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De aanleiding tot de Reformatie 
 
Op 31 oktober 1517, nu vijfhonderd jaar geleden, 
spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de 
deur van de slotkerk in Wittenberg (Duitsland). Hij 
protesteerde hiermee tegen de aflaathandel. Dit 
wordt gezien als het begin van de kerkhervorming. 
 
Een aflaat 
Wat is nu precies een aflaat? De aflaat is ontstaan 
uit de middeleeuwse biechtpraktijk. Als men voor 
de priester zijn zonden beleed kreeg men verge-
ving. Men kreeg wel bepaalde straffen opgelegd. 
Maar het was moge-
lijk, dat deze straffen 
geheel of gedeeltelijk 
werden kwijtgeschol-
den als men bepaalde 
Gode welgevallige 
daden verrichtte (1). 
Deze kwijtschelding 
wordt een aflaat ge-
noemd. Bij de kruis-
tochten bijvoorbeeld 
kreeg iedere deelne-
mer een aflaat van de 
straffen, die door de 
priester als boete-
doening waren opge-
legd. Zelfs diegene, 
die een plaatsvervanger naar de kruistocht stuurde, 
kon deze aflaat krijgen. De aflaat gold niet alleen 
voor kerkelijke straffen, maar ook voor straffen in 
het vagevuur (2). Men had in de middeleeuwen 
voor het vagevuur grote angst. In het vagevuur 
moest men straffen uitboeten, die men op aarde 
nog niet uitgeboet had. Pas daarna werd men opge-
nomen in de eeuwige barmhartigheid van God. 
Maar de aflaat werd niet alleen verleend op grond 
van een bepaalde prestatie, die men leverde, maar 
ook tegen betaling van geld. Dus als men een be-
paald geldbedrag betaalde, kreeg men kwijtschelding 
van straf. Men hoefde niet eens berouw te hebben 
van zijn zonden. Zo werd het verkrijgen van een 
aflaat een uiterlijk ritueel. Oorzaak van de aflaathan-
del was de geldhonger van de paus en de geestelijk-

heid. De paus en de geestelijken leefden vaak in gro-
te luxe. Vaak leefden ze een leven van werelds ver-
maak, dat veel geld kostte. Later heeft Luther hierte-
gen fel geprotesteerd. Hij ging ook twijfelen aan de 
macht en de functie van de paus. Ja, hij ging zelfs zo 
ver, dat hij de paus in Rome de antichrist noemde, of 
de hoer van Babylon. Hij was niet wars van forse 
uitspraken. 
 
De aflaathandel 
Door de geldzucht van de geestelijken ging het afge-
ven van een aflaat voor geld een steeds grotere rol 
spelen in de toenmalige kerk. De aflaathandel ging 

bloeien. De aflaathan-
delaren gingen zelfs 
zover door te bewe-
ren, dat men door een 
aflaat te kopen niet 
alleen zijn eigen jaren 
in het vagevuur kon 
bekorten (het totale 
aantal jaren was onbe-
kend), maar ook dat 
van gestorven familie-
leden. 
Voor het besef van het 
gewone volk kreeg 
men door een aflaat te 
kopen niet alleen 
kwijtschelding van de 

straf, die de priester had opgelegd, maar ook verge-
ving van de zonden. Wat men aan berouw te kort 
kwam werd door geld weer goedgemaakt. Deze op-
vatting heeft de kerk nooit officieel goedgekeurd, 
maar men liet de mensen wel in de waan. 
De Kerk rechtvaardigde de aflaathandel als volgt: 
Jezus heeft door zijn werk oneindig veel verdiensten 
verworven. En de heiligen hebben meer verdiensten 
gehad dan ze nodig hadden om zalig te worden (zie 
echter Lk. 17:10) (3). Deze werken van  Christus en 
de heiligen vormen samen de “schat van de overtol-
lige goede werken”. Deze is bezit van de hele kerk 
en wordt beheerd door de paus. Op grond van deze 
schat kan de paus het tekort aan goede werken van 
iemand aanvullen. Sinds 1343 is dit de officiële leer 
van de Rooms-Katholieke Kerk. 
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Als Luther hoort van de aflaathandel, protesteert hij heftig. Hij ervaart 
nu een kloof tussen hem en de officiële Kerk. 
 
Directe aanleiding 
Wat was nu de directe aanleiding tot de aflaathandel waartegen Luther 
protesteerde? Aartsbisschop Albrecht van Mainz (Duitsland) kreeg 
onterecht ook inkomsten van de bisdommen Maagdenburg en Halber-
stadt, die vacant waren. De paus kon dit niet goedkeuren, maar hij wist 
hier wel raad op. Hij deed Albrecht een voorstel. De kwestie zou op-
gelost worden als Albrecht hem een afkoopsom betaalde, te weten 
10.000 talenten, een enorm bedrag. Dit bedrag had de aartsbisschop 
echter niet en hij moest dit lenen van het bankiershuis Fugger. Op een 
gegeven moment moest hij dit bedrag afbetalen, maar hier begonnen 
de moeilijkheden. Hoe zou hij dit ooit kunnen afbetalen? De paus deed 
hem een voorstel: organiseer in je gebied een aflaathandel De helft van 
de opbrengst mag je gebruiken voor de afbetaling. De andere helft is 
bestemd voor de bouw van de St. Pieter in Rome. De aartsbisschop 
ging met dit voorstel akkoord. Maar deze overeenkomst was uiterst 
geheim. Niemand wist ervan, ook Luther niet. Maar hij werd wel ge-
confronteerd met de gevolgen ervan. 
In de schriftelijke aanbeveling, die Albrecht aan de aflaat meegaf, 
schreef hij het volgende: “De aflaat is de verzoening van God en 
mens”. Het was dus geen kwijtschelding van straf, maar van schuld. 
De bekendste handelaar in aflaten is Johan Tetzel geworden, een domi-
nicaner monnik. Hij trok het land door om zijn aflaten te verkopen. 
Zijn boodschap was: “Als het geld in ’t kastje klinkt, ’t zieltje in de he-
mel springt”. Vele duizenden stroomden toe en kochten een aflaat. De 
opbrengst was enorm. Een aflaatbrief kon ook in het stervensuur wor-
den gekocht. In de ogen van het volk was dit praktisch een vrijbrief tot 
zondigen. Men kocht dus de straf af. Men dacht, dat Gods vergeving 
voor geld te koop was. Een oprecht berouw van de zonden komt hier 
niet in beeld. Men kon heel zijn leven zondigen en op het allerlaatst de 
straf op die zonden afkopen. We kunnen dan ook denken aan de 
moordenaar aan het kruis. Op het allerlaatst kreeg hij vergeving van 
zonden door Jezus, maar hij had wel een diep berouw over zijn zonden 
en beleed Jezus’ naam in zijn stervensuur (Lk. 23:40-43). 
 
Protest van Luther 
Luther werd geconfronteerd met de gevolgen van de aflaathandel 
doordat mensen bij hem kwamen biechten. Ze lieten hem een aflaat-
brief zien, die door Tetzel was verkocht en ze vroegen op grond daar-
van kwijtschelding van hun straf. Luther nam hiertegen in zijn preken 
stelling. Hiermee ging hij verder dan de andere geestelijken. Die wilden 
of durfden geen stelling te nemen tegen de aflaathandel. Luther was 
moedig en hij ging dwars tegen bepaalde kerkelijke praktijken in. Maar 
hij wilde de praktijk van de aflaathandel graag bediscussiëren met zijn 
collega’s. Hij wilde graag met hen een academisch dispuut over de af-
laathandel. En het was de gewoonte in die tijd, dat als men een dispuut 
wilde over een bepaald onderwerp, men ergens stellingen aansloeg, die 
men wilde bediscussiëren. Men deed dat bij voorkeur op een opvallen-
de plaats, zodat zoveel mogelijk mensen de stellingen zouden kunnen 
lezen. Dit deed Luther ook op 31 oktober 1517, aan de vooravond van 

het feest van de Allerheiligen. Hij 
spijkerde zijn 95 stellingen over de 
aflaathandel aan de deur van de slot-
kerk in Wittenberg. Aangezien het 
de volgende dag een feestdag zou 
zijn, zouden veel mensen ze lezen. 
Luther schreef zijn stellingen in het 
Latijn, de taal van kerk en weten-
schap in zijn tijd. 
De stellingen van Luther zijn nooit 
bediscussieerd. Wel werden ze in 
het Duits vertaald en gedrukt. Ze 
werden verspreid en binnen enkele 
weken waren ze bekend in heel 
Duitsland en andere landen van Eu-
ropa. Luthers stellingen vonden een 
enorme weerklank, niet alleen bij 

Redactioneel 

geestelijken, maar ook bij het gewone volk. Volgens Berkhof ontnam 
Luther aan de aflaat het goddelijk gezag en leerde hij mensen op een 
geheel nieuwe wijze over boete en straf te gaan nadenken. Vgl. stelling 
1, 4 en 40 (4). Luther was van mening, dat hij in de stellingen de me-
ning van de paus verkondigde en de volksmisleiding door de aflaatpre-
dikers aan de kaak stelde. Vgl. stelling  62 (5). 
Door de stellingen van Luther kelderden de winsten van de aflaathan-
del. Aartsbisschop Albrecht en vele anderen werden Luther nu vijandig 
gezind. Ze gaven hem de schuld van het opdrogen van hun winsten. 
Luther ging nu merken, dat hij heel anders dacht dan de officiële theo-
logie en de paus.   
 
In de ban 
Later werd hij bij de paus als ketter aangeklaagd. Paus Leo X wilde, dat 
hij herriep, maar Luther weigerde. Uiteindelijk deed de paus hem in de 
ban. Luther had de kerk van binnenuit willen hervormen, maar de paus 
begreep dit niet of wilde dit niet begrijpen. Zo ontstonden overal 
Lutherse landskerken. 
Volgens Chadwick waren de stellingen van Luther conservatief. Ze be-
vatten niet de centrale dogma’s van de latere lutherse reformatie.  

U heeft nu het novembernummer van VPG-nieuws in handen. Het 
hoofdartikel is dit keer van mijn hand en heeft als titel “Luther en de 
aflaathandel”. Dit naar aanleiding van de viering op 31 oktober j.l. van 
500 jaar Reformatie. Op deze datum in 1517 sloeg Maarten Luther de 
95 stellingen aan tegen de aflaathandel. Dit artikel gaat over de aflaten 
en het protest van Luther hiertegen. De meditatie is afkomstig van ds. 
Mariëlle Berends. Ze gaat over het “Zoeken naar ezelinnen” in het 
boek Samuël.  
Verder treft u verschillende roosters aan: het Bijbelleesrooster, het 
preekrooster, het collecterooster en het rooster van de VPG-
uitzendingen via Radio Semiya. Daarnaast kunt u het nieuws uit de drie 
wijken lezen. We hebben ook artikelen van onze vaste scribenten, 
zoals de jeugdpredikant, de voorzitter van de Centrale Kerkenraad en 
een lid van de Diaconie. En voor het eerst sinds geruime tijd hebben 
we weer een jeugdhoek. Deze is verzorgd door de jeugdpredikant en 
kunt u vinden op de achterpagina. Onze jeugdpredikant zal in de 
toekomst deze rubriek ook verzorgen, waar we blij mee zijn. Zr. 
Amanda van Dijk publiceert een interview met de voorzitter van de 
Diaconie. Ze zal in de toekomst meerdere interviews met 
kerkenraadsleden publiceren, zodat we onze ambtsdragers beter leren 
kennen. Dit alles om u te informeren over het kerkelijk reilen en 
zeilen. Goede informatie is onmisbaar, ook in de kerk. Het stelt u als 
gemeenteleden in staat mee te leven en een mening te vormen over 
bepaalde onderwerpen. Dit alles kan ons alleen maar opbouwen, en 
niet alleen onszelf, maar ook de gemeente. We worden immers 
geïnformeerd vanuit diverse wijkgemeenten en geledingen. In ons 
kerkblad krijgen we een overzicht over onze hele VPG. 
Ik wens u veel leesplezier. 
Met vriendelijke groeten, 
Ds. Hans Végh, voorz. red. 

Maarten Luther 

Vervolgd op pagina 5 
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Wij bieden u de gelegenheid om VPG-
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Op deze manier kunnen we flink bespa-
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2000,—. 
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For those of you who are interested we 
are offering the possibility to have VPG-
News 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  VPG-
News by e-mail, please subscribe by 
sending a mail to the editorial staff, e-
mail address: 
vpgnews@gmail.com And you will re-
ceive your next VPG-News in colour. 
Please also include your name and street 
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VPG Nieuws (News) via Email Bijbelleesrooster 

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes 

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 maal-
tijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltij-
den (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 on-
der 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 hier-
bij 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 November 2017 

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes 

(Antilliaans Bijbelgenootschap) 
 
 

Collectes 

December 2017 

zo. 5    Matteüs / Mateo / Matthew   23:1-22 
ma. 6  Matteüs / Mateo / Matthew   23:23-39 
di. 7  Micha / Mikéas / Micah    1:1-16 
wo. 8    Micha / Mikéas / Micah    2:1-13 
do. 9   Micha / Mikéas / Micah    3:1-12 
vr. 10  Micha / Mikéas / Micah    4:1-5:1 
za.11    Openbaring / Revelashon / Revelation  14:6-20 
zo. 12  Matteüs / Mateo / Matthew   24:1-22 
ma. 13 Matteüs / Mateo / Matthew   24:23-44 
di. 14  Matteüs / Mateo / Matthew   24:45-25:13 
wo. 15    Rechteren / Huesnan / Judges   4:1-20 
do. 16   Rechteren / Huesnan / Judges   4:21-5:11a 
vr. 17  Rechteren / Huesnan / Judges   5:11b-31 
za.18    Matteüs / Mateo / Matthew   25:14-30 
zo. 19  1 Thessalon. / 1 Tesalon. / 1Thesalon.  3:6-4:12 
ma. 20 1 Thessalon. / 1 Tesalon. / 1Thesalon.  4:13-5:12 
di. 21   Jesaja / Isaías / Isaiah    21:1-17 
wo. 22 Sefanja / Sofonías / Zephaniah   1:1-18 
do. 23    Sefanja / Sofonías / Zephaniah   2:1-15 
vr. 24  Sefanja / Sofonías / Zephaniah   3:1-20 
za. 25    Psalmen / Salmonan / Psalms   99:1-100:5 
zo. 26  Matteüs / Mateo / Matthew   25:31-46 
ma. 27 Jesaja / Isaías / Isaiah    64:1-12 
di. 28  Matteüs / Mateo / Matthew   8:1-17 
wo. 29 Matteüs / Mateo / Matthew   8:18-34 
do. 30  Johannes / Huan / John    12:12-26 
 

November 2017 

vr. 1   Marcus / Marko / Mark    13:24-37 
za. 2    Micha / Mikéas / Micah    5:2-15 
zo. 3    Micha / Mikéas / Micah    7:1-20 
ma. 4  Nahum / Nahum / Nahum   1:1-15 
di. 5  Nahum / Nahum / Nahum   2:1-13 
wo. 6    Nahum / Nahum / Nahum   3:1-19 
do. 7   Jesaja / Isaías / Isaiah    40:1-17 
vr. 8  Jesaja / Isaías / Isaiah    40:18-31 
za.9    2 Petrus / 2 Pedro / 2 Peter   3:1-18 
zo. 10  Marcus / Marko / Mark    1:1-18 
ma. 11 1 Thessalon. / 1 Tesalon. / 1Thesalon.  5:13-28 
di. 12  Johannes / Huan / John    1:1-18 
wo. 13    Johannes / Huan / John    1:19-34 
do. 14   Haggai / Hagai / Haggai    1:1-15 
vr. 15  Haggai / Hagai / Haggai    2:1-9 
za.16    Haggai / Hagai / Haggai    2:10-23 
zo. 17  Psalmen / Salmonan / Psalms   126:1-6 
ma. 18 2 Samuel / 2 Samuel / 2 Samuel   7:1-17 



4 

 

Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 
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De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een adver-
tentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of pro-
ducten 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 

Adverteren 

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 

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 con-
tact 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 do-
minee 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. 

Radio Semiya  98.5 FM  
Christelijk radiostation elke zaterdag  
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org 
  

 04-11  ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 

 11-11 Rev. Leander Warren 

 18-11  ds. Peter van Bruggen 

 25-11 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg  

 02-12  ds. Hans Végh 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? 

Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel men-

sen 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? 

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 
05-11 ds. M. Berends-van Waardenberg 
 GSK-dienst Marnixschool 
12-11  ds. J. Jonkman, em. 
19-11  br. H. de Lijster  
26-11  ds. H. Végh 
01-12  ds. H. Végh, 19.30 uur Zangdienst 
03-12  ds. H. Végh (H.A.) 
 1e zondag van Advent 
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
05-11 ds. P. van Bruggen  
12-11 ds. P. van Bruggen  
19-11  ds. M. Berends-van Waardenberg 
26-11  ds. P. van Bruggen 
03-12  ds. P. van Bruggen (HA) 
 
 
 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
05-11 Rev. L Warren (H.C.) 
12-11  Bro. L. Brodie 
19-11  Women’s Group 
26-11  Rev. L Warren  
03-12 Rev. L Warren (H.C.) 
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De leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen wordt in de stel-
lingen niet genoemd. 
Luther kwam langzamerhand tot zijn inzichten. Zo ontdekte hij, dat we 
niet zalig worden door goede werken, maar alleen door ons geloof in 
Christus, dat Hij voor onze zonden aan het kruis betaald heeft. Door 
het kopen van een aflaat krijgen we die vergeving van zonden niet. 
De aflaathandel was de aanleiding tot de kerkhervorming. De oorzaak 
ligt echter dieper. 
Later ging Luther ook twijfelen aan de macht van de paus, de verering 
van Maria en de heiligen het vagevuur en aan de opvattingen over de 
eucharistie (avondmaal). Hij bestreed die opvattingen in zijn preken en 
geschriften. 
Ik heb destijds de slotkerk in Wittenberg bezocht. Dat lag toen in de 
DDR (Duitse Democratische Republiek). De oorspronkelijke stellingen 
zijn uiteraard verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn de stellingen nu te 
zien in brons gegoten. Ze zijn een herinnering aan de moedige daad 
van Luther toen. Luther was in wezen een conservatief man. Maar zijn 
opvattingen verdedigde hij met vuur en verve. Hij had de moed tegen 
toenmalige opvattingen in te gaan en met de kerkelijke hiërarchie de 
strijd aan te binden. Hij hield vast aan zijn opvattingen, wat het hem 
ook kostte. Hij was een man van statuur, die in staat was zijn opvattin-
gen door te zetten. Hij zou kerk en wereld veranderen. 
_________________ 
Noten: 
(1) De boete was en is een van de zeven sacramenten in de r.k. kerk. 
De boete omvat: berouw van het hart, belijdenis voor de priester, ab-
solutie (vergeving) door de priester en genoegdoening door vrome 
werken. Absolutie betekent, dat de zondaar schuldvergiffenis krijgt. De 
eeuwige goddelijke straf van de hel wordt kwijtgescholden. Genoeg-
doening betekent, dat hij de door God of de Kerk opgelegde tijdelijke 
straffen moet uitboeten, eerst in dit leven en de rest in het vagevuur. 
 
(2) Het vagevuur (purgatorium) is de plaats van lijden (“reinigend 
vuur”), waar de zielen die in Gods liefde zijn gestorven, door tijdelijk 
lijden voor de nog aanklevende schulden of straffen voldoen. Er is in de 
Nederlandse taal een zegswijze: zijn vagevuur op aarde hebben. Deze 
betekent dat men tijdens zijn leven al zoveel moet lijden, dat na de 
dood het vagevuur a.h.w. overbodig wordt. Laatst begreep ik, dat deze 
opvatting op Curaçao ook nog voorkomt. Het woord “purgatorium” 
komt van het Latijnse woord “purgare”, dat zuiveren, reinigen, schoon-
maken betekent Het kan dan ook zuiveren van schuld, verontschuldigen, 
rechtvaardigen betekenen en dan ook: van zonde zuiveren, verzoenen. 
Het woord “purgatorium” komt overigens in het klassieke Latijn niet 
voor, wel dus in het Kerklatijn van de middeleeuwen. Het woord 
“purgatorius” komt wel voor in het klassieke Latijn. Het betekent reini-
gend. 
 
(3) In Lk. 17:10 zegt Jezus tegen zijn discipelen: “Hetzelfde geldt voor 
jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg 
dan: ‘Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan’”. Er 
is dus geen “schat van overtollige werken”. De discipelen hebben 
alleen maar hun plicht gedaan. 
 
(4) Stelling 1 luidt: “: Toen onze Heer en Meester Jezus Christus zei: 
‘Doet boete’ enz. (Mt. 4:17), wilde Hij dat het hele leven van zijn ge-
lovigen een voortdurende boete is”. Stelling 2 luidt: “Daarom blijft de 
goddelijke straf, zolang de mens afkeer heeft van zichzelf, en dat is de 
echte innerlijke boete, bestaan tot aan de overgang uit dit tot het eeu-
wige leven”. Stelling 40 luidt: “Echte boete verlangt en bemint de straf; 
maar door al die aflaten is de straf geen straf meer en het maakt, dat 
men er afkerig van wordt; zij kunnen daar althans aanleiding toe 
geven”. 
 
(5) Stelling 62 luidt: “De ware schat der Kerk echter is het heilig evan-
gelie van de heerlijkheid en de genade van God”. 
 
 

Dichter bij het boek van Samuel 
 Ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 
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Vervolg Hoofdartikel 

Zoeken naar ezelinnen 
 
Het bijbelboek Samuel is het onderwerp van mij 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 het knechtje van Saul die hem helpt bij het zoeken naar 
de ezelinnen van zijn vader. En wat doet die mysterieuze oom daar, op 
het einde van zijn zoektocht? 
 
Op een keer, toen zijn ezelinnen waren zoekgeraakt zei Kis tegen zijn zoon 
Saul: ‘Vooruit, ga jij met een van de knechten de ezelinnen zoeken.’  
1Sam.9:3 
 
Saul, Israëls eerste koning…een man die verguisd zal worden door de 
traditie, duistere motieven heeft. Donkere kanten van zijn 
persoonlijkheid laat zien wanneer hij David achtervolgt. Een gezalfde 
van God die zal falen in zijn ambt, zijn aanstelling als koning. En toch… 
het begint zo mooi. Het verhaal waarin we lezen dat Saul koning wordt 
(1Sam.9:1-10:16) leest als een sprookje. In een sprookje bereikt de 
held zijn doel nooit direct. De weg naar de schat is vol struikelblokken. 
Talloze hindernissen moeten worden ondernomen om de prinses te 
kunnen redden. In het oplossen van hindernissen wordt de 
vindingrijkheid van de prins getoond. In het verslaan van de draak laat 
de ridder zien hoe dapper en moedig hij is. Zo ook bij Saul, onze held 
in dit verhaal. Pas na grote omzwervingen, zoekend naar de ezellinnen 
van zijn vader, komt Saul bij Samuel terecht en vindt hij zijn ware 
bestemming. 
 
Het knechtje heeft geen naam, maar zonder knechtje was Saul nooit bij 
Samuel terechtgekomen. Het naamloze knechtje vervult een anonieme 
heldenrol. Na drie dagen uitgebreid zoeken geeft Saul de zoektocht op, 
hij wil terug naar huis. ‘Wacht’, zegt het knechtje, ‘Er woont in deze 
stad een godsman, misschien weet hij waar we moeten zijn?’ Saul 
stribbelt tegen: ‘We kunnen de godsman niets geven voor zijn raad, al 
het eten is op.’ Sauls antwoord is omslachtig, hij gebruikt verschillende 
woorden maar zegt toch drie keer zetzelfde: we hebben niets. Drie is 
een belangrijk getal in de Bijbel. Op de derde dag komen Saul en zijn 
knecht in de stad van Samuel terecht (1Sam.9:20). De derde dag is de 
dag van ‘erop of eronder’, de dag van de omkeer, van nieuw begin. Het 
knechtje laat zich niet knechten door zijn baas: ‘Hier heb ik nog een 
zilverstukje, dat geef ik aan de godsman, dan zal hij zeggen waar we 
heen moeten.’ Op het beslissende moment neemt Sauls knecht het 
initiatief om niet op te geven, zo wordt een naamloze knecht een 
instrument in Gods plan om Saul koning te maken.  
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Bro. Desta Nisbeth  

protect the family. Thus, they are equal in status, but each has a 
different role to play in a Christian marriage. A Christian marriage, 
foundational to a Christian family, follows the biblical instructions 
concerning sex. The Bible counters the cultural view that divorce, 
living together without being married, and same sex marriage are 
acceptable in God’s eyes. Sexuality expressed according to biblical 
standards is a beautiful expression of love and commitment. Outside of 
marriage, it is sin. Children are given two primary responsibilities in 
the Christian family: to obey their parents and to honor them 
(Ephesians 6:1–3). Obeying parents is the duty of children until they 
reach adulthood, but honoring parents is their responsibility for a 
lifetime. God promises His blessings on those who honor their 
parents. Ideally, a Christian family will have all members committed to 
Christ and His service.   
When a husband, wife, and children all fulfill their God appointed roles, 
then peace and harmony reign in the home. But, if we try to have a 
Christian family without Christ as Head or without adhering to the 
biblical principles the Lord has lovingly provided for us, the home will 
suffer. 
The husband is required to love his wife as Christ loved the church, 
and a wife should respect her husband and willingly submit to his 
leadership in the family. The husband’s leadership role should start 
with his own spiritual relationship with God and then flow to 
instructing his wife and children in scriptural values, leading the family 
into biblical truth. Fathers are instructed to bring up their children in 
“the training and instruction of the Lord” (Ephesians 6:4). A father is 
also to provide for his family. If he does not, he “denies the faith and is 
worse than an unbeliever” (1 Timothy 5:8). So, a man who makes no 
effort to provide for his family cannot rightly call himself a Christian. 
This does not mean that the wife cannot assist in supporting the 
family—Proverbs 31 demonstrates that a godly wife may surely do 
so—but providing for the family is not primarily her responsibility; it is 
her husband’s. Woman was given to man for the purpose of being her 
husband’s helper (Genesis 2:18–20) and to bear children. The husband 
and wife in a Christian marriage are to remain faithful to one another 
for a lifetime. God declares equality of worth in that men and women 
are created in God’s image and are therefore equally valuable in His 
sight. 
(Source: Got Questions Ministries). 
 
Sunday Schools Song Festival. 
The 27th annual Sunday Schools Song Festival took place on Sunday 
October 15th in a filled to capacity Ebenezer Church and turned out to 
be very successful. Quite a large amount of children participated at this 
festival with much enthusiasm and were representing the Barrett 
Memorial Methodist Church, The Wesleyan Holiness Church, the 

Since every family and each person in it is unique, there's no magic, 
one-size-fits-all parenting plan that's guaranteed to give you a Christian, 
a healthy and happy family.  And since nobody is perfect in this fallen 
world, there's no such thing as a perfect family.  But there are some 
basic principles that will help you create a family which each member 
can grow spiritually, emotionally, and relationally - which will help you 
build the healthy, happy family God wants you to enjoy.  
Question: "How does the Bible define a good Christian family?"  
Answer: A good Christian family is one that lines up with biblical 
principles and one in which each member understands and fulfills his or 
her God-given role. The family is not an institution designed by man. It 
was created by God for the benefit of man, and man has been given 
stewardship over it. The basic biblical family unit is comprised of one 
man, one woman—his spouse—and their offspring or adopted 
children. The extended family can include relatives by blood or 
marriage such as grandparents, nieces, nephews, cousins, aunts, and 
uncles. One of the primary principles of the family unit is that it 
involves a commitment ordained by God for the lifetime of the 
members. The husband and wife are responsible for holding it 
together, the current attitude of our culture notwithstanding. Although 
divorce is sought and granted much too easily in our society, the Bible 
tells us that God hates divorce (Malachi 2:16). Of course, the first 
requirement for the members of a Christian family is that they all be 
Christians, having a true relationship with Jesus Christ as their Lord 
and Savior. Ephesians 5:22–26 provides the guidelines for husbands and 
wives in a Christian family. The husband is required to love his wife as 
Christ loved the church, and a wife should respect her husband and 
willingly submit to his leadership in the family. The husband’s leadership 
role should start with his own spiritual relationship with God and then 
flow to instructing his wife and children in scriptural values, leading the 
family into biblical truth. Fathers are instructed to bring up their 
children in “the training and instruction of the Lord” (Ephesians 6:4). A 
father is also to provide for his family. If he does not, he “denies the 
faith and is worse than an unbeliever” (1 Timothy 5:8). So, a man who 
makes no effort to provide for his family cannot rightly call himself a 
Christian. This does not mean that the wife cannot assist in supporting 
the family—Proverbs 31 demonstrates that a godly wife may surely do 
so—but providing for the family is not primarily her responsibility; it is 
her husband’s. Woman was given to man for the purpose of being her 
husband’s helper (Genesis 2:18–20) and to bear children. The husband 
and wife in a Christian marriage are to remain faithful to one another 
for a lifetime. God declares equality of worth in that men and women 
are created in God’s image and are therefore equally valuable in His 
eyes. This does not mean, however, that men and women have 
identical roles in life. Women are more adept at nurturing and caring 
for the young, while men are better equipped to provide for and 
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Celebration of Holy Baptism 

Epworth Methodist Church, The Carey Methodist Church, the 
Emmakerk, the Christian Fellowship and the Ebenezer Church. 
Many parents, supporters and friends were in attendance as well. 
The groups participated in various categories, Solo, Duet, Trio and 
Group categories. 
The following results were presented by the jury. 
In the solo category, The Barrett Memorial Methodist Church won the 
1st prize with the Ebenezer Church as 1st runner up, the Wesleyan 
Holiness as 2nd runner up and the Carey Methodist Church as 3rd 
runner up.  
In the Duet category, The Ebenezer Church won the 1st prize with the 
Emmakerk as 1st runner up, the Wesleyan Holiness and 2nd and 
Epworth Methodist Church as 3rd runner up. 
In the Trio category, The Wesleyan Holiness won the 1st prize with 
the Barrett Memorial Methodist Church as 1st runner up, the Carey 
Methodist Church as 2nd and the Ebenezer Church as 3rd runner up. 
In the Group Category, the Ebenezer Church won the 1st prize with 
the Carey Methodist Church as 1st runner up, the Wesleyan Holiness 
as 2nd and the Christian Fellowship as 3rd runner up. 
All participants who did not qualify received a medal of participation as 
well. 
We thank all participating Sunday Schools and their respective Sunday 
school teachers for participating in this year’s festival and commend 
Rev. Leander Warren coordinator of the festival his team, all Sunday 
school teachers and parents for a job well done. We look forward to 
the 28th festival next year. 
 
Outreach Program Ebenezer Women’s Group 
In connection with the celebrations of the 88th anniversary of the 
Ebenezer Church and 80th year of being incorporated with the United 
Protestant Church of Curacao, all auxiliaries were asked to come up 
with an activity for this anniversary year. 
The Ebenezer Women’s Group decided on an outreach program for 
homebound Senior Citizens in the area of the Ebenezer Church. The 
group was divided in four sub groups. 
On October 17th an amount of 27 gift bags with practical and useful 
items together with a gift and an inspirational note were distributed 
among 27 persons in the neighborhoods of Oranjestraat, Nieuw 
Nederland, Cher Asile and Koraalspecht. 
 
At each home the groups introduced their selves, had a word of 
prayer or inspirational message and sang a song. 
After evaluation the activity, it was concluded that the visits were 
worthwhile and much appreciated. 
 
Student’s Achievements. 
We wish to recognize and congratulate our young adult member Sister 
Diosmari Elizabeth Tapia who recently successfully obtained her 
degree in Fiscal Law and Finances at the University of Curacao, Mr. Dr. 
Moises F. Da Costa Gomez. 
We are proud of you Diosmari and wish you continued success as you 
continue to pursue your life’s goals with the guidance and help from 
Above. 

Ebenezer Church activities are placed on page 9 

On September 27th 2017 we received sad news of the passing of our 
dear Sister Misel Timm at her home at the age of 80 years. 
A service of thanksgiving celebrating her life was held at the Ebenezer 
Church on Friday October 13th in the presence of her three sons, 
grand children, sisters and many other relatives from St. Vincent, 
Canada, her adopted family in Curacao, the family Sampson, the 
Ebenezer congregation and other friends from Curacao. 
Sister Misel Timm was laid to rest in the Protestant cemetery in 
Oranjestraat. 
The Pastor, Church board and congregation of the Ebenezer Church 
extends its deepest sympathy to the bereaved families. 
 
The following obituary was delivered by Sister Margerie Mathew, 
Secretary of the Church Board and Chairman of the Ebenezer 
Women’s Group on behalf of the Ebenezer Church. 
Sister Misel who lived in Curacao for over 40 years was a very faithful 
member of the Ebenezer Church for a very long time. She loved her 
Lord and was always full of gratitude for having him in her life. 
She was an active member of the Victoria Club, the club for senior 
members, the Ebenezer Women’s Group, the Church choir and 
assisted for years in the Soup Kitchen.  
Sister Misel faithfully attended God’s most admonition to follows in His 
footsteps and cared for the least among us. 
She took her financial commitment, as she saw it, her obligation to the 
Church seriously and complied faithfully. 
She also supported the youngster when they went abroad. 
She was of a friendly nature and made sure to welcome visitors and 
have a chat with them. 
Although she lived here for the greatest part of her life, her native 
island St. Vincent was always in her thoughts and speech. 
Sister Misel was a God fearing woman who served God in many ways 
and would mention time and again how good God has been to her. 
She joined the Women’s Group in January 1983 and since then has 
been a faithful member. Faithfully in helping, contributing financially and 
going along when visiting   the sick. 
Sister Misel participated in all activities like bake sale, catering for 
different activities, helped in Bazaar and food sale when she could. 
At the annual Island Rally she always made sure that her island St. 
Vincent contributed substantially to the Rally. 
As she got down in age, she could not always participate in certain 
activities but did the little she could and was there to give moral 
support. 
We all will remember her in the way she related to each other of us 
and how she has touched our lives. She was outspoken and had a good 
heart. 
We surely will miss her. 
May Sister Timm sleep sweet in the arms of her Lord. 
 

In Memoriam   
Sister Misel Elcina Timm 

On Sunday October 15th 2017, The Sacrament of Holy Baptism 
was performed by Rev. Leander on little Shalyshah Antoinette 
Mary in the presence of her parents Davey Isidora and Desiree 
Isidora, her Godparents, her Grandmother Sister Yvonne Isidora
-Gumbs and other family members.  
We offer our congratulation to the Isidora Gumbs family and 
pray that this child may continue to partake of the Holy Spirit, 
may grow in grace and may profit thereby unto salvation and that 
the parents may have grace to set before her the example of 
godly living and by their prayers. 
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Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  

indien nodig vermanend. De Fortkerk is een gebouw in het hart van 
het politiek centrum van het eiland. Laat het niet een gebouw van 
steen zijn; maar meer een gebouw van mensen, een gemeenschap! We 
verwelkomen iedereen; hooggeplaatst en eenvoudig van hart en ziel! 
 
Gesprekskring 
Iedere laatste woensdag van de maand komt de gesprekskring bijeen; ik 
stuur een memo aan iedereen die ook maar de minste belangstelling 
toonde voor deze ontmoetingen. Iedereen is welkom! We proberen 
op persoonlijke wijze bij te dragen aan ieders eigen (geloofs)
ontwikkeling door vooral met respect en waardering te spreken en te 
luisteren. Naast enkele wetenswaardigheden is er vooral ruimte voor 
ontmoeting en sharing! Wees welkom woensdag 29 november 19.30 
uur in de Benedenzaal van de Fortkerk. *Sinterklaas special* Thema; 
De kerk als instelling van barmhartigheid. 
 

Jeugdkerk 
Zondag 12 november wordt in de Fortkerk Jeugdkerk gehouden. Deze 
ontmoeting is voor de jongeren vanaf 14/15 jaar en begint direct bij de 
aanvang van de dienst om 09.30 uur. Als alternatief voor de dienst 
“boven” heeft deze jeugdkerk ook een aantal liturgische momenten 
zoals  de kaars, een collecte, gebed en Bijbeluitleg. Het grootste belang 
zal liggen bij de belevingswereld van de jongeren; er is ruimte voor 
vragen, gesprek en ontmoeting. Zoals inmiddels een beetje gebruikelijk 
geworden op de tweede zondag van de maand onder leiding van ds. 
Marielle Berends (predikant voor het jeugdwerk).  
Let op: er zal dan ook gewoon kindernevendienst zijn. 
 
Tamarijn/Zeelandia 
Ofschoon de deelname niet bepaald minder wordt (gelukkig) is het 
toch een flinke opgave om de beide kringen te blijven organiseren. 
Omdat de beide kringen duidelijk wel voorzien in een behoefte is 
besloten samen te gaan. We gaan daartoe overleggen om te komen tot 
een meest geschikte dag en datum. Voor het allemaal zo ver is zullen 
we eerst gaan kennismaken! U wordt op de hoogte gehouden! Voor 
meer info kunt u vragen aan Jet Hammen, Maritza Bakhuis en ds. 
 
Kerstfeest senioren 
Op zaterdag 16 december proberen we het jaarlijkse kerstfeest te 
organiseren in de Benedenzaal van de Fortkerk. Zoals gebruikelijk 
hopen we op een goed verzorgde maaltijd en mooi programma met 
zingen, een verhaal en een meditatie. Daarnaast is het ook gezellig om 
samen te zijn. Let op; we zorgen voor vervoer! (halen en brengen)  
 
Zaterdag Open Kerk 
Nu het Cruiseseizoen weer is begonnen verwachten we ook op 
zaterdag weer meer toeristen in de stad. We zullen dan ook weer de 
Fortkerk openstellen! Vanaf 09.30 uur is de kerk vrij toegankelijk 
(museum blijft gesloten) voor mensen die even stil willen zijn, 
mediteren of bidden. Mensen kunnen dan vrij genieten van de 
historische en spirituele ambiance die de Fortkerk te bieden heeft. 
Tijdens deze ochtenden wordt ook passende muziek van CD ten 
gehore gebracht! Telkens zal een vrijwilliger “de wacht” houden en 
beschikbaar zijn voor vragen! Giften voor het bezoek worden 
verzameld in de miniatuur van de kerk bij de deur voor het onderhoud 
van de Fortkerk. 
Hartelijk welkom! 
 
Middagpauzediensten 
Fijn als u er bent! We verlenen als Fortkerk medewerking aan dit 
project van de Counsel of Churches omdat we menen dat we een 
belangrijk signaal daarmee afgeven. De kerk heeft een niet te 
onderschatten verantwoordelijkheid in de samenleving. Naast diaconaal 
werk en gebed is er ook de taak om een profetisch woord te spreken. 
Christus spreekt ook profetisch; helend, genezend, liefdevol en soms 

Vervolg meditatie van pagina 5 

Saul wordt door zijn vader Kis op pad gestuurd om de ezelinnen te 
zoeken, maar bij thuiskomst door zijn oom opgewacht. Is dit niet 
vreemd? Wat doet die vreemde oom daar aan het slot, wat wil hij en 
waarom zegt Saul niets over het koningschap dat hem ten deel is 
gevallen? De oom heeft ook geen naam, maar in 1Sam.14:51 wordt zijn 
naam wel genoemd: ‘Sauls vader Kis en Abners vader Ner waren 
allebei zonen van Abiël’. Oom Ner wordt niet in genoemd in de 
stamboom van Sauls familie (1Sam.9:1). Waarschijnlijk was hij de 
tweede zoon en daarom geen stamhouder. Als Saul wordt voorgesteld 
als zoon van Kis horen we over Kis dat hij een vermogend man was, 
van Saul wordt gezegd dat hij jong, lang en goedgebouwd is. Sauls 
familie is rijk en militair sterk. Het bezit van ezels was alleen voor de 
adel weggelegd. Saul is niet zomaar door God uitgekozen om koning 
over Israël te worden, hij heeft de middelen – macht en kracht – om 
Israël van de Filistijnen te bevrijden. Bevrijding is de reden waarom 
God Saul tot koning gezalfd heeft (1Sam.9:16). Oom Ner wil 
waarschijnlijk een graantje meepikken van die macht, zijn motief om 
door te gaan op de zoektocht was wellicht minder zuiver dan die van 
Sauls knecht, meer op eigen belang gericht. Dat weerhoudt God er 
niet van om ook hem als instrument te gebruiken. Zoon Abner zal 
Sauls commandant worden en belangrijke overwinningen behalen op 
vijanden die een bedreiging vormen voor Israëls bestaanszekerheid. 
Zelfs na Sauls dood speelt Abner nog een belangrijke politieke rol in de 
opkomst van David als koning, die de echte koning naar Gods hart zal 
blijken te zijn. De ware Held van de Bijbelse verhalen blijkt uiteindelijk 
geen mens te zijn, maar God, die achter de schermen werkt aan een 
toekomst voor zijn volk Israël. 
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Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen 
met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.  

Wiskundebijles 
Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een 
groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. 
Nadere informatie en voorwaarden: 
Friedeman Hasselbaink: friedeman@hotmail.com; 661-0163 

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 Fort-
kerk. Bel voor meer infor-
matie naar: 
Tel: 737 5642 of 520 3015 

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitge-

voerd 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. 

Een cadeautje voor me-
zelf ... om te vieren Met 
Elkaar. 
Deze aanbieding is weer gestart ! 
Op een zaterdagochtend komen 
we bijeen: samen ‘zitten’ - wie 
weet ‘ontdekken’ van iets waar-
van je je niet zo bewust bent.  
Het uitwisselen van gedachten; 
st i l te-momenten;  oefening 
‘volledige ontspanning’. Op pa-
pier 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 aange-
meld; 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 

Ebenezer Church Program 
November – December 2017. 
November. 
Wed. 1st        Bible Study and Prayer Meeting – 7.00 p.m. 
Thu. 2nd         Soup Kitchen – 12.00 p.m. 
Sun. 5th          Worship Service of Holy Communion – 09.30 a.m. 
Wed. 8th        Bible Study and Prayer meeting – 7.00 p.m. 

Thu. 9th      Soup Kitchen – 12.00 p.m. 
Sun. 12th     Worship Service of Praise led by L.P. D. Lopes – 09.30 a.m. 
Mo. 13th     Ebenezer Men’s Fellowship meeting – 7.00 p.m. 
Tue. 14th    Church Board meeting – 7.00 p.m. 
Wed. 15th   Bible Study & Prayer meeting – 7.00 p.m. 
Thu. 16th    Soup Kitchen – 12.00 p.m. 
Sun. 19th     Women’s Group 53rd Anniversary Service – 09.30 a.m. 
Wed. 22nd   Bible Study & Prayer meeting – 7.00 p.m. 
Thu. 23rd     Soup Kitchen – 12.00 p.m. 
Sun. 26th      Worship Service of Harvest Thanksgiving & Pastors 
Appreciation. 
Wed. 29th    Bible Study & Prayer meeting – 7.00 p.m. 
Thu. 30th     Soup Kitchen – 12.00 p.m. 
 
 
December. 
Fri. 1st          Soup Kitchen – 12.00 p.m. 
Sun. 3rd        Worship Service of Holy Communion & 1st Sunday of 
Advent. 
Wed. 6th      Visit Sick and Shut-in Members – 10.00 a.m. 
Wed. 6th      Bible Study & Prayer Meeting – 7.00 p.m. 
Thu. 7th       Soup Kitchen Christmas Lunch for children – 12.00 p.m. 
Fri. 8th          Victoria Club Christmas Luncheon 11.00 a.m. 
Sun. 10th      Worship Service for 2nd Sunday in Advent, L.P. Y. Isidora. 
– 09.30 a.m. 
Tue. 12th      Church Board meeting 7.00 p.m. 
Wed. 13th    Visit Sick nd Shut-in members distribution Lions bon 
bisinja food parcels – 10.00 a.m. 
Thu. 14th     Church Christmas Dinner – 7.30 p.m. 
Sun. 17th      Worship Service led by the Youth-3rd Sunday of Advent 
09.30 a.m. & Candle Light Service – 6.00 p.m. 
Sun. 24th      Christmas Eve & 4th Sunday of Advent Worship Service – 
09.30 a.m. and VPG Joint Service for Christmas Eve on Fortplein – 
11.00 p.m. 
Mon. 25th     Worship Service for Christmas Day – 7.00 a.m. 
Sun. 31st      Memorial Worship Service – 09.30 a.m. & Watch Night 
Service – 8.00 p.m. 

Ebenezer Church Activities 

Margarita Elisah Hodge   

 
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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Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Nog even en het is 
Kerst en oud en nieuw. Maar laat ik daar nog niet op vooruitlopen. 
Voor de komende tijd heeft de Emmakerk de volgende activiteiten: 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdagavond komt de gebedsgroep bijeen en wel van 19.00 tot 
20.00 uur in de consistorie. 
We bidden voor kerk en wereld, jong en oud, arm en rijk. We danken 
God en we prijzen zijn naam. 
 
Jongerencatechese 
Eens in de 14 dagen is er jongerencatechese op woensdag van 18.30 tot 
19.30 uur in de consistorie. De data zijn: 8 en 22 november. 
 
Belijdeniscatechisatie 
Elke dinsdag is er in principe belijdeniscatechisatie, en wel van 20.00 tot 
21.00 uur in de consistorie. We bereiden ons voor op het doen van 
belijdenis. De data zijn: 28 november en 5 december. 
 
Gespreksgroep “Onder de boom” 
Op de donderdagen 2, 9, 16 en 23 november a.s. is er gespreksgroep 
“Onder de boom”. We komen dan van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de 
consistorie. We bespreken dan vrije onderwerpen. In de komende tijd 
komen de psalmen 14, 64, 82, 102 en 106 aan de orde. 
 
Bijbelstudie 
Op 30 november a.s. is er weer Bijbelstudie. We komen bijeen van 
19.30 tot 21.00 uur in de consistorie We gaan verder met de bestude-
ring van het Johannes-evangelie. 
 
Seniorenmorgen 
Op 13 november a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen dan 
van 9.30 tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. We lezen de Bijbel en 
denken daar over na. We zingen een lied en we bidden. Tussendoor is 
er koffie met koek en fris met een pastechi. 
 
Bij de diensten 
Op 26 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We 
herdenken dan onze overledenen. Bij de ingang ligt een lijst waarop u 
eventueel een naam kunt invullen. 
Op 3 december is het de eerste zondag van Advent. We bereiden ons 
voor op het kerstfeest, het feest van de geboorte van Jezus Christus. 
Hij bracht het licht in onze duisternis. De preek en de liederen zullen 
op dit gegeven afgestemd zijn. Op deze zondag hopen we ook het Hei-
lig Avondmaal met elkaar te vieren. We ontvangen brood en wijn als 
teken van verlossing en verzoening. Jezus Christus kwam naar de aarde 
om ons te bevrijden van zonde en schuld en om ons terug te brengen 
bij God de Vader. 
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar. 
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 Emmakerk 
Wijk 3                   Tel. 737 3070                       

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 
 

 
767 6920 
526 1566  
 
528 9530 
 
516 4919  
 
690 8543  
733 1609 
516 7900 

Diakenen: 
Zr. S. Wiel 
 
Zr. L. Felicia 
 
Kosteres: 
Zr. C. Gilmoor 
 
Hulpprediker: 
Br. H. de Lijster 

 
693 2612 
514 7833 
767 5748 
 
 
668 5785 
868 0775 
 
510 4753 

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 

Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  

 
Zangdienst  
Op 1 december a.s. is er weer een zangdienst. We beginnen om 19.30 
uur in onze Emmakerk. We loven en prijzen de Heer in onze liederen. 
Door omstandigheden is deze dienst verschoven. Normaal hebben we 
elke vierde vrijdag van de maand een zangdienst. 
 
Onze zieken 
Br. A. Beeker moest onlangs opgenomen worden in het ziekenhuis, 
waar hij werd behandeld. Hij moest er een week verblijven. We wen-
sen hem en al onze andere zieken Gods kracht toe. 
 
Een hartelijke groet voor u allen, 
Ds. Hans Végh. 

Te druk 
Te Druk! klinkt u zeker heel bekend in de oren. Je hoort het wel een 
paar keer per dag om je heen. Soms lijkt het wel een Stopwoord…. 
Het is goed als christenen bezig zijn met het werk van de Here, maar 
niet ten koste van persoonlijke gemeenschap met Hem. Martha was zo 
‘bezorgd over vele dingen” bij het bedienen van de Here Jezus, dat ze 
geen tijd had om gemeenschap met Hem te hebben. 
De Meester wees haar erop, dat haar zuster Maria het goede deel had 
gekozen door te luisteren naar zijn onderwijzing. Mijn buurvrouw 
vertelde eens:”Ik had een nieuwe kok en vond het nodig af en toe 
instrukties te geven over het bereiden van de maaltijd. Maar 
herhaaldelijk onderbrak hij mij met de woorden:”Het spijt me, ik heb 
nu geen tijd om te luisteren. Ik heb het druk!” Tenslotte vroeg ik hem: 
“Wiens werk doe je eigenlijk?” De vraag was duidelijk en hij was stil. 
“Nu, als je mijn werk doet”, zei ik, “luister dan lang genoeg om te leren 
hoe ik het gedaan wil hebben”. 
Iemand vroeg eens aan een jonge man die verliefd was:”Praat je liever 
over je vriendin of ben je liever bij haar?” Die vraag was gemakkelijk te 
beantwoorden! 
We moeten onszelf steeds afvragen:”Hoe besteed ik mijn tijd het 
liefste: door de Here Jezus te dienen of door gemeenschap met Hem 
te hebben?” Hoe ons antwoord op deze vraag is, hangt af van het feit 
of we wel of niet té druk zijn! 
Diensten. 
Op 1oktober vierden wij onze Heilig Avondmaalsdienst. Een mooie 
opkomst. We deden dat zoals altijd, in een grote kring om de tafel. De 
ouderen mogen plaats nemen aan tafel, zittend op de banken en de 
jongeren staan er om heen. Zoals altijd willen ook de ouderen liever 
blijven staan, waardoor er open plaatsen overblijven aan tafel. Het is 
vaak trekken en smeken om de  plaatsen aan tafel vol te krijgen. 
Al met al een mooie viering. 

Nieuws Jet 
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Pijnlijke val na de dienst 
Zondag 22 oktober is zr. Mable DaCostaGomez gevallen na de dienst. 
Ze lag languit op de vloer. Ze is geholpen door 3 kundige leden, werd 
gelijk gebracht naar het Sehos. Ze kreeg een drukverband om haar 
hoofd,  moest daar een nachtje blijven ter controle en mocht maandag 
alweer naar huis. God is groot!  
Van de dr moet ze nog wat rustig aan doen, dat is goed voor haar 
hoofd, maar moeilijk voor haar. Gelukkig een goede afloop.  
 
Prijs 
In oktober was er weer een Songfestival wedstrijd voor de Jeugd. Er 
wordt steeds vermeld, dat de Emmakerk –wij dus!- niet meedoen. Bij 
de afkondigingen hebben we steeds medegedeeld, dat onze Emmajeugd 
ook mee mag doen. En ja hoor, Akeelah is altijd warm te krijgen voor 
een aktiviteit en Jenna deed met haar mee. Ze hebben eerst geoefend 
in de Emmakerk na de dienst, daarna in de Ebenezer. En…hoe ging 
het? Geweldig! Ze haalden de tweede prijs. Zie foto!! 
Gefeliciteerd Akeelah en Jenna! Volgend jaar weer?? We zijn trots op 
jullie. 
Onze eerste prijs is binnen! Hoera! Wie maakt er een kast voor de 
prijzen, die in de toekomst binnenkomen? 
 
Jeugd 
Zo; die tussenvakantie is omgevlogen en nu weer aan de slag. Op naar 
je kerstrapport. Zet ‘m gelijk op, 
Als je je huiswerk netjes bijhoudt, heb je het in December niet zo druk 
meer, alleen maar herhalen. Heel veel success allemaal. 
Het jaar 2017 vliegt alweer voorbij. Bij het volgende krantje is de 
Adventsperiode al gestart. 
Gezegende Start in de Adventsdagen,  
namens de Kerkenraad; 
Henriette (Jet) Baank. 

Avondmaalviering in de Emmakerk 

Prijs 
Op zondag 15 oktober j.l. deden twee kinderen van onze 
kindernevendienst mee aan het songfestval van de Zondagsscholen in 
de Ebenezer kerk. Het waren Jenna en Akeelah. Ze haalden de tweede 
prijs voor duetten. We zijn trots op hen! Van harte gefeliciteerd! 

Ebenezer Songfestival 

Bericht uit Aruba 
Op 22 oktober j.l. werd het kleine protestantse kerkje aan de 
Wilhelminastraat in Oranjestad heropend. Dit na een jarenlange 
restauratie, waarvoor door acties geld is ingezameld. Het kerkje wordt 
een stiltecentrum. Tot in de jaren '50 van de vorige eeuw werden hier 
kerkdiensten gehouden. Deze worden nu gehouden in de grote kerk 
ernaast. De motor achter deze restauratie was de ons bekende ds. 
Ernst Stutterheim. We feliciteren de Protestantse Gemeente van harte 
met dit nieuwe stiltecentrum. 
H.V. 

Foto: de grote protestantse kerk in Oranjestad (links),  

daarnaast het kleine kerkje (rechts) 

Op 13 januari a.s. is er van 9.00 tot 12.00 uur een ambtsdragersdag in 
de Fortkerk. Onderwerp: De Reformatie, toen en nu. Het wordt 
ingeleid door ds. Hans Végh. Ds. Peter van Bruggen heeft de leiding 
over de morgen. 

Ambtsdragersdag 
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Diaconie 
Helpen waar geen helper is 

Voorzitter:  
Sigma Wiel  tel: 693 2612 
         514 7833 
Secretaris:  
Vacant 
Penningmeester:  
1. Anna Petrona tel: 540 0865 
2. Sylvian Busby tel: 511 8405 
 
Overige leden: zie wijkberichten 
 
Uw giften voor de diaconie zijn van 
harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. 
Diaconie VPG 

Jeetje, wat gaat de tijd snel.  
Ik hoop dat u allen een goede vakantie hebt gehad, dat u ervan hebt 
genoten en dat u weer fris en uitgerust aan uw dagelijkse bezigheden 
bent begonnen. 
 
Zoals ik net zei, dat tijd gaat snel. Het is alweer 2 maanden dat we de 
Diaconiedag hadden in de Oleander. Het was druk bezocht. DE 
ruimte was mooi versierd. Dat komt omdat er de dag ervoor een 
feest was en de diaconie mocht de versiering de dag erna ook 
gebruiken. De liedjes waren goed uitgekozen en iedereen zong 
hartelijk mee. De preek was mooi en liturgie waren mooi. Ik mocht 
een zelf geschreven gedicht voor lezen. Gelukkig vonden de 
aanwezigen het mooi. De duur van de dienst was niet lang zoals 
gewoonlijk. Na de dienst was er weer gelegenheid voor koffie, thee, 
fris of sap. Ook waren er hotdogs, broodje tonijnsalade en soep. De 
aanwezigen vonden het erg fijn. 
We hadden die dag ook officieel afscheid genomen van de twee 
diakenen waar enkele maanden geleden hun ambtstermijn was 
verlopen. Dat waren twee diakenen van de Emmakerk, Brigitte 
Douglas en Rianne Plaisier.  
Ondanks dat ze geen diakenen meer zijn hebben ze wel samen met 
Bernita Lester die ook geen diaken meer is, fijn de hele ochtend 
geholpen. Onze dank hiervoor is groot. 
 
Op de diaconiezondag waren ook twee zussen. Ze waren eerst naar 
de Emmakerk geweest, maar er hing een briefje dat er geen dienst 
was in de kerk die dag, maar bij de Oleander aan de weg naar 
Welgelegen. Ze gaven hun idee om naar de kerk niet op, maar hebben 
gewoon de bus gepakt en naar de Oleander gegaan. Daar hoorden ze 
mijn naam toen we voorgesteld werden. “Ze zei tegen haar zus, die 
mevrouw Anna zocht ik allang. Ik had haar op de radio gehoord 
zoveel jaar geleden en nu is ze hier”. Na de dienst ben ik de collecte 
gaan tellen, dus zagen ze me niet meer, maar ze hadden mijn 
telefoonnummer gevraagd en mij gebeld. Bleek dat haar zus mij nodig 
had. Het interview op de radio en televisie toen ging over mijn 
depressie toentertijd en ik heb mensen geprobeerd uit te leggen dat je 
er geen grapjes over moet maken. Dat het iets serieus is en iedereen 
kan overkomen. Ik had twee bijeenkomsten georganiseerd toentertijd 
en er belden veel mensen en er waren veel mensen op de 
bijeenkomst aanwezig. De zus die me toentertijd wilde spreken, kon 
niet aanwezig zijn. 
Ik had de zussen terug gebeld en wilde met een collega op huisbezoek 
gaan, Maar ze vroeg me of ik alleen wilde gaan. Ze hadden geen 
voedselpakket nodig, maar wilde met een ervaringsdeskundige praten 
over depressie. Zo heb ik een afspraak gemaakt en ben ik op een 
zaterdagochtend geweest. We hebben over depressie gesproken en 
hoe ik er uit ben gekomen en mijn grenzen en valkuilen heb leren 
kennen. 
De dames werken niet, maar hebben het een beetje krap. De ene zus 
van 63 jaar is heel goed als visagiste en wilde klanten hebben om zo 
wat bij te verdienen. De andere zus van 72 jaar had wat auto’s en 

instrumenten van haar overleden partner staan die ze wilde verkopen. 
Ik heb zo links en rechts geïnformeerd of er belangstelling was, maar 
dat was niet zo. Toen had ik aan Zr Jose gevraagd of haar zoon een 
advertentie op de Marktplaats en Facebook kon zetten. Dat is gelukkig 
ook gebeurd. 
 
Ik moet ook zeggen wat we een nieuwe diaken bij hebben, Dat is 
mevrouw Rita Raghman. Zr Rita is op 17 september jl. tot diaken 
bevestigd voor de Fort kerk. Nadat onze lieve vriendin Lia vliegenhart 
(RIP) en daarna ik alleen diaken van de Fortkerk was, moet ik zeggen 
dat ik blij ben dat de Fortkerk 4 diakenen heeft en compleet is. Zr Rita 
is over de hele wereld voor het Wereld Diaconaat bezig geweest en 
nu is ze voor haar werk op Curaçao en bij ons. Wij heten haar van 
harte welkom en Gods zegen toe. 
 
Zoals u allen weet heeft orkaan Irma veel leed met zich meegebracht, 
vooral voor St. Maarten. We konden het allemaal zien via de 
televisiebeelden, via Whatsapp of op Facebook. Wat een ellende heeft 
het achter gelaten. Zr. Catherine en Zr. Sigma hebben samen met Br. 
Hanco de Lijster bij hem thuis 16 pakketten kleding gepakt en voor X  
bedrag dozen voedsel en drinken via het Rode Kruis naar St. Maarten 
gestuurd. Laten we bidden dat het eiland weer gauw weer normaal kan 
gaan draaien en dat de mensen weer een thuis zullen hebben. 
 
Door het zenden van kleren naar St. Maarten hebben we 2 keer geen 
weggeefdag gehouden. Dus als u in uw kast kijkt en zie dat u nog 
kleding, schoenen en wat u verder niet meer gebruikt heb staan, geef 
ons alstublieft een telefoontje Br Hanco of ik halen het met alle plezier 
bij u op. U mag het ook naar de kerk meenemen als u zondag naar de 
kerk gaat. Dan nemen we het van u over. 
 
Van een mevrouw uit het westelijke deel van het eiland, kregen we 
zinkplaten en eternit cadeau. Eens in de zoveel jaar vernieuwd ze het 
dak van haar huis en wij mochten dit ik de gebruikten hebben. Mw. 
heeft zelf geholpen de platen in de truck te leggen en heeft de 
chauffeur betaald. We hebben 3 gezinnen geholpen die wat gaten in 
hun daken hadden. 
 
We hebben in de Fortkerk een echtpaar uit Hoenderloo dat regelmatig 
naar Curaçao komt. Ze hadden een artikel van mij in het VPG nieuws 
gelezen. Ze hadden me benaderd en vertelt dat ze de volgende keer als 
ze komen, willen helpen met het maken van daken van mensen die het 
niet zelf kunnen betalen. Ik was blij verrast en wachtte af. 
Na enkele weken waren ze weer op het eiland en zijn we begonnen te 
praten. Zij vertelden wat hun bedoeling was en ik heb een gezin 
uitgezocht. We zijn bij het gezin geweest en gesproken en uitgelegd dat 
deze lieve mensen in hun dak wilde investeren. Die dag dat we bij dat 
gezin waren heeft het heel hard geregend. Dus het echtpaar kon zien 
dat het echt nodig was. We hadden het een en ander afgesproken. 
Toen ik aan de mevrouw des huizes vertelde wat er gedaan kon 
worden, werd ze boos. Zij wilde dat niet. Zij wilde een nieuwe woning. 
Ik heb geprobeerd haar uit te leggen dat je dat niet van mensen kon 
verwachten die een hand voor je uitstak om je leed te verlchten. 
Mevrouw was zo boos dat ze nadat ze genoeg gescholden had, de 
hoorn gewoon neer legde. Ik zat nu met een echtpaar dat wilde 
investeren en een mevrouw die een nieuw huis verwacht. Ik heb niet 
lang gewacht, maar Arend, de meneer uit ons klusjes team gebeld, om 
naar een andere woning te gaan kijken. Hier werden we anders 
bejegend, de klik was er ook. Dus hebben we een afspraak met het 
echtpaar gemaakt en zijn weer bij dit nieuwe gezin geweest. Bij hun 
was de klik er ook en er zijn afspraken gemaakt. Er is in minder dan 24 
uur een lijst gemaakt met de benodigdheden en een tekening gemaakt 
van het huis. Maandag zijn we naar Kooyman geweest en hebben met 
ene meneer Garcia gesproken. Als we boven de 2000 gulden zouden 
kopen kregen we 5% korting, Maar het bedrag werd meer dus ben ik 
even gaan bedelen en werd het 6 % korting. De familie kan tot het 
betaalde bedrag materiaal dat nodig is, halen. Maar dat moet wel onder 
supervisie van Arend Strampel gebeuren. Dat is zo zodat we een beet 
in de gaten kunnen houden wat er gebruikt wordt.  
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Deze familie was zo dankbaar, dat mevrouw nog steeds niet kan 
geloven wat hun overkomen is. Dat onbekende mensen komen kijken 
en willen helpen om hier een huis op te knapen. Ze zijn erg dankbaar. 
Dat ben ik ook en ik dank hun ook, ook namens de diaconie uit het 
diepste van mijn hart voor hun gulheid. En ik bid dat er nog meer 
mensen zijn zoals dit echtpaar die willen helpen, want wat we in de 
wijk zien is schrikbarend, hoe mensen wonen. Je moet het met eigen 
ogen zien om het te geloven. 
 
Uit Nederland krijg ik binnenkort ook wat hulp, maar daarover de 
volgende keer. 
 
Wij van de diaconie hebben een nieuwe collecte doel op de collecte 
lijst van 2018 geplaatst. We 4 keer per jaar is er een collecte voor 
restauratie van woning van minder bedeelden. 
 
W zijn en blijven dankbaar voor al uw giften en wat u missen kan 
voor de diaconie. 
 
Onze dank is groot  en we wensen u Gods rijke zegen toe. 
 
Anna Petrona 
Diaken Fortkerk 
540 08 65 
695 34 90 

Kerkvoogdij 

Geef om uw kerk 

Voorzitter: Olaf Mulder 
Fortkerk: C. Renardus 
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder, 
Elma Velgersdijk  

Ebenezer church: Karen Martina, Franklin 
James 

 
Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken 
naar onderstaande bankrekening van de VPG: 
    
MCB: 90091204 
o.v.v. kerkelijke bijdrage 

Interview met Sigma Wiel 
Voorzitter v/d Diaconie 
door Amanda van Dijk 

“Taak van een diaken is om met hele gevoelige situaties zo om te 
gaan dat er deuren worden geopend en niet gesloten.” 
 
Dit is het eerste interview van een serie interviews met ambtsdragers 
uit de Emmakerk, Fortkerk en Ebenezer Church. Ouderlingen en 
diaken van de verschillende kerken vertellen niet alleen wie ze zijn 
maar ook welke werkzaamheden ze hebben binnen het ambt, welke 
verwachtingen ze hierbij hebben en welke bijzondere gebeurtenissen ze 
binnen het ambt hebben meegemaakt. Als eerste is diaken Sigma Wiel 
van de Emmakerk aan het woord. 
 
Wie bent u en wat doet u in het dagelijks leven? 
Ik ben inmiddels gepensioneerd maar was hiervoor werkzaam als 
onderwijzeres op de Marnixschool. Daar ben ik ook schoolleider 
geweest en onderwijsfunctionaris waarbij ik verantwoordelijk was voor 
verschillende basisscholen en het speciaal onderwijs binnen de 
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO).  
 
Wanneer bent u diaken geworden? 
Ik ben werkzaam binnen de diaconie sinds 1983. Ik was 18 toen ik 
begon met diaconaal werk. In die tijd was het de gewoonte om je 
steentje bij te dragen bij de sociale projecten binnen de kerk. Ik heb me 
toen jaren ingezet in het jeugdwerk en de zondagschool in de Fortkerk. 
Daarnaast hadden we toen ook al een project met voedselpakketten in 
de tijd dat we nog geld kregen vanuit Nederland om hier hulp te bieden 
aan gezinnen die het moeilijk hadden. Na een verhuizing ben ik eerst 
terecht gekomen bij de Ebenezer Church en vervolgens bij de 
Emmakerk. Met wat tussenpozen in het diaconale werk ben ik nu weer 
sinds 2013 werkzaam binnen de diaconie bij de Emmakerk. 
 
Welke verwachting had u van het ambt? 
Ik had de verwachting dat ik mensen kon helpen vanuit mijn eigen 
invalshoek, en daarnaast heb ik contacten binnen de scholen waardoor 
ik van hen hoor wanneer er bijvoorbeeld een kind zonder ontbijt naar 
school komt. Het blijft wel heel moeilijk omdat de ouders zich schamen 
en niet graag vertellen over de problemen binnen het gezin. Taak van 

een diaken is om met hele gevoelige situaties zo om te gaan dat er 
deuren worden geopend en niet gesloten. 
 
Heeft u een bijzondere taak binnen de groep van diakenen/ 
een aandachtsgebied? 
Elke kerk heeft in principe vier diakenen, wij hebben er op dit moment 
twee. Als voorzitter ben ik bezig om het collecterooster onder de 
aandacht te brengen en ook in de dienst duidelijk te communiceren 
waar de collecte voor bedoeld is. Dit, zodat mensen zich meer 
betrokken voelen bij de diaconie maar ook om de mensen bewust te 
maken van de nood op ons eiland. Daarnaast werk ik ook in het veld, 
bij mensen langsgaan en samen met hen bespreken waar de nood zit en 
wat we voor hen kunnen betekenen. Dat kan een bed zijn, maar ook 
een voedselpakket of hulp bij het opknappen van een woning.  
 
Kunt u een belangrijke gebeurtenis benoemen uit de periode 
dat u diaken bent? 
Er zijn eigenlijk heel veel verhalen waar ik nu aan denk maar ik zal er 
een paar benoemen. Er is één geval geweest van een man die alleen 
woonde in een niet bewoonbaar pand. Samen met de Ebenezer en een 
stichting is er van niets iets gemaakt. Daar ben ik heel trots op. Maar ik 
weet ook nog van een gezin waarbij de moeder en haar dochters 
letterlijk op de grond leefden, ze hadden geen meubels, geen tafel om 
samen aan te eten….niets. Gelukkig hebben wij dit gezin ook kunnen 
helpen. En dit zijn maar twee verhalen maar ik heb heel veel armoede 
en schrijnende situaties gezien.  

 

U bent diaken in de Emmakerk, wat kenmerkt deze 
gemeente? 
Heel mooi is dat als er iets is, we één zijn. Veel mensen zoeken de 
samenkomst ook echt op om anderen te ontmoeten en om samen te 
zingen en te bidden. We zoeken elkaar ook buiten de zondag op. Wel 
moeilijk om te zien is dat we nog maar zo weinig kinderen in de dienst 
zien. Vroeger hadden we zulke grote groepen, soms ook kinderen van 
de scholen. Ook door het project ‘Kind Op Zondag’ waarbij de 
kinderen op zondag een verhaal hoorden wat op maandag verder ging 
op school. Verschil met vroeger is ook dat de regelmatige kerkgang 
niet meer altijd de standaard is. We proberen hier natuurlijk wat aan 
te veranderen door speciale diensten en leuke avonden te organiseren 
speciaal voor kinderen. 
 
Waar wordt u blij van buiten het ambt om? 
Als ik volwassenen tegenkom die ik als kind heb lesgegeven. Het is dan 
leuk om te zien wat ze nu doen en wie ze zijn geworden. Ik vind het 
mooi om te horen wat ze nog weten van die tijd op school, of om te 
horen dat ze dankbaar zijn voor de lessen die ze toen hebben geleerd. 
Mijn hoop voor de toekomst is dat we als kerk naar buiten blijven 
treden en dat er jonge mensen aantreden met frisse ideeën.  
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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: 
Hans Végh 
Kerkvoogdij: Olaf Mulder 
Diakonie: Sigma Wiel 

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

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

523 9111 
513 8909  
520 3015 
526 1566 
 
461 5013 
767 6920  
  
737 3070 
516 4919 
767 5748  

Centrale Kerkenraad 

From our Preses 
 Br. Ralph L. James 

Dear Brothers in Christ. At the time that you have received this 

edition of the UPC News, the festive commemoration of 500 years 

Reformation would be behind us. At the closing of the special Praise on 

Worship Service which took place in the evening of Tuesday October 

31st in the Fort Kerk I had the opportunity in my capacity of Chairman 

of the UPC to address those attending the Service. On that occasion I 

read a speech which contains parts of my contribution which appeared 

in the October 2017 edition of the VPG News. Below is the complete 

speech which I presented during aforementioned Service. I would like 

to take this opportunity to encourage all of us as members of the 

United Protestant Church to diligently pursue our God given Mission 

and continue spreading The Word of Hope and Faith here on our 

beautiful island and where called for, reach out and extend a helping 

hand to those in need. To you and your love ones I say, do have a 

most pleasant month of November. Be good and Be Blessed.  

************************* 

 

Speech Preses of the United Protestant Church of Curacao 

Br. Ralph L. James 

On the occasion of commemoration of 500 years Reformation 

Fortkerk, Fort Amsterdam 

Willemstad Curacao 

October 31st 2017 

************************************ 

From my side as Chairman of the United Protestant Church of 
Curacao, a very good evening to all our guests, Brothers and Sisters in 
Christ, ladies & gentlemen. 
The memorable history changing event which took place 5 centuries 
ago, not only signifies a defining moment in time, but it also set the 
stage for a continued reforming of our United Protestant Church. 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. The first 

Protestants came to Curacao in 1635. During the ensuing years 
Protestantism was also the official State Religion of Curacao as was the 
case in the mother country The Netherlands. This also explains the 
location of the Fort Kerk, constructed in 1769 in Fort Amsterdam, the 
Headquarters of the then Colonial Government. 
The first Central Church Board came into existence around 1664. The 
vice president of the West Indian Company on Curacao was appointed 
as the first Chairman along with some elders. They were all employed 
by the West Indian Company. The tradition of appointing managing 
directors of the West Indies Company as chairman of the Central 
Church Board continued until 1825, in which year the United 
Protestant Church of Curacao was established by Kingdom Degree 
signed by King Willem III.  
Up to the point that the Fort Kerk merged with the Reform Church, 
followed by the United Protestant Church merging with the Ebenezer 
Church, the Emmakerk and the Dutch Reform Church of Curacao, 
each Church professed its Faith as individual Church, each one 
experiencing its existence and role in the Curacao community in its 
own distinct way.  
For instance the congregation of the Fort Kerk belonged primarily to 
what was considered back then to the “upper class”. In contrast, the 
congregation of the Ebenezer Church consisted for the greater part of 
Caribbean migrant workers of African descent seeking employment in 
the Shell Refinery. The diverse impact of historical events and 
developments is still clearly visible in the cultural diversity and 
traditions which exists within the three congregations. 

The integration of the constituent Churches of the United Protestant 

Church should be considered as very important historical milestones. 

It meant that congregations which originally belonged to distinct social 

classes came together. The unifying factor between the three district 

congregations up to today remains the way the three congregations 

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 and Jesus Christ as our only Lord and Savior.  

Looking back at the history of the United Protestant Church we 
must conclude that we have come a very long way. I believe that we 
can be proud for having, throughout all these years, maintained a 
unified Church in spite of the many challenges which we 
encountered.  What started out as a Dutch Protestant Church over 
three centuries ago is now a Church where our Faith is being 
professed in three languages, being Dutch, English and Papiamentu.  
This is in line with our Mission as Christians to bring the Message of 
Salvation in the language of the people. 
 
I refer here to ACTS Chapter 1 verse 8. 
“But you will receive power when the Holy Spirit has come 
upon you, and you will be My witnesses in Jerusalem, in all 
Judea and Samaria, and to the ends of the earth”. 
 

One of the main challenges of the United Protestant Church, as the 

Reformation process continues, will be how to maintain the unique 

cultural diversity within our Church while at the same time further 

solidify the unity within the Church, and in so doing give more 

contents to the expression:”Unity in Diversity”. 

As we move forward, as the United Protestant Church, symbolized by 
our ordained UPC Flag, we believe that, standing in the midst of our 
Curaçao society, we should not only represent the interests of our 
members, but that we must also continue to address issues which are 
of national interest for the whole island and take unified Biblically 
based positions, not only on policy matters but also and especially in 

matters of ethical and moral nature.  

This implies taking positions which might not always coincide with 
main stream ideas but which could be likened by the position taken by 
Maarten Luther who when asked to recant his expressions of what 
was taking place in the then established Church said: “I am bound by 
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God. Als hij dat wel had gedaan, dan zou hij hebben gezien dat Abel een 
mooier offer had gebracht aan God dan hijzelf had gedaan. Dan had hij 
kunnen denken: daarom kijkt God wel naar Abels offer en niet naar mijn 
offer. Dan had hij alsnog een mooi offer aan God kunnen brengen en had 
het drama van de eerste moord in de bijbel niet plaats gevonden. 
Respect = goed kijken, opnieuw zien. Respect is niet alleen bewondering 
en ontzag het is nog eens een keer kijken en nog eens een keer. Die 
jongen die wat stil is, is als je nog eens een keer kijkt, best aardig en je 
voelt je eigenlijk wel prettig bij hem omdat hij zo rustig is. Dat meisje dat 
altijd zo druk en vrolijk is, heeft, als je goed kijkt, ogen die verdrietig 
staan en haar drukte is een masker dat ze opzet.  
Het is voor ons helemaal niet zo makkelijk om goed naar anderen te 
kijken. Wij hebben Gods ogen, Gods respect,  nodig om naar onszelf en 
elkaar te kijken. Jezus spreekt over God die ons liefheeft, en omdat Hij 
ons eerst heeft liefgehad, kunnen wij met anderen in liefde leven. Dat is 
de echte betekenis van respect, dat we door Gods ogen van liefde naar 
onszelf en de wereld om ons heen kunnen kijken. 
 
Hartelijke groet, 
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg 

Maandopening september: Respect 
Kain en Abel: Genesis 4:1-16 
You better respect my mind, cause I’ll kill you. 
Deze woorden heeft de Amerikaanse rapper Z-Ro geschreven in een 
lied dat hij in 2005 heeft geschreven. Jullie kennen dit lied denk ik niet, 
want daarvoor is het te oud, maar misschien kennen jullie wel andere 
rappers, die over dezelfde dingen rappen. In de rapcultuur is respect 
heel belangrijk en ik denk dat respect ook voor jullie belangrijk is. 
Iedereen wil worden gerespecteerd, want als je gerespecteerd wordt, 
dan heb je aanzien, dan heb je status, dan ben je cool. Je vrienden 
kijken naar je op en bewonderen je en bewonderd worden, dat is fijn, 
want dan doe je ertoe, dan tel je mee, dan wordt je gezien. 
Z-Ro vindt dat hij recht heeft op respect, hij dwingt het af: ‘You better 
respect my mind, cause I’ll kill you’. Het is een statement, de rapper wil 
vast niet echt iemand doodmaken, het is een waarschuwing, dreigende 
taal. Maar niet voor Kain, hij vermoordt zijn broer Abel wel. 
Het verhaal van Kain en Abel is een van de oudste verhalen in de 
Bijbel. Het is een verhaal met een belangrijke les, waarin alles draait 
om respect. Wij denken bij het woord respect aan bewonderd en 
geeerd worden. Wij vinden dat respect iets is dat je verdient. Sommige 
mensen behandelen we met meer respect dan andere mensen, omdat 
ze bijzonder zijn. Ze zijn bijvoorbeeld koning van Nederland of 
gouverneur van Curacao. We respecteren ook mensen die iets hebben 
bereikt, we respecteren sporters,  rappers en zangers. Jullie 
respecteren je ouders omdat dit van je wordt verwacht, omdat ze 
ouder en wijzer zijn dan jij.  
Respect dat verdien je en dat krijg je van anderen, dat is duidelijk. Maar 
in de bijbel heeft respect nog een andere betekenis. Het betekent daar: 
goed kijken (naar de ander),  re-spect: opnieuw zien.  
In het verhaal van Kain en Abel zien we dat het juist fout gaat omdat 
Kain niet wil zien. Hij wil zijn broer Abel niet zien en hij wil God niet 
zien. Zijn ogen werden donker, staat er. Kain is boos op God omdat 
God wel gekeken heeft naar het offer van Abel, maar niet naar het 
offer van hemzelf. Wij weten niet waarom God niet gekeken heeft naar 
Kains offer, dat staat er niet, wat er wel staat is dat God Kain 
waarschuwt: ‘Als je doet wat goed is, dan kun je iedereen aankijken. Als je 
doet wat slecht is, dan zal het kwaad je te pakken krijgen. Het kwaad wil de 
baas over je zijn. Maar jij moet sterker zijn dan het kwaad.’ Kain ziet alleen 
zijn eigen ongeluk, hij voelt zich niet gerespecteerd. Hij kan daarom 
ook niet meer goed kijken naar de ander, naar zijn broer Abel en naar 

Activiteiten 
4 november: 2e voorbereidingsbijeenkomst Jeugddienst, 15:30 uur 
Fortkerk 
11 november: 3e voorbereidingsbijeenkomst Jeugddienst, 15:30 uur 
Fortkerk 
12 november: Jeugdkerk, 09:30 uur, Fortkerk 
19 november: Jeugddienst 09:30 uur, Fortkerk 

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.” 

Thank you for your kind attention and Be Blessed. 
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Kom naar...Kom naar...Kom naar...Kom naar...    

VoorElkaar 
Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 
 

    
Ik heb...Ik heb...Ik heb...Ik heb...    

Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...    
Wie kan Wie kan Wie kan Wie kan 

mij helpen?mij helpen?mij helpen?mij helpen?    

Ik kan...Ik kan...Ik kan...Ik kan...    

   vpgnews@gmail.com 

Heeft u bruikbare meu-
bels, kleding, huishoude-
lijke artikelen, linnengoed 
enz. over? De diakonie kent 
mensen die dit goed kunnen 
gebruiken. Telnr 510 4753 

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.  
De kerkvoogdij 

Appartementenverhuur voor uw familie. 
 

Wij verhuren bij onze woning apparte-
menten voor vakantieverhuur en bieden 
deze graag aan voor uw familie. 
 

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 

Jeugdhoek 
Door ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 

De week van respect 
Van 6 tot en met 12 november is het de week van respect. Elk levend 
wezen verdient ons respect, want ze is door God gemaakt. In het 
verhaal van Kain en Abel gaat het mis, Kain heeft geen respect voor het 
leven van zijn broer en maakt hem dood. 
 
Zoek de tien verschillen 

“Respect is iets heel belangrijks, maar tegelijkertijd 
heel moeilijk. Het respecteren van je vrienden en 
oudere mensen gaat vaak nog wel. Maar het 
respecteren van mensen die jou niet aanstaan, gaat 
iets minder makkelijk. Terwijl je eigenlijk alle soorten 
mensen zou moeten respecteren. Als mensen zich 
slecht naar jou toe gedragen, is het erg moeilijk om 
niet hetzelfde terug te doen. maar het beste is om 
niet zo laag te zakken en juist respectvol te blijven. 
Het zal lijken alsof jij de zwakkere bent, maar snel 
genoeg zal blijken dat jij juist de sterkere was en het 
beste hebt gedaan.” Anne, 16 jaar. 
 

Respect  
Respect mag je vragen, 
respect moet je geven, 

respect voor een ander, 
respect voor het leven. 
Een andere huidskleur, 

een andere smaak, 
dat is voor de rest toch 
geen bron van vermaak? 

 
Wie arm is heeft weinig, 

wie rijk is heeft meer, 
maar je kijkt daarom niet 
op wie minder heeft neer. 
Wie weet, ben je homo 

en anders geaard, 
maar wat je ook bent, 

je bent evenveel waard. 
 

Misschien ben je moslim, 
misschien katholiek 

of verschil je van mening 
en krijg je kritiek. 

Elk mens is weer anders 
en niemand perfect 

maar elk levend wezen 
verdient ons respect. 

Greet Brokerhof – van der Waa,  
 

Dit gedicht en de citaten van jongeren komen uit: Oase 
Magazine november 2014.  

Jongeren over respect 
“Respect. Je hoort het tegenwoordig overal. Maar betekent het 
eigenlijk nog wel iets? Respect is naar mijn mening een ander 
behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden.” Luuk, 16 jaar. 
 
“Respect voor jezelf en anderen. Eigenlijk is dit gewoon een van de 
geboden die Jezus ons geeft. Heb je naasten lief als jezelf. Hierop slaan 
de meeste regels uit de Tien Geboden. Christen zijn gaat niet alleen 
om regeltjes opvolgen. Ik ben zelf christen en probeer vanuit liefde en 
respect te leven. Dan komt het vanzelf goed met Gods leefregels.” 
Myrthe, 16 jaar. 
 


