de Schepper en God de zoon Jezus
Christus, de Verlosser en God de Heilige Geest die aan ons is beloofd
om steeds bij ons aanwezig te zijn. Johannes 14:15-17.

Twee bladzijden uit de "95
stellingen" (uit Luthers Disputatio pro declaratione virtutis
indulgentiarum, uitgegeven in
Wittenberg door Melchior
Lotter d.J., 1522)

Als wij met zijn allen inderdaad in deze drie fundamentele stellingen
geloven dan zouden wij in plaats van steeds meer scheidingspunten te
vinden juist de tijd nemen om die dingen te zoeken die wij gemeenschappelijk kunnen doen en waar wij ons gezamenlijk thuis in voelen.
Wij kunnen inderdaad kijken naar de oecumene. Wij zouden ons kunnen bezinnen over zaken zoals het huwelijk, de doop, de belijdenis en
het sacrament. Hoe denken wij over het huwelijk en hoe zouden wij
binnen onze kerken meer begrip en betekenis geven aan het christelijk
huwelijk? Wij zouden kunnen praten over het Sacrament voornamelijk
het avondmaal, hoe en aan wie en wanneer dit bediend wordt.
Veel belangrijker is wat het sacrament zou moeten betekenen voor
een ieder die in God gelooft. Een andere belangrijke onderwerp van
bespreking en onderzoeking zou kunnen zijn de doop. Kunnen wij een
gemeenschappelijke betekenis vinden over de doop en wanneer men
tot de doop over moet gaan. Ons verdiepen in wat de Schrift zegt over
de doop, hoe kunnen wij hier een betere invulling aan geven? Ook een
ander thema van interesse zou de catechisatie kunnen zijn. Wat is de
rol van de catechismus? Hoe wordt onze christelijke geloof beïnvloed
door de catechismus. Is de belijdenis wel nodig en waarvoor?
Als wij even stil staan bij alles wat er in dit leven gebeurt, waar er
steeds meer een breuk ontstaat tussen Gods kinderen en er minder
vertrouwen heerst dan zou je wel willen geloven dat juist de Kerk een
beter voorbeeld moet zijn van eenheid. De eeuwige vraag blijft onbeantwoord. Waarom kunnen wij als christelijke kerken, als kinderen
van God niet meer of beter met elkaar samen wonen en werken? Het
zal in dit millennium toch geen discussie meer moeten zijn of je wel of
niet met iemand van jouw kerkgemeenschap wilt trouwen. Als Christenen moeten wij ons niet onbelangrijk of bovenmatig voelen ten
opzichte van ons medemens noch van een andere kerkdenominatie.
Als laatste wil ik wagen om even naar onze eigen kerk te kijken en
onszelf de vraag te stellen: “Hoe en waar zien wij de Verenigde
Protestantse Gemeente over 20 jaar”? Is er een strategisch plan voor
de verdere en totale ontwikkeling van de Verenigde Protestantse Gemeente op Curaçao? Er zijn ook andere vragen waar wij over moeten
praten. Wellicht hebt u zelf ook vragen waar wij als christenen over
moeten praten om tot een algemeen begrip en een gezamenlijk plan
komen.
Als één van de oudste Protestantse kerkgenootschappen op het eiland
hebben wij, de Verenigde Protestantse Gemeente, wel degelijk reden
om de 500 jaar van de Reformatie dan wel het Protestantisme te
vieren en of te herdenken. Persoonlijk denk ik dat wij ons bestaan best
uitbundig mogen herdenken. Het kan voor mij niet anders dan dat ik
persoonlijk geloof dat deze herdenking voor ons een heel goede kans
zou zijn om meer aandacht en tijd te besteden aan de verdere ontwikkeling van onze Verenigde Protestantse Gemeente op Curaçao en om

ook de alliantie met de Protestantse Kerken op Bonaire en Aruba te
herstellen. Het zou voor ons een kans zijn om de relaties met de Kerken in de Caribische regio verder op te bouwen en een nieuwe betekenis geven. Het zou voor ons zeker een uitdaging zijn om een
diepere betekenis te geven en een voortrekkers rol te nemen in het
betuigen van een tastbare en zichtbare eenheid binnen de Christelijke
Kerken van ons Eiland. Wat van uiterst belang is dat wij als Kerk altijd
begrijpen dat het niet gaat om onszelf maar dat het altijd gaat om God
en alles wat wij doen is om Hem te verheerlijken en zijn koninkrijk uit
te breiden. Ik hou mij aanbevolen voor verdere discussies over de
genoemde punten. God zegene ons allen en moge het Protestantisme
eeuwig voortbestaan.

Redactioneel
Vóór u ligt het oktobernummer van VPG-nieuws. Oktober is voor ons
een belangrijke maand. Op de 31e van deze maand vieren we het feit,
dat de Reformatie 500 jaar geleden begon in Wittenberg (Duitsland).
Maarten Luther wilde de kerk van binnenuit hervormen. Uit die poging
ontstonden de protestantse kerken waar wij als VPG een loot van zijn.
U wordt allen dan ook hartelijk uitgenodigd de herdenkingsdienst op
31 oktober bij te wonen. Het hoofdartikel van zr. Yvonne Isidora is
gewijd aan de herdenking van de Reformatie. Een van de artikelen in
ons kerkblad gaat over hoe de lutheranen in Zwitserland het 500-jarige
jubileum van de Reformatie hebben gevierd. Het is altijd interessant
om te vernemen hoe anderen dit jubileum hebben gevierd en vieren.
In het volgende nummer van VPG-nieuws hoop ik een artikel te
schrijven over de 95 stellingen van Maarten Luther. Verder vindt u in
dit nummer een artikel over de grootmoeders van de Plaza de Mayo in
Argentinië. Ze komen nog steeds op voor vrede en gerechtigheid. Ook
is er een artikel over Colombia, waar het vredesproces verder gaat.
De visie van de Wereldraad van Kerken wordt hierin weergegeven.
Zuid-Amerika is een continent waarnaar onze belangstelling in het
bijzonder uitgaat. Het ligt als het ware om de hoek. Velen maken er
vanuit ons eiland reizen heen. Deze drie artikelen zijn afkomstig uit het
persbulletin van de Wereldraad van Kerken, WCC Weekly. WCC
staat voor World Council of Churches.
Verder treft u in dit nummer een meditatie van rev. Leander Warren.
Ook het wijknieuws en de gebruikelijke roosters zult u vinden, zoals
het Bijbelleesrooster, het preekrooster, het rooster van de
uitzendingen via Radio Semiya, het collecterooster, etc.
Ik wens u veel leesgenoegen.
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 15 Oktober 2017
Jeugdwerk wijken 1, 2 en 3
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Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

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

Matteüs / Mateo / Matthew
Exodus / Éksodo / Exodus
Exodus / Éksodo / Exodus
Filipenzen / Filipensenan / Philippians
Filipenzen / Filipensenan / Philippians
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Matteüs / Mateo / Matthew
Filipenzen / Filipensenan / Philippians
Exodus / Éksodo / Exodus
Exodus / Éksodo / Exodus
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Jesaja / Isaías / Isaiah
Matteüs / Mateo / Matthew
Exodus / Éksodo / Exodus
2 Timoteus / Timoteo / Timothy
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
1 Thessalon. / 1 Tesalon. / 1Thesalon.
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew
1 Thessalon. / 1 Tesalon. / 1Thesalon.
Deuteron. / Deuteron. / Deuteron.
Judas / Hudas / Jude
Psalmen / Salmonan / Psalms
1 Thessalon. / 1 Tesalon. / 1Thesalon.
Psalmen / Salmonan / Psalms

21:18-32
18:1-27
20:1-17
3:1-11
3:12-4:1
19:1-14
80:1-19
21:33-46
4:2-23
32:1-18
32:19-35
106:1-23
106:24-48
251:1-9
22:1-14
33:1-23
4:9-18
35:1-10
45:1-13
45:14-25
19:16-30
22:15-33
22:34-46
7:1-14
7:15-29
2:1-8
34:1-12
1-25
90:1-17
2:9-3:5
46:1-11
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zondag 5 november 2017

wo. 1
do. 2
vr. 3
za. 4
zo. 5
ma. 6
di. 7
wo. 8
do. 9
vr. 10
za.11
zo. 12
ma. 13
di. 14

Openbaring / Revelashon / Revelation
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jozua / Yoshua / Joshua
Psalmen / Salmonan / Psalms
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew
Micha / Mikéas / Micah
Micha / Mikéas / Micah
Micha / Mikéas / Micah
Micha / Mikéas / Micah
Openbaring / Revelashon / Revelation
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew
Matteüs / Mateo / Matthew

7:1-17
26:1-19
3:1-17
43:1-5
23:1-22
23:23-39
1:1-16
2:1-13
3:1-12
4:1-5:1
14:6-20
24:1-22
24:23-44
24:45-25:13

4

Oktober 2017 VPG NIEUWS

Adverteren
De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50
woorden is NAf 15,00 per maand.
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
08-10
15-10
22-10
29-10
31-10

LP Y. Isidora
Men’s Fellowship
Rev. L. Warren
Sis. M. van der Bunt
Rev. P. van Bruggen+Rev. H. Végh. VPG
Service, Commemoration Reformation,
19.00 uur Fortkerk
05-11 Rev. L Warren (H.C.)

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
08-10
15-10
22-10
29-10
31-10

ds. P. van Bruggen
Lp. Zr. Y. Isidora-Gumbs
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen + ds. H. Végh. VPGdienst, herdenking Reformatie,
19.00 uur Fortkerk
05-11 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.

08-10
15-10
22-10
27-10
29-10
31-10

ds. H. Végh.
ds. H. Végh
br. H. de Lijster
ds. H. Végh, 19.30 uur Zangdienst
ds. H. Végh
ds. P. van Bruggen + ds. H. Végh. VPGdienst, herdenking Reformatie,
19.00 uur Fortkerk
05-11 Mariëlle Berends-van Waardenberg
GSK-dienst Marnixschool

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
07-10
14-10
21-10
28-10
04-11

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

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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The Christian Believer’s Attitude
When Life’s Storms Rage:

5

WCC welcomes new temporary
ceasefire in Colombia

Meditation by Rev. L. Warren
Contrary to what is so often believed and hoped, the acceptance and
embrace of faith in Jesus Christ does not insulate one from the
calamities, dangers, disasters, evils and trials of life. The Holy Scriptures
indicate quite the opposite as IITim. 3:12 clearly declares: “In fact,
everyone who wants to live a Godly life in Christ Jesus will be
persecuted.” This means that Christian believers too can expect to
have their fair share of setbacks, storms or troubles in life, for they are
not exempt from any human experience. Storms of life can be of
varying kinds such as the forces of nature evidenced by earthquakes,
hurricanes, tornadoes, tsunamis, volcanoes and suchlike. There can
also be the emotional and economic storms such as the break-up of
family, the debilitating illness of self or a loved one, addiction to
destructive vices such as alcohol and narcotic drugs, homelessness,
hunger and starvation, the inability to take care of children, just to
mention a few.
What should the Christian believers’ attitude and reaction be when
faced with whatever storm(s) of life that might be placed in their paths?
I have a sense that the usual first reaction is that of questioning in
terms like these: “Why is this happening to me?” “Where is God in
this that I am going through?” “Does God really care about what’s
happening to me? Questions such as these help to show what the
natural human reaction usually is, and this is so even for Christian
believers. The challenge, however, is for Christian believers when faced
with calamities, catastrophes, dangers and evils of life, to display the
attitude and react in ways consistent with their faith. A faith that
assures that God is there with them in times of danger and disaster,
and that he will surely help and see us through whatever the situation
we face. This I know can be difficult but it is also very possible and
achievable. For believers are called to remember that Christ promised
to never leave or forsake us (Heb. 13:5) and will be there with us
whatever the situation as the Scripture assures in Isa. 43:2: “When you
pass through the waters, I will be with you; and when you pass through
the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the
fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze.”
As the Gospel narrative of the storm on Lake Galilee shows and
reminds us, God in Christ Jesus was there in the midst of his disciples
when the life threatening storm raged. Thinking that he did not care,
expressed in an approach that seems accusing, they awakened him and
he immediately calmed the raging storm. He then questioned their
attitude and reaction for displaying a lack of faith, as if to say, how can
you be afraid with God in your midst? This I believe is well worth
pondering.
Friends as Christian believers, we can be sure to experience storms in
life whether they are of natural or human making. The Scripture in
Ps.46:1-2 assures us though that: “God is our refuge and strength an
ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the
earth give-way and the mountains fall into the heart of the sea.” Our
attitude and reaction, therefore, should be complete faith, trust and
confidence in God to protect us. For our part we need to imitate God
and so seek to be there for our brothers and sisters beset by
devastation and disaster, and are hurting and suffering as a result of the
natural storms raging through our region. I encourage us to keep on
praying for them but also to be willing to share generously our
treasure, to help address their urgent material and physical needs. May
God help us all to be people of robust faith who will trust
unwaveringly in his saving grace, in both the good times and times of
disaster.

06 September 2017
“This is another sign of hope from Colombia to the whole
world”, said Rev. Dr Olav Fykse Tveit, general secretary of
the World Council of Churches (WCC) after the announcement that the Colombian government and the National
Liberation Army (ELN) have agreed to a temporary ceasefire.
“The WCC joins the people and churches of Colombia in celebrating
this agreement and in encouraging both sides to be inspired by this
historic moment and take proactive steps toward effective implementation of a broader peace agreement”, said Tveit.
The announcement on 4 September marks the first concrete step between the two sides in more than 50 years of conflict and comes less
than 48 hours before Pope Francis arrives in Colombia for an official
visit.
In 2016, the Central Committee of the WCC committed itself “to exploring ways – together with ACT Alliance and other ecumenical partners – to help promote and support the effective participation of
churches, faith-based organizations and civil society in the remaining
phases of the talks between the government and the FARC-EP and the
opening of talks with the National Liberation Army (ELN), and to accompany the post-agreement process of approval, implementation and
verification of compliance”.
Commenting on the specific role of the churches in the peace process,
Tveit underlined that collaboration between Colombia and the international community can enable churches and faith-based organizations
(FBOs) to continue to be creative and innovative, to accompany the
victims in the territories, and to accompany the re-integration of excombatants, particularly children, back into civilian life.
“We call for renewed commitment by the ecumenical community
around the world to supporting the churches and the society of Colombia on this journey and in their efforts to contribute to building
peace in their country”, added the WCC general secretary.
In 2018, the WCC’s Pilgrimage of Justice and Peace will have a special
focus on Colombia. Plans are underway for meetings of the Reference
Group and the Theological Study Group of the Pilgrimage of Justice
and Peace and the Commission of the Churches on International Affairs to be held in the country in February.
The length of the ceasefire between ELN and the Colombian government has not been confirmed yet.
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121
Minister
Rev. L. Warren
465 7061 res
Bramendiweg 100
679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Elders:
Bro. D. Nisbeth
(Chair)
Bro. D. Martina

Local Preachers in VPG Service:
Bro. D. Lopes 465 3207 res
Sis. Y. Isidora 767 3769 res

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:
Bro. 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
Submitted by Margerie Mathew-Barry
On September10, 2017 Bro .Hanco de Lijster led the service at the
Ebenezer Church.
The topic of his
sermon was “ The
importance of good
works in the lives of
Christians.”
Prominent in his
message was the
question are you sure
you are saved and
have eternal life ?
True Christians are
renewed
persons.
They have the fruit of
the spirit which is
love, joy, peace,
patience, kindness,
goodness faithfulness,
gentleness, and self
control
Bro. Hanco gave a testimony on his faith journey.
As customary we sang for those celebrating their birthdays. Among the
4 persons celebrating was Rev. Warren. The others were Fifi
Arrindell, Diosmarie Tapia, Rafaela Hughes .There were two special

Rev. Warren celebrating another milestone

renditions. One by the famous Claudius Nisbeth who sang” I had a
wonderful life” , especially dedicated to Sis. Fifi Arrindell, who
celebrated her 86th. birthday. The other rendition was a request from
Sis. Bernita for Rev. Warren to sing “My tribute”
The church joined in singing the chorus “ To God be the Glory” .Rev.
Warren has definitely discovered his talent for singing.
The service was very uplifting .

Treasure Tree Fundraising
Every year in September, the Ebenezer Women’s Group organizes a
Treasure Tree fund raising event. Every year the tree is given another
name. In the past we had among others harmony, salvation,
thanksgiving, miracle and victory. This year the name Prayer Tree was

Ebenezer Church Program
September—October 2017
Sun.1st,
Wed.4th.
Sun, 8th,

Worship Service of Holy Communion 9.30 a.m.
Bible Study and Prayer Meeting
7.00 p.m.
Worship Service and Praise led by Local Preacher
Sis.Yvonne Isidora
9.30 a.m.
Wed 11th. Bible Study and Prayer Meeting
7.00 p.m.
th
Thurs.12 . Soup Kitchen
12.00 midday
Sun.15th,
Worship Service of Praise led by the Men’s Fellowship &
soup sale 9.30 a.m.
Sunday Schools Song Festival 5.00 p m.
Tue 17th.
Love Sharing with Senior Members of the Church
Community 10.00 a.m.
Board Meeting
7.00 p.m.
Wed.18th. Visit sick and shut in members
Bible Study and Prayer Meeting 7.00 p.m.
Thu.19th.
Soup kitchen 12.00 midday
Sat.21st.
Theological Conversation 6.00 p.m.
nd
Sun.22 .
Worship Service of Bible Study
9.30 p.m.
Wed. 25th. Bible Study and Prayer. Meeting 7.00 p.m.
Thu. 26th. Soup Kitchen
12.00 midday
Sat. 28th.
Mega Gospel Concert 8,00 p.m.
Sun.29th.
Friendship Worship Service led by Sis. M. v, d. Bunt
9.30 a.m.
Special Worship Service 6.00 p.m.
Tue.31st.
VPG joint Service for Reformation Day at Fortkerk 7.00
p.m.
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chosen. This fundraising works as follows .Letters are sent to the
auxiliaries of the church and other sister churches. In the envelopes
little bags are included for a monetary contribution and the invitees are
asked to render an item of their choice. This can be a song, poem,
short story or a skit. On the day of the event the bags are hung on the
tree. Half way the program the bags are cut and the contents are
counted. Coming down to the end of the program the proceeds are
mentioned. This event which will take place on September 17th. is
always lively and uplifting.

Christian Daily Checklist
Allow God to lead you through the day.(this means to
seek God in every choice and decision you make.)
Think positive, act positive, be positive.(this means
think, act and be positive like God wants you to be)
Think right, act right, do right( this means think, act and
do the things right}
Be kind, caring and understanding to others( this means
be kind, caring and understanding as God has been with
you.)
Be thankful and appreciate this day.(this means be
thankful and appreciate this gift from God)

Share the Gospel with someone today ( this means
sharing pictures or bible verses with someone)
Read some scripture from the bible ( this means reading
either bible verses or daily devotionals)

Mega gospel concert.
Rise up and let your faith shine is the theme of this mega event.
The grammy award winning pastor Charles Jenkins , from Chicago USA
will be the main artist at this event. There will be two attractions for
one price.
On October 28th. at 8.00 pm. the Gospel Concert in Dr Israel Leito
Center at Barbadosweg 11
On October 29th. at 6.00 pm a worship service in Cine Rio.
This is an excellent opportunity to hear this International Gospel singer
and pastor. One of his known songs is” My God is awesome.” Tickets
are available at Mensing’s Caminada, Kas di Beibel , Radio New Song and
members of the Ebenezer Church.

Charles Jenkins in concert
Tickets available at Mensing kaminada, Kas di Beibel, Radio New Song

Spend time talking to God today(this means tell God
what is on your mind so he can help you)

Margarita Elisah Hodge
The Miss Lee Foundation

EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND
SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS
WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:
•

Computer courses for children & adults

•

After school classes (homework)

•

Music classes for children - teens - adults

•

Cooking classes

•

Sewing classes

•

Victoria Club meeting (60+)

•

Watermelon Bible Club (children ages 4-12)

•

Papiamentu classes

For more information:
Tel: 4615036/ 5185468/ 5261566
Adres: Oranjestraat 111
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Computer Courses for October 2017
MS Excel – Level 1
Time:
Thursdays 6.00-8.00 p.m.
Date:
19th.October
Duration 1 month Price fl. 50.00
MS Word Level 1
Time:
Fridays 6.00- 8.00 pm
Date:
20th October
Duration: 1 month Price fl.50.00
Introduction to MS Windows
Time:
Saturdays 10.00 a.m. – 12.00 pm
Date:
21st October
Duration: 1 month Price fl.50.00
MS Power Point Level 2
Time:
Saturdays 12.30 p.m. - 2.30 pm.
Date:
21st. October
Duration: 2 months. Price fl. 50.00 a month.
Introduction to smartphone (Android)
Date and time to be announced,
For registration or more information call 526 1566
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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)

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

565 1574
461 5013
738 1725
736 5391
524 6823

Diakenen
Zr. A. R.M. Petrona
Zr. B. Strampel
Diaken met
bijzondere opdracht:
Zr. José van Bruggen
Kosteres
Zr. A.H. Palm

540 0865
747 6627

462 5045
462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk
Zomerverlof
Voor drie weken was ik in Nederland terwijl het gezin hier op
Curacao verbleef; dat was best lastig. Het was daardoor ook niet echt
een vakantie! Wel was het erg aangenaam weer onder de familie te
zijn, bezoekjes te brengen en vriendschappen weer bij te praten,
bovendien was ik gastpredikant in enkele van “mijn” oude gemeenten.
Tevens moest ook worden toegezien dat alle belangen in Holland
behartigd werden. Het was koud, regenachtig en erg wisselvallig
waarmee het verlangen naar Korsow vooral in de laatste week steeds
groter werd. Het was heerlijk om weer op Hato te staan en
opgewacht te worden door die mij het meest dierbaar zijn.
Thuisgekomen bleek dat zoveel als mogelijk is voorzien in was gedaan
moest worden in de gemeente. Direct na aankomst kwamen de eerste
belangrijke taken als snel weer op mij af. Voor nu nog een beetje
inhalen wat is blijven liggen en oppakken wat gedaan moet worden. In
onze wijk is dat best veel maar samen staan we sterk!
Afgelopen dienst
We hadden de familie Rodrigues in ons midden; daaraan ging een
intensieve voorbereiding vooraf. We hebben gedurende enkele
ontmoetingen uitvoerig gesproken over de doop en de betekenis
daarvan voor de kerk en persoonlijk. We stelde vast dat verschillende
achtergronden en diversiteit het gesprek daarover kon verrijken. In de
preek stonden we stil bij de ene stem van die ene Herder. Die stem
vraagt ook om navolging, waakzaamheid en betrokkenheid op andere
schapen. Als Fortwijk willen we een open gemeenschap zijn waar we
niemand uitsluiten maar ook willen we vasthouden aan onze gedeelde
verantwoordelijkheid om toe te zien in liefde en betrokkenheid op
elkaar. Dochter Kayla kreeg de tekst mee uit Johannes; Ik ben de
goede Herder; een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dat
vraagt om dagelijks terugkerende uitleg, vorming en groei. Dat wensen
we het gezin Rodrigues toe; zich verder te ontwikkelen in geloof en
hun relatie met kerk en maatschappij vruchtbaar te maken en Kayla
daar in voor te gaan.
Middagpauzediensten
In de Counsel of Churches Curacao waaronder de
middagpauzediensten vallen werden goede afspraken gemaakt voor de
presentie van voorgangers bij de diensten van de eerste en derde
woensdag van de maand. Van belang is dat daaraan gehouden wordt
zodat de taken evenredig worden verdeeld. In het verleden ging dat
telkens mis! Vanaf oktober zal de volle breedte van kerken en
voorgangers zichtbaar worden en daarmee getoond hoe de kerken
gezamenlijk zich betrokken weten bij onze overheid, de regering en
het bestuur van dit eiland.
Gesprekskring
We starten op de laatste woensdag van de maand de gesprekskring
weer op; 19.30 uur welkom in de Fortkerk. We bespreken

maatschappelijk relevante thema’s waarover we vanuit geloof en kerkzijn over nadenken. Ook kunnen geloofszaken ter sprake komen of
heel praktische gebeurtenissen. We ontmoeten elkaar op basis van
respect en openheid waarbij luisteren en spreken even belangrijk zijn.
Dit keer denken we na over het telkens terugkerende moment in ons
leven waar wij een nieuwe start maken. Bijbels uitgangspunt is dan het
einde van woestijnreis van Israel op weg naar het beloofde land.
Termen als loslaten, afhechten, heimwee, verlossing, nieuw begin, open
toekomst, vertrouwen etc. zullen daarbij ter sprake komen. In ons
dagelijks leven, in relaties, arbeidsleven en kerk-zijn komen deze
momenten veelvuldig voor. Hoe gaan we daar mee om, wat doet dat
met je en om welke wijze betrek je geloof in het dealen met deze
situaties.
Zeelandia en Tamarijn
De noodzaak om na te denken over de mogelijke samenvoeging van de
beide kringen dringt zich op! Het is intensief om e.e.a goed te
organiseren, mensen te bellen, vervoer, inkopen enz. Toch merken we
dat de belangstelling blijft en de gesprekken erg gewaardeerd worden.
Voorlopig blijven we nog op twee lokaties en gaan we op de
vertrouwde manier verder. Met dank aan Jet Hammen voor de inzet
en de toewijding.
Afscheid Pieter-Jan en Esther
Het ging er een keer van komen; zij hebben hun afscheid goed
voorbereid en vorm gegeven! Onze Fortwijk mocht een belangrijk
element zijn gedurende het verblijf op Curacao en de laatste
ontmoetingen in ons midden waar waardevol. We hebben in het
echtpaar ervaren hoe we betrokken kunnen zijn op elkaar en tegelijk
het grote geheel niet uit het oog moeten verliezen; scherpe analyse
was nooit zonder liefde! Als Fortwijk kennen we de momenten van
verwelkomen en afscheid nemen van mensen die op hun eigen manier
een onderdeel geworden zijn van de gemeente. We weten ook hoe we
van elkaar leren en de vruchten daarvan met ons meereizen. We
zongen Pieter-Jan en Esther het hun geliefde lied “Ga met God en Hij
zal met je zijn toe”. Dat wensen we hen toe in hun nieuwe maar ook
vertrouwde plaats Heiloo in Noord-Holland. Een liefdevolle
verbondenheid zal blijven!
Overleden
Op de (jonge) leeftijd van 64 jaar overleed zr. Charlotte Victorie
Engelhardt. Na een korte periode van zwakker worden kwam dit
overlijden toch erg onverwacht. Terwijl diverse plannen voor de dagen
daarna werden gemaakt en afspraken voor restaurantjes en winkels
was het sterven daar! Toch mocht ook rust ervaren worden; het was
goed zo! Dat wil zeggen; over geloof en hoe het zijn zal bij het sterven
en wat daarna komt was zij stil en zwijgzaam. Gesprekken van hart tot
hart waren best lastig. Zichtbare betrokkenheid op de kerk was er
nauwelijks. Maar dat neemt niet weg dat geen mens alleen staat als de
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dood nadert; Christus reikt de hand in wil in alle nood voorzien. We
lazen op de begraafplaats van het water dat Jezus aanreikt met de
woorden; Ik ben de bron van levend water. Bij Hem is geen dorst
meer, geen nood of angst, geen eenzaamheid, boosheid, of
onzekerheid. Op die wijze heeft Christus ook present willen zijn onder
de familie; broers en zusters en de oude moeder. Een bewogen leven
op Curacao en deels ook in Nederland kwam na 64 jaar ten einde.
Precies en nauwkeurig heeft zij haar leven willen vormen, getrouw en
op haar eigen manier liefdevol en verbonden met anderen. Er was
verdriet bij dit afscheid; rouwen doet pijn! Maar er klonken ook
woorden vanuit het evangelie; we wensen toe dat het naklinkt in de
harten van de familie. In de kerk werden op zondag voorbede gedaan;
bij het noemen van haar naam was één van haar zusters daar. We
hopen en bidden dat de verbondenheid blijft en gekoesterd zal
worden!
Afwezigheid Aurelia
Welverdiend geniet onze kosteres van enkele weken vakantie. We
wensen Aurelia rust toe en tijd om te genieten van de kinderen, de
familie en de vrije tijd. Mooi weer, beetje koeler! Gezondheid en
zegen! Ondertussen proberen we ondersteund door Erwin de
kosterstaken waar te nemen, ikzelf samen met Arend Strampel en een
team van mensen die ons hebben toevertrouwd; als ik moet helpen
moet je het zeggen! Er zal wel eens een keer wat mis gaan of anders
verlopen maar neemt u ons dat niet kwalijk; het zal ons eens te meer
doen beseffen hoe we boffen met een onze kosteres die ongemerkt en
stil zoveel doet.
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Mgr. Paride Taban, de emeritus bisschop van Torit, heeft een even
korte ls krachtiige oproep gelanceerd aan het adres van de ZuidSudanese politieke leiders om de vrede in het land te herstellen. Hij
stelt ook een remedie voor om dit resultaat te bereiken: Wij hebben
nood aan vrede, geduld, mededogen, sympathie, vriendelijkheid, waarheid en
vergevingsgezindheid voor elkaar om de vrede opnieuw op te bouwen.
Zuid-Sudan gaat al vier jaar onder een burgeroorlog gebukt tussen de
president en zijn voormalige premier. Het etnische conflict heeft al aan
duizenden mensen het leven gekost en meer dan 2 miljoen mensen op
de vlucht gejaagd. Mgr. Paride Taban won in 2013 de Vredesprijs die
jaarlijks door de Verenigde Naties wordt uitgereikt.
Bron: Sudan Tribune

Oecumenisch feest in Bochum
BRON: KERKNET-REDACTIE
Duitse katholieken en protestanten bezinnen zich vandaag een hele
dag over hun onderlinge verschillen.

Groet,
Een hartelijke groet van de “andere kant” en jong en oud!
Ds. Peter van Bruggen

Bericht uit Bonaire
Uit Bonaire bereikte ons het bericht dat ds. Ben Hengeveld op 24 september j.l. afscheid heeft genomen als tijdelijk predikant van de Protestantse Gemeente. Dat gebeurde in een gezamenlijke dienst in Rincon.
Ds. Hengeveld heeft de gemeente van Bonaire enkele maanden gediend. Zijn opvolger is ds. Henrique, die een week na het afscheid van
ds. Hengeveld op het eiland hoopt aan te komen.
We wensen onze zustergemeente een goede tijd met haar nieuwe predikant.
H.V.

Bisschop Taban lanceert vredesoproep voor Zuid-Sudan
BRON: KERKNET-REDACTIE

Volgens emeritus bisschop Paride Taban van Torit
komt er geen vrede in Zuid-Sudan zonder een mentaliteitsverandering in het hele land.

Martin Luther © r.r.
De Duitse evangelische en katholieke Kerk herdenken dit weekend
met een oecumenisch feest in Bochum de vijfhonderdste verjaardag
van het begin van de Reformatie. Onder meer de belangrijkste katholieke en protestantse kerkleiders uit Duitsland wonen vandaag zaterdag een gevarieerd programma van podiumdebatten over maatschappelijke onderwerpen, muziekoptredens en een afsluitende oecumenische viering bij. Ook de Bondspresident Norbert Lammert reist
voor de gelegenheid naar het congrescentrum in Bochum. Hij geeft er
een voordracht over de verantwoordelijkheid van de christenen in de
wereld van vandaag.
Kardinaal Walter Kasper, de Duitse emeritus voorzitter van
de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen,
noemde het in het vooruitzicht van deze ontmoetingsdag een schandaal dat de christelijke Kerken nog steeds verdeeld zijn. De wereld heeft
dringend nood aan nieuwe stappen voor de versterking van de eenheid van
de christenen. Kasper meent dat er niet langer zo’n groot verschil bestaat tussen katholieken en protestanten. De breuklijn bestaat vandaag
vooral tussen diegenen die geloven en diegenen die niet geloven. Ik ben
dankbaar dat dit herdenkingsjaar zonder een polemiek tussen katholieken
en protestanten is verlopen. Ook op lager niveau en aan de basis is er veel
gebeurd. Daardoor werd veel in beweging gezet.
Broeder Alois Loser, de prior van de oecumenische gemeenschap
van Taizé, verklaarde op de recent gehouden internationale vredesbijeenkomst van Sant’Egidio in Münster en Osnabrück, dat de katholieken
en protestanten nog steeds veel van elkaar kunnen leren. De katholieke
Kerk heeft de betekenis van de Bijbel in een reactie op de Reformatie vaak
gerelativeerd. Het is tijd dat daaraan een einde komt. De liefde van God
voor de mensen en tussen mensen onderling behoort tot de kern van het
geloof. Die boodschap overstijgt de grenzen tussen christelijke Kerken.

Bisschop Paride Taban © Philippe Keulemans

Bron: DBK/Kathpress.at/Sant’Egidio
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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
Begin vorige maand werd St. Maarten getroffen door een geweldige
orkaan. Het eiland werd verwoest. Velen zijn alles kwijt: hun huis, hun
bezittingen. De schade is enorm. De wederopbouw zal jaren vergen.
Laten we onze medemensen op St. Maarten niet vergeten. We mogen
voor hen bidden en hen daadwerkelijk helpen. Onze steun hebben ze
hard nodig.
We hebben opnieuw kennis gemaakt met de krachten van de natuur.
Als die ontketend worden zijn ze allesverwoestend. Orkaan na orkaan
passeert nu onze regio. We zijn kwetsbaar. We voelen ons klein en
afhankelijk. We mogen bidden om moed en kracht.
In de gespreksgroepen in onze Emmakerk komen al deze dingen vaak
naar voren. Ze zijn het gespreksonderwerp van de dag. Het is goed om
als broeders den zusters hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Het schept een band die samenbindt.

men bespreken. Op 5 oktober bespreken we Zacharia. De keren daarop zijn 19 oktober en 2 november.
Seniorenmorgen
Op 9 oktober a.s. komen we weer bijeen voor de seniorenmorgen en
wel van 9.30 tot 11.30 uur in de consistorie. Deze keer besprek en we
nogmaals 500 jaar Reformatie, maar nu de gevolgen die deze heeft gehad in verschillende landen in Europa.
Bij de diensten
Op 1 oktober a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. We
ontvangen brood en wijn als teken daarvan dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven aan het kruis om ons te bevrijden van zonde en
kwaad. We mogen vooruitkijken naar zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Eens zullen zonde, kwaad en zelfs dood overwonnen zijn.
Dat zal gebeuren als Christus terugkomt aan het eind van de tijden. Het
boek Openbaring laat ons dat perspectief zien.

De komende periode heeft onze wijkgemeente de volgende activiteiten:
Op 15 oktober a.s. is er een doopdienst.
Gebedsgroep
Elke dinsdag komt de gebedsgroep van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de
consistorie. We bidden voor kerk en wereld, voor onze broeders en
zusters en medemensen op andere plekken in de wereld die getroffen
worden door natuurrampen, oorlog en geweld, honger en dorst. Maar
we mogen God ook danken voor al het goede dat Hij geeft. En we mogen Hem prijzen om zijn grote daden.
Belijdeniscatechisatie
Elke dinsdag is er belijdeniscatechisatie van 20.00 tot 21.00 uur in de
consistorie. We bereiden ons voor op de openbare belijdenis van het
geloof.

Op 31 oktober a.s. is er een dienst in de Fortkerk waarin herdacht
wordt dat de Reformatie 500 jaar geleden begon. Dit gebeurde toen
Maarten Luther op die datum zijn 95 stellingen aansloeg aan de deur
van de slotkapel in Wittenberg. Die datum wordt gezien als het begin
van de kerkhervorming. De dienst begint om 19.00 uur. Herin hopen
ds. Van Bruggen en ik voor te gaan.
Op 5 november a.s. is er een Gezin-School-Kerk-dienst met leerlingen
van de Marnix basisschool. Deze dienst zal geleid worden door ds. Mariëlle Berends.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.

Jongerencatechese
Voorlopig wordt de jongerencatechese door mij gegeven. Het gaat om
jongeren van 12 tot 18 jaar. Er is eens in de twee weken catechisatie
van 18.30 tot 19.30 uur in de consistorie. De data zijn 11 en 25 oktober. De jongeren zijn van harte welkom en worden uitgenodigd deze
catechisatie bij te wonen.
Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie. We komen op donderdagen van
19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. We zijn begonnen met de
bespreking van het Johannesevangelie. De data zijn: 12 en 26 oktober.
Gespreksgroep “Onder de boom”
Eveneens eens in de 14 dagen is er gespreksgroep “Onder de boom”.
We komen op donderdag bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. Op het ogenblik zijn we bezig met de bespreking van de kleine profeten. Die gaan we binnenkort afronden. Daarna zullen we enkele psal-

Zangdienst
Op 27 oktober a.s. is er weer een zangdienst. We beginnen om 19.30
uur in onze Emmakerk. Liederen kunt u opgeven bij mij.
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet
NIET/NOOIT VOORUIT LOPEN.
Er zijn soms tijden, waarin we twijfelen aan God’s leiding. We zouden
wel graag God’s plan van te voren willen weten; wijsneuzen, die wij
zijn. Maar de Here leidt onze schreden, niet de volgende duizend
meter maar de honderd centimeter vlak voor ons. Hij belooft ons Zijn
leiding niet voor het volgend jaar, maar voor de dag van vandaag.
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Immers, Hij heeft ons een woelige vaart beloofd, maar wel met een
behouden aankomst.
George Müller zei eens:”De Here bestuurt niet alleen onze schreden,
maar Hij plande ook de wachttijden en de tijden van stilstand. Het is
menselijk, dat wij een open deur eerder als leiding zien dan een
geslotene. Maar ook een gesloten deur kan Gods besturing zijn.”
Een aanschouwelijk voorbeeld daarvan is de wolk- en vuurkolom,
waardoor het volk Israël geleid werd. Als de wolk zich verhief, trokken
de Israëlieten verder, bleef ze staan boven de tabernakel, dan bleef het
volk waar het was. Zowel het stilstaan als het verder trekken was
leidng van God; God bestuurde zowel het één als het ander. Zo is het
ook voor ons: als we onder Gods leiding vooruit lopen, dan tasten we
in het donker; en als we Hem op te verre afstand volgen, dan zien we
Zijn voetspoor niet meer. Een versje zegt:”Als gij uw weg met God
wilt treên, loop niet/nooit vooruit, dan loopt g’alleen.
Ons lied van de maand past hier heel goed bij: God gaat Zijn
ongekende gang, Vol donk’re majesteit; Die in de zee Zijn voetstap
plant en op de wolken rijdt.
Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt? Vertrouw Hem, waar Hij gaat. Zijn
duistere voorzienigheid, verhult Zijn mild gelaat.
JONGELUI
Wat snel alweer. Volgende maand krijgen jullie al tussenvakantie en
ontvangen jullie je eerste tussenrapport. Geen wonder, de school
startte ook wat later. Heb je nog een onvoldoende staan, trek er even
aan en…..alles weer OK en met een fijn gevoel de vakantie in.
DIENSTEN:
Op zondag 3 september vierden wij onze Startzondag. Wat een mooie
en feestelijke Dienst. En wat een leuke sketch van onze Jeugd met de
titel:”Hopen heeft zin” en….zeer snel ingestudeerd. Ik ben trots op
jullie.
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Koor Guadalupana in de Dienst
Zondag 17 september hadden wij, na de Dienst; na de Koffie; onze
jaarlijkse Gemeentevergadering in de Emmakerk. Er zaten 13 leden,
masha danki voor jullie komst. Ja, als we niet transparant zijn, is het niet
goed en als we het wél zijn, is de opkomst mager. Maar we zijn blij met
elk aanwezig lid en zijn/haar belangstelling.
zr.Denise Schrader, onze penningmeester, liet de jaarcijfers zien van
2016 en ook van 2017 tot juli. ds.Hans Végh vertelde over de
activiteiten van het 2e seizoen van 2017, van augustus t/m december.
Houdt u de data in de gaten op de activiteitenkalender.U bent van
harte welkom!
BEJAARDEN:
Heel fijn om u te begroeten op zondagmorgen. Ik weet het, het is een
hele klus om er op tijd te zijn in de Dienst. Maar dat is één keer per
week en dat valt niet mee met die warmte, die we nu hebben. Vergeet
u die 8 glazen water per dag niet? Echt drinken hoor!
STEUNTJE:
Een mens weegt de daden, maar God weegt de bedoelingen.
Namens de Kerkenraad;
Henriette (Jet) Baank.

Melissa doet de schriftlezing

Sketch van de kinderen: “Hopen heeft zin”

Koor Guadalupana verleende hun muzikale medewerking. Na de
Dienst vroeg ik nog om een toegift en ze gaven het ook. We gingen
gewoon weer zitten, ze zongen zoooo mooi.
Koor Guadalupana, Masha Danki! Tot de volgende keer!

Vincent ontvangt de Bijbel
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Grandmothers of Plaza de Mayo
exemplify women's leadership for
justice and peace

mothers and grandmothers in Plaza de Mayo. In these and other
encounters the teams witnessed that, while violence against women is
pandemic, women also have special initiatives against violence, said the
WCC gender expert Moyo.
The #ThursdaysinBlack movement, started during the Decade in
Solidarity with Women, pays respect to the women’s resilience, agency
and personal efforts to resist a culture of violence by combining the
weekly protest on Thursday with the use of black as a colour of
resistance, which it gleaned from women peace protesters in Israel and
Palestine as well as the Black Sash movement in South Africa.
As the WCC general secretary said at the meeting with Carlotto,
the #ThursdaysinBlackcampaign is a good reminder of the violent
reality faced by many in our world, especially by women and children.
"We believe that this violence is something that can be changed," he
added.
Tveit also told Carlotto he sees the courageous example set by her
and the other grandmothers of Plaza de Mayo as a "challenge for us as
men to also take up our role as grandfathers to work for the future of
our grandchildren."
Carlotto took the opportunity to praise her husband and the other
grandfathers as "silent heroes" because they accepted to stay at home
caring for the family while the women went out to demonstrate. "They
waited for us, never knowing if we would come home," she explained.

11 September 2017
By Annegret Kapp*
While violence against women is rampant in situations of
war and oppression, women often take the lead standing up
against injustice. The courage shown by mothers and
grandmothers of the disappeared during Argentina's Dirty
War period (1976-83) was described as an example and a
challenge by WCC representatives recently.
For the general secretary of the World Council of Churches (WCC),
Rev. Dr Olav Fykse Tveit, and senior members of his staff, it was an
emotional experience to meet with human rights veteran Estela
Barnes de Carlotto, president of the Association of the
Grandmothers of the Plaza de Mayo in Argentina, when she visited
Geneva, Switzerland on 31 August.
The Grandmothers group seeks justice for the 30,000 disappeared
victims of state terrorism in Argentina and aims to reconnect children
of regime opponents who were illegally adopted during that time with
their true identities and their biological families.

Indeed, the women didn't want their husbands, who would most likely
have been arrested right away, to join the demonstrations. The
grandmothers, on the other hand, were dismissed by the generals as
"crazy women". They were able to take advantage of the gender
prejudice of the military not taking them seriously – though some of
the women became victims of forced disappearance themselves
eventually.
Asked about her expectations towards the churches, Carlotto said
that they should play a relevant, visible role in struggles for life
following Christ's example who taught us to see the Other as our
brother.
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)

Swiss Lutherans mark 500 years of
the Reformation

The women who gathered each Thursday in Plaza de Mayo – a
symbolic square in the centre of the Argentinian capital – to demand
justice for their children and grandchildren were the first to draw
attention to the human rights abuses of the military regime. Their
weekly protest was an important inspiration for the "Thursdays in
Black" campaign, recalled Dr Fulata Lusungu Moyo, WCC programme
executive for the Just Community of Women and Men, at the meeting
on 31 August.
This simple but profound campaign consists of a weekly display of
commitment to a world without violence, especially violence against
women. Wearing black clothes and a #ThursdaysinBlack pin,
participants declare to be part of the global movement resisting
attitudes and practices that permit rape and violence.
During the Ecumenical Decade of the Churches in Solidarity with
Women (1988-98), several "Living Letters" teams representing the
WCC visited Argentina and accompanied the demonstrations of

12 September 2017
Lutherans from all over Switzerland gathered in Geneva on 10 September for a eucharistic worship commemorating both the 500th anniverVervolg op pagina 13
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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
wilmakwintenberg@gmail.com

Geloven
Geloven in een God die je niet ziet. Bidden tot iemand, maar je weet
niet of die wel echt bestaat. Geloven dat leven met de dood niet
ophoudt, maar daarover tegelijkertijd geen enkele zekerheid hebben.
Om te kunnen geloven moet je toch wel een grote fantasie hebben. Je
bent alleen maar bezig met zaken die je niet kunt bewijzen en die net
zo goed niet waar kunnen zijn. Maar misschien is dat wel precies waar
het met geloven om gaat: het heeft te maken met vermoeden, met
vertrouwen, met geloven dat leven meer is dan alleen maar wat je ziet.
Liefde kan ik niet zien, maar wel voelen. De geboorte van een kind kan
ik verklaren met biologie, maar tegelijkertijd is een pasgeboren kindje
zoveel meer dan dat. Het leven is wat ik zie en wat ik doe en
meemaak, maar tegelijkertijd is het ook verwondering, grote vreugde
en diep verdriet. Geloven heeft voor mij te maken met die extra
dimensie, die ik niet kan zien of verklaren, maar die me draagt en mij
mijzelf laat zijn. Is dat gek, of is dat God?
Agenda
Op zaterdag 7 oktober organiseert de Jeugdraad een filmavond voor
de jeugd van 12 jaar en ouder. We komen om 19:00 uur samen in de
Emmakerk, we kijken samen film en praten er even over door, zijn er
raakvlakken met geloven en hoe dan? Natuurlijk is er ook ruimte voor
gezelligheid. Wij zorgen voor fris en chips!
Op zaterdag 28 oktober is de eerste voorbereiding van de jeugddienst
die op 19 november in de Fortkerk gehouden zal worden. Tijd: 15:3017:00 uur in de Fortkerk. Wees welkom!
Hartelijke groet,
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg
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sary of the Reformation and 50 years of the Federation of Lutheran
Churches in Switzerland and the Principality of Liechtenstein (BELK).
Hundreds of worshippers filled the Temple de la Madeleine Reformed
church where the Sunday service was held, reflecting the diversity of
Lutherans in the country, drawn from Danish, English, Finnish, German, Malagasy, Norwegian and Swedish speaking congregations. Also
attending were ecumenical guests from the Reformed tradition, Catholic church and other Christian denominations.
The Lutheran World Federation (LWF) General Secretary Rev. Dr
Martin Junge preached on the theme of the service “Bound to be
Free.”
A freedom with and for others
In his sermon, Junge emphasized that the unity of Lutheran churches
was found in the message of justification by grace through faith, which
conveys that “we are saved not because of who we are and what we
do, but because of who God is and what God does.”
He said the Reformation Anniversary was an opportunity “to reassert
the preciousness of this message” that speaks to our human condition.
“One doesn’t need to live in any special time, nor in any special place
to be able to receive the good news of God who has chosen to set a
tone of compassion, solidarity, justice and peace in our world.” This is
a message, he said, that people need to continue hearing.
The general secretary reminded worshippers that the message of reformation 500 years ago spoke powerfully as well because it resonated
with the perception that things were “being pushed into the marketplace which didn’t belong there: forgiveness, life and future.”
Explaining the LWF’s “Not for sale” tagline for the anniversary, Junge
challenged churches to keep questioning the very notion that everything today can be tradable— including human beings, creation and
salvation. The message of justification “today inspires us to address a
trend that makes trade to become the sole driver of social, communal
and political interaction”
Referring to the Epistle of the apostle Paul to the Galatians, he urged
churches to hold together justification by grace through faith and freedom. “A church that preaches the gospel of justification will always be
a church that stands without hesitation for freedom.” The general secretary emphasized the special character of Christian freedom and
contrasted it with a prevailing model of understanding freedom today,
which “is increasingly losing its social competence.” Christian freedom,
he said, is a “freedom that sees the ‘I’ in relationship to the ‘we’, never
cut off or in isolation. It is a freedom with others and for others.”
Addressing the ecological challenges, including climate change, he called for a new approach “to develop a theology, sermons, catechism
and songs that help us to grasp both the preciousness and the fragility
of the web of relationships into which God has placed us.”
Referring to the Joint Catholic–Lutheran commemoration of the Reformation in October 2016, Junge said it was a blessing that for the
first time in five centuries, the Reformation anniversary is being approached with a spirit of ecumenical accountability, “by spelling out
how much we hold in common, and how much we long to be healed
from the brokenness that affects us.”
Reformation, he concluded, “is not over, because God’s mission is not
over. God continues claiming space in our lives, inviting us to live from
what is given to us. God continues to set us free from the anxiety of
Vervolg op pagina 15
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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
Dear Brothers in Sisters in Christ, 2017 marks the 500th anniversary of
the beginning of the Protestant Reformation. On October 31st 1517,
Martin Luther (1483-1546), nailed 95 Theses, to the door of the
Wittenberg Church. Martin Luther marshaled out a forceful protest
against abuses of the practice of indulgences in the Church. This
protest moved into the condemnation of the worldliness and moral
decline of the Medieval Church and challenged its sacramental and
penitential systems. Nowhere was the need of reform more obvious
than in the wide spread practice of indulgences, which originally had
been instituted as a practical concession for satisfaction of penalties
imposed by the Church for the temporal punishment of sins.
Luther’s original intent was to reform the Church from within. Luther
based his protest on the core of the Gospel message: human beings do
not earn their salvation by doing good works, but rather God freely
offers salvation to all who believe. For Luther, this message liberated
humanity to engage in all kinds of new undertakings and activities, chief
among them, being lives of service to others. Luther’s understanding of
Romans 1:17 “The just shall live by faith” helped to resolve the tension
he experienced within the Church and within himself. Now he knew
that salvation depended not on what he could offer God, but on what
God had offered him in Jesus Christ. This new insight was the
beginning of the Protestant Reformation. Luther wanted to debate the
issues of indulgences, how we are saved, and what this meant for papal
authority. That was the origin of his ninety-five theses.
The ensuing debates caused great turmoil in the Church and Luther
was finally asked to recant his position. He refused to do so with his
famous reply: “I am bound by the Scriptures I have quoted and my
conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not retract
anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. I cannot
do otherwise, here I stand, may God help me, Amen.”

The content of Luther’s revelation boiled down to his belief that no
human acts can merit forgiveness of sins, nor is grace a supernatural
quality infused into the soul. Forgiveness lies in the faithful, trustful
acceptance of the gracious God, Who was actively present in the life,

death, and resurrection of Christ, reconciling the world to Himself.
Luther was excommunicated and the division of Christendom was
realized as a result of a radical schism in the body of the Church. In the
ensuing years Protestant Churches around across Europe, followed by
the “New World” (USA and Canada) and ultimately worldwide.
Over the years Protestantism also made its entry in Curacao. To
understand the history of the Protestant Church in Curacao we have
to travel back to 1499 when this island was discovered by Alonso de
Ojeda, a lieutenant of Christopher Columbus. The Spanish settled on
the island in the early 1500's. In 1634 the Dutch took possession of
Curaçao and founded a Dutch settlement. Following the colonization
of the then called colony Curacao and Subordinates, the first Protestants
came to Curacao in 1635, at that time the Administrative capital of the
Dutch colony. During the ensuing colonial years Protestantism was
also the official State Religion on Curacao as was the case in the
mother country The Netherlands. This also explains the location of the
Fort Kerk, constructed in 1769, in the Headquarters of the Colonial
Government, Fort Amsterdam.
During a period of 56 years (1769-1825) the Fort Kerk functioned as a
Protestant Church on its own. The United Protestant Church of
Curacao-UPC or in Dutch “De Verenigde Protestantse Kerk-VPG” was
established by Kingdom Degree in 1825 signed by King Willem III. The
UPC came about through a merger between the Fort Kerk, the
Reform Church and the Lutheran Church. The Ebenezer Church and
the Emmakerk were incorporated into the UPC respectively in 1937
and 1959, while in 1984 the Reform Church of Curaçao merged with
the UPC.
Up to the point that the Fort Kerk merged with the Reform Church
and followed by the UPC merging with the Ebenezer Church, the
Emmakerk and the Reform Church of Curacao, each Church professed
its Faith as individual Churches, each one experiencing its existence
and role in the Curacao community in its own distinct way. The
respective congregations also experienced historical events from their
own perspective. For instance the congregation of the Fort Kerk
belonged primarily to what was considered back then to the “upper
class” of European descent. In contrast, the congregation of the
Ebenezer Church consisted for the greater part of Shell Caribbean
migrant workers of Afro descent.
The integration of the constituent Churches of the UPC should be
considered as a very important historical milestone. It meant that
congregations which originally belonged to distinct social classes came
integrated into one overarching organizational structure. The unifying
factor between the three district congregations up to today remains
the way all three profess their Faith which is based upon the Faith we
all have in one God, Creator of Heaven and Earth, the God of
Abraham, Isaac and Jacob. The UPC shares the belief of the Promises
given to Israel. The UPC sees Jesus Christ as The Only Way to God as
Head of the Church and Lord of the World. In Him, God's promises
and commandments are revealed for the preservation of His people.
It is important that we all as members of the UPC remain cognizant of
the fact that in accordance with article 1 of the Church Order of
October 21st 2013 the UPC consists of one Church, The Church as
mentioned in the UPC Charter, which came about through the
integration of 5 originally independent Churches. The UPC members
since the merging of the five Churches confess their Faith in three
District Churches namely the Emmakerk, the Fort Kerk and the
Ebenezer Church. Representatives of all three District Churches are
represented in the Central Church Board, which in accordance with
the Charter of the UPC is the highest organ within the UPC
organizational structure. This representation is based on equity and
not on the size of the respective District Church buildings or their
congregations.
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marriage and euthanasia. No matter how contentious these matters
might be, we as a Church have the obligation not to shy away, but
rather address and face up to these and other social, moral and ethical
issues, whereby we must be lead by the Truth as is found in Scripture.

As we move forward in the coming years, as a Church we cannot be
indifferent to the society in which we find ourselves, otherwise we will
fail in our Mission to show compassion with the plight of the less
privileged members in our society. As UPC I believe that, standing in
the middle of our Curaçao society, we should not only represent the
interests of our members, but that we must also continue to address
issues of national interests for the whole island.
A frequent heard expression on Curacao is that the challenges facing
our society today can only be solved if we all are willing to tackle these
collectively. In other words, social partners, including the UPC, can and
must not be on the side lines, but should maintain the sense of
responsibility to jointly and in close consultation with each other
continue to contribute to solving or mitigating the challenges which
affect the quality of life on this island. Our approach when addressing
matters which affect the lives of the people on this island should always
be based upon Scripture and our Protestant Christian tradition, which
we profess in our three district Churches.
While the Reformation which started 500 years ago led to more than a
century of devastating wars and persecution in Europe, Protestants,
Catholics and other religions across the world now overwhelmingly
express willingness to accept each other as neighbors and even as
family members. The various forms of interfaith cooperation which
exists globally as well as the world wide ecumenical movement have
also shot root here on Curacao with amongst others the establishment
of the Curacao Council of Churches (CCC). This Council offers a
good platform for the various Churches to discuss and present
solutions for various social economic challenges we face on our island.
Looking ahead to the future of UPC and its role in the Curacao
community, the Central Board requested the Ministry to come up with
a Vision/Mission statement for the UPC for the coming years. The
intention is that this Vision/Mission Statement will be discussed in the
three Church Districts with the objective of determining the manner in
which this Vision/Mission Statement will be implemented on the level
of the three Districts.
Looking back as I believe that we can be proud for maintaining a
unified UPC throughout all these years, in spite of the many challenges
which were encountered along the way. Moving forward the main
challenge will be how to maintain the unique cultural diversity within
the UPC structure, while at the same time further solidifying the unity
within the Church, and in so doing give more content to the
expression:”Unity in Diversity”.

On October 31st the UPC will be also commemorating 500 years
Reformation and will be doing so during a special Joint UPC Church
Service. In this Service the UPC Flag will be officially dedicated,
signaling the introduction of a unifying element within our Church.
Hopefully this flag will contribute towards further enhancing the sense
of belonging to a Unified Protestant Church. In preparation of this
historical event, the UPC will be reaching out to and informing the
Curacao community about the history and the role of the Protestant
Church in Curacao going forward. This will take place through
interviews with various media outlets.
As we prepare to commemorate the 500th Year anniversary of
Reformation, thereby professing to be Protestants, in light of the
current and future challenges facing us, we must be prepared to stand
for what is written in the Word and when so required say as Martin
Luther did centuries ago: “I am bound by the Scriptures I have quoted and
my conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not retract
anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. I cannot
do otherwise, here I stand, may God help me, Amen.”
Brothers and Sisters in Christ have a most pleasant and reflective 500th
Reformation Day and Be Blessed.
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perfection, accomplishment and success, inviting us into a journey of
transformation to become who God wants us to be.”
The centrality of the Bible
The festive service included the sharing of Bible verses written out on
long cloth ribbons, which after being read out by a representative of
each BELK congregation were passed around the worshippers and displayed on a wooden frame at the front of the church. Moved to the
church entrance at the end of the service, the colorful ribbons acted as
a gate through which worshippers passed to emphasize the centrality
of the Bible in the life of the Lutheran church. Those gathered later
shared a common lunch on a boat at Lake Geneva, which included a
presentation on BELK’s history.
The BELK (Bund Evangelische-Lutherischer Kirchen in der Schweiz und
im Fürstentum Liechtenstein) was founded in the early 1960s by five
independent Lutheran churches to promote community across the
boundaries of their own parishes. It joined the LWF in 1979, and its
congregations bring together nearly 5,000 members.

Looking into the future, there are a number of internal issues which
need to be addressed. One issue that the Central Board is focusing on
is the structure of the UPC. The Board has installed a committee
consisting of UPC members who have been requested to present
proposals which could lead to a more efficient and effective functioning
of the UPC and its various organs. Other challenges which we will be
facing as we enter into the next 500 year period of Reformation are
issues which are of an ethical and moral nature. I refer here to
amongst others the position of the UPC in matters such as same sex

Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)
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VoorElkaar
Advertentierubriek
Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...
Kom naar...
Ik kan...
Wie kan
mij helpen?

vpgnews@gmail.com

Ik zoek ...

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen
met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

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.

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 bu-

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:

.

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 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.

