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Geloven met plezier
Geloof, dat draag je met je mee. Je haalt er kracht
en hoop uit en je vertrouwt erop dat God je helpt,
dat het goed komt. Dat vertrouwen wil je ook
graag aan je kinderen meegeven. Dat er een God is
die van je kinderen houdt en die met hen meegaat.
Over God praten kan soms best lastig zijn, want
hoe vertel je over een kracht die je niet ziet, maar
die je wel ervaart? In dit artikel wil ik u een paar
ideeën meegeven die kunnen helpen om God ter
sprake te brengen.
Geloofsopvoeding
Geloven begint allereerst thuis. Natuurlijk is er de
kerk en de school en de catechisatie, maar geloofsopvoeding gebeurt ook in de dagelijkse omgang: de
aandacht waarmee je voor je kind zorgt, de keuzes
die je maakt, de wijze waarop je met elkaar en met
anderen omgaat. Praten over het geloof is een
mooie opstap om met je kind over gevoelige onderwerpen te praten. Angst, verdriet, ruzie, ze krijgen een plek in een gesprekje na het lezen uit de
Bijbel, in een gebed, of bij de viertafel, waarover
straks meer.
De eerste stap om samen met je kinderen over
geloof na te denken en bespreekbaar te maken is
dat je nadenkt over wat jij waardevol vindt in je
geloof. Wat helpt jou? Waar put je hoop uit? Wat
geeft je moed en vertrouwen? Zo leef je je kinderen het geloof voor en kun je ze helpen zich dat
ook eigen te maken. Dagelijkse ontmoetingen, de
vragen waarmee je kinderen komen, zijn goed te
verbinden aan geloof. Enkele van die ‘dagelijks leven’-momenten wil ik u aanreiken. Het zijn praktische ideeën die je samen met je kind kunt uitvoeren. Zo ben je samen op ontdekkingstocht, op zoek
naar elkaar en naar God.
Kinderbijbels
Kinderbijbels zijn een mooi begin om kennis te maken met de Bijbelse verhalen. Door samen de verhalen uit de Bijbel te lezen, krijg je zicht op wie
God is en hoe je hem kunt herkennen in je leven. In
de Bijbel staat ook wat Jezus ons leerde, waarom
we gedoopt zijn en waarom we het avondmaal vieren. Door samen uit de Bijbel te lezen en erover

door te praten met elkaar, laat je je kinderen zoeken
naar de betekenis van het verhaal voor hun eigen
leven. Net als bij andere opvoedkwesties, reik jij ook
hier als ouder jouw antwoorden aan. Je kunt je kind
vertellen wat de Bijbel, het geloof en de doop voor
jou betekent.
Je kunt een Bijbelverhaal voorlezen, maar het is ook
leuk om je kind zelf het verhaal te laten vertellen.
Voor kleine kinderen die nog niet kunnen lezen, zijn
er prentenbijbels. Aan de hand van de plaatjes kunnen zij hun verhaal vertellen. Begin met een open
vraag: ‘Wat zie je hier?’
Er zijn verschillende kinderbijbels in omloop. Voor
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het lezen kun je er even over doorpraten of een gebed uitspreken. Kies
ook een vast moment in de week waarop je de tekst verandert, bijvoorbeeld de zondagavond, dan wordt het een gewoonte waar kinderen naar uit kijken en waarbij ze ook kunnen helpen met het opbouwen van de kijktafel. Je kunt knutsels en tekeningen van je kinderen bij
de kijktafel leggen. Het gaat er niet om dat het er flitsend uitziet. Het
gaat erom dat Gods Woord zichtbaar wordt op de manier dat het
jouw kinderen aanspreekt. Zo komt het via hun ogen in hun hart. Als je
googelt op Kijktafels en afbeeldingen zie je veel voorbeelden. Johanna
Looijen – de Rijke heeft er een boekje over geschreven. Het heet: ‘In
het oog, in het hart’.
Viertafel
Misschien vind
je het moeilijk
om
iedere
week een tekst
te bedenken en
een
nieuwe
kijkt afel
te
maken. In dat
geval kun je
ook heel goed
een
viertafel
maken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een schaal, een plank of een
klein tafeltje. Je kunt er van alles opzetten wat betekenis heeft voor
jullie. Dingen die je gevonden hebt, een kaart die je kreeg, foto’s van
mensen waarvan je houdt, juist ook diegene die zijn overleden, kaarsen,
een kruisje, bloemen, knutselwerkjes, een schelp of een steen die je op
vakantie vond. Je kunt er een Bijbeltekst of een gebedskaartje bij leggen. Je kunt ook een wekelijks viermoment bij het viertafeltje houden.
Het hoeft niet lang te duren. De kracht zit in continuïteit en gezamenlijke rust en aandacht. Zo’n moment kan er zo uitzien: aansteken van een
lichtje, kort gebed, een Bijbelverhaal, een liedje of versje dat bij het Bijbelverhaal past, een afsluitend gebed.
Feest en ritueel
De christelijke feesten
lenen zich heel goed
voor het maken van
een vier- of Bijbelse
kijktafel. Feest vieren
doe je met al je zintuigen. Kleine kinderen
tot een jaar of 6 herkennen feesten vooral
aan de uiterlijke aspecten: de versieringen, de
liedjes die gezongen
worden, de sfeer. Pas later beginnen ze het inhoudelijk te begrijpen en
nog later vragen ze naar de diepere betekenis. De christelijke feesten
zijn volgens een vaste kalender ingedeeld.
Het is een ronde kalender, omdat je weet dat de feesten iedere keer
weer terugkomen. Dat geeft ritme en rust en overzicht en zo kun je
naar de feesten toeleven.
Naast de christelijke
feesten kunnen andere gebeurtenissen
worden aangegrepen om iets te
vieren: een zwemdiploma, een mooi
rapport, een verjaardag, of
een
belangrijk moment,
zoals naar een
nieuwe school gaan.
Met kinderen kun je

een feestkalender maken waar alle dagen op staan die voor jullie bijzonder zijn en het waard zijn om gevierd te worden. Je kunt een lijst
maken of een feestslinger waar alle mijlpalen en gebeurtenissen op
staan. De kinderen kunnen een tekening maken dat bij het feest past.
Bij feesten horen gebruiken en rituelen. Rituelen helpen ons om ons te
richten op God. rituelen versterken ook de verbondenheid met elkaar.
Je kunt met elkaar nieuwe rituelen bedenken, bijvoorbeeld: als we dit
vieren eten we altijd dat. Een mooi ritueel rondom een verjaardag is
om op de vooravond ervan met je kind terug te blikken op het afgelopen jaar: wat was fijn? Wat was er moeilijk en dan afsluiten met
een gebed om zegen voor het nieuwe levensjaar.
Op een vast moment met je kind bidden, bij de maaltijd of vlak voor
het slapengaan, is een krachtig ritueel. Vraag aan je kind waarvoor het
wil bidden, zodat het al zijn gevoelens kwijt kan omdat het zich veilig
voelt bij hou en bij God. Op internet kun je kindergebeden zoeken op:
http://tinyurl.com/kindergebeden
Verder lezen
Nu heeft u een paar handreikingen gekregen waarmee u thuis praktisch
aan de slag kunt gaan om geloof ter sprake te brengen. Ik hoop dat
een of meerdere vormen u en uw kinderen aanspreekt zodat jullie
samen met plezier geloven in God vorm kunt geven. Meer informatie
over kinderbijbels en kijktafels, is te vinden op de websites:
www.kinderbijbels.nl en www.kijktafek.nl
Hartelijke groet,
Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

Redactioneel
Ons blad is weer rijk aan inhoud. Naast de gebruikelijke roosters en
wijkberichten vindt u het hoofdartikel. Het is afkomstig van ds. Mariëlle
Berends en heeft als titel “Geloven met plezier”. De meditatie is van
mijn hand. Het gaat over de liederen van bevrijding van Mozes en
Mirjam (Ex. 15). Ze dichtten deze liederen na de wonderbaarlijke
doortocht van het volk Israël door de Schelfzee. God is een bevrijdend
God. Verder zijn er drie artikelen van de persdienst van de
Wereldraad van Kerken. Een gaat over de viering van het 70-jarig
jubileum van deze Raad in de Nieuwe Kerk in Amsterdam in augustus.
Vanuit de V.P.G. was br. Darronel James aanwezig. Het andere artikel
gaat over een conferentie van oecumenische leiders uit Latijns-Amerika
en de Cariben. Deze werd gehouden in Buenos Aires (Argentinië).
Daar was rev. Leander Warren aanwezig. Het derde is een persbericht
van de WRvK over de situatie in Nicaragua. Zo proberen we als V.P.G.
midden in de wereld te staan en het perspectief op het wereldwijde
gebeuren open te houden. Tenslotte is er nog een persbericht over de
bijeenkomst van CANACOM op ons eiland. Dit is in verschillende
kranten verschenen. Als u dit leest is de conferentie al voorbij maar
het is goed om van dit bericht kennis te nemen.
Ik wens u veel leesplezier.
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:

Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes
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Adreswijzigingen of vertrek kunnen
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Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curacao.com
VPG News-Nieuws is gratis, maar
giften worden zeer op prijs gesteld. U
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t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. ‘Donatie
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Job / Job / Job
Job / Job / Job
Psalmen / Salmonan / Psalms
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Markus / Marko / Mark
1 Timotheus / 1 Timoteo / 1 Timothy
Job / Job / Job
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Psalmen / Salmonan / Psalms
Markus / Marko / Mark
Hosea / Hosé / Hosea
Hosea / Hosé / Hosea
Hosea / Hosé / Hosea
Hosea / Hosé / Hosea
Jesaja / Isaías / Isaias
2 Timotheus / 2 Timoteo / 2 Timothy
Job / Job / Job
Job / Job / Job
Job / Job / Job
Job / Job / Job
Job / Job / Job
Job / Job / Job
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Judas / Hudas / Jude
Markus / Marko / Mark
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Johannes / Huan / John

1:1-22
2:1-3:1
6:1-12
1:1-14
2:1-18
3:1-14
10:1-16
6:6-21
23:1-17
3:15-4:13
90:1-17
10:17-34
1:1-2:1
2:14-23
11:1-11
14:1-9
35:1-10
4:9-22
38:1-18
38:19-38
38:39-39:12
39:13-40:2
40:3-24
42:1-17
5:11-6:12
6:13-7:14
7:15-8:13
1-25
10:46-52
9:1-15
8:31-47
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Arco Cavent

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.
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Johannes / Huan / John
Jesaja / Isaías / Isaias
Markus / Marko / Mark
Ruth / Ruth / Ruth
Ruth / Ruth / Ruth
Ruth / Ruth / Ruth
Ruth / Ruth / Ruth
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Psalmen / Salmonan / Psalms
Markus / Marko / Mark
Jesaja / Isaías / Isaias
1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel
1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel
Psalmen / Salmonan / Psalms
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Markus / Marko / Mark

11:17-44
25:1-1
12:28-37a
1:1-22
2:1-23
3:1-18
4:1-22
9:16-10:10
127:1-129:8
12:37b-13:2
26:1-19
1:1-11
1:12-28
16:1-11
10:11-25
10:26-11:12
13:3-23
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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
07-10
14-10
21-10
28-10
31-10

Rev. L. Warren (HC)
LP Sis. Y. Isidora-Gumbs
Men’s Fellowship
Sis. M. van der Bunt-George
rev. L. Warren + ds. M. Berends
Reformatiion Service 19.00u
04-11 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
07-10 ds. L.P.J. van Bruggen
14-10 ds. L.P.J. van Bruggen Afscheidsdienst
ds. Van Bruggen 17.00 uur
21-10 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
28-10 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
31-10 rev. L. Warren + ds. M. Berends
Reformatiedienst 19.00u
04-11 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.

07-10
14-10
21-10
26-10
28-10
31-10

ds. H. Végh (HA)
br. Hanco de Lijster
ds. Jan Jonkman, Em.
br. Hanco de Lijster, Zangdienst 19.30u
lp. Zr. Yvonne Isidora-Gumbs
rev. L. Warren + ds. M. Berends 19.00u
Reformatiedienst in de Fortkerk
04-11 ds. H. Végh, GSK-dienst met de
Marnixschool

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
06-10
13-10
20-10
27-10
03-11

br. Hanco de Lijster

ds. Mariëlle Berends
ds. Hans Végh
br. D’arcy Lopes
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?
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Meditatie
“Liederen van bevrijding”
Ds. Hans Végh
Meditatie over Ex. 15:1-21
Toen de tweede wereldoorlog afgelopen was, was iedereen blij. De
vijand was verslagen. Er was een einde gekomen aan onderdrukking en
geweld. Op straat vierde men feest. Men kon weer vooruit kijken. Men
kon weer gaan bouwen aan een nieuwe toekomst.
Op ons eiland woedde deze oorlog niet zoals in Europa, maar toch
was iedereen blij, dat de oorlog voorbij was.
Dat gold ook voor het volk Israël. Het leefde in slavernij in Egypte. Het
moest hard werken voor de farao en het werd onderdrukt. Die
onderdrukking werd steeds heviger. Het volk klaagde zijn nood bij
God. En God luisterde naar de klaagzangen van het volk. Hij greep in.
Soms denken we: God hoort mijn gebed niet. Hij ziet mijn nood niet.
Hij is doof voor mijn klachten. Mijn lijden duurt voort. Maar Gods
planning is anders dan de onze. Het kan soms een tijd duren vóór wij
iets van Hem merken. Hij hoort ons gebed wel, maar Hij reageert daar
op op zijn tijd. En soms geeft Hij ons iets anders dan we gevraagd
hebben. Hij weet beter wat goed voor ons is dan wij zelf. Hij overziet
ons leven en kan verder kijken dan wij. Hij ziet ons leven in een heel
ander perspectief. Daarom kan het zijn, dat we denken: Hij hoort me
niet.
Hij hoorde wel de gebeden van de Israëlieten en Hij greep in. Het volk
Israël werd bevrijd uit de slavernij. We lezen dat in de
bevrijdingsliederen van Mozes en Mirjam in Exodus 15.
Eerst lezen we het lied van Mozes. Het is een vrij lang lied. Mozes
vestigt de aandacht op de paarden en de ruiters van de Egyptenaren.
Egypte was toen een wereldmacht met een sterk leger. Wie zou het
leger van de Egyptenaren kunnen tegenhouden? Maar de farao had niet
gerekend met de God van Israël. Die bleek toch sterker te zijn. Hij
wierp de Egyptische paarden en ruiters in zee. Het machtige leger van
de farao verdronk in de Schelfzee, terwijl het het volk Israël
achtervolgde. Het wilde hen terugbrengen naar Egypte en weer aan het
werk zetten. Het wilde de slavernij herstellen.
Het volk Israël moet angstige momenten hebben beleefd, daar aan de
oever van de Schelfzede. Vóór hen was de zee, achter hen het
Egyptische leger. Ze zaten als ratten in de val. Wat nu? Ze stonden
doodsangsten uit. Dat begrijpt u. En waar was God? Zou Hij een weg
openen? Menselijkerwijs gesproken waren ze verloren, maar God wees
een uitweg, op een wonderbaarlijke wijze. Hij spleet de zee, zodat het
volk daar droogvoets doorgeen kon gaan.
Ja, soms voelen we ons tussen twee vuren. Hoe komen we uit de
impasse? Hoe wordt het gevaar afgewend? We zien geen weg. We
bidden tot God om een uitweg. En dan mogen we het meemaken, dat
Hij ons een uitweg laat zien, hoe die ook loopt. Dat is het geweldige
van God. Op onverwachte momenten is Hij er. “De Heer is mijn
beschermer, de Heer kwam mij te hulp”, zingt Mozes. Hij ervaart God
als een bevrijdend God. Hij ervaart zijn ontzagwekkende kracht. Hij
ziet zijn majesteit.
Hij ziet ook iets van Gods toorn, dat is zijn heilige woede. Zijn volk
wordt bedreigd, maar Hij verteert de vijanden als stro. Mozes spreekt
op een mensvormige wijze over God. Hij spreekt over de adem van
Gods neus, die het water van de Schelfzee omhoog stuwt.
Het Egyptische leger dacht: we kunnen dit volk gemakkelijk weer
terughalen. Het is een weerloos volk, het valt ons als een rijke buit in
de schoot. Ze wilden hun wraaklust al bevredigen. Maar niets was
minder waar. Hun snode plannen konden niet doorgaan.
En weer spreekt Mozes op een mensvormige wijze over God. Hij
spreekt over Gods adem, die waait en de zee bedekt. Daartegen was
dat machtige Egyptische leger niet bestand. Het zonk weg in de zee.
De God van Israël is een uniek God. Hij is ontzagwekkend en heilig, Hij
dwingt eerbied af.
De volken van rondom hoorden over zijn machtige daden en ze
huiverden.
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Later heeft Mirjam, Mozes’ zuster, ook een bevrijdingslied gezongen.
Ook zij bezong Gods grote daden van bevrijding aan zijn volk. Mirjam
begeleidde haar lied met de tamboerijn. En de vrouwen volgden haar,
al dansend en al spelend op hun eigen tamboerijn. Het moet een
indrukwekkend gezicht zijn geweest.
Ja, zo mogen wij Gods daden van bevrijding bezingen in ons lied en
gebed.
Eeuwen later zou God zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde
zenden om de wereld te bevrijden van de slavernij van de zonde. Hij
zou komen om de macht van de satan, de vorst van de duisternis, te
breken. Geen onderdrukking meer, maar bevrijding!
Zo mogen wij God ervaren. Om zijn bevrijding mogen we bidden.
Voor zijn bevrijding mogen we danken. Die bevrijding mogen wij aan
anderen doorgeven, in onze woorden en daden.

Pilgrims gather from far and wide
to celebrate 70 years of WCC

23 August 2018
Hundreds of people gathered from across the world for an ecumenical
prayer service at the Nieuwe Kerk, a 15th-century church in
Amsterdam, to celebrate the 70th anniversary of the World Council of
Churches (WCC) at the very spot in which the organization was
founded.
Under the theme “Walking, Praying and Working Together,” the
service featured special music, greetings from the Council of Churches
in the Netherlands, and a procession of pilgrims from all over the
world. WCC general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit offered a
sermon, and Dr Agnes Abuom, moderator of the WCC Central
Committee, led the congregation in prayer.
A “Walk of Peace” through Amsterdam was also held beginning in the
Hoftuin of the Protestant Church in Amsterdam and ending at Dam
Square. During the week preceding the service, a Youth Pilgrimage
gathered Dutch as well as international youth for an ecumenical
experience.
Looking back - and forward
In his sermon, titled “The Love of Christ Compels Us,” Tveit looked
back on the first WCC assembly in 1948 in Amsterdam, reflecting on
the difficult questions the delegates were asking at the time.
“The assembly message from Amsterdam shows that the delegates
were bold in speaking to the reality of the world,” he said. “Their faith
was a hope, against the realities of many of their recent experiences.”
They believed together that God still loved the world, Tveit reflected.
“We give thanks for contributions the churches could make together
to peace,” he said. “They saw that they—themselves— were called to
be a sign of the fulfilment of God’s promise.”

Continued on page 8
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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
Sis. Margery Mathew-Barry

God created the church to be a family
The church not only helps you center on God, it also helps you
connect with other believers.
God did not put you here to live an isolated life. While you’re here on
Earth, God wants you to learn to love other people, and he wants you
to practice loving others in his family. The Bible says, “Christ makes us
one body and individuals who are connected to each other” (Romans
12:5 GW). There’s a connection once you become a child of God; you
become a brother or sister.
What is this body?
“The body we’re talking about is Christ’s body of chosen people. Each
of us finds our meaning and function as a part of his body. But as a
chopped-off finger or cut-off toe we wouldn’t amount to
much” (Romans 12:5 The Message).
Your spiritual life does not amount to anything if it’s disconnected
from the family of God. If I cut off my finger, it’s not only going to stop
growing, it’s also not going to live. It has to be connected to the body.
In the same way, we need each other in the body of Christ if we want
to grow spiritually and fulfill God’s purpose for our lives.
The California Department of Mental Health once did a study and
discovered that if you isolate yourself from others and don’t develop
close friendships like in a small group, you are three times more likely
to die an early death. You’re four times more likely to suffer emotional
burnout. You’re five times more likely to be clinically depressed. And
you’re 10 times more likely to be hospitalized for an emotional or
mental disorder. So for your own mental health, get in a small group!
Be a part of the family of God. Get connected.
“You are members of God’s very own family . . . and you belong in
God’s household with every other Christian” (Ephesians 2:19 TLB).
(article by Rick Warren author of among others The Purpose Driven
Life, used with permission)
Activities
On Sunday 9th Praise and Worship service was led by Bro. D’Arcy
Lopes. Theme of his sermon was “Let the Spirit lead. During
celebration time we had birthdays of Sis. Fifi Arrindell, 3 youngsters,
45th wedding anniversary of Bro. Ralph James and Sis. Lydia James and
birthday of Sis. Lydia James which was on September 7th and also Rev.
Warren celebrated his birthday on this day. They all came forward to
receive their blessings. At the end of the service there was cutting of
the cake by Rev. Warren and Sis. Audrey Warren.
th

VPCO held its commencement service on Sunday September 9 at
5.00 pm in the Ebenezer Church.

Rev. Mariёlle Berends was in charge of this service. The attendance
was very good and extra chairs had to be put to accommodate more
people. The theme was “You are needed”.
The scripture reading was taken from Judges 6: 11 – 16 and Judges 7:
16 – 22.

It was a very good service. Sis. Maghalie van der Bunt- George,
director VPCO, thanked Rev. Berends and presented her a gift for her
service at VPCO which ended July 31st 2018.
On Sunday September 16th we had our Youth and Children service.
The theme was Soul and Bro. Nigel Radermacher Rog was in charge.
The scripture reading was taken from Jeremiah 6:16 – 21.
There was also infant baptism by Rev. Warren.
Jeremiah Lake was baptized.
The Ebenezer Women’s Group held their annual tree fundraising, this
year by the name of Tree of strength.
Did you know that the word strength or words derived from this is
mentioned 360 times in the Bible?
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As usual the auxiliaries of the church and the sister churches were
invited to participate with a song, poem or reading and were asked for
a monetary contribution. All members of the Women’s group were
involved in the program which was chaired by Sis. Audrey Warren who
did a fantastic job.
The Ebenezer Women’s Group thanked all for their participation and
contribution.
Some famous scripture verses on strength.
Phil. 4:13- I can do all things through Christ who strengthens me.
Isaiah 40:31- But those who wait on the Lord shall renew their
strength, they shall mount up with wings as eagles ;they shall run and
not be weary; and they shall walk and not faint.
Prov. 18:10 -The name of the Lord is a strong tower; the righteous run
to it, and are safe.
On Sunday September 30th. there will be a special service in
recognition of National protection Agencies. (Police, Prison, Customs
and Fire.)

Ebenezer Church Program October 2018
Wed. 3rd
Thu. 4th
Sun. 7th
Tue. 9th
Wed. 10th
Sun. 14th
Wed. 17th
Thu. 18th
Sun. 21st
Wed. 24th
Thu. 25th
Sun. 28th
Wed. 31st

Bible study & Prayer meeting
Soup Kitchen
Worship Service of holy Communion.
Church Board Meeting
Curacao Day
Worship service of Praise
Visit Sick & shut-in members & Bible study &
Prayer meeting.
Soup Kitchen
Worship Service of Praise led by
Men’s Fellowship(9.30am)
Sunday Schools Song Festival (5.00 pm.)
Visit Sick and Shut-in Members & Bible Study and
Prayer Meeting
Soup kitchen
Friendship Worship led by Sis. M.van der Bunt – George
UPC Joint Worship Service for Reformation
Day at Fortkerk (7.00p.m.)

November 2018
Thu. 1st
Soup kitchen
Frid. 2nd
Women’s Night of Praise
Worship Service of Holy Communion.
Sun. 4th

Margarita Elisah Hodge

Blessings for birthday and wedding aniversary

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

Computer courses for children & adults
Introduction to Smart phone for 60+
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:
Blessings for birthday and wedding aniversary
Two more pictures on page 11

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

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

461 5013
523 9851
738 1725
736 5391
524 6823
565 2334

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
Geen kopij ontvangen

70 years WCC continued from page 5
They knew that the need for reconciliation was urgent but difficult, he
continued. “They knew they were called to be peacemakers,” he said.
“They were convinced that overcoming the forces dividing humanity
and also threatening relationships within and among the churches
would require that they themselves had to be united in love.”
Opening hearts and doors
In a prayer, Abuom lamented the situation in much of the world today
yet expressed confidence in the ability of the WCC fellowship to unite
people in peace. “My eyes hurt when the creation you so love and
cherish is abused and misused,” she prayed. “I hear the cries of the
men and women; boys and girls in the slave markets, on the run from
violence; shouting: ‘Where is God?’“
She asked for forgiveness for our refusal to see strangers as our
neighbors. “Almighty God, help us to open our hearts and doors to
share your love with the poor materially, to speak truth in humility to
the poor rich; to be present with the elderly and lonely people,” she
prayed. “God our creator, hear our prayer and have mercy.”
Source: WCC Weekly (oikoumene.org)

Ecumenical officers from Latin
American and the Caribbean
gather in Argentina

churches in the region of Latin America and the Caribbean. It
is the first regional meeting of this kind, following the
dynamics of global meetings of the Ecumenical Officers
Network, which meets every two years at the WCC
headquarters in Geneva, Switzerland.
“The main purpose of this meeting is to enlarge and consolidate the
network of WCC ecumenical officers in Latin America and the
Caribbean, as WCC’s focus for this year is on these regions”, said Rev.
Dr Daniel Buda, WCC coordinator of church and ecumenical
relations.
Speaking on the program that includes praying together, sharing ideas,
and visiting local churches and communities, Buda said that “the spirit
of unity and fellowship is strong in this meeting and the organizing
team is confident that the goal of the meeting shall be reached”, he
added.
The core of the agenda comes from the WCC’s “Pilgrimage of Justice
and Peace” as the inspiration for learning, reflective study and
discussion on current developments in the ecumenical movement.
The Pilgrimage of Justice and Peace is a call to the ecumenical
movement which emerged from the WCC Busan assembly in late
2013. During the meeting, the group is devoting significant time to
exploring the pilgrimage and sharing experiences from their own home
churches.
The agenda also covers numerous themes that provide a focus in the
programme areas of the WCC, among them the 2018 regional focus of
the pilgrimage on Latin America and the Caribbean, the preparations
for the 11th Assembly of the WCC in 2021.
Source: WCC News (www.oikoumene.org)

Canacom News
PERSBERICHT
INTERNATIONALE
ZENDINGSORGANISATIE
VERGADERT OP CURAÇAO

Marcelo Schneider/WCC
19 September 2018
From 18-20 September, the World Council of Churches (WCC) is
hosting in Buenos Aires, Argentina, a regional meeting of some 30

people with responsibilities for ecumenical relations in several

Van 30 september tot 4 oktober a.s. vergadert de internationale
zendingsorganisatie CANACOM op Curaçao. Canacom staat voor
Caribbean and North America Council for Mission. Veertien kerken
uit elf landen in Noord-Amerika en het Caribische gebied zijn lid van
deze organisatie. CANACOM stelt zich ten doel de lidkerken te
helpen in de opdracht van Jezus uit te gaan naar alle volken en hen te
leren zich te houden aan alles wat Hij opgedragen heeft. CANACOM
probeert deze opdracht uit te voeren in een wereld van oorlog en
geweld, racisme, migratie, honger en armoede. De kerken van Noord
en Zuid staan elkaar bij in het verstaan en uitvoeren van deze
opdracht. Het thema van de conferentie is “Wat vraagt God van
ons?” (zie Micha 6:6-8).

Oktober 2018 VPG NIEUWS
De Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao is gastvrouw van
deze conferentie. Sinds 1997 is zij lid van CANACOM. Het is de
tweede keer dat de VPG gastvrouw is. CANACOM komt eens in de
twee jaar bij elkaar om te confereren over missie en doel van de
organisatie. Telkens is een van de lidkerken gastvrouw.
De conferentie wordt voorbereid door een plaatselijke werkgroep in
samenwerking met het hoofdbestuur dat zijn zetel heeft in Kingston
(Jamaica).
De laatste keer dat deze conferentie gehouden werd was in 2016 in
Paramaribo (Suriname). Er werden daar allerhande actuele thema’s
besproken, zoals de man-vrouw-verhouding, criminaliteit en
mensenhandel. Dit alles bezien in het licht van het evangelie dat
bevrijding van onderdrukking, recht en gerechtigheid verkondigt.
De openingsdienst van de conferentie zal plaatsvinden op zondag 30
september om 19.00 uur in de Fortkerk. Een ieder is hiervoor van
harte uitgenodigd.

Een druk bezochte openingsdienst vqn de conferentie
zondagavond 30 september 2018

Enkele deelnemers aan de conferentie in Paramaribo (2016)
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WCC releases message after visit
to Nicaragua in midst of
political crisis

A the Churches
31 August 2018
“We have sought to support dialogue as a means to resolve
differences, and to reaffirm and strengthen calls for justice,
peace and respect for diverse ways of thinking in
contemporary societies”, reads a message issued by the
members of an ecumenical delegation organized by the
World Council of Churches (WCC) that visited Nicaragua on
28-29 August.
The visit occurred in the framework of the WCC’s Pilgrimage of
Justice and Peace, with the objectives of offering pastoral
accompaniment to the churches in the present context of pain and
trauma suffered by many people, and in the midst of their efforts to
find solutions.
“Given what we have learned in these two days, we re-affirm the
Christian vocation to build peace in the midst of conflicts and social
tensions”, the delegation stressed.
The two-day agenda in Managua included meetings with WCC member
churches, representatives of several local evangelical churches, the
ACT (Action by Churches Together) Alliance national forum, the
Roman Catholic Bishops Conference, the Nicaraguan foreign ministry,
the president of the national assembly and representatives of the civil
society.
The message from the delegation also emphasises that the presence of
the churches in all parts of Nicaragua represents an opportunity and
capacity to respond to the Christian vocation for peace and justice.
Moreover, as the message says, “sister churches and church-related
organizations outside of Nicaragua convened through the WCC and
ACT Alliance are committed to working together to support the role
assumed by national churches in this process”.
Members of the delegation that visited Nicaragua on 28-29 August
were Rev. Douglas Leonard, WCC representative to the United
Nations in New York; Rev. Cora Antonio Matamoros, from the
Moravian Church in Nicaragua and member of the WCC executive
committee; Damaris Albuquerque, vice-moderator of the executive
committee of ACT Alliance and executive director of the Council of
Protestant Churches of Nicaragua (CEPAD); Dr Humberto Shikiya,
representative of ACT Alliance; Jim Hodgson, from the United Church
of Canada; and Sean Hawkey, from WCC communication.

Source: WCC Weekly (oikoumene.org)
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening MCB 25260903

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.itter)
Zr. F. Da Costa Gomez
(jeugd)
Zr. D. Schrader
(kerkvoogd)
Br. O. Mulder
(kerkvoogd)
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
Het seizoen is weer gestart en we zijn volop in actie. De gespreksgroepen
draaien weer, er zijn weer vergaderingen en activiteiten. De wijkkerkenraad
heeft het jaarprogramma vastgesteld. Dat hebt u kunnen lezen. Ook het beleidsplan is bijgesteld, na vijf jaar. Telkens moet je dingen aanpassen en actualiseren. Zo is het leven ook. De wereld staat niet stil maar draait door. Ook de
kerk staat niet stil maar gaat naar de toekomst. Ons geloof is een geloof van
licht en uitzicht, van overwinning en vrijheid, want Christus heeft overwonnen
in kruis en opstanding. Dat geloof belijden wij ’s zondags maar ook door de
week, in al onze activiteiten. De komende tijd zijn er de volgende activiteiten
in onze wijkgemeente:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen en wel van 19.00 tot 20.00 uur in de
consistorie. U bent welkom. Als u niet hardop wil bidden kunt u in stilte meebidden. We bidden voor jong en oud, arm en rijk, kerk en wereld, voor de
komst van Gods Koninkrijk.
Catechisatie.
Eens in de 14 dagen is er jongerencatechese. Deze wordt gehouden in de consistorie van 19.00 tot 20.00 uur op woensdagen. De data zijn: 3 en 17 oktober.
Elke dinsdag is er van 20.00 tot 21.00 uur belijdeniscatechisatie, eveneens in de
consistorie. We kunnen onze geloofskennis opfrissen of ons voorbereiden op
de openbare geloofsbelijdenis.
Gespreksgroep “Onder de boom”
Eens in de 14 dagen (in principe) is er een gespreksgroep “Onder de boom”.
We bespreken actuele onderwerpen of Bijbelgedeelten. Een dezer dagen zullen we spreken over de “brede en de smalle weg”. De data zijn: 4, 11, 18 en 25
oktober. We komen van 19.30 trot 21.00 uur bijeen in de consistorie.
Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen (in principe) is er Bijbelstudie. We gaan verder met de
bespreking van het Johannesevangelie. We bespreken de vaak lange redevoeringen van Jezus. De datum is: 1 november. We komen van 19.30 tot 21.00
uur bijeen in de consistorie.
Seniorenmorgen
Eens in de maand is er seniorenmorgen en wel van 9.30 tot 11.30 uur in de
consistorie. We beginnen met koffie en bijkletsen. Daarna zingen we een lied
en bidden we. Dan bespreken we een Bijbelgedeelte en we ontdekken hoe
actueel dat gedeelte is. Onze levenservaringen geven we aan elkaar door. Het
is altijd heel gezellig. Komt u ook? We komen weer bijeen op 8 oktober a.s.
Bij de diensten
Op 7 oktober a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. Brood en wijn
gaan rond om het kruisoffer van Christus te gedenken. Hij stierf voor ons.
Maar ook denken we aan en vieren we zijn opstanding. Daardoor kan Hij onze
Gastheer zijn.
Op 31 oktober a.s. is er om 19.00 uur de Reformatiedienst in de Fortkerk. We
herdenken dan dat Maarten Luther op 31 oktober 1517 de 95 stellingen aansloeg aan de deur van de Slotkapel in Wittenberg. Hij protesteerde tegen de
wantoestanden in de toenmalige kerk. Hij wilde terugkeren naar de bron: de
Bijbel. De Reformatie begon 501 jaar geleden. Rev. Leander Warren en ds.
Mariëlle Berends hopen in deze dienst voor te gaan.

Zangdienst
Op 26 oktober a.s. is er weer een zangdienst. We loven en prijzen God in onze
liederen. In het Engels heet het ook wel “praise” of “worship”. We beginnen
om 19.30 uur in onze Emmakerk. Liederen voor deze dienst kunt u opgeven
bij br. Hanco de Lijster.
De eredienst
De wijkkerkenraad heeft besloten een worshipteam op te richten dat de liederen in de kerkdienst zal ondersteunen (naast orgel of vleugel). Enthousiast zullen we met dit team vooral bekende liederen zingen om God zodoende de
hoogste eer toe te brengen. Als u een bekend lied gezongen wil hebben kunt u
het doorgeven aan mij.
Afscheid
Op 14 oktober a.s. hoopt ds. Van Bruggen afscheid te nemen van der Fortkerk
en de V.P.G. Hij gaat beginnen in een nieuwe gemeente: Westkapelle in Nederland. We danken hem voor zijn inzet in de V.P.G. gedurende de laatste
jaren en we wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe in hun nieuwe woonplaats.
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet
Christus maakt vrij
Jaren geleden kreeg een christen zakelijk met een jurist te maken.
Toen hij op het punt stond te vertrekken, aarzelde hij en zei tenslotte:
”Ik had u al vaker iets willen vragen maar tot nu toe heb ik dat niet
gedurfd”. De jurist vroeg verwonderd: ”Waarover gaat het dan wel? Ik
zou graag van u willen horen, waarom u geen christen bent.” bracht de
zakenman uit. Na enige aarzeling antwoordde de jurist: “Zegt de Bijbel
niet, dat geen dronkaard deel zal hebben aan het Koninkrijk van God?
U weet toch, dat dit mijn zwakke punt is?”
“Daar heb ik niet naar gevraagd”, antwoordde de ander, “Ik wou alleen
weten waarom u geen christen bent”.
“Hm”, overlegde de jurist, “ik kan me niet herinneren, dat ooit iemand
mij dit heeft gevraagd; en ik weet heel zeker, dat nog nooit iemand mij
heeft gezegd hoe je een christen wordt”. De zakenman pakte een
stoel, sloeg zijn Bijbel open en las daaruit enkele verzen voor. Daarna
zei hij eenvoudig: ”Nu willen wij bidden”. Ze gingen op de knieën en de
jurist begon als eerste: ”Here Jezus, U weet, dat ik een gebondene ben,
verslaafd aan de drank. Deze morgen heeft Uw dienstknecht mij de
weg naar God gewezen. Wil toch de macht van die gewoonte in mijn
leven breken…!”
Toen deze jurist later zijn getuigenis gaf, zei hij: ”Schrijf met grote
letters en laat iedereen het horen, dat God de macht van deze
gebondenheid onmiddellijk heeft gebroken.” Deze jurist was C.I.
Scofield, die later ook in NL de bekende Scofieldbijbels met
verklaringen uitgaf. Van het ene ogenblik op het andere, heeft hij de
vernieuwende en herstellende kracht van God ervaren. Hebt u die
kracht ook ervaren in uw leven?
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Bazaar
Op 1 september was het zover. Om 7.30u moesten we bij Emma zijn
en om 10 u startte de Bazaar. Op het terrein van de Emmakerk stond
er een supergrote tent van 9x9 m. Daaronder werd de Rommelmarkt
gehouden. Daarnaast een kleine tent voor de bar en nog eentje, voor
de boekenstand. In de Flamboyant was de eet-en soeptent. Masha
Danki voor de lekkere pan soep br Freddy en zr Leatha. Achter de
raampjes van de consistorie zat de kascommissie voor de verkoop van
de bonboekjes. Alles bij elkaar een gezellige zaterdag. Er waren ook
kroketten te koop; masha danki Point Snack! Masha Masha Danki aan
alle handen, die meegeholpen hebben bij het aanslepen, aannemen,
sorteren van de spullen; op de Bazaardag naar buiten brengen,
sorteren, verkopen. Zonder jullie hulp hadden wij het nooit
klaargespeeld. Alle werk was voor de Heer.
Doopdienst
Op zondag 2 september werd de doop bediend aan Dylan, zoontje van
Milton en Diandra Peiliker. Masha Pabien Milton, mama, papa en fam.
Bijbeluitreiking
Op zondag 16 september ontvingen Ruben, Rochelle en Aimee hun
eigen Bijbel. Dit is een gewoonte in de Emmakerk als de kinderen
overgaan naar het Voortgezet Onderwijs.

Uitreiking van de Bijbels door zr. Jet Baank

Op vrijdag 7 september hadden wij in de Emmakerk een lezing over
Dementie. Alzheimer is één van de vormen van Dementie. De avond
werd verzorgd door mevr Jet Thoonen, direkteur van Kas Hugenholtz
en mevr Shahaira Navarro, de maatschappelijk werkster. Er werd ook
een leerzame film vertoond.
Gemeentevergadering
Op zondag 16 september hadden we na de Dienst, koffie, thee en fris
onze jaarlijkse Gemeentevergadering. De opkomst was zoals ieder jaar,
dezelfde groep. We houden vol, want transparantie moet er wezen.
Ds.Hans Végh besprak het jaarprogramma van Emma, Farida sprak
over de activiteiten en over CANACOM; Denise en Olaf over de
financiën. Er was wel een foutje ingeslopen. Emma ontving de huur van
de Flamboyant en niet van de Pastorie, die huur ging naar de KV.
Op donderdag 20 september hadden wij i.p.v. de Gespreksgroep
“onder de boom” een programma van de WCC(Wereldraad v
Kerken). Onderwerp: Together towards Life-Mission and Evangelism in
changing Landscapes.

Tijdens de doopdienst van Dylan Peiliker

Jeugd
De eerste vakantie (tussenvakantie!) komt eraan. En al is het een
tussenrapport, het telt evengoed mee hoor. Een fijne vakantie
toegewenst; die heb je nodig om je best te doen naar het
Kerstrapport.
Ruggesteuntje; Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst,
oneindig groot.
Warme Groet vanuit de Kerkenraad; Jet Baank.

Family Jeremiah Lake of Ebenezer Church

VPCO Startdienst in de Ebenezer Church
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In Memoriam
Andre Philibert Morgenstond
Op 18 september j.l. is br. André Philibert Morgenstond overleden. Hij
was 90 jaar. Br. Morgenstond werd op 22 augustus 1928 geboren in
Cayenne (Frans Guyana). Hij is kort ziek geweest.
We hebben hem leren kennen als een vriendelijk en belangstellend
iemand. Hij praatte graag over zijn vroegere werk en over de politieke
toestand op het eiland. Hij had weleens zijn zorgen over de huidige
tijd.
Br. Morgenstond heeft jarenlang gewerkt bij de Shellraffinaderij. Hij
was altijd opgewekt. Hij stond klaar om je te helpen. Niets was hem
teveel. Hij was altijd actief.
Br. Morgenstond was een gelovig man maar hij beleefde zijn geloof
meer in zijn binnenkamer.
Toen ik hem bezocht op zijn sterfbed hebben we Psalm 121 gelezen en
gebeden. Psalm 121 is een pelgrimslied. Als de pelgrims naar Jeruzalem
gingen om God daar te aanbidden in de tempel en de grote feesten te
vieren, zongen ze hun liederen. Het waren liederen van vertrouwen en
blijdschap. Ze verwachtten hun hulp van de Heer die hemel en aarde
gemaakt heeft. Zo mogen ook wij onze hulp van Hem verwachten.
Op 25 september hebben we afscheid genomen in een rouwdienst in
het rouwcentrum van El Consolador te Brievengat. Daarin stond Ps.
121 centraal. Daarna hebben we definitief van hem afscheid genomen
in het crematorium van Crefona, eveneens in Brievengat.
God trooste zijn vrouw Millie en zijn kinderen Jeanine en Johan en
verdere familie.
Ds. Hans Végh.

In Memoriam
Brigitta Ferwerda Huijser-van Reenen
Op 26 augustus jl. is zr. Brigitta Ferwerda-Huijser van Reenen
overleden. Ze was 93 jaar.
Zr. Ferwerda werd op 19 oktober 1924 geboren in Dwingeloo
(Nederland).
We hebben zr. Ferwerda leren kennen als een sterke persoonlijkheid.
Ze was altijd oplossingsgericht. Ze leerde haar kinderen zelfstandig te
zijn. Je mocht van haar ook jezelf zijn.
Ze was ook wilskrachtig. In 1946 begon ze haar studie medicijnen. Ze
heeft die afgerond terwijl de omstandigheden niet altijd gemakkelijk
waren. Daarna werkte ze als medisch en chemisch analiste. Haar man
Jan leerde ze kennen in de collegebanken. Ze trouwden en gingen
samen naar Saba en later naar Curaçao. Haar man werd hier huisarts
en zij stond hem met raad en daad bij. De beiden waren een tweeeenheid. Ze miste haar man ook erg toen hij overleden was.
Zr. Ferwerda was zorgzaam; ze hielp mensen. De laatste jaren vóór
zijn overlijden heeft ze haar man verzorgd. Dat deed ze met veel liefde
en toewijding.
Zr. Ferwerda was zeer gelovig. Zeer regelmatig ging ze naar de kerk.
Ze dacht veel na over het geloof. “Zal God mij genadig zijn?”, vroeg ze
zich af. Een van de keren dat ik bij haar was, lazen we Psalm 103. Het is
juist in deze psalm dat Gods genade en barmhartigheid naar voren
komen. De dichter, David, prijst God vanwege zijn weldaden. Hij wil er
niet een vergeten.
Op 30 augustus jl. vond de crematie plaats. Een dag later werd er een
afscheidsdienst gehouden in de Fortkerk. We lazen ook hier een
gedeelte van Psalm 103.
God zij de kinderen Ank, Feiko, Tia, Mieke en Jan-Dirk, de
kleinkinderen en de achterkleinkinderen en de verdere familie,
vrienden en kennissen nabij. Hij trooste hen in hun verdriet.
Ds. Hans Végh.

In Memoriam
Hilda Leon
Op 24 augustus jl. overleed zr. Hilda Leon. Ze was 91 jaar.
Zr. Leon werd op 11 maart 1927 geboren hier op Curaçao.
Ze had een kleurrijk leven. Ze hield ook van het leven en was een
levensgenieter. Ze ging graag uit. Ze hield van dieren, inzonderheid van
honden en katten. Ze hield van sport en beoefende die zelf ook. Zo
deed ze aan hockey, korfbal en basketbal, zelfs tot op hoge leeftijd. Ze
hield ook van carnaval vieren. Ze deed daar zelf aan mee of keek er
naar. Ze was betrokken op de mensen in haar omgeving. Ze stuurde
mensen om haar heen een felicitatie in verband met hun verjaardag. Ze
hield van concerten. Ze hield van humor. Zo hebben we haar leren
kennen.
Zr. Leon volgde een opleiding boekhouding. Ze heeft daarna ook als
boekhoudster gewerkt in verschillende bedrijven, onder andere die van
haar vader. Dat deed ze tot ze met pensioen ging. De laatste jaren van
haar leven werd ze verpleegd in huize “Zorg en Hoop”.
Zr. Leon, ook wel Tanti genoemd, was hulpvaardig. Zo hielp ze de
kinderen vaak met het huiswerk en zorgde ze voor hen als een
moeder. Ze las hun sprookjes voor. Ze keek naar hun trainingen en
wedstrijden. Ze was voor de kinderen belangrijk, zo heb ik begrepen.
Ze had een groot hart.
Ikzelf heb haar ontmoet in huize “Zorg en Hoop”, waar ik de
bewoners elke maand iets vertelde over de Bijbel. Ik merkte dat ze
altijd met belangstelling luisterde. Ze sprak nooit over haar geloof. Ze
beleefde dit in de binnenkamer. Ze ging toen het nog kon naar de kerk
waar ze samen met de gemeente haar geloof beleefde. Elk jaar ging ze
naar de kerstnachtdienst op het Fortplein.
We namen op 29 augustus jl. afscheid van zr. Leon in een korte
rouwdienst die gehouden werd bij het rouwcentrum El Tributo in
Otrobanda. We lazen daar een gedeelte van Ps. 84. Dit is een
pelgrimslied. De dichter verlangt naar de tempel, om te zijn in
aanwezigheid van de Heer. In feite zijn alle gelovigen pelgrims. We zijn
op weg naar het hemelse Jeruzalem. En vanuit het Nieuwe Testament
mogen we weten dat Jezus Christus de weg daarheen heeft geopend
door zijn lijden en sterven. We mogen in Hem geloven als onze
Verlosser.
God trooste haar broer en zus, Sergio en Carmensita, nichten ,
achternichten en verdere familie.
Ds. Hans Végh.
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Centrale Kerkenraad
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Fortkerk: Maritza Bakhuis
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Boodschap van de Preses

Op 16 september j.l. werd in de Fortkerk de Openbare Belijdenis van
het Geloof gedaan door 6 gemeenteleden gevolgd door het Dopen van
4 kinderen. Tijdens deze gelegenheid sprak ondergetekende in mijn
hoedanigheid van Preses van de VPG de nieuwe lidmaten toe.
Hieronder volgt mijn toespraak.
Broeders en zusters, dames en heren, van mijn kant ook een hele
goede morgen. Het is altijd een groot genoegen voor ons om in de
Fortkerk te zijn waar wij als gezin bijna 40 jaar geleden onze entree
maakten in de VPG. Het is hier waar onze twee zonen de eerste
stappen deden in de zondagsschool. Graag zou ik Dominee Peter van
Bruggen van harte willen bedanken voor de uitnodiging om bij deze
gelegenheid enkele woorden te richten tot de nieuwe lidmaten van de
VPG. Het is al lang geen publiek geheim meer dat wij zowel op VPG
niveau alsook op wijkniveau de nodige uitdagingen moeten trotseren
als het gaat om nieuwe mensen enthusiast te maken om een bijdrage te
leveren aan het vele werk welke wij als Kerk moeten verzetten hier op
ons eiland. Dit doet me denken aan Lukas 10 waar Jezus zijn
discipelen oproept om te bidden voor arbeiders om de oogst binnen
te halen. Hij zei: “De oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid
daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst
binnen te halen.”
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deskundig beschouwt. Als de we de Bijbel openslaan komen we daarin
mensen tegen die door GOD niet ondanks maar juist met hun
zogenaamde menselijke beperkingen gebruikt werden. De bekende
Engelse Admiraal Lord Horatio Nelson leed aan zeeziekte. Toch koos
hij zeer bewust voor een beroep welke hem dagelijks juist in aanraking
bracht met datgene welke hem fysiek negatief beinvloedde. Overigens
is Lord Nelson bekend voor het verslaan van Napoleon Bonaparte.
Al het vorengaande in aanmerking nemend was het dan ook voor mij
een groot genoegen om op 29 augustus jongstleden tijdens de vijfde
gespreksavond ter voorbereiding op de zeer mooie Openbare
Belijdenis van eerder vanochtend kennis te mogen maken met Zr.
Christine, Zr. Demi, Br. Irvin, Zr. Tamara, Br. Ameer en Zr. Melinda.
Ik was zeer aangenaam verrast met de belangstelling van jullie allemaal
voor het VPG gebeuren. Dit bleek uit het groot aantal kritische maar
toch wel zeer constructieve vragen die door jullie gesteld werden.
Vele van deze vragen konden grotendeels teruggeleid worden tot de
vraag van welke toekomst jullie te wachten staat als lid van onze Kerk.
Desondanks hebben jullie allemaal stuk voor stuk bewust besloten om,
naast jullie andere werkzaamheden en verantwoordelijkheden, deze
weg in te slaan. Dit deden jullie in de in de volledige overtuiging dat
God jullie bij zal staan zowel waar het zal gaan om het gebruik maken
van jullie gaven alsook op het moment dat GOD jullie menselijke
beperkingen aan zal moeten vullen.
Wij zijn zeer blij dat jullie allemaal te kennen hebben gegeven jullie
gaven, kennis en capaciteiten beschikbaar te zullen stellen ten einde
niet alleen de wijk Fortkerk verder uit te bouwen, maar ook om de
VPG te helpen versterken met als doel God's Missie hier op
Curaçao te kunnen blijven uitvoeren. En dit alles samen met de vele
gemeenteleden die zich sinds kort of reeds lange tijd vrijwillig inzetten
voor het God’s werk in de wijk en op VPG niveau. Een woord van
dank gaat uit naar de vele mensen die zich in het verleden belangeloos
hebben ingezet voor deze gemeente in het bijzonder en de VPG in zijn
algemeenheid.
Namens de Centrale Kerkenraad van de VPG heet ik jullie allen als
nieuwe lidmaten van harte welkom in ons midden. Ik wil ook graag van
deze gelegenheid gebruik maken om een woord van waardering uit te
spreken richting Dominee van Bruggen voor de enthusiaste wijze
waarop hij jullie voorbereid heeft op deze voor jullie en voor ons allen
belangrijke dag. Via de voorzitter van de Wijkerkenraad, Zr. Martiza
Bakhuis, wil ik graag mijn felicitaties overbrengen aan de
Wijkkerkenraad van de Fortkerk met deze waardevolle uitbreiding van
de gemeente alsook de VPG.
Moge de Here GOD jullie allen en jullie naasten in overvloed zegenen.
Be Blessed.
Br. Ralph L. James

Interview met Barbara Strampel
Lid van de Diaconie
door Amanda van der Maas

Toespraak tot de nieuwe VPG Lidmaten
Een argument dat gebruikt wordt om zich niet in te zetten om een
bijdrage te leveren aan Kerkwerk is dat men zich niet voldoende

“Dat is waar we naar moeten streven, leven als Jezus”
Dit is het tiende interview van een serie interviews met ambtsdragers
uit de Emmakerk, Fortkerk en Ebenezer Church. Ouderlingen en
diakenen 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 Barbara
Strampel aan het woord, diaken in de Fortkerk.
Wie bent u en wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben Barbara Strampel en ik heb drie kinderen; Demi, Yannick en
Milan. Ik ben getrouwd met Arend en we hebben ons eigen mini
resort, Villa Topzicht Curaçao in Cas Grandi, waar we gasten
verwelkomen. We wonen hier nu zo’n twee jaar met veel plezier. We
genieten samen van de mooie plek waar we wonen, het uitzicht en het
zonnetje van Curaçao!
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Wanneer bent u diaken geworden?
Met Pasen 2017. Toen heb ik belijdenis gedaan en ben ik meteen
bevestigd als diaken. Dat was een hele bijzondere dienst voor mij. Ik
was van huis uit katholiek, Arend is protestant en in de hervormde
kerk voelde ik me ook thuis. Ik heb vroeger wel ook Het Vormsel
gedaan in de katholieke kerk, maar om het voor mijn gevoel toch
echter te maken heb ik alsnog belijdenis gedaan.
Welke verwachting had u van het ambt?
Toen wij in 2016 hier naar toe emigreerden hebben we de diakonie
zondag meegemaakt, en dat sprak me erg aan. Daar werd ook
uitgelegd wat het zo'n beetje inhield, diaken zijn. Dat had ik ook voor
ogen, bij mensen op bezoek en kijken of ze bijvoorbeeld een
voedselpakket of andere hulp nodig hebben.
Heeft u een bijzondere taak binnen de groep van diakenen?
Eigenlijk niet, ik heb geen voorzittersrol of zoiets. Ik ben gewoon
onderdeel van de groep diakenen. Ik doe veel bezoeken en de mensen
die we bezoeken komen via verschillende wegen bij ons binnen. Soms
via een politieagent maar ook via bijvoorbeeld facebook.
Kunt u een belangrijke gebeurtenis benoemen uit de periode
dat u diaken bent?
Wat me is opgevallen is dat men binnen en buiten de kerkenraad
moeite heeft elkaar te vergeven. Gedane zaken kunnen sommigen niet
achter zich laten. Wat mij betreft moet een ieder zich vaker afvragen;
"Wat zou Jezus doen?". Dit is iets negatiefs wat me is opgevallen, maar
uiteraard zijn er ook veel mooie voorbeelden van het werk van de
diaconie. We hebben een vrouw met dochter en kleinkind erg blij
kunnen maken met een andere koelkast, omdat die van haar stuk was
gegaan, dit zijn mooie momenten om mee te maken. Ik wens dat we als
kerkenraad een sterk fundament kunnen zijn voor de kerk en
gemeente en dat de gemeente met vragen en-/of opmerkingen naar
ons toe willen komen om dingen bespreekbaar te maken en-/of op te
lossen.
U bent diaken in de Fortkerk, wat kenmerkt deze gemeente?
De Fortkerk is een zeer warme en betrokken gemeente die zich
kenmerkt door veel toeristen in de dienst te hebben. We zijn
natuurlijk goed te vinden zo in het verlengde van de Pontjesbrug.
Waar wordt u blij van buiten het ambt om?
Ik lees graag en ik geniet erg van wat het eiland te bieden heeft. We
gaan graag naar het strand om daar ook te genieten van een frozen
cappuccino met caramel.

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

Nieuws van de jeugdpredikant
Op 9 september werd de jaarlijkse startviering van de VPCO in
Ebenezerchurch gevierd. Het was een mooie dienst, de kerk was
helemaal vol en we hebben mooie liederen gezongen. In deze dienst
heb ik afscheid genomen van de VPCO en heeft algemeen directeur
Maghalie van der Bunt mijn opvolger Peter Jansen geïntroduceerd. Het
verhaal van Gideon stond centraal in de dienst. Gideon die zichzelf
maar klein en onbeduidend vond, maar God zag hem helemaal niet zo.
God zag grootste dingen in hem. Wij zijn nooit te klein voor God om
volwaardig mee te tellen. Daarover gaat ook het hoofdartikel waarin ik
schrijf over geloofsopvoeding. Je kunt met jonge kinderen al heel goed
over het geloof praten. De meditatie die ik gehouden heb tijdens de
startviering over Gideon heb ik hier bijgevoegd.
De Jeugdraad is druk bezig met het organiseren van het weekend op
Ascension. Het komt nu steeds dichter bij: over drie weken is het al
zover: op zaterdag 13 en zondag 14 oktober zullen we met de
jongeren actief aan de slag gaan met het thema: Zorg voor de
schepping. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en lekker eten
met elkaar. Alle jongeren van 12 jaar en ouder zijn van harte welkom.
We verzamelen op zaterdag om half 8 in de ochtend bij Ebenezrchurch
en we zullen tussen 2 en 3 uur op zondagmiddag weer vertrekken
vanaf Ascension. Je kunt je opgeven bij tante Milla, tante Farida, bij
Iliana en bij mij.
Hartelijke groet,
Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

Meditatie: Jij bent nodig
Startdienst VPCO 9 september 2018
Ebenezer Church 17.00 uur

“Jij bent nodig!”
Zei God tegen mij.
Ik schrok me een hoedje!
Hoe kan God mij nu nodig hebben?
Ik ben niet groot, niet belangrijk, en nog heel erg jong.
Maar… sterk ben ik wel, dat is waar en ik houd ook wel van een
robbertje vechten.
“Gideon, Gideon, leer ons nu eens die houdgreep!”
“Gideon, hoe doe je dat toch? Hoe kom jij zo sterk?”

Barbara Strampel

Dat zeggen mijn vrienden tegen mij.
Ik leer ze een paar van de gevechtstechnieken die mijn opa Abiëzer mij
heeft geleerd.
Opa Abiëzer was sterk en dapper, hij was mijn held!
Zo erg! hij leeft niet meer.
De Midjanieten hebben hem vermoord.
De Midjanieten houden ons nog steeds in de houdgreep.
Wij zijn niet vrij! We zijn bang!
We klampen ons vast aan oude verhalen.
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Verhalen over een God die zijn volk redt.
We hopen op een wonder. Meer kunnen we toch niet doen? Bidden
en afwachten.
Want de Midjanieten spannen samen met de Amalekieten.
Ze zijn met veel meer dan wij en ze zijn veel sterker.
Eigenlijk is dat nog niet eens het grootste probleem.
Ze stelen onze oogst, ze eten het op en wat overblijft maken ze kapot.
Er is bijna geen voedsel meer in Israël. De mensen zijn verzwakt. Ze
kúnnen niet meer vechten. Daarom zit ik hier, in de wijnpers.
Verstopt. Zo hoop ik dat ze het beetje graan dat we nog over hebben
niet zullen vinden.
Maar nu staat daar ineens iemand voor mij die zegt dat ik ten strijde
moet trekken.
Ik? Gideon? Ik weet het niet hoor. Hij kan wel zeggen dat ik dapper
ben, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Hoe weet ik dat het waar is wat
hij zegt? Dat de Heer mij zal helpen? Waar blijkt dit dan uit? Hoe kan ik
dit weten? Ik heb die boodschapper van God op de proef gesteld. Keer
op keer vroeg ik om een teken. Ik kreeg het altijd! En zo is het
gekomen dat ik een leger heb gevormd. Zo moeilijk was dat eigenlijk
niet. De mensen zijn gefrustreerd en boos. Dat levert een hoop
energie op! We zijn ten strijde getrokken tegen de Midjanieten. En…
het is ons gelukt! Ze zijn gevlucht!
We moesten wel slim zijn, want kijk: ze zijn met veel meer en ze
hebben wapens, wij niet. Een gevecht van man tot man, dat zouden we
niet overleven. Maar God heeft me het ingenieuze plan ingefluisterd
om verwarring te zaaien. ! Midden in de nacht hebben we het kamp
omsingeld. Op mijn teken blies iedereen op zijn trompet en hield zijn
brandende fakkel omhoog.
Een kakafonie van geluid en licht.
Oorverdovend en oogverblindend!
Die Midjanieten schrokken zich kapot!
Mijn leger bestond uit driehonderd man, driehonderd!
Het leger van de vijand bestond uit enkele duizenden.
Jij bent dapper, zei God tegen mij, en dat is waar.
Maar wat ik vooral heb geleerd is: vertrouwen.
Vertrouwen in mijzelf en vertrouwen op God.
Jij bent nodig!
Dat zei God tegen Gideon, maar het wordt ook hier en nu tegen ons
gezegd.
Ook wij hebben eigenschappen waarop we worden aangesproken.
Talenten die we kunnen inzetten ten bate van een groter geheel.
Het verhaal van Gideon is een mooie les waarin een klein mens groot
kan zijn.
Gideon wordt aangesproken op zijn dapperheid. God ziet iets in hem
wat hij zelf nog niet zo gezien heeft. Door Gods ogen gaat hij anders
naar zichzelf kijken.
Dapper is Gideon als hij uit de wijnpers klautert en in het volle licht
gaat staan.
Zo vanzelfsprekend is dat niet, het waren bange tijden in Israël.
Het is heel menselijk om te blijven hangen in angst, in onzekerheid, om
het licht in jezelf te ontkennen.
Beroemd zijn de woorden die bij de inauguratie van president Nelson
Mandela in 1994 zijn uitgesproken:
Onze diepste angst,
is niet dat we niet goed genoeg zijn.
Onze diepste angst is dat
we onvoorstelbaar krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
die ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf af:
Wie ben ik om briljant, schitterend,
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begaafd, geweldig te zijn?
Maar waarom zou je dat niet zijn?
Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,
als de mensen om je heen,
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.
We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God
die in ons is, te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.
God spreekt ons aan, op wat wij kunnen!
Dat is de mooie boodschap van het verhaal van Gideon.
Laat je licht schijnen. Je bent een kind van God.
Nooit te jong, nooit te klein en nooit onbelangrijk!
Jij bent nodig!
Om een vriend voor je vriend te zijn…
Om een goede ouder voor je kind te zijn…
Om een goede docent te zijn die het licht in haar leerlingen naar boven
brengt…
De VPCO is nodig om goed kwalitatief onderwijs te geven op
Curaçao…
Klein maar dapper, zoals Gideon, dat is de VPCO ook.
Een nieuw schooljaar is begonnen.
Met nieuwe leerlingen, nieuwe docenten, nieuwe ideeën en oude
uitdagingen.
Het valt niet mee om als klein schoolbestuur stand te houden tussen
de groten.
Tussen de eisen van overheid en ouders in een goed beleid uit te
stippelen.
Gideon hield zich vast aan oude verhalen van bevrijding.
Wij klampen ons vaak vast aan theorieën, rapporten en statistieken.
Statische woorden.
Bijbelse woorden zijn nooit statisch.
Ze ritselen vol leven, lucht en licht.
De God van Gideon, de God van Israël, onze God, denkt anders dan
anders.
Gideon trok niet ten strijde met de 30.000 man die zich hadden
aangemeld.
God koos voor driehonderd.
Maar dat zijn dan wel de allerbesten!
Kwaliteit gaat boven kwantiteit.
Ga voor het beste van het beste!
Ga voor de beste versie van jezelf.
Klim uit je wijnpers,
uit alles wat je klein houdt, beangstigd, bekneld.
Jij bent nodig!
Laat je licht schijnen.
Vertrouw!
Geloof!
Hoop!
En God zal je helpen.
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Knutsel Gideon

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 diaconie 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.

