Port Betaald
Mei 2018 VPG NIEUWS

VPG
Nieuws-News-Notisia
Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

De richting die de Geest ons wijst
Conference on world mission and evangelism “Moving in the spirit:
Called to transforming discipelship”
Ds. Hans Végh
Van 8 tot en met 13 maart j.l. nam ik namens de
VPG deel aan een conferentie over wereldzending
en –evangelisatie met als titel “Bewegen in de
Geest: geroepen tot transformerend discipelschap”.

naar een wereld zoals God die bedoeld heeft. We
mogen ons niet neerleggen bij de status quo. We
zijn pelgrims, die op weg zijn naar vrede en gerechtigheid. We leven vanuit geloof, hoop en liefde (1
Kor. 13:13). Die inspireren ons om de weg van
Christus te gaan. 70 jaar geleden is de Wereldraad
van Kerken opgericht. Transformatie, omvorming
van de wereld is altijd haar doel geweest. Als kerken
mogen we niet alleen naar binnen kijken, we moeten
ook naar buiten kijken.

Missie van God
Deze conferentie werd gehouden in Arusha, Tanzania. Er waren meer dan duizend deelnemers uit allerlei landen van de wereld. De conferentie was
indrukwekkend en interessant. Er werden veel lezingen gehouden en
discussies gevoerd; je
Conferenties
kon ook workshops
Arusha was de veertiende
bijwonen. Dit alles over
conferentie in een reeks
de vraag: wat betekeover wereldzending en –
nen zending en evangeevangelisatie. De eerste
lisatie nu, in onze huidiconferentie werd gehouden
ge context? Zending en
in Edinburgh in 1910. Hier
evangelisatie gaan over
waren vooral de protestantde missie van de kerk.
se kerken vertegenwoorEn niet alleen van de
digd. Doel was de wereld
kerk. Het is de missie
tot Christus te brengen in
van God waaraan wij
één generatie. Uit deze conmogen deelnemen. Het
ferentie kwam de Internatigaat hierbij niet alleen
onale Zendingsraad (IMC)
over het zielenheil van
voort.
de mens, maar het gaat
In 1961 vond een integratie
om de redding van de
plaats tussen IMC en de
hele mens, de mens naar De deelnemers aan het werk tijdens een groepsdiscussie Wereldraad van Kerken
lichaam en ziel. Jezus
(WRvK, WCC). Deze consprak over het zielenheil van de mens, maar Hij
ferentie vond plaats in New Delhi. De Oostersgenas ook zieken en Hij dreef demonen uit. Hij was
orthodoxe kerken traden toen toe als lid van de
begaan met het lot van de armen. Wat opviel was
Wereldraad.
de holistische benadering, die op deze conferentie
De commissie Wereldzending en –evangelisatie van
ten toon werd gespreid. We leven in een gebroken
de WRvK organiseert steeds tussen de assemblees
wereld. Er is van alles mis. Er is oorlog en geweld,
van de WRvK een conferentie over wereldzending
rassendiscriminatie, milieuverontreiniging, achteren –evangelisatie. Dat is dus eens in de 7-8 jaar. De
stelling van mensen en volken, noem maar op.
laatste conferentie vóór Arusha werd in 2005 gehouden in Athene. Het was voor het eerst, dat zo’n
Discipel zijn
conferentie werd gehouden in een OostersJezus heeft ons geroepen om discipel te zijn (Mt.
orthodoxe omgeving. De laatste keer, dat deze con28:20). Dat betekent, dat we de wereld in moeten
ferentie in Afrika werd gehouden was in 1958 in
trekken om Gods Woord te verkondigen, maar
Achimota, Ghana.
ook moeten proberen deze wereld om te vormen
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In Arusha was vooral de vraag hoe we nieuwe wegen kunnen gaan in
Gods missie vandaag.
Bewegen in de Geest
We mogen bewegen in de Geest (Gal. 5:25). Dat betekent, dat we wegen mogen gaan die de Geest ons aanwijst. Elke tijd kent andere problemen en nieuwe uitdagingen. In onze tijd zijn de migratie en het milieu belangrijke vraagstukken, maar ook de verhouding man-vrouw. Wereldwijd zijn er veel vluchtelingen. Maar daarmee gaat ook gepaard de
vreemdelingenhaat en het racisme. En ons milieu wordt bedreigd door
uitbuiting en uitplundering. Hoe staat de kerk in dit alles?, is de vraag, die
op deze conferentie werd gesteld.
Ik vond het mooi, dat vanuit allerlei kerken werd deelgenomen aan
deze conferentie. Er waren protestanten, maar ook Oostersorthodoxen. Er waren mensen uit de pinksterkerken en evangelische
kerken (pentecostals en evangelicalen). De Rooms-katholieke kerk was
waarnemer. Maar alle deelnemers hadden stemrecht. Op de laatste dag
van de conferentie werd er gesproken over een verklaring. De WRvK
streeft hierbij altijd consensus na. De deelnemers konden stemmen
over de tekst. Op deze manier werd de verklaring van Arusha aangenomen. U hebt hierover kunnen lezen in het vorige nummer van VPGnieuws.
Spiritualiteit
Belangrijk op de conferentie was ook de spiritualiteit. Het gebed, het
zingen en het Bijbellezen nam een belangrijke plaats in. Vanuit de spiritualiteit kijken we naar de wereld. We moeten onze comfort zone verlaten en ons kruis dragen (vgl. Mk. 8:34v.) zei bisschop Shoo van de
Lutherse kerk in zijn toespraak.
Drie invalshoeken
De conferentie had drie invalshoeken: het was een zendingsconferentie, ze was oecumenisch en ze was Afrikaans.
Zending heeft te maken met onze missie. We mogen deelnemen aan
Gods missie (de missio Dei). We mogen als gelovigen onze verantwoordelijkheid verstaan en er niet voor weglopen. We zijn in de wereld gezonden om de wereld te transformeren. We mogen het oog
gericht houden op Gods Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.
De conferentie was oecumenisch. Allerlei kerken namen er aan deel,
ook kleine kerken, zoals de VPG. “Oikoumene” is het Griekse woord
voor “bewoonde wereld”. De deelnemers, de kerken kwamen uit de
hele wereld, uit Afrika, Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika, de Cariben, Oceanië, noem maar op, kortom: uit de zes continenten.
De conferentie was Afrikaans. Uit Afrika waren veel kerken vertegenwoordigd. Natuurlijk uit Tanzania zelf. De Lutherse Kerk van Tanzania
was de gastvrouw. Deze kerk heeft maar liefst 3,5 miljoen leden! Maar
ook uit de buurlanden Rwanda en Burundi, de Democratische Republiek Congo, Malawi en Kenia waren er vertegenwoordigers, en verder
Zuid-Afrika en Sierra Leone. Ik noem maar een paar landen. Indrukwekkend was het verhaal van een vertegenwoordiger uit de DR Congo. Dat land leeft al decennia in oorlog. Het wordt geplunderd en uitgebuit. Hele generaties weten niet wat vrede is. De vertegenwoordigster, die sprak, barstte in tranen uit. Indrukwekkend, maar ook hartverscheurend…
De conferentie was ook in die zin Afrikaans, dat we kennis maakten
met Afrikaanse zang en dans. Er traden Afrikaanse koren op, soms ook
in klederdracht. Er waren Afrikaanse dansgroepen, begeleid door de
drum. We ervoeren iets van de sfeer en de cultuur van Afrika.
Er waren ook veel jongeren aanwezig. Ze studeerden aan het GETI,
het Global Ecumenical Theological Institute. Ook deze jongeren kwamen uit heel de wereld. Zij mogen het werk in zending en evangelisatie
straks overnemen.
Profeten, pelgrims en discipelen
Op de conferentie werd duidelijk, dat we profeten zijn, pelgrims en
discipelen.
We zijn profeten in de zin van: onze boodschap moet profetisch zijn.
De profeten in het Oude Testament werden geroepen om Gods
Woord te spreken in een bepaalde situatie, om misstanden aan de kaak
te stellen, om op te roepen terug te keren naar Gods Woord, om de
situatie te transformeren.

We zijn pelgrims. Dat beteken, dat we onderweg zijn naar Gods Koninkrijk. Eens zal Jezus Christus het definitief brengen, maar wij mogen
daar hier en nu al tekenen van oprichten. We mogen streven naar vrede en gerechtigheid. We mogen de schepping bewerken en bewaren.
We zijn discipelen, dat wil zeggen: leerlingen van Jezus. Maar we mogen
ook doen wat Hij vraagt. Woord en daad gaan samen.
Vanuit de geestelijke relatie met Jezus Christus mogen we zo onze
geestelijke reis ondernemen en deze wereld transformeren. We mogen de waarden van Gods Koninkrijk voorleven. We mogen hierbij
ook denken aan de kwetsbaren en de mensen aan de onderkant van de
samenleving. De focus werd ook gericht op de inheemse volken, die
vaak in de verdrukking zijn, bijvoorbeeld de Indianen in Zuid-Amerika.
We mogen de gebroken wereld transformeren en helen.
God gebruikt in zijn missie iedereen, ook de armen, de kwetsbaren en
de gemarginaliseerden.
Warsha’s en sokoni
De conferentie had naast lezingen ook workshops. Hier werden ze
warsha’s genoemd (Swahili voor arena waar nieuwe ideeën worden
besproken om oude problemen op te lossen). Ik nam deel aan de
warsha over profetisme en evangelisme in Afrika. En ook over een
over het gebruik van onze talenten in de kerk.
Daarnaast was er ook een sokoni (Swahili voor “marktplaats”). Die
was buiten het conferentiecentrum. Groepen presenteerden zich en er
was zang en dans. Je kon met anderen praten over je belevenissen.
Op zondag gingen we in verschillende groepen uiteen en bezochten we
Vorvolg op pagina 5

Redactioneel
Het mei-nummer van VPG-nieuws ligt voor u klaar. De inhoud is
verschillend. Naast de roosters zijn er ook bijdragen vanuit de wijken,
de Centrale Kerkenraad en de jeugdpredikant. Zo wordt u op de
hoogte gehouden van het reilen en zeilen van onze gemeente. Het
kerkblad is er in de eerste plaats om te informeren over nieuws uit en
over de gemeente. Maar onze gemeente staat ook midden in de
wereld. Daarom worden er ook artikelen opgenomen, die gaan over
gebeurtenissen in de wereld. Maar er gebeurt zoveel in de wereld, dat
de redactie noodzakelijkerwijs een selectie moet maken uit dit nieuws.
Het hoofdartikel is van mijn hand en is een verslag van de conferentie
over wereldzending- en evangelisatie, die van 8 tot en met 13 maart j.l.
werd gehouden in Arusha, Tanzania. De meditatie is van rev. Leander
Warren en gaat over de noodzaak van het gebed. Daarnaast treft u
ook enkele artikelen aan van persdienst van de Wereldraad van
Kerken. Zo is er een artikel over de herdenking van de moord op
Martin Luther King, vijftig jaar geleden, en het racisme, dat er vandaag
de dag nog is. In dit artikel gaat het over het racisme in Amerika, maar
het artikel doet een appèl op ons allemaal om het racisme uit te
bannen. Het andere artikel gaat over de lutherse bisschop dr.
Frederick Shoo van Tanzania, die zijn licht laat schijnen op
bovengenoemde conferentie in Arusha.
In de rubriek “Ingezonden” kunnen gemeenteleden hun mening uiten
over allerhande zaken, die te maken hebben met geloof en kerk. Zoals
ik in mijn vorig redactioneel al schreef, weerspiegelt de mening in deze
ingezonden stukken niet noodzakelijkerwijs die van de redactie of de
VPG als geheel.
Ik wens u veel leesplezier.
Hartelijke groeten namens de redactie,
Ds. Hans Végh, voorzitter redactie.
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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 20 Mei 2018
Schoolbenodigdheden minderbedeelde kinderen

VPG News-Nieuws-Notisia
is het kerkblad van de drie wijken van
de Verenigde Protestantse Gemeente
van Curaçao. Het verschijnt tien keer
per jaar en wordt aan de leden per
post thuisbezorgd of via E-mail.
Ledenadministratie:
Adreswijzigingen of vertrek kunnen
worden doorgegeven aan het Kerkelijk
Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curacao.com
VPG News-Nieuws is gratis, maar
giften worden zeer op prijs gesteld. U
kunt deze overmaken naar
bankrekening 90091204 bij de MCB
t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. ‘Donatie
VPG-Nieuws’
Redactie:
Ds. Hans Végh (voorzitter)
Ludmilla Sampson
Lorna ten Holt-Kirchner
Amanda van der Maas-van Dijk
Vacatures

Opmaak:
Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 900 drukexemplaren zwart
-wit.
Ruim 185 emailexemplaren
Kopij kunt u (het liefst met
passende illustraties) en in kale
opmaak, als docx document,
lettertype Gill Sans MT 11,
per email versturen naar
vpgnews@gmail.com
De redactie behoudt zich het recht
voor om ingekomen kopij in te
korten of niet te plaatsen.
Kopij voor de eerstvolgende editie
kan worden ingestuurd tot uiterlijk
woensdagmorgen

23 mei 2018, 12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 3 juni 2018
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Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes
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zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10
vr. 11
za.12
zo. 13
ma. 14
di. 15
wo. 16
do.17
vr. 18
za. 19
zo. 20
ma. 21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
ma. 28
di. 29
wo. 30
do. 31

Ezra / Esdras / Ezra
1 Johannes / 1 Huan / 1 John
2 Johannes / 2 Huan / 2 John
3 Johannes / 3 Huan / 3 John
Handelingen / Echonan / Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Johannes / Huan / John
Spreuken / Proverbionan / Proverbs
Handelingen / Echonan / Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Genesis / Génesis / Genesis
Exodus / Éksodo / Exodus
Ezechiël / Ezekiel / Ezekiel
Johannes / Huan / John
Handelingen / Echonan / Acts
Romeinen / Romanonan / Romans
Romeinen / Romanonan / Romans
Jesaja / Isaías / Isaiah
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
1 Samuel / Samuel / Samuel
Psalmen / Salmonan / Psalms
Lucas / Lukas / Luke

3:1-13
5:13-21
1-13
1-15
1:1-11
47:1-9
17:1-26
31:10-31
1:12-26
103:1-22
11:1-9
5:1-16
34:1-14
15:26-16:5
2:1-21
8:1-17
8:18-39
6:1-13
3:1-13
5:1-18
5:19-47
29:1-11
139:1-18
2:1-11
113:1-9
1:39-56

Juni 2018
vr. 1
za. 2
zo. 3
ma. 4
di. 5
wo. 6
do. 7
vr. 8
za.9
zo. 10
ma. 11
di. 12
wo. 13
do. 14
vr. 15
za.16
zo. 17
ma. 18
di. 19
wo. 20

2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
Markus / Marko / Mark
Markus / Marko / Mark
2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
1 Samuel / Samuel / Samuel
1 Samuel / Samuel / Samuel
1 Samuel / Samuel / Samuel
Markus / Marko / Mark
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Markus / Marko / Mark
Spreuken / Proverbionan / Proverbs
Markus / Marko / Mark
2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
1 Samuel / Samuel / Samuel

4:1-15
2:1-12
2:23-3:6
4:16-5:10
138:1-8
140:1-13
8:1-22
10:1-26
11:1-15
3:7-35
11:19-30
13:1-25
13:26-52
14:21-15:5
20:1-9
4:1-20
10:1-14
4:21-41
6:1-71
15:10-35
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Adverteren
De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: 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
06-05
10-05
13-05
20-05
27-05
03-06

Rev. L. Warren (HC)
Rev. L. Warren (AD)
Rev. L. Warren (MD)
Youth & Children (PD)
Rev. L. Warren (PD)
Rev. L. Warren (HC)

Distributie
De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant
in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere
maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem
dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs !
Email: vpgnews@gmail.com

Fortkerk
Fort Amsterdam
06-05
10-05
13-05
20-05
27-05
03-06

ds. L.P.J. van Bruggen
ds. L.P.J. van Bruggen, Hemelvaart
ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
ds. L.P.J. van Bruggen, Pinksteren
ds. L.P.J. van Bruggen
ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

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

06-05 ds. H. Végh
10-05 ds. L.P.J. van Bruggen, Hemelvaartsdienst
in de Fortkerk
13-05 ds. Jan Jonkman
20-05 br. Hanco de Lijster, Pinksteren
27-05 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg,
GSK-dienst met de Dividiveschool
03-06 ds. H. Végh (HA)

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
05-05
12-05
19-05
26-05
02-06

ds. Peter van Bruggen

ds. Mariëlle Berends
br. D’arcy Lopes
br. Hanco de Lijster
Rev. Leander Warren

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?

Mei 2018 VPG NIEUWS
Vorvolg van pagina 2

een kerkdienst van een plaatselijke kerk. Ik was ingedeeld bij een
groep, die een pinkstergemeente in Arusha bezocht. De dienst was
heftig met veel luid gezang, alles in het Swahili. De preek werd verzorgd door een Koreaanse pinkstervoorganger, die ook aan de conferentie deelnam. Hij sprak wel Engels. Na de dienst werden we gastvrij
ontvangen door de gemeente. Daarna was er weer een dienst waarvoor we uitgenodigd werden. Een ieder van ons stelde zich voor aan
de gemeente. Na deze diensten was er eten en drinken en daarna werden we rondgeleid door het stadsdeel waar de kerk stond. Er was een
school van de kerk. In sommige lokalen werd er zondagsschool gehouden. Het was een indrukwekkende ontmoeting met vriendelijke mensen.
De conferentie was intensief. We begonnen ’s morgens om 8.30 uur
en het avondprogramma eindigde om 21.30 uur. We begonnen met
een morgengebed en daarna een Bijbelstudie. Na deze studie werd er
in groepjes gepraat over bepaalde vragen. De uitkomst daarvan werd
verzameld en later verwerkt in de slotverklaring. Na de Bijbelstudie
waren er lezingen over evangelisatie en zending. Aan het eind van de
morgen was er een middaggebed. ’s Middags waren de warsha’s en was
de sokoni. Aan het eind van de middag vond het avondgebed plaats. ’s
Avonds waren er meer algemene programma’s, zoals een avond over
Tanzania, over het GETI, over Afrika en de Afrikaanse cultuur. Alles
even informatief.
Op de laatste dag vond de zendingsdienst plaats. We werden heengezonden met de opdracht om discipelen te zijn en met de zegen van de
Heer van de Kerk.
Met veel indrukken ging ik naar huis.
Wat heb ik van deze conferentie geleerd en wat kunnen wij ervan leren?
1.We moeten als kerk meer naar buiten gericht zijn en oog hebben
voor de noden in de wereld.
2.Het gaat om een holistische benadering van de mens. Hij moet gered
worden naar ziel èn lichaam.
3.De oecumenische beweging is waardevol. Samen met alle gelovigen
mogen we onze opdracht verstaan en uitvoeren.
In een volgend nummer van VPG-nieuws hoop ik een analyse te geven
van de slotverklaring van Arusha. Ik hoop ook nog op een gemeenteavond iets te vertellen over mijn ervaringen in Arusha.
Literatuur/conferentiemateriaal
Commission on World Mission and Evangelism (ed.), Handbook Conference on World Mission and Evangelism “Moving in the Spirit: called
to transforming discipleship” 8-13 March 2018 Arusha - Tanzania, Genève 2018
Spiritual Life Committee on the Conference on World Mission and
Evangelism (ed.), Conference Spiritual Life Resources, Genève 2018
Ds. Hans Végh.

Meditation:
Prayer, and the Need for Christians to Pray
Rev. Leander Warren
Friends, I feel the urgency to remind us of a critical activity that Christians and the Church need to engage in, ought to practice with regularity as it is one of the pillars, in fact, the mainstay of the Christian life.
You probably have guessed it for it is so obvious. Yes of course, I am
referring to Prayer which we are enjoined by the Bible to do without
ceasing. In fact, Christ sounded this reminder on that day he cleansed
the temple which had become morally corrupt saying, “My house will
be a house of prayer, but you have made it a den of robbers”(Lk.19:46). Friends, Church is us, Christians who believe in and
accept Christ as Saviour, Lord and King of our lives, and Christ wants
us to be people who pray and make prayer a key component or practice of our lives.
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You see friends, prayer is the way, the means by which we commune
with, connect with, meet with and talk with God. It is in, and through
prayer we are able to tell God of our cares and fears, confess our sins,
ask for forgiveness, let him know that we are thankful for the blessings
of our lives, and that we truly love him and desire to live according to
his will for our lives, and serve him.
Yes in and through prayer we also hear from God about his will for
our lives and how he wants us to live. Prayer then for us is critical in
maintaining our relationship with God, and without prayer that relationship becomes broken and we become separated from God.
By his own examples Jesus showed us how serious prayer is for the
believer (Christian). For during his ministry he would often go aside to
pray – telling to and hearing from God his Father. In Mk. 14:23 we are
told that Jesus went apart to pray. In Jn. 17:20-21 Jesus prayed for all
believers that we might have unity. In Matt. 26:36 he prayed in the
Garden of Gethsemane about the mission of salvation for us he was
about to undertake. And so Christ enjoins and encourages us to pray.
Hear what he says to us in Mk. 11:24-25, “Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be
yours.” In Lk. 18:1 is his encouragement for us to always pray and never give up. The apostles join Christ in pointing out the importance of
prayer and so gave the following enjoinments or encouragements. Paul
says in IThess. 5:16-18 “Be joyful always, pray continually, give thanks
in all circumstances for this is God’s will for you in Christ Jesus.” In
ITim. 2:8 he says, “I want men everywhere to lift up holy hands in prayer without anger or disputing.” Then the apostle James in Jas. 5:13-16
encourages us to pray in times of trouble and for the sick for prayer
offered in faith makes the sick well again. He then said that prayer offered by the righteous has power and makes reference to the prophet
Elijah who through prayer caused rain not to fall and then to fall.
Christian friends, prayer is indispensable to us, we cannot live or survive with-out it, as we would become disconnected, separated from
God without it. So, like the hymn writer says, “Teach me to pray Lord,
teach me to pray,” let this be our constant and urgent plea to God to
teach us to pray and be steadfast in prayer. Amen!

Beroepingscommissie VPG
De centrale kerkenraad van de VPG heeft onlangs besloten dat er een
beroepingscommissie gevormd moet gaan worden. Dit in verband met
de vacatures die in de loop van volgend jaar zullen gaan ontstaan ten
aanzien van onze predikanten. Vanuit de verschillende wijken en de
jeugdraad zijn hiervoor een aantal kandidaten naar voren geschoven.
Deze kandidaten zijn vervolgens door de centrale kerkenraad van de
VPG benoemd. De beroepingscommissie is inmiddels officieel geïnstalleerd tijdens haar eerste vergadering eind april. Via de VPG nieuws
zullen wij u op de hoogte gaan houden van de ontwikkelingen op dit
vlak. Mocht u kandidaten hebben/kennen voor deze vacatures dan
stellen wij het erg op prijs als u deze zou willen doorgeven.
Krijnie Wout, scriba beroepingscommissie
Olaf Mulder, voorzitter beroepingscommissie
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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
661 7668 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
Submiited by Margerie Mathew-Barry
The month of April 2018 was characterized by many celebrations at
the Ebenezer Church.
On April 1st, we celebrated the resurrection of our Lord and Savior
Jesus Christ.
During this lively and happy service the Ebenezer Water Melon Bible
Club rendered a beautiful song.
We were also blessed with the addition of 4 new members. These new
members are Sister Emeline Kemble, Sis. Alice Pierre, Bro. Ruben
Pierre and Sis. Eugenie Gordon.
They were warmly welcomed into the Ebenezer congregation.

join the Warrens in the Obed Anthony Hall, where a very delicious
lunch was served .
There was a very festive ambience.
May God continue to bless Reverend and Sister Warren with many
more happy and healthy years.
We trust that their 40th wedding anniversary will remain very
memorable for them.
On Sunday April 22nd The Watermelon Bible Club celebrated their
20th anniversary.

Then on April 8th Rev. Leander Warren and Sister Audrey Warren
celebrated their 40th wedding anniversary. Forty years ago Sis. Warren
said” Yes” to Rev. Warren. The service was conducted by Sis. Yvonne
Isidora. What a lively and beautiful service.

40th wedding anniversary of the Warrens

The church was beautifully
decorated by Sis. Sylvian Pinedo.
Special items were rendered by the
Watermelon Bible Club, the New
Generation Group , the Young
Adults, the Ebenezer Women’s
Group and the Men’s Fellowship.
One of the highlights of the morning
was a recorded message from the
children who were unable to attend.
Loving words of appreciation and
gratitude were presented by one of
the daughters.
During celebration time
congratulations were extended by
the different groups and gifts were
presented.
After the service all were invited to

20th anniversary of The Watermelon Bible Club
This service was conducted by the Young Adults. Some of them were
among the first members of the Watermelon bible Club which started
out as a Bible Club by Rev. Leonora Jagessar and Sis. Rafaёla Hughes.
Two years later the need was felt to give the club a distinctive name,
and on November 6, 2000 the Bible Club became The Ebenezer
Watermelon Bible Club. There was active participation of the New

Mei 2018 VPG NIEUWS
Generation and the Watermelon Bible Club in the service.
There was plenty of singing and also a dance was performed. The
message was brought by Sis. Maghalie v.b. Bunt-George whose topic
was “The widow’s olive oil. “Beforehand members were invited to
bring along jars. The children were asked to collect the jars.
Symbolically it was demonstrated how these jars were filled in the
story.
Also she told the about the story of David and Goliath.
There was lively interaction between Sis. Maghalie and the children.
After the service the celebration continued with cake and drinks.
The current leaders of the Watermelon Bible Club are Sis. Carla
Fernandes, Sis. Ludmila Sampson and Enid Copra. There are about 25
children in this Club and they meet every Saturday from 3:30 5:00 .pm.
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Murmuring;
So we as Christians like to murmur.
In Jude 15-16 we read : ”We must hold to the true faith; God will
bring the people of the world to judgment. He will convict the
ungodly of all the evil things they have done in rebellion and of all the
insults that godless sinners have spoken against Him. 16.These people
are grumblers and complainers, doing whatever they feel like. They are
loud mouthed braggarts and they flatter others to get favors in return.
Disobedience :
Disobedient to boss or employer . In Colossians 3:22 we read : “Obey
them not only to win their favor when their eye is on you, but like
slaves of Christ, doing the will of God from your heart.”
Judging others or passing verdict. See Matthew 7 : 1-5. As Christians
we must refrain from judging others. Be diligent to ask the Lord to
examine our heart and be faithful.
Anger:
Anger see Eph. 4: 26. If you have a just occasion to be angry at any
time, see that it be without sin and therefore take heed to excess in
our anger. Do not let the sun go down on your anger, neither give
place to the devil.

Easter Sunday

Up coming activities
May 2018
Tue. 1st.
Fundraising Fish Fry
Wed. 2nd. Bible Study & Prayer Meeting 6.30 p.m.
Thu. 3rd. Soup Kitchen – 12.00 midday
Sun. 6th. Worship Service of Holy Communion.
Tue. 8th. Church Board Meeting
Wed. 9th. Bible study & Prayer Meeting
Thu. 10th. Worship Service for Ascension Day & Church Family
Bonding (10:00 a.m. -1.30 p.m. )
Sun. 13th. Worship Service for Mother’s Day 9.30 a.m.
Wed. 16th. Visit Sick and Shut-in Members & Bible Study & Prayer
Meeting
Thu. 17th. Soup kitchen
Sun. 20th. Worship Service for Pentecost
Wed 23rd. Visit Sick and Shut-in Members & Bible Study & Prayer
Meeting 6.30p.m.
Thu. 24th. Soup Kitchen
Sun. 27th. Worship Service of Bible study.
Wed. 30th. Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 31st. Soup Kitchen
Upcoming Activities
June 2018
Sun. 3rd.
Worship Service of Holy Communion.
th
Wed 6 .
Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 7th.
Soup Kitchen
Sun. 10th. Worship Service of Praise led by LP. Y. Isidora-Gumbs
(9.30 .m.) Island Rally (6:00 p.m.)
Submitted By Angela Grant.

At times in our spiritual walk with Christ we tend to wonder why as
Christians we have to suffer many things. Although we are walking
upright, in the Lord’s pathway, we pray, we give, we read the bible
every day and attend almost every church service, but still we suffer
many things. “But why?”
Habakkuk 1:3 says” Why do you show iniquity and cause me to behold
grievance? For spoiling and violence are before me: and there are that
raise up strife and contention.”

Gossip
(Prov.18:8) If we don’t nibble on the first bite of gossip, we can’t take
the second and the third. Talebearers are those who secretly carry
stories from house to house, which perhaps have some truth in them,
but are secrets not fit to be told. Or false stories are made up and
sometimes designed to blast men’s reputations , to break their
friendships, to make mischief between relations and neighbors.
They tell the story with pride and pleasure, so it goes down as poison
into the innermost parts of the belly.
Idle words:
Idle words (Matthew 12: 36) For every idle word God takes notice,
even that which we ourselves do not notice. ( see Psalm 139:4) and
also( Eph.5 :4 ) If we repent not of our idle words, and our account for
them, we are undone.
Continued on page 9

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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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
Ds. L.P.J. van Bruggen
San Fuegoweg 18 (Jongbloed)
Tel: 738 0152
E-mail: vijfbruggen@hotmail.com

Ouderlingen
Zr. M. Bakhuis (voorzitter)
Br. H. B. Beaujon
Br. F. Hasselbaink
Br. C. Renardus (kerkvoogd)
Zr. R.D. Rahman

461 5013
565 1574
738 1725
736 5391
524 6823
565 2334

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

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
Ds. Peter van Bruggen
Onze zieken
In het ziekenhuis (Advent) verblijft mw. Kersten, die we kennen van de
bijbelkring Tamarijn, vanwege het herstel en revalidatie. Door een
vervelende gebeurtenis met een huisdier en daarbij komende
complicaties wil het genezingsproces niet erg vlotten. We wensen
geduld en doorzettingsvermogen! Ook van de Tamarijn bijbelkring
kennen we mw. Komproe die ongunstig viel en nu in het ziekenhuis
verblijft. We wensen mw. Komproe in haar hoge leeftijd Gods zegen
en sterkte bij het herstel. Mw. Naaldijk is de laatste periode aan huis
gebonden en voelt zich niet fit genoeg om naar de kerk te gaan. We
weten hoe de zondagse kerkgang gemist wordt en we zijn in gebeden
verbonden. Mw. Renardus was de laatste periode met enige regelmaat
in het ziekenhuis, daar worden enkele onderzoeken gedaan die nodig
zijn om een goed beeld te krijgen van de conditie. Zorgen en herstel
wisselen elkaar af. Daarbij komt het niet onverwachte overlijden van
de zwager/broer in Nederland. Onze ouderling Carl kon ondanks de
zorgen thuis toch bij de uitvaart aanwezig zijn. We hopen dat in de
komende tijd rust en herstel zal zijn voor hen beide.
Overleden
Op zaterdag 14 april vond de uitvaart plaats van Henry Prins vanuit de
Loge van de Vrijmetselaars op Otrobanda, aansluitend de begrafenis op
de maconieke begraafplaats aan de Roodeweg. Henry Prins overleed
eerder die weer op de leeftijd van 97 jaar. Hij was in zijn leven lid van
de Fortkerk en had aangegeven de betrokkenheid van de kerk van
belang te vinden bij zijn overlijden en uitvaart. Op zijn eigen wijze wist
hij zich verbonden aan geloof en kerk. Hij was een mens die in veel
opzichten positief gericht was op de samenleving en voor Curacao van
grote betekenis is geweest. Bij de uitvaart in de loge werden vanuit de
bijbel woorden gesproken van wijsheid en kennis waarvan de bron is
bij die Ene die zich laat vinden voor allen die Hem aanroepen. We
wensen de familie sterkte en dankbare gedachtenis aan vader en grootvader.

met elkaar hebben gesproken over de betekenis van de doop en de
belijdenis. We benoemden ook de zichtbare en persoonlijke
verbondenheid met de kerk en de wijkgemeente waarbij de
wederkerigheid in beeld kwam. Binnen de gemeenschap is de
verbondenheid aan elkaar en met de Here niet vrijblijvend en vraagt
om verdieping, gesprek, gebed en daadkracht. Geloven is niet iets voor
zondag alleen maar krijgt gestalte in het dagelijkse leven, de keuzes die
we maken en de wijze waarop we omgaan met onze naaste. Het was
een vreugde deze dingen te kunnen besproken met een jong gezin dat
er bewust voor kiest als christen in deze samenleving te staan en de
kinderen daarin voor te gaan.
Vanuit San Fuego
Bij controle zijn enkele rontgenfoto´s gemaakt van mijn heup en rug:
Daarbij is gebleken dat na de heupoperatie het herstel onvoldoende is
geweest en een nieuw traject van intensieve fysiotherapie noodzakelijk
is de stabiliteit te verbeteren. Met andere woorden: de dominee zit te
veel, sport te weinig en heeft onvoldoende beweging. De
fysiotherapeut heeft er veel zin in, ik wat minder.
Sportieve groet,
ds. Peter van Bruggen

Bij de diensten
We kijken terug op goede en gezegende diensten in de Fortkerk. Het
toeristenseizoen nadert het einde en dat zal zichtbaar worden in de
kerk. Toch zijn we dankbaar en blij met de getrouwheid onder
ouderen en metname onder onze kinderen. Met vreugde nemen we
waar dat telkens een mooie groep kids voor in de kerk staat om hun
verhaal te doen.
Doop en Belijdenis
Bij het schrijven van het kerkblad moet de dienst van 29 april nog
plaatsvinden waarin Raul en Charlene Behr belijdenis hopen te doen
van het geloof en hun dochtertje Jade zullen laten dopen. Aan deze
dienst is een voorbereidingstraject vooraf gegaan waarbij we uitvoerig

Foto: Gerard Harbers © 2007
www.orgelsite.nl/kerken35/willemstad.html
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Continued from page 7
Honoring and obedience:
Honor your parents.( see Eph. 6 : 1-3) There is a difference between
obey and honor. To obey means to do what one is told. To honor
means to respect and love. Children are to obey while under their
parents’ care, yet the responsibility to parents is for life. Children
who honor their parents will be blessed by God.
We must honor them in old age through care and financial support if
needed. (see also Matthew 15: 1 -6)
Submission
Wives submit to your husbands (Eph.5: 22-25). The wife’s duty to her
husband includes love (Titus 2;4) respect (Eph,5;33) assistance
( Gen.2:18) purity (Titus 2:5) submissiveness (1 Peter3:5)
development of a gentle and quiet spirit(1Peter3 :4) being a good
mother, and home maker(1 Timothy 2;15; Titus 2:5)
God sees the wife’s submission to her husband as an actual part of
obedience to Jesus.
Vengeance:
Vengeance.(Romans 12:19) Do not answer wrath with wrath but
with love. Calmness can lay great errors to rest. (See Luke 6 :
27).Our action toward those who are unkind to us should be such
that it might lead them to accept Christ as their Savior
Charity
( Matthew 6 : 1 -4 ) If believers do good for the admiration of others
or for selfish reasons they lose their reward and praise from God.
Instead they stand exposed as hypocrites enjoying outward
appearance of giving glory to God but taking glory for themselves.
Alms.
Jesus speaks of alms in three areas: giving, prayer and fasting. When
our heavenly Father sees us give in secret he will reward openly.
Secret prayer is especially important in the morning to commit our
day to God ; in the evening to give thanks for His mercies; in times
when the Holy Spirit prompts us to pray.
Jesus had His secret places of prayer(Matt.14: 23; Mark 1:35; Luke
4:42; 5:16;6:12)
Normal fast is abstaining from all food solid or liquid, but not from
water. The absolute fast is abstaining from both food and water.
(Esther 4: 16; Acts 9:9) Normally this kind of fast should not be more
than three days, for the kidneys may start to shut down and the body
will be dehydrated.
Pride
(James 4:6; Prov.16:5): While God opposes the proud, He increases
grace to the humble, because the humble submit themselves to
God , resist the devil in what ever form he appears . Draw nigh to
God in worship thanks giving, prayer, fasting, in fellowship with the
Holy Spirit and the word.
God resisteth the proud is emphasized in both the Old testament
and New Testament. God condemns pride.(Prov. 3:34; 11 :2 ;16:5,
Daniel 4:37 ; 1 Peter 5:5 etc.)
The profound and complete consideration of human suffering in the
bible, perhaps in all literature, is in the book of Job.
Job promised to trust in the Lord even if the Lord slew him.
In Hebrews, the three Hebrew boys declared that they would serve
God even if He did not deliver them from the fiery furnace;
Likewise Paul knew his life was a spectacle, a fish bowl; Ananias
prophesied to Paul right after his conversion ?”for he is a chosen
vessel unto the Lord , to bear God’s name before the Gentiles and
Kings, and the children of Israel : for I will show him how greatly he
must suffer for my name’s sake.
Paul moves around for some thirty years, refusing to give up even
after three ship wrecks, five beatings with a Roman rod, a public
stoning and no fewer than five imprisonments.
God didn’t need an eloquent talker, he needed a relentless strict and
harsh apostle someone who would stand up to intolerance.

God has a divine purpose behind every trial, behind every single pain
we are enduring right now. The bible warns us in advance that the
Godly in Christ shall suffer. God also promises a day of deliverance of
our afflictions (Psalm 34:17.19)
Shalom.

Ingezonden
Geachte redactie,
Het ingezonden stuk van de hand van F. Schoonheim noopt mij er toe
een reactie te geven.
De heer F. Schoonheim schrijft naar aanleiding van een verschenen
artikel, van br. D.J.Lopes, verbonden aan de VPG, als lid en als hulppredikant met als titel:
The Definition of Marriage.
Als definitie geeft br. Lopes aan:
‘The legal union between a man and a woman, as husband and wife’.
En daarna geeft br. Lopes een aantal andere mogelijkheden, welke in
zijn ogen niet een legaal verbond kunnen zijn tot een huwelijkssluiting.
Hieronder vallen mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, mensen met dieren, etc. etc.
Tegen dit artikel maakt F.Schoonheim ernstige bezwaren in VPGNieuws van de maand maart 2018. Hij verzoekt zelfs de redactie dergelijke artikelen niet meer op te nemen in ons Nieuwsblad., omdat ze
zelfs ‘onchristelijk’, discriminerend,etc zouden zijn.
Wel wel! Als emeritus-predikant heb ik mij verdiept in deze uiteenzettingen, zowel het artikel als het ingezonden en ik geef hierbij mijn bescheiden mening:
Wij zijn vertegenwoordigers van Gods Woord=Oude Testament en
Nieuwe Testament en daarin kom ik tegen in Genesis 1 dat God, de
Heer man en vrouw schiep als basis voor het huwelijk. Daarmee het
heilig verbond van het in mijn ogen het sacrament van het huwelijk.
Verder verwijs ik naar Maleachi 2:14.( lees 10-16) Oorsprong, of bron
is dat God het niet goed vond dat de mens alleen zij. Sinds mensenheugenis gaat het huwelijksverbond dus tussen man en vrouw. Niet alleen
in het Jodendom, Christendom, maar ook in de Islam. Ook in de vele
andere religies vinden wij deze heilige wortels van het huwelijk terug.
De scheefgroei van dit eens zo heilig huwelijkssacrament is niet te wijten aan de Insteller, maar aan de uitwassen van de ‘variable mens’ in de
schepping, die overall excuses zocht voor zijn of haar geaardheid. Het
gezonde libidobegrip werd omgebogen naar toegeven aan hartstochtelijke libido zonder discipline. Wellicht was dat het wat br. Lopes wilde
zeggen.
Ik respecteer een ieders geaardheid, maar ik hoef met mijn principes
omtrent de definitie het huwelijk toch niet toe te geven aan een andere huwelijksluitingen, die ik niet kan rijmen met mijn geloofsovertuiging? Lees verder de apostel Paulus in Efeziers 5: 21-32 en 1 Corinthiers 7; romeinen 1:24-32
Tegen een sexuele paring tussen mens en dier verwijs ik naar Leviticus
20:16 en hfd.18:23. Deze perverse sexuele porno was in zwang in het
Romeinse werelddrijk en door o.a. deze perversiteit is dit rijk ook ten
gronde gegaan. En wie de geschiedenis een beetje kent weet dat aan dit
soort :”Sodom en Gomorra-praktijken” menig rijk ten onder is gegaan.
Ten slotte, tegen vele andere meningen in stel ik dat aan het heilig Verbond van het Huwelijk tussen man en vrouw zeker geen cultuurgebondenheid ten grondslag ligt. De hele Bijbelse geschiedenis en de overgrote meerderheid in de wereldgeschiedenis getuigen hiervan.
Ik wens de VPG-Gemeente veel wijsheid en liefde,
Ds. Jan Jonkman
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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)
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
516 7900

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

668 5785
868 0775
510 4753

Wijknieuws Emmakerk
Ds. Hans Végh
We leven op het ogenblik tussen Pasen en Pinksteren. We vierden, dat
de Heer is opgestaan uit de dood. Hij geeft ons moed te midden van
deze wereld, die aan alle kanten zucht en steunt. Gelukkig is er enige
beweging richting vrede op het Koreaanse schiereiland. We mogen bidden of God de pogingen om vrede te stichten wil zegenen. We mogen
ons oog gericht houden op Gods Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. En we mogen van dat komende Koninkrijk tekenen oprichten: in
onze woorden en daden laten zien, dat het komende is. Die boodschap
heb ik meegekregen in Arusha, Tanzania, waar de Wereldraad van Kerken in maart j.l. een conferentie hield over zending en evangelisatie in
deze tijd.
Na zijn verschijningen is Jezus ten hemel gevaren. Dat vieren we met op
de Hemelvaartstag (10 mei). En even later is het Pinksteren (20 mei).
We vieren dan uitbundig, dat de Heilige Geest rijkelijk is uitgestort
over de gemeente van Christus, over allen die in Hem geloven. We
mogen voor de Geest openstaan en door Hem bewegen (Gal. 5:25).
In deze geest mogen we onze activiteiten ontplooien. In de komende
tijd zijn er in onze Emmakerk de volgende activiteiten:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen, en wel van 19.00 tot 20.00
uur in de consistorie. We mogen ons laten leiden door de Geest en
bidden voor kerk en wereld, rijk en arm, jong en oud, voor iedereen.
We mogen de noden van de wereld aan God voorleggen. We mogen
Hem danken. We mogen Hem prijzen.
Bijbelstudie
In principe is er elke 14 dagen Bijbelstudie en wel op donderdagen van
19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We bespreken op het ogenblik
het Johannesevangelie. De data zijn: 3 en 31 mei.
Gespreksgroep “Onder de boom”
Eveneens in principe elke 14 dagen is er een gespreksgroep “Onder de
boom”. We bespreken hier actuele onderwerpen, die door de deelnemers worden aangereikt. Het kan een Bijbelgedeelte zijn, maar ook een
gesprek over andere godsdiensten of godsdienstige stromingen. We
komen bijeen op donderdagen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 17 en 24 mei.
Seniorenmorgen
Op 14 mei a.s. is er weer een seniorenmorgen en wel van 9.30 tot
11.30 uur in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte, we zingen en we bidden. We ontmoeten God en elkaar. Er is koffie met koek,
fris en pastechi. Heel gezellig.

heel veel sterkte. We wensen al onze zieken Gods zegen toe.
Bij de diensten
Op 10 mei a.s. is het Hemelvaartsdag. Om 9.30 uur begint de dienst in
de Fortkerk. De Emmakerk is gesloten. We vieren, dat Christus zijn
plaats heeft ingenomen bij God de Vader. Hij rust uit van zijn werk en
Hij regeert de wereld. Wij mogen dat laten zien in onze woorden en
daden. Vandaar zal Hij terugkomen aan het eind van de tijden om te
oordelen over levenden en doden en om zijn Rijk definitief te vestigen.
Op 13 mei a.s. is het Moederdag. Dan mogen we onze moeders extra
in het zonnetje zetten.
Op 20 mei a.s. is het Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest helpt ons in ons geloof en in ons gemeente zijn.
Voor Hem mogen we openstaan.
Op 27 mei a.s. is er een Gezin-School-Kerkdienst met de kinderen van
de Dividivischool. Onze jeugdpredikant hoopt hierin voor te gaan.
Op 3 juni a.s. hopen we het avondmaal met elkaar te vieren. Brood en
wijn gaan rond als teken van Gods genade en vergeving. Ze wijzen heen
naar lichaam en bloed van Christus, voor ons gegeven in de dood.
Door Christus ontvangen we het eeuwige leven.
We hopen op gezegende diensten met elkaar.
Belijdenis en doop
In de dienst van 29 april j.l. deden Stephany Jolene Willems en Barbara
Soraja Duijzers openbare belijdenis van hun geloof. Te midden van de
gemeente zeiden ze “ja” tegen God. Ze beaamden hiermee hun doop.
Tevens werden de kinderen van Stephany gedoopt: Mahaevany Cyviana
Andrea en Miles Camilo Andre. Ook werd Rayven Cornelis Rick Casey
gedoopt, zoon van Barbara en Roland Becht. En ook ontving de doop
Elias Gilbert Felipe, zoon van Rachel en Gilbert Gouverneur. Deze kinderen ontvingen het teken van het verbond, dat God met ons sluit. Hij
wil met hen het leven doorgaan. In Christus heeft God het verbond
vernieuwd. Het doopwater is daarvan het teken. Het wijst heen naar
het bloed van Christus, dat ons reinigt van de zonden. We wensen de
doopouders heel veel sterkte bij de opvoeding van hun kinderen.
Afscheid
Op zondag 22 april j.l. namen we in de dienst afscheid van br. en zr.
Cees en Didi den Otter. Ze gaan terug naar Nederland. Ze woonden
de laatste paar jaar op ons eiland, maar waren daarvóór ook al frequent
op Curaçao. Br. Den Otter heeft een tijd lang bij de Marine gediend.
Het ga jullie goed in Nederland. God zegene jullie en daar. En misschien
zien we elkaar nog terug!
Een hartelijke groet voor u allen,

Onze zieken
Zr. Elma Velgersdijk moest in april een zware oogoperatie ondergaan in
Rotterdam (Nederland). Daarna volgden er nog onderzoeken. We
wensen haar veel sterkte bij de revalidatie. Br. Orlando Griffith moet
verdere behandelingen ondergaan in het Sehos. Ook hem wensen we

Ds. Hans Végh.
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Nieuws Jet

“Dear white Christians: what now?”

Blindheid die tot zegen werd.
De bekende dichteres Fanny Crosby (1820-1915) was blind. Door een
verkeerde behandeling van een oogziekte, toen ze nog maar een baby
was, werd ze volledig blind. In haar biografie schrijft ze:”Ik heb gehoord
dat deze dokter (die onopzettelijk haar blindheid veroorzaakte),
ontzettend veel spijt heeft gehad van zijn fout en er zijn hele leven lang
over tobde. Maar als ik hem nu zou kunnen ontmoeten, zou ik
zeggen:”Dank, dokter en nogmaals dank! Hoewel het medisch gezien
een misgreep was, was het van Gods zijde geen fout. Ik geloof
werkelijk, dat het Gods bedoeling was, dat ik blind zou worden.
Daardoor heeft de Here in Zijn oneindige genade bewerkt, dat ik Zijn
lof zou zingen en ook anderen daartoe zou opwekken.”
Deze blinde dichteres heeft ons 6000 liederen gegeven. Ze diende de
Here met blijdschap met de gave, die ze ontvangen had. Haar blindheid
bracht haar niet tot bitterheid maar tot een diep vertrouwen in God.
Zij kon van zichzelf zeggen:”Ik ben de gelukkigste mens ter wereld”.
Wij, die kunnen zien, -met twee ogen!-kunnen ons dit niet voorstellen,
hoe zij, in haar toestand gelukkig en dankbaar kan zijn, maar we kunnen
hier weer een les uit leren. Ja, Alweer..,De Here gaat Zijn ongekende
gang en Wat God doet, dat is welgedaan.

05 April 2018
Hundreds of people gathered, then hundreds more, the
crowd growing and marching in silence to the beat of a drum
as dawn broke on 4 April, 50 years to the day since Rev. Dr
Martin Luther King, Jr., was murdered in Memphis,
Tennessee.

JEUGD
Oei, wat vliegt de tijd. Het funderend onderwijs was in de afgelopen
week bezig met hun Efo Toets, spannende week! En nu de uitslag, nog
spannender. En wat duurt wachten dan lang. Heel veel succes met de
uitslag.
DIENSTEN
In de Dienst van 22 april namen we afscheid van br Cees en zr Didi
den Otter; heel jammer! Vrijdag 27 april vliegen ze terug naar
Nederland. Gezellige leden in de Gemeente. In december 2016 was
br.Cees samen met mij een kamelenpaar in het kerstspel tijdens de
dienst. Lachen natuurlijk. Toen ik het vroeg, of hij kameel wilde zijn,
was het gelijk “JA” en zijn vrolijke lach. Het ga jullie goed lieve mensen.
Zegen en Gezondheid toegewenst. Ga met God en Hij zal met jullie
zijn. We hopen jullie gauw terug te zien.
NEVENDIENST
De kinderen zaten voor in de kerk op de bank. Ds Hans Végh stelde
deze vraag: “Wie weet, wat het paradijs is?” En dit antwoord wil ik u
niet onthouden.
Ilse Mulder gaf dit antwoord:” Een prachtig strand met mooie palmen”
Zeer goed antwoord, zo ziet het paradijs in haar verbeelding eruit. De
gemeente moest erom lachen, maar vond het antwoord prachtig. U
weet wel, welk antwoord ds Végh wilde horen. Want, die zondag lazen
wij uit Genesis, over Adam en Eva, vandaar de vraag aan de kinderen.
“Wie weet, wat een paradijs is?”
FUNDRAISING
Dit jaar staat in het teken van fundraisingen voor Canacom; dus:
Caribbean and North America Council for Mission. We worden steeds
ondersteund door die Stichting en dit jaar wil de VPG wat terug doen.
Op moederdag houden we een bake- en op vaderdag een soepsale,
zoals ieder jaar en de opbrengst is dit jaar voor Canacom. Ik ga nog
een stapje verder; in augustus willen we in de Emmatuin een
rommelmarkt houden en daar hebben we u weer voor nodig. Wilt u
nu alvast aub beginnen met spullen verzamelen? Opruimen frist op in
huis en wij kunnen de spullen in augustus goed verkopen. Als u een tas
of doos vol hebt, kunt u die afleveren bij de kerk. U kunt ook bellen
naar zr Farida of zr Jet, de telefoonnummers kunt u vinden in het
krantje. Laten we samen ons best doen voor Canacom. Zij staan ieder
jaar klaar voor ons.

Led by organizers from the National Council of Churches of Christ in
the USA, people moved past the memorial statue of King in
Washington, D.C., finding their way to the downtown mall, where they
spent the rest of the day trying to find the words to frame what have
become crucial - and painful - questions about racism in today’s United
States.
The “A.C.T. - Awaken, Confront, Transform - to End Racism Rally,”
drew clergy, laypeople and peace advocates from diverse races, creeds
and faith traditions, who gathered on what theologian Rev Dr W.
Franklyn Richardson called “the front porch of our nation.”
Racism remains a stain on the soul of America, said Richardson, who is
also chair of the Conference of National Black Churches, representing
20 million Christians in the USA. “When black and brown people
seeing a better life in our country are cast as drug dealers and rapists,
that stain is made visible,” he said. “We cannot continue business as
usual. We cannot wait any longer. We must move beyond our guilt.”
Eradicating racism means more than just changing personal attitudes,
said speakers at the rally, it also means challenging and changing the
racism woven into theology, systems and structures of society and,
most of all, into the church.
Jim Wallis, Sojourners founder and author of Racism: America’s Original
Sin, said it is time for white Christians to tell the truth to God.
“Without confession to the sin of white racism, people who call
themselves white Christians will never be free,” he said. “White
Christians, since the founding of America, have been living a lie. We
reject the resurgence of white nationalism - including in the highest
level of power in this capital city.”
Even while the rally drew spirited signs, singing and applause, leaders
acknowledged that the actions needed to take place within churches,
communities, and cities over months and years to come. “I am
suggesting that this truth and reconciliation process take place, but it
can’t take place on this mall,” said Rev. Dr J. Herbert Nelson II, stated
clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church (USA). “We
can overturn the tables in this temple. Let’s go home and make a home
for those who don’t have one on this journey of life.”
In a video message, Rev. Dr William J. Barber II, a member of the
national board of the National Association for the Advancement of
Colored People, said the USA must deal with the real Dr Martin
Luther King - “the Dr King who came here not just for the kumbaya
but for jobs and justice.”
Rally-goers emphasized the importance of churches in helping people
and communities develop the moral capacity to not just fight racism
but to go further and build a society that honors the dignity of every
person.
“My job this morning is to ask an urgent question that lies at the heart
of this multiracial gathering,” said Rev. Dr Jennifer Harvey, professor at
Drake University. “Dear white Christians: what now?”
She urged people to explore the difference between reconciliation and
repair. “We are living in a Black Lives Matter era, and a white pseudoChristian nationalism is taking up more of the bandwidth as I speak,”
she said.
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)
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Tanzanian bishop known for tree-planting honoured to host mission conference
the beauty of God’s creation and our role in
keeping it.
“Seeing the whole world coming to this very place
is very symbolic to us,” he said.
The care of creation holds a special place for ELCT
and the presiding bishop has earned a reputation
for tree-planting with his congregations before his
election to head the Tanzanian communion.
He said that now he travels more frequently. “This
gives me the opportunity to meet many church and
community leaders with whom I can share the
message. Moreover, whenever I meet the youth at
a national level, I also encourage them about caring
about God’s creation.”
Shoo added, “Anytime I attend an event, I always
request for at least a tree to be prepared for me
for planting, even before I attend to the main
agenda for which I am there.”
12 April 2018
Environmentally-conscious presiding bishop Dr Fredrick
Shoo of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania
(ELCT) says it was a special honour to host the Conference
on World Mission and Evangelism (CWME) in his country
that is often called the “cradle of humanity”.
“It has been a moment of reflection for the church as one body of
disciples of Christ and on how we witness about Christ in the global
context,” said Shoo, known for his tree-planting activities, in an
interview.
Shoo was in 2015 elected to lead ELCT, one of the biggest churches
in the Lutheran communion, with 6.5 million members which he says
is “a communion of people rejoicing in love and peace; blessed
spiritually and physically, hoping to inherit eternal life through Jesus
Christ.”

‘Holistic gospel’
ELCT focuses on propagating the "holistic" gospel serving man through
spiritual, social, economic and environmental programmes and
interventions.
The Lutheran bishop was asked how people react to his tree-planting.
“It helps them understand how important the preservation of the
environment is to me,” said Shoo.
“I usually request two young people – generally from confirmation
classes – to tend to the new plants and show them to me when I come
back. And most of the time, they spontaneously draw my attention to
them, whenever I visit again.”
Bishop Shoo sees himself as a “servant leader to the people and the
communities” who should “stand for justice and equity and make sure
that everybody’s human dignity is respected”.

The 8-13 March conference was hosted for the second time in Africa
under the theme “Moving in the Spirit: Called to Transforming
Discipleship,” where the spirit of Africa set the stage for the outcome
with a unique African perspective.

“We need to pull our efforts together to serve and lead the country.
As church leaders, we need to ‘walk the talk’, through self-reflection
and auto-critique to have moral authority,” he said.

Many of the 1,000 participants, led by the Holy Spirit, said they had
been enlightened on their pilgrimage to transform to a world of
justice and peace and a commitment to renewal in Christ.

Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)

The ecumenical conference was attended by more than 1,000
representatives from Protestant, Orthodox, Roman Catholic,
Evangelical, Pentecostal, and African-instituted churches.

Spirit of Africa
From “warshas,” or workshops, to the “sokoni,” or marketplace, the
event was wrapped in the spirit of African rhythms, music, and art.
Shoo was asked what he sees as unique in Tanzania.
“Tanzania is the cradle of humanity and has natural beauties, such as
Mount Kilimanjaro, national parks, lakes and rivers, which all refer to
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Interview met Carl Renardus
Ouderling in de Fortkerk

Centrale Kerkenraad

door Amanda van der Maas
“Je moet iets mee maken om te weten waar je het over hebt.”
Dit is het zesde 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. Deze keer is Carl Renardus aan
het woord, ouderling in de Fortkerk.
1.

Wie bent u en wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben pensionado en doe veel vrijwilligerswerk bij verschillende
organisaties. Zo werk ik onder andere voor het historisch archief
waar ik informatie digitaal beschikbaar maak en was ook vrijwilliger
bij Fundashon Sonrisa. Hiervoor heb ik gewerkt in de automatisering van de Isla. Ik heb daar alle planten (fabrieken) geautomatiseerd.

2.

Wanneer bent u ouderling geworden?
Zo’n anderhalf jaar geleden ben ik gevraagd voor dit ambt. Mijn
vader is hier ook ouderling geweest, maar ik zat in die periode zelf
in Nederland dus ik heb dat verder niet meegemaakt.

3.

Welke verwachting had u van het ambt?
Ik had er geen speciale verwachting van, ik heb een gesprek gehad met de dominee en hij heeft wat dingen toegelicht. Ik zit al geruime tijd in het vrijwilligerswerk en ik zie dit als aanvulling daarop.
Ik wist misschien niet precies hoe alles hier werkte maar breng wel
mijn ervaring mee die ik heb opgedaan als vrijwilliger bij andere organisaties.

4.
Heeft u een bijzondere taak binnen de groep van ouderlingen?
Ik help als ouderling tijdens de kerkdienst en daarnaast ben ik
kerkvoogd van de Fortkerk. De kerkvoogdij is een overkoepelend
orgaan van de verschillende wijkraden uit de drie kerken. We bekijken hier bijvoorbeeld wat we als kerken gezamenlijk kunnen oppakken of welke activiteiten we gezamenlijk kunnen doen.
5.
Kunt u een belangrijke gebeurtenis benoemen uit de periode dat u ouderling bent?
Een belangrijke gebeurtenis voor mij persoonlijk is het inzegenen
van een huwelijk. Dat ik hier als ouderling het bruidspaar mocht
toespreken en bij de dienst betrokken was.
6.
U bent ouderling in de Fortkerk, wat kenmerkt deze gemeente?
Dat vind ik lastig om te benoemen omdat ik hier nog niet heel
lang in de kerk kom.Ik leer de kerk en de gemeente wel steeds
meer kennen door mijn werk als ouderling hier. Ik ben uiteindelijk
via mijn vrouw en dochter hier naar de kerk gekomen. Mijn vrouw
is katholiek maar wilde belijdend lid worden bij de Emmakerk. We
hebbendestijds samen catechisatie gevolgd om meer te weten te
komen over hoe alles hier reilt en zeilt. Toen mijn dochter haar
zoon wilde laten dopen hebben wij nog gesprekken gehad met de
dominee van de Fortkerk en daarna hebben we samen hier belijdenis gedaan. Ik heb ook veel rondgekeken bij andere kerken of gemeenschappen. Van mijn moeder heb ik meegekregen dat het goed
is om de andere kant van een verhaal of situatie te bekijken, je ergens in te verdiepen, ook in andermans geloof. Je moet iets mee
maken om te weten waar je het over hebt.

Vervolg op pagina 16

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

523 9111
513 8909
520 3015
526 1566

maritza@janbeau.com
korabrivo@hotmail.com

461 5013
767 6920

jas.vegh@gmail.com

737 3070
516 4919
767 5748

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

Message from the Preses
Br. Ralph L. James
Ascension Day is the 40th day of Easter. It occurs 39 days after
Easter Sunday. It is a Christian holiday that commemorates Jesus
Christ's ascension into heaven according to Christian belief. Ascension
Day marks the 40th day after Jesus Christ's resurrection according to
Christian belief. This year we will be celebrating Ascension Day on
Thursday May 10th, 2018
Ascension Day plays an important part in our lives as Protestants.
After Jesus rose from the dead, He "presented Himself alive" to the
women near the tomb, to His disciples, and to more than 500 others
(1 Corinthians 15:6). In the days following His resurrection, Jesus
taught His disciples about the Kingdom of God.
Forty days after the resurrection, Jesus and His disciples went to
Mount Olivet, near Jerusalem. There, Jesus promised His followers
that they would soon receive the Holy Spirit, and He instructed them
to remain in Jerusalem until the Spirit had come. Then Jesus blessed
them, and as He gave the blessing, He began to ascend into heaven.
The account of Jesus' ascension is found in Luke 24:50-51 and in Acts
1:9-11.
It is plain from Scripture that Jesus' ascension was a literal, bodily
return to heaven. He rose from the ground gradually and visibly,
observed by many onlookers. As the disciples strained to catch a last
glimpse of Jesus, a cloud hid Him from their view, and two angels
appeared and promised Christ's return "in just the same way that you
have watched Him go" (Acts 1:11).

The Ascension of Jesus Christ is meaningful for several reasons:
1) It signaled the end of His earthly ministry. God the Father had
lovingly sent His Son into the world at Bethlehem, and now the Son
was returning to the Father. The period of human limitation was at an
end;
2) It signified success in His earthly work. All that He had come to do,
He had accomplished;

Continued on page 14
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Continued from page13
3) It marked the return of His heavenly glory. Jesus' glory had been
veiled during His stay on earth, with one brief exception at the
Transfiguration (Matthew 17:1-9).
4) It symbolized His exaltation by the Father. The One with whom the
Father is well pleased) was received up in honor and given a name
above all names (Philippians 2:9).

Stille Week. Rechtsboven zie je de intocht in Jeruzalem, gevolgd door
het Laatste Avondmaal, het bidden in Getsemané, de kruisiging en opstanding, Hemelvaart en helemaal bovenaan Pinksteren.
Na de opstanding is Jezus veertig dagen op aarde gebleven, toen vertrok Hij naar de hemel.
Toen nam Jezus de leerlingen mee de stad uit, tot bij het dorp Betanië. Hij
stak zijn armen uit en zegende hen. En terwijl hij dat deed, ging Hij weg.
God haalde hem naar de hemel. (Lucas 24:50-51).

5) It allowed Him to prepare a place for us (John 14:2).
6) It indicated the beginning of His new work as High Priest (Hebrews
4:14-16) and Mediator of the New Covenant (Hebrews 9:15).
7) It set the pattern for His return. When Jesus comes to set up the
Kingdom, He will return just as He left-literally, bodily, and visibly in
the clouds.
Currently, the Lord Jesus is in Heaven. The Scriptures frequently
picture Him at the right hand of the Father-a position of honor and
authority (Hebrews 8:1). Christ is the Head of the Church, the giver of
spiritual gifts (Ephesians 4:7-8), and the One who fills all in all.

Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee
engelen bij hen. Ze hadden witte kleren aan. Ze zeiden: ‘Mannen uit Galilea,
jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan,
maar Hij zal terugkomen op de wolken.’ (Handelingen 1:10-11).
Het is niet zo gek dat je na een afscheid blijft kijken naar waar die persoon is heen gegaan. Als je voor langere tijd afscheid neemt van iemand
die vertrekt, dan kijk je misschien wel totdat je het vliegtuig helemaal
niet meer ziet. Toch moet je daarna weer verder. Je leven gaat door. Je
gaat door met de herinneringen die je aan iemand hebt, en die kun je
ook bewaren en doorvertellen. Dat is de opdracht die de leerlingen
krijgen. Het grote verhaal van Pasen vertellen aan anderen. Vertellen
over Jezus en zijn overwinning op het donker en de dood. Vertellen
over de woorden en wonderen die Jezus op aarde heeft gedaan. Vertellen over de liefde die Jezus had voor God en mensen. Vol vuur en
vlam vertellen, zodat andere mensen ook in Jezus willen geloven en
willen doen wat Hij zei en deed.
‘Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna moeten
jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en
overal op aarde.’ (Handelingen 1:8).
En dat vieren we met Pinksteren, dat de Geest die begeesterd, die ons
spirit geeft, inspiratie en kracht in ons komt wonen. Zo worden wij net
als de leerlingen getuigen van Jezus, zo worden wij zijn handen en voeten op deze aarde, een plaatje van God.

As we celebrate Ascension Day let us remain mindful that in all that we
do, including reaching out to our fellow Brothers and Sisters in Christ
to bring them the good news of the second coming of Christ, we
should be lead by the Holy Spirit Who lives within us. In closing I
would like to wish everyone a most pleasant month of May. May you
and your love ones continue to experience the presence of and be
guided by the Holy Spirit in your daily life. Be good and Be Blessed.
Bro. Ralph L. James

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

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

Ludmilla Sampson

tel: 527 9173

lsampson5719@gmail.com

Iliana Schotborgh

tel: 518 7364

Iliana.schotborgh@gmail.com

To be continued…
Paasverhaalkrans
We hebben gewaakt en gewacht
op het licht tijdens de Paaswake,
we hebben het Paasfeest gevierd,
maar nu pas sluiten we de Paasperiode echt af, met Hemelvaart en
Pinksteren. De Paasverhaalkrans
vertelt het Paasverhaal vanaf de

Een plaatje van God
Ja, het staat in de Bijbel geschreven,
dat God liefde is enzovoort.
Zo heb ik het gehoord
en het is me bijgebleven.
De woorden staan wel in de Bijbel geschreven;
er zijn alleen geen plaatjes bij.
Maar de plaatjes, dat zijn wij,
al klinkt dat overdreven.
Alle illustratie van wat staat geschreven,
als schets van het beloofde land,
als een foto in Gods krant:
Heb lief, heel je leven.
Van de jeugdraad
In de nacht van 31 maart op 1 april hebben we met 15 jongeren gewaakt in de Emmakerk. Het was een indrukwekkende en
mooie ervaring om samen met elkaar heel de nacht op te blijven en met elkaar het paasverhaal te beleven. We hebben stil
gestaan bij Jezus’ afscheidswoorden die Hij sprak tijdens het
Laatste Avondmaal. We hebben ons verdiept in het thema
Verraad, hoe het voelt, en ons afgevraagd of je zelf een vriend
zou kunnen verraden, tijdens een Paas-experience-spel. Jezus’
verlatenheid werd invoelbaar door de film The Passion of the
Christ die de laatste 12 uur van Jezus’ leven op aarde vertelt.
En wachten deden we middels dromen over de toekomst,
waar we een visionboard over hebben gemaakt. Toen het licht
werd, hebben we de paaskaars aangestoken en met elkaar ontbeten. Het was fijn en het was mooi, dank aan allen die hebben
meegewerkt!
Op zaterdag 5 mei organiseert de jeugdraad weer een film-

Mei 2018 VPG NIEUWS
avond. We zullen kijken naar de film: Heaven is for real, een
thema dat mooi aansluit bij Hemelvaart. De film gaat over een
jongen die een bijna-dood-ervaring heeft meegemaakt en in de
hemel is geweest. Alle jongeren van 12 jaar en ouder zijn welkom om 19:00 uur, bij ds. Marielle thuis, om samen naar deze
mooie film te kijken. Je kunt je opgeven bij tante Farida, tante
Milla, Iliana en bij mij.
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De snack maak je van lagen blauwe jello en
slagroom tussendoor, in een plastic
doorzichtige cup. Maak de jello (te koop bij
Centrum supermarket of Mangusa)

Hartelijke groet,
Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

Jeugdhoek
Deze maand vieren we Hemelvaart en Pinksteren. Om in de stemming
te komen enkele ideeën die je (met je kind) kunt doen: een puzzel, een
kleurplaat, een wolkenbekerknutsel en een hemelvaartsnack. Veel
plezier!

volgens de verpakking (gebruik eventueel blauwe kleurstof) en laat
enkele uren opstijven in de koelkast. Maak dan laagjes met slagroom in
een plastic cup. Steek er een saté-prikker in waarop je een tekening of
afbeelding (van internet) van Jezus hebt geplakt.

Neem een blauwe cup en beplak die met watten. Prik een gaatje in de
cup en doe daar een touwtje aan, maak een knoopje en lusje in het
touwtje zodat je het kunt ophangen. Aan de andere kant van het
touwtje kun je een afbeelding van Jezus hangen, die je zelf hebt
getekend of van internet hebt gehaald. Je kunt ook een wolk tekenen
met daarin een Bijbeltekst over hemelvaart.
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In memoriam
Philippus Pieter Meerburg
Op 4 april j.l. overleed in Heerlen (Nederland) ds. Philippus Pieter
Meerburg. Hij werd 97 jaar. Ds. Meerburg werd op 23 augustus 1920
geboren in Terwinselen (Nederland). Hij volgde de theologische studie
aan de Rijksuniversiteit in Groningen. In 1943 werd hij hulppredikant in
de hervormde gemeente van Drachten. In 1945 behaalde hij zijn kandidaatsexamen. In datzelfde jaar werd hij predikant in de hervormde gemeente van Nieuw-Beerta. Hier stond hij twee jaar. In 1947 werd hij
predikant van de hervormde gemeente van Maasbracht. Van 1953 tot
1955 was hij legerpredikant. Na deze periode kwam hij naar Curaçao,
waar hij van 1956 tot 1967 de VPG diende. Zijn standplaats was de
Fortkerk. Hierna was hij werkzaam in het onderwijs. In 1964 promoveerde hij tot doctor in de theologie op het koptische Thomasevangelie (De structuur van het koptische evangelie naar Thomas, bij prof. dr.
J.N. Sevenster, Universiteit van Amsterdam).
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Waar wordt u blij van buiten het ambt om?
Ik hou ervan om boeken te lezen waar je wat van leert en ik geniet van de sociale contacten die ik heb. Ik leer ook nog steeds heel
veel van de organisaties waar ik vrijwilligerswerk voor doe. Ik leer
hier nieuwe mensen kennen en kan zodoende ook mijn kennis weer
delen en uitbreiden.

De uitvaartdienst vond plaats op 9 april j.l. in de St. Janskerk in Maastricht.
We condoleren de familie van harte met dit verlies. God zij hen nabij
en trooste hen.
Bronnen: www.dominees.nl
Reformatorisch Dagblad
H.V.

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

VoorElkaar
Advertentierubriek
Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...
Kom naar...
Ik kan...

vpgnews@gmail.com
Appartementenverhuur voor uw familie.
Wij verhuren bij onze woning appartementen 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

Wie kan
mij helpen?

Ik zoek ...

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

Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed
enz. over? De diakonie kent
mensen die dit goed kunnen
gebruiken. Telnr 510 4753

Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met
Elkaar.
Deze aanbieding is weer gestart ! Op een zaterdagochtend
komen we bijeen: samen ‘zitten’
- wie weet ‘ontdekken’ van iets
waarvan je je niet zo bewust
bent. Het uitwisselen van gedachten; stilte-momenten; oefening ‘volledige ontspanning’. Op
papier of op een andere door u /
jou zelfgekozen wijze uitdrukking
geven aan je ervaring.
Tijd: 8.30 – 11.30 uur. Enkele
mensen hebben zich al aangemeld; er is nog genoeg ruimte
voor nieuwe deelnemers!
De exacte datum wordt gekozen
n.a.v. de voorkeursdatum van de
deelnemers. De bijdrage voor
wijkfonds van de Fortkerk

is pp F 25,-Voor opgave en meer informatie:
Maria Muller,
tel.: 737 8323 / 513 9631
e-mail:
mariamullerdidi@gmail.com

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

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.

