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Het “Stille Nacht” is een van de bekendste kerstliederen. Het ontbreekt in geen kerstdienst. Minder
bekend is de achtergrond van dit lied. En minder
bekend zijn wie dit lied dichtte en op muziek zette:
Franz Gruber en Joseph Mohr. In dit artikel wil ik
hierop ingaan.

Joseph Mohr en het koor onder leiding van Franz
Gruber.
Na de dood van zijn eerste vrouw in 1825 trouwt
Gruber met de voormalige studente Maria Breitfuss.
Ze krijgen tien kinderen van wie vier de volwassen
leeftijd bereiken. Het leed is Gruber dus niet bespaard gebleven. Er is in zijn tijd veel kindersterfte.
In 1829 verhuist Gruber naar Berndorf en nog weer
later dus naar Hallein. In 1841 sterft zijn vrouw Maria bij de bevalling. Het jaar daarop trouwt Gruber
met Katherine Wimmer.
Gruber heeft meer dan zestig missen en tal van liederen gecomponeerd.

De musicus: Franz Gruber
Franz Xaver Gruber wordt op 25 november 1787
geboren in Hochburg-Ach (Oostenrijk). Zijn ouders
zijn Josef en Maria Gruber. Zijn vader is linnenwever en aanvankelijk gaat Franz in zijn spoor. Hij oefent dit beroep uit tot zijn achttiende. Dan heeft hij er genoeg
De dichter: Joseph Mohr
van. Hij gaat dan zijn passie volgen:
De zes verzen van “Stille Nacht”
de muziek. In 1805 volgt hij een
zijn in 1816 geschreven door Joseph
muzikale scholing. Hij studeert aanMohr. Deze is op 11 december
vankelijk in het geheim bij de kerk1792 in Salzburg (Oostenrijk) geboorganist van Burghausen Georg
ren uit een buitenechtelijke relatie.
Hartdobler. Na de dood van HartDaarom moet hij in 1815 speciale
dobler wordt hij zelf kerkorganist
toestemming vragen aan paus Pius
in die plaats. In 1806 voltooit hij
VII om tot priester te kunnen worzijn opleiding tot onderwijzer. In
den gewijd. Zijn ouders zijn Anna
1807 doet hij examen om in het
Schoiberin en Franz Mohr. Als hij
bisdom Salzburg zijn beroep als
de tekst van “Stille Nacht” schrijft is
onderwijzer te kunnen uitoefenen.
hij een jong priester en werkt hij in
Hij wordt in dat jaar onderwijzer
de pelgrimskerk van Mariapfarr. In
op de lagere school in Oberndorf.
Foto: Franz Gruber 1817 wordt hij overgeplaatst naar
Een andere bron zegt dat het in
Oberndorf. Op 24 december 1818 gaat hij naar het
Arnsdorf is. Hij wordt daar ook organist en koster.
huis van zijn vriend Franz Gruber die woont boven
In 1808 trouwt hij met de weduwe Elisabeth
de school in Arnsdorf. Hij laat hem het gedicht zien
Fischinger Engelsberger. Ze krijgen twee kinderen
dat hij twee jaar daarvóór geschreven heeft en
die beiden jong sterven. Later wordt hij onderwijvraagt hem een melodie te schrijven voor de gitaarzer in Hallein. Hij wordt hier koordirigent, zanger
begeleiding. Dan kan het gezongen worden in de
en organist. Hij blijft dit tot zijn dood. Hij is dan 76
nachtmis. Volgens een bron is het orgel in de kerk
jaar oud. Hier in Hallein componeert hij op de
dan kapot en moet er op een andere manier voorkerstavond in 1818 het “Stille Nacht”. Volgens anzien worden in de muzikale begeleiding. Gruber
dere bronnen wordt het lied op die dag voor het
heeft de muziek voor “Stille Nacht” in één dag geeerst uitgevoerd. Nog weer een andere bron zegt
schreven, zeggen de bronnen. Hij en Mohr zingen in
dat het lied voor het eerst gehoord wordt in de
de kerstnacht het “Stille Nacht”. Mohr speelt gitaar
dorpskerk in Oberndorf. De parochie is dan in de
en het koor herhaalt steeds de laatste twee regels
mis van de kerstnacht bijeen in de St. Nikolaaskerk
van elk vers. Het moet indrukwekkend zijn geweest.
en luistert ademloos naar de stemmen van kapelaan
Later krijgt Karl Mauracher, orgelbouwer en –

Hoofdartikel
De stille nacht van Franz
Gruber en Joseph Mohr

2
Redactioneel

3-5
Bijbelleesrooster
Kerkdiensten
Radio Semiya

6-11
Berichten: uit de wijken
Wereldraad van kerken
Message from the preses

12-13
Bericht uit Bonaire
Verslag ambtsdragersdag

14-15
Beroepingscommissie
Jeugdpredikant

16
Met Elkaar / VoorElkaar

2

Dec 2018 - Jan 2019 VPG NIEUWS

reparateur uit het Zillertal, een kopie van het lied in handen. Hij neemt
het mee en maakt het bekend. Het wordt dan bekend als “Tiroler
Volkslied”.
Mohr wordt later pastoor in Wagrain. Hier werkt hij de laatste jaren
van zijn leven. Hij doet veel aan ouderenzorg en onderwijs aan kinderen. Hij richt een school op. Hij sterft hier in 1848 aan de gevolgen
van een longaandoening.
De tekst
“Stille Nacht” is in het nieuwe liedboek opgenomen als lied 483 (in
het oude liedboek als gez. 143).
Het betreft hier een vrije vertaling
van Johannes Yserinkhuysen van de
tekst van Joseph Mohr. In ons liedboek bevat “Stille Nacht” drie verzen.
Vers 1
De tekst is eenvoudig maar krachtig. Hij gaat over een stille nacht
die heilig is. “Heilig” betekent:
apart gezet. God heeft deze nacht
apart gezet voor de geboorte van
zijn Zoon. De nacht is stil omdat
Foto: Joseph Mohr
niemand weet van de geboorte van
de Messias, Gods Zoon. Hij wordt geboren in een stal in Bethlehem,
omdat de herberg vol is. Maar kort na zijn geboorte zouden engelen
verschijnen aan de herders op de velden rond Bethlehem om hun te
vertellen dat de Messias geboren is. En een hele tijd later zouden wijzen uit het Oosten een ster zien die verwees naar de geboorte van een
koning in het Westen. Deze wijzen waren waarschijnlijk astronomen of
astrologen in Babylonië die de loop van de geschiedenis konden aflezen
uit de loop van de sterren.
Mohr noemt in zijn lied Davids Zoon, die lang verwacht is. “Davids
Zoon” refereert aan een afstammeling van koning David die lang tevoren in Bethlehem geboren is en daar gewoond heeft. Jezus, de Messias,
stamt van hem af. Daarom wordt Hij “Davids Zoon” genoemd. Hij is
lang verwacht. In het Oude Testament is er de Messiasverwachting. De
profeten voorzeggen zijn komst. Maar het zou eeuwen duren vóór Hij
zou komen. God werkt, maar op zijn tijd en op zijn manier. Wij vinden
het soms lang duren, want we zijn vaak ongeduldig.
Van Davids Zoon wordt gezegd dat Hij miljoenen eens zaligen zal. Talloze mensen zullen door Hem gered worden, van zonde en kwaad, van
de straf van God op onze zonden. Daarom wordt Jezus de Redder van
de wereld genoemd. Als we in Hem geloven worden we gered.
Aan het eind van vers 1 wordt Hij de Heer van de schepselen genoemd. Want Hij was mede-Schepper. Met God de Vader samen heeft
Hij hemel en aarde geschapen. Hij heeft ons mensen geschapen. We
leven door Hem. Hij is onze Heer en koning.
Vers 2
In het tweede vers wordt Jezus een hulpeloos kind genoemd. Is dit niet
al te veel kerstromantiek? Nee, hier wordt Jezus indringend naar zijn
menszijn getekend. Hij was een mens als wij, Hij was ooit een baby als
wij, weerloos en kwetsbaar. Hij was een heilig kind, zegt de dichter.
Wat betekent dat? Hij was inderdaad zonder zonde. Maar het betekent
ook dat Hij door God apart werd gezet om zijn missie op aarde te voltooien. Die missie noemt de dichter ook: het minnen van de zondaren.
We kunnen hier denken aan Joh. 3:16: “Want God had de wereld zo
lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.
In de volgende regel wordt de dichter persoonlijk: “Ook voor mij hebt
Ge U rijkdom ontzegd”. Wat was die rijkdom? Die rijkdom was dat
Jezus Zich bevond in de hemelsferen vóór Hij neerdaalde naar dit aards
bestaan, vóór Hij mens werd. Hij was bij God de Vader. Die rijkdom
liet Hij achter om ons te redden. Hij werd als een arm kindje geboren.
Er was voor Hem geen plaats in de herberg. Hij werd geboren in een
stal en in een voederbak met stro gelegd. De dichter is Hem daarvoor

dankbaar en hij wil graag dat ook wij die dankbaarheid leren. Het is
heel wat dat God omgezien heeft naar deze wereld en zijn enige Zoon
gaf.
Vers 3
In het derde vers refereert de dichter weer aan de kerstnacht. Die
nacht wordt duidelijk dat er iets bijzonders is gebeurd. De hemel gaat
open en vrede en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in
schuld. De woorden “verloren in schuld” worden vaak gebruikt, maar
wat betekenen ze eigenlijk? Door zonde en kwaad staat de mens in het
krijt bij God. Hij heeft een schuld bij God. Die schuld moet betaald
worden. Dat heeft Jezus Christus voor ons gedaan, met zijn bloed,
want wij konden het zelf niet. Wij waren niet in staat onze schuld af te
betalen. Iemand anders trad voor ons in het krijt – Iemand met een
hoofdletter. Was dat niet gebeurd, dan waren we verloren. Dan was
de band met God verloren gegaan. Dan waren we ver van Hem verwijderd, vervreemd. Maar het Kerstkind heeft vrede gebracht tussen God
en ons. Die vrede mogen we voelen in ons hart, maar mogen we ook
uitdragen in de wereld. Er is veel oorlog en geweld. Mensen voelen
zich niet meer veilig. Ze komen ’s avonds de deur niet meer uit. Op
ons eiland maken we dat mee.
Vervolg op pagina 5

Redactioneel
U heeft nu een dubbelnummer van ons kerkblad, VPG-nieuws, in
handen. Het is voor de maanden december en januari. De maand
december is een feestmaand. We vieren dan in de christelijke kerk het
kerstfeest, het geboortefeest van Christus. Hij werd geboren in een
stal in Bethlehem. De engelen zongen ervan. Wij mogen er ook van
zingen. We mogen God lof toebrengen voor zijn grote daad, dat Hij
zijn Zoon naar deze wereld gezonden heeft om ons te redden. We
mogen er ook over lezen, ook in dit blad. Het hoofdartikel is van mijn
hand en gaat over het bekende kerstlied “Stille nacht, heilige nacht”.
De meditatie is van rev. Leander Warren en heeft als titel “Glory to
God in the Highest and Peace to Humankind On Earth”. Verder vindt
u de gebruikelijke rubrieken als: Bijbelleesrooster, preekrooster en een
bijdrage van de voorzitter van de Centrale Kerkenraad. Onze
jeugdpredikant, ds. Mariëlle Berends, heeft voor het laatst haar
jeugdhoek, want ze gaat ons in januari verlaten. We danken haar voor
haar bijdragen in dit blad gedurende de afgelopen jaren.
Vanuit de Wereldraad van Kerken kunt u een tweetal bijdragen lezen:
beide over kerk en zending. De kerk heeft een missionaire opdracht in
deze wereld. Met Gods Woord maar ook in de daad mogen we
mensen nabij zijn. Ik denk even terug aan de conferentie die de
Wereldraad in mei op ons eiland belegde over staatlozen.
Zr. Lorna Kirchner heeft de redactie verlaten. We danken haar voor
haar bijdrage de afgelopen tijd. Hopelijk zal de Centrale Kerkenraad
binnen korte tijd een nieuw redactielid benoemen.
Ik wens u namens de redactie gezegende feestdagen toe.
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:

Vanaf 25 november t/m 6 januari
zijn de deurcollectes bestemd
voor de voedselpakketten
van de Diakonie

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
Ai-Ling de Riggs (aspirant)
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 200 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 januari 2019, 12.00 uur
Verschijningsdatum: 3 febr 2019
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Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

December 2018
ma. 3
di. 4
wo. 5
do. 6
za. 7
vr. 8
zo. 9
ma. 10
di. 11
wo. 12
do. 13
vr. 14
za. 15
zo. 16
ma. 17
di. 18
wo. 19
do. 20
za. 21
vr. 22
zo. 23
ma. 24
di. 25
wo. 26
do. 27
vr. 28
za. 29
zo. 30
ma. 31

Deut. / Deut. / Deut.
Deut. / Deut. / Deut.
Deut. / Deut. / Deut.
Deut. / Deut. / Deut.
Deut. / Deut. / Deut.
Deut. / Deut. / Deut.
Lucas / Lukas /Luke
Maleachi / Malakías / Malachi
Obadja / Abdías / Obadiah
Zefanja / Sofonías / Zephaniah
Zefanja / Sofonías / Zephaniah
Zefanja / Sofonías / Zephaniah
Filippenzen / Filipensenan / Philippians
Jesaja / Isaías / Isaiah
Micha / Mikéas / Micah
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Titus / Tito / Titus
Titus / Tito / Titus
Titus / Tito / Titus
Lucas / Lukas /Luke
Handelingen / Echonan / Acts
Johannes / Huan / John
Kolossenzen / Kolosensenan / Colossians
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Numeri / Numbernan / Numbers

31:1-18
31:19-30
32:1-22
32:23-44
33:1-17
33:18-29
3:1-20
2:10-3:5
1-21
1:1-18
2:1-15
3:1-20
4:2-23
12:1-16
5:2-15
8:1-11
13:1-20
13:21-38
16:16-33
1:1-16
2:1-15
3:1-15
2:1-20
6:1-15
21:15-25
3:1-17
148:1-14
149:1-150:6
6:22-27

Januari 2019
di. 1
wo. 2
do. 3
za. 4
vr. 5
zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10
vr. 11
za. 12
zo. 13
ma. 14
di. 15
wo. 16
do. 17
za. 18
vr. 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

Jozua / Yoshua / Joshua
Jozua / Yoshua / Joshua
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Psalmen / Salmonan / Psalms
Matteus / Mateo / Matthew
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Matteus / Mateo / Matthew
Psalmen / Salmonan / Psalms
Lucas / Lukas /Luke
Lucas / Lukas /Luke
Hosea / Hoséas / Hosea
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Lucas / Lukas /Luke
Johannes / Huan / John
1 Korinth. / 1 Korint. / 1 Corinth.
1 Korinth. / 1 Korint. / 1 Corinth.
Efeziërs / Efesionan / Efhesians
Efeziërs / Efesionan / Efhesians
Jesaja / Isaías / Isaiah
Galaten / Galátanan / Galatians
Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel
Lucas / Lukas /Luke
Nehemia / Nehemías / Nehemiah
1 Korinth. / 1 Korint. / 1 Corinth.
Jeremia / Yeremías / Jeremiah
Psalmen / Salmonan / Psalms

24:1-15
24:16-28
60:1-12
60:13-22
72:1-9
2:1-12
42:1-13
42:14-25
43:1-13
43:14-28
2:13-23
29:1-11
3:15-38
6:20-31
2:14-23
61:1-11
62:1-12
9:18-27
2:1-12
12:1-13
12:14-31a
2:11-22
3:11-21
65:15b-25
2:11-24
37:15-28
4:14-30
8:1-18
12:13b-13:13
1:1-19
71:1-24
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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

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

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
09-12
16-12
23-12
24-12
25-12
30-12
31-12
06-01
13-01
20-01
27-01
03-02

Sis. Y. Isidora
New Generation & Watermelon
Rev. L. Warren
Revs. M. Berends, L. Warren, H. Végh
Christmas Eve Fortplein 23.00 hrs
Rev. L. Warren Christmas Day 07.00 am
Rev. L. Warren Memorial Service
Rev. L. Warren Watch-night
Rev. L. Warren (HC & CR)
Bro. D. Lopes
Men’s Fellowship
Rev. L. Warren
Rev. L. Warren (HC)

Fortkerk
Fort Amsterdam
09-12
16-12
23-12
24-12
25-12
30-12
31-12
06-01
13-01
20-01
27-01
03-02

ds. M. Berends
ds. M. Berends
zr. Y. Isidora
ds. M. Berends, L. Warren, H. Végh
Kerstnachtdienst Fortplein 23.00 uur
ds. M. Berends
ds. M. Berends
ds. H. Végh, ds. M. Berends, 17.00 uur
Gezamenlijke dienst in de Emmakerk
ds. M. Berends
Afscheidsdienst ds. M. Berends, 17.00 uur
br. Luuk v/d Wolde
br. Hanco de Lijster
Wordt nog bekend gemaakt

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

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

09-12
16-12
23-12
24-12
25-12
30-12
31-12
06-01
13-01
20-01
27-01
03-02

ds. H. Végh
ds. H. Végh
br. D’arcy Lopes
dss. M. Berends, L. Warren, H. Végh
Kerstnachtdienst Fortplein 23.00 uur
ds. H. Végh, 1e kerstdag
ds. H. Végh
ds. H. Végh, ds. M. Berends, 17.00 uur
Gezamenlijke dienst met de Fortkerk
Pastor S. Flores
ds. H. Végh
ds. H. Végh
ds. H. Végh
ds. H. Végh, Avondmaal

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
08-12 Rev. Leander Warren
15-12 br. Hanco de Lijster
22-12 ds. Mariëlle Berends
29-12 ds. Hans Végh
05-01 br. D’arcy Lopes
12-02 Rev. Leander Warren
19-01 br. Hanco de Lijster
26-01 ds. Hans Végh
Wijzigingen voorbehouden.
Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel 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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God wil een vrederijk. En dat rijk heeft Christus gesticht in kruis en
opstanding. Nu is het slechts hier en daar zichtbaar. Straks, in de eindtijd, zal dit rijk volledig doorbreken. Dan zal de heilstijd aanbreken. Heil
heeft te maken met ons woord heel. Kapotte verhoudingen zullen geheeld worden: de verhouding God-mens, de verhouding mens-mens en
de verhouding mens-natuur. Dat is Gods belofte en die wordt in Christus, het Kind van Bethlehem, vervuld. Daarom mogen we God alle eer
geven.
De tekst van Joseph Mohr is dus rijk aan inhoud. Niet voor niets
spreekt hij velen aan. Wij mogen hem straks weer zingen in onze
kerstdiensten.
Ik wens u en jou een zalig kerstfeest!
Bronnen:
Franz Gruber, Wikipedia
Franz Gruber, www.allmusic.com
Joseph Mohr, wikipedia
Silent Night, www.silentnight.web.za
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, Zoetermeer 2 2013
Ds. Hans Végh.

Glory to God in the Highest and
Peace to Humankind On Earth
Meditation by Rev. Leander Warren
On the threshold of yet another observance of Advent, I share this
brief reflection on the subject of: “Glory to God and Peace to Humankind” first proclaimed by the angelic messengers to the shepherds of
Bethlehem. This divine desire of ascribing glory to God and conferring
of peace to humankind has sadly throughout and to this juncture of
human history, been quite elusive to attain in fullness. On the divine
desire for glory to be given to God, and for peace to be experienced
by humankind, the truth is that throughout the course of human history there have been glimpses though far too infrequent of both, and
their full realization remains to this juncture of human history rather
elusive but not to be considered as impossible.
Regarding the desire for peace to humankind, I reference the innumerable instances of exploitation and oppression of humankind by humankind, the inequalities and inequities that have led to suspicion, civil discord, conflicts, strife and wars that have so often thwarted efforts to
the acquisition of the full realization of peace for humankind promised
by God and pronounced by Jesus Christ, the incarnate God. This peace
that continues to remain so elusive is that which according to Jesus
“passes all understanding.”A peace that is deeper than simply the absence of the foregoing mentioned problems of exploitation, oppression, conflict and war, but that which guarantees fairness and justice,
equality, equity and human dignity to all human beings without any discriminatory or conditional requirement(s).
Considering now the divine desire that God be given glory, the fact of
the all too frequent occurrences of the above mentioned ills, is testimony to the failure of God not being given glory. For giving glory to
God is about loving, and caring and sharing, being kind, giving and helping the neighbour irrespective of race, colour, creed, gender, religion to have life that is truly human, life in fullness as declared by Jesus (Jn.
10:10). Failure to give God glory belies or denies the fact that he is
Creator and Sustainer, Deliver and Redeemer, that he is the God of
love and grace, of goodness and mercy, of holiness and righteousness
as well as a God of peace. Notwithstanding the undeniable too oft failure of humankind to give God the glory due to him in order that humankind might derive the peace God promises, the hope for ascribing
glory to God as normal, consistent human behavior remains, and is an
ongoing challenge to humankind.
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The encouragement which I wish to give, therefore, is that as elusive as
the quest for peace for humankind has been, and as challenging as the
desire to give God glory in our daily lives has also been, humankind
need to keep alive the hope as well as be resolute in the faith and belief that they both can be achieved. Because of this belief and hope the
apostle Paul encourages and urges that glory or high praise be given to
God in order for humankind to experience God’s peace. In this regard
I share the following lyrics somewhat abridged, of a song that I hope
will help tune our hearts and minds to fashioning the peace that speaks
of giving God the glory he deserves, so that in turn we can experience
that quality of peace which encompasses all understanding.
“Let there be peace on earth and let it begin with me.
Let there be peace on earth the peace that was meant to be.
With God as our Father, brothers (sisters) all are we.
Let me walk with my brother (sister) in perfect harmony.
Let peace begin with me, let this be the moment now.
With every step I take, let this be my solemn vow.
To take each moment and live each moment with peace eternally,
Let there be peace on earth, and let it begin with me.”

Bedankbriefje
namens VPG en CANACOM.
Dear Friends of CANACOM,
On September 1th, 2018 we held a Bazaar (Flea Market) & Food Sale
in order to raise funds to help support the CANACOM Council Meeting that took place from September 30th – October 4th, 2018 in Curaçao.
A net amount of NAfl. 3.915,80 was raised; this is the amount after
deduction of various costs.
We sincerely thank you for your donation and support and really appreciate your generosity.
Christian greetings,
Farida Da Costa Gomez,
on behalf of the VPG, the Administrative Committee and
the Local Planning Committee of CANACOM
=================================================
Beste vrienden van CANACOM,
Op 1 september jl. hebben wij een Bazaar & Food Sale gehouden om
fondsen te genereren ter ondersteuning van de Council Meeting van
CANACOM, die van 30 september t/m 4 oktober 2018 op Curaçao is
gehouden.
Door uw inzet had deze activiteit een netto-opbrengst van NAfl.
3.915,80 ; dit is het bedrag na aftrek van diverse kosten.
Onze welgemeende dank voor uw donatie en hulp, wij waarderen dit
zeer.
Met Christelijke groet,
Farida Da Costa Gomez,
namens de VPG, de Administrative Committee en de Local Planning
Committee van CANACOM
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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
Sis. M. Mathew
(Secretary)

520 3015
733 1628
563 0557
512 4867
737 0661

Deacons:
Bro. A. Fernandes
Sis. A. de Riggs

524 7036
666 6004

Sis. S. Busby

511 8405

Sexton
Sis. C. Fernandes

518 5468
465 4010 res

Ebenezer Community News and Church Activities
Rev. Leander Warren
Ministry & Mission Endeavours at Ebenezer in 2018:
In the matter of a few short weeks, Ebenezer will bring the curtains
down on yet another year of service to our Lord Jesus Christ. Over
the course of this year, we at Ebenezer can have that sense of
reasonable satisfaction that we have been able to achieve most of the
goals set out, as enshrined in the year programme. We commenced
the year with a worship service of Covenant Renewal and Holy
Communion at which Church members recommitted themselves to
the service of God and Church, as they shared in the Lord’s Supper
evoking memory of the sacrificial love of God for humankind through
the death and resurrection of Jesus Christ.
In joyful celebration, Ebenezer observed the 89th anniversary of its
founding by its first Pastor Obediah Anthony in 1929. The worship
service celebrating this event was very well attended and there was a
sense that members were proud of their Church’s enthusiasm,
commitment and determination to witness for and to serve Christ
over the years as well as its pledge to so continue witnessing and
serving. The special worship services in observation of Ash
Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter, Ascension, Pentecost,
Mother’s Day, Father’s Day, Wisdom Tree were all held and were
reasonably well attended. In this regard too, were the worship services
in recognition and appreciation of the work of school teachers and
national protection agencies only that these were poorly attended by
those for whom they were held. The Friendship Worship Services held
in similar vein were also both reasonably well attended and were led
by Sis. S. Pinedo and Sis. M. van der Bunt. Quite recently the 54th
anniversary service of the Ebenezer Women’s Group was held. The
message entitled “Joy Through Unity In Serving” was brought by Sis A.
Warren and was well received by the congregants who were treated
to snacks and drink at the close of the worship. All the regular worship
services were held and were supported by on average, sixty (60%)
percent of the membership of the Church.
Ebenezer functions primarily through the work of its auxiliaries and
special service groups namely the Watermelon Bible Group, the New
generation Group, the Women’s Group, the Men’s Fellowship, the
Victoria Club, the Bible Study and Prayer Group, the Choir, the Linda
Soup Kitchen and the Miss Lee Foundation. All of these auxiliaries and
special service groups have maintained an effective level of functioning
and giving service in fulfillment of the year theme “Fostering Unity,
Harmony, Peace and Reconciliation through Loving Relationships” and
the programme objectives of the Church. The Men’s Fellowship
continues its work of giving assistance to the less privileged, aided by
the Women’s Group which focused on support for institutions of care.
The efforts provided significant help for many in need. Quite recently

the Men’s Fellowship held a Dinner Lecture at which donors were
thanked for their financial and moral support of the Fellowship. The
Watermelon Group was key in organizing of the Sunday Schools Song
Festival which was a resounding success both in terms of performance
and attendance. The Linda Soup Kitchen continues its service of labour
of love providing on a weekly basis soup, bread and juice for primarily
school children of the neighbouring communities.
Efforts to ensure financial resources to execute programme activities
have been realized through fund raising activities such as Fish Fry,
Island Rally, Bazaar and Food Sale. All these activities were successfully
held. These enabled the construction of the Ethlyn Balborda Room as
well as a number of Church enhancement and maintenance works
which include among other works, the installation of two air
conditioning units in the Wesley Hall and Ethlyn Balborda Room and a
new door with a see-through section for the Wesley Hall.
There are a few remaining events that would conclude the Church
year. These are the Harvest Thanksgiving, Church Union Anniversary
and Pastor’s Appreciation Service, the Advent Services, the Christmas
Dinner, the Christmas Service, the Memorial Service and the
Watchnight Service.
Over the course of the year we have had to bid farewell to some of
our members who had passed on. To the families of Sis. Bernadette
Showe, Bro. Eric Arrindell, Sis Martha End and Bro. Alphonso
Leonard, we say take comfort and strength in the knowledge that your
loved ones are now in a better place and may their souls continue to
rest in peace.
Finally we wish to express sincere thanks to all friends and supporters
of our Church who have in various and varying ways helped us to
accomplish our mission goals. To you and your families as well as
members of the Ebenezer Church family we wish you all the love, joy
and peace of Christmas and have a blessed and, happy and successful
new year.
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WCC moderator speaks on challenges
and prospects for church and mission

Mission is the essence of Christian life,
says Orthodox theologian

13 November 2018

15 November 2018
In an acceptance
speech at VID Specialized University, where
she was awarded an
honorary doctorate, Dr
Agnes Abuom, moderator of the World
Council of Churches
(WCC) Central Committee, spoke on “Life
in Fullness: Challenges
and Prospects for
Church/Mission.”

Abuom reflected that, for years, socio-economic development has
eluded the secular actors, as results have not been commensurate with
the levels of resources invested. “Development impact has remained
dismal while levels of poverty have grown, inequalities deepened and
questions asked as to why the continued gaps between investment and
results,” she said. “Integrated diakonia is about the economy of life for
all.”
The 21st century is confronted with many unprecedented challenges
that may lead to collapse of humanity and environment as we have
known it, continued Abuom.
“There are many forces and drivers of death that threaten and diminish
fullness of life,” she said. “The levels of global inequality between the
rich and poor within and between countries are unacceptable; inequality is not natural! It is manmade.”

“Mission is not an action or activity we can choose. It is an expression
of daily life. It belongs to the whole church and is not the function of
just a few or of an agency,” says Father Ioan Sauca, deputy general secretary of the World Council of Churches.
Sauca, who serves as director of the Ecumenical Institute in Bossey,
Switzerland, made his comments during a meditation on the biblical
text Mark 3:13-15 presented to church leaders from francophone Europe attending the Francophone Christian Forum.
The event held 27-31 October in Lyon, France was a regional gathering
of the Global Christian Forum whose mandate is to gather Christians
from diverse perspectives for shared reflection. Attendees included
representatives of Catholic, Orthodox, Protestant, and Pentecostal
churches.
In describing the Orthodox Church’s understanding of mission, Sauca
noted:
“We are witnesses to our faith but people are free to choose, to decide. Conversion, church growth and the salvation of the world are
not our responsibility. Nor is the ‘success’ of our witness. Conversion
and salvation are entirely God’s work.”
The Romanian Orthodox academic concluded his presentation by citing Mahatma Gandhi’s book on the message of Jesus Christ in which
Gandhi wrote that a rose doesn’t need to preach, its scent is the sermon.
“If the message preached isn’t matched by a life that embodies what is
being preached, the message won’t pass, will have no impact, and may
even be rejected,” Sauca says.
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)

Statistics point towards an increase in domestic violence, and indigenous women are most affected due to economic deprivation, continued Abuom.

Margarita Elisah Hodge

“The task of mission and church in the 21st century is to contribute to
rediscovering what it means to be human amidst strong forces of dehumanization and degradation of life,” she said. “Mission and church are
challenged to strengthen their prophetic ministry in order to address
the systems and policies that perpetuate poverty and denial of human
dignity and human rights.”
Migration and especially forced migration is challenging the theology
and practice of hospitality as well as raising concerns pertaining to integration in host countries. “A number of churches work ecumenically to
address refugees and migrant issues, making it a potential for lived-out
ecumenism at the local level,” she said. “Strengthened collaboration
with churches in countries of origin is necessary in the coming years.”
The concept of mission from the margins has in recent years informed
reflections and discourse on mission and evangelism, Abuom said.
“Margins are understood as those vulnerable, indigenous people, trafficked men and women, young people, the urban poor, the workers,
migrant labour that now fit in the category of modern slavery,” she
said. “Where then is the margin and where is it going?”
Margins are not a geographical location, she explained. “What does
prophetic ministry mean? How is it related to advocacy?” she asked.

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:
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)
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Tel: 4615036/ 5185468/ 5261566
Adres: Oranjestraat 111

8

Dec 2018 - Jan 2019 VPG NIEUWS

Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
Vacant

Ouderlingen
Zr. M. Bakhuis (voorzitter)
Zr. A. R.M. Petrona
Br. F. Hasselbaink
Br. C. Renardus (kerkvoogd)

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Zr. R.D. Rahman

461 5013
5400865
738 1725
736 5391
524 6823
565 2334

Diakenen
Zr. B. Strampel
Kosteres
Zr. A.H. Palm

747 6627

462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk
Kerstnachtdienst
Het thema voor de Kerstnachtdienst dit jaar is “Verlangend naar het
licht”. In het Liedboek is een gedicht opgenomen over het verlangen
naar God. Het gedicht begint met de mooie woorden: God, wat zou
het leven zijn als Jij er niet was? Soms lijkt het alsof de mensen aan
zichzelf zijn overgelaten. Aan onze gebreken, onze bekrompenheid en
gebrek aan liefde voor de ander. Moedeloosheid over de toekomst
dreigt ons dan te overspoelen. Maar daar is dan het Kerstfeest. Een
feest van licht en hoop op de toekomst.

human body as a metaphor for the church, an analogy to explain how
the church is designed to function.

Komt allen op Kerstnacht naar het Fortplein om samen te gedenken
en te vieren, dat het licht in de wereld is gekomen voor de vergeving
van zonden en voor een nieuw begin. De dienst wordt geleid door de
predikanten van de VPG en wordt muzikaal begeleid.
24 december 2018
Fortplein, Fort Amsterdam
De dienst begint om elf uur, maar u bent vanaf tien uur welkom om te
genieten van de kerstliederen gespeeld door Tipiko Elegansia.

Centrale Kerkenraad
Preses: Ralph James
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Ebenezer Church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Farida Da Costa
Gomez
Fortkerk: Maritza Bakhuis
Consistorie: Jet Baank
Ministerie van predikanten:
Leander Warren
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

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

737 3070
516 4919
767 5748

Message from the Preses
The Church: Many Parts, One Body.
In Christian theology, the term Body of Christ has two main but separate meanings: it may refer to Jesus' words over the bread at the
Last Supper that "This is my body" in Luke 22:19–20, or to the usage
of the term by the Apostle Paul in 1 Corinthians 12:12–14 and Ephesians 4:1–16 to refer to the Christian Church. Paul uses the physical

Several times in this passage Paul makes the point that though it is
made up of many constituent parts and consists of many members,
they are all part of one body. Notice what he says beginning in verse
12: This body is a unit, though it is made up of many parts; and
though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ.
For we were all baptized in one Spirit into one body – whether Jews
or Greeks, slave or free – and we were all given the one Spirit to
drink. Now the body is not made up of one part but of many (vv. 1214). A little later, in verse 20, he says: As it is, there are many parts,
but one body. And again, in verse 27, to emphasize his point: Now
you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. In the
body of Christ, as in the human body, there are many parts, but only
one body. There are many parts in the body. The body has not one
but many members. But there is just one body. And in the body of
Christ, as in the human body, every member matters. Every part of
the body has a particular role to play. Each member of the body has a
job to do. A function to perform and a purpose to fulfil.

1.

WE NEED EACH OTHER.

Notice what Paul says in verse 21: The eye cannot say to the hand, “I
don’t need you!”And
the head cannot say to
the feet, “I don’t need
you!” Nor, as Paul says
in verse 15, would the
foot cease to be part
of the body if it said:
“Because I am not a
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hand, I do not belong to the body.”
The bottom line is this: In the body of Christ, we need each other, not
only for the health of the body as a whole, but to enable each individual member to operate at its full potential. This is true in the human
body and it is also true in the Church, the Body of Christ. We need
each other and we belong to each other. We understand that no one
can rightly say: “I’m useless. I have nothing to offer.” And no part of
the body can say, with superiority to another part of the body: “I don’t
need you.” The stronger or more spiritually mature members do not –
and must not – say to those who are weaker or less mature: “We
don’t need you. We don’t want you. Good-bye.” Every member of the
body matters. Every part of the body has an important contribution to
make. In order to be the Church God wants us to be and to function
the way God wants us to function, we need each other. I need you,
and you need each other. We must remain mindful of the fact that
Church is not where we go but who we are as a group and as a congregation.
Mr. Dwight L. Moody made a visit to a prominent Chicago businessman. The man said to Moody: “I believe I can be just as good a Christian without the church as I can be with it.” Moody said nothing in response. Instead, he went over to the fireplace where a fire was blazing
to give heat against the winter cold. He removed a single burning coal
and placed it on the fireside. The two men sat in silence as the hot coal
died out.“I see,” said the other man. “I’ll be in church on Sunday.” The
moral of the story: A body part can not function outside that body.
The heart cannot survive outside of the body, neither can the lungs,
nor the liver, nor the kidneys etc. They only can function together in
an interconnected environment and being dependent on each other to
fulfil their specific assigned tasks.
Some people believe they don’t need the church, they don’t need to
come to church, they don’t need to be part of the church in order to
live as a follower of Christ. They think they can go it alone in the
Christian life. They think they can be “lone ranger Christians.” We belong to each other in the Body of Christ. We need each other. When
you are cut off from one another, the fire of our faith and love can
grow dim. But when we recognize our interdependence and work together we can do remarkable things in the power of Christ who gives
us strength (Philippians 4:13).

II. . WE ARE ALL DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
Even though this is intuitively obvious, it needs to be said – and understood. We differ from one another for good reason. A body that is all
eyes or all ears or just a giant foot isn’t a body. Each member of the
body of Christ is unique, distinctive, irreplaceable, and unrepeatable.
There has never been a member of Christ’s body just exactly like you
or me. And there is a particular role in the body that God has uniquely
designed each of us to perform.
Can you imagine how boring it would be if we were all alike? And how
impractical it would be if we were all eyes, or hands, or elbows? There
is marvellous diversity in the human body and in the body of Christ.
God did not make us “one size fits all.”We all differ from one another.
We have been designed by God to complement one another – that is
“complement” with an “e.” This means where we see a Brother or a
Sister in need of help we pitch in to lend a helping hand, certainly if we
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have the necessary experience and skills to do so. The body also functions that way. When an organ is not functioning well another pitches
in to complement. We were designed by God to fit well together, to
work well together, to play on each other’s gifts and strengths, with
each member doing his/her part for the healthy functioning of the
whole.
We have also been designed by God to complement one another –
with an “i.” That is, God designed us and desires us to affirm and encourage one another, to pat one another on the back and to build one
another up in love. When the function of one of our six senses declines our ceases to operate, the level of functioning of one or more
of the remaining senses increases. To appreciate one another for the
distinctive contribution each member of the body makes. We are not
all the same. That is by God’s design. God has a place and a plan and a
purpose for every member of the body. I’m convinced that the Body of
Christ will reach its full potential in God’s service –for the glory of
God, for the common good (1Corinthians 12:7) and for the spreading
of the good news of the kingdom of God.
The beauty of the Body of Christ is that we're all different, and our
strengths and gifts are designed to serve each other—and others outside of our group. A person who has the gift of hospitality can host a
small group at their house. An encouraging person can send the "I'm
thinking of you" card after hearing about the loss of a loved one. The
parents who have older children can say to the young parents, "Oh, no
need to worry about that; it's just a phase." One of the great things
about baseball is that it’s a team sport. No one player can be successful
on their own without the help and support of their teammates and
coaches. If one player went and played against the opposing team, he/
she would never win, no matter how talented he/she was. While being
part of a team is one of the great things about baseball, or any other
team sport, it can also be one of the most frustrating. If you have a collection of individuals rather than a team, it is hard to be successful and
it won’t ever be much fun, because even if you are talented enough to
win, with a true team, the victories always taste sweeter.

3. WE ARE CALLED TO CARE FOR ONE ANOTHER
IN THE BODY.
In verses 25 and 26, Paul says there is to be no division, no dissension,
no schism in the body, but every part should have respect and concern
for one another, every part of the body should care for one another.
When one part of the body is hurting or in pain, the whole body feels
it. And when one member is honoured or has a reason to celebrate,
the whole body shares its joy. As Paul says in Romans 12:15, we are to
“rejoice with those who rejoice” and to “mourn with those who
mourn.” The way we care for one another is by knowing one another
and by entering into each other’s joys and sorrows and by sharing our
hopes and disappointments, our hurts and heartaches, our victories
and our struggles. We come alongside one another to support one
another and to spur one another on. We love one another. We serve
one another. As Christian, we honour one another above ourselves.
We bear with one another. We pray for one another. We comfort
one another. We encourage one another. We share with one another.
We forgive one another. We
bear one another’s burdens
and in so doing, we fulfil the
law of Christ (Galatians 6:2).
When we all help another
everybody wins.
Another important element of
the human body is the blood
that flows through it. Blood is
the one element that reaches
every part of the body. Its
precious cargo of oxygen and

Continue on page 12
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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)

Diakenen:
Zr. S. Wiel

Tel. 737 3070

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Aron 40, Abrahamsz
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com
Website: www.freewebs.com/vegh

767 6920
526 1566

Zr. L. Felicia

693 2612
514 7833
767 5748

528 9530
516 4919

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

Website Emmakerk
Www.emmakerk.webs.com

668 5785
868 0775
510 4753

Wijknieuws Emmakerk
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Als u dit leest is het
alweer Advent. Straks is het Kerst en daarna oud en nieuw. Met kerst
vieren we dat Christus kwam naar een wereld in nood. De wereld is
nog steeds in nood. Er zijn enorme problemen: de vluchtelingenstromen, het milieu wordt bedreigd, de zeespiegel stijgt, er is verwoestijning, de misdaad neemt toe, er is onverdraagzaamheid en last but not
least: er is veel religieus fanatisme. Terwijl Kerst toch het feest van de
vrede is. Christus is de vredevorst die verzoening met God en vergeving predikt, maar Hij predikt ook liefde voor elkaar en de natuur. Wat
dat laatste betreft: in zijn tijd was er geen milieuvervuiling. Maar Christus kende de Schriften (het Oude Testament) ook waarin staat dat we
de schepping moeten beheren en niet vernietigen. Al deze problemen
mogen onze aandacht krijgen bij de volgende activiteiten:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen en wel van 19.00 tot 20.00
uur. We bidden o.a. voor bovenvermelde problemen. De laatste bijeenkomst dit jaar is op 11 december, de eerste in het nieuwe jaar op 8
januari.
Bijbelstudie
In principe eens in de 14 dagen komen we op donderdag bijeen voor de
Bijbelstudie. We bespreken het evangelie naar Johannes. De data zijn:
13 december, 17 en 31 januari. We komen bijeen van 19.30 tot 21.00
uur in de consistorie.
Gespreksgroep “Onder de boom”
In principe eens in de 14 dagen komen we bijeen voor de gespreksgroep “Onder de boom”. We bespreken actuele onderwerpen die aangedragen worden door de deelnemers. We komen bijeen van 19.30 tot
21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 6 december, 10 en 24 januari
en 7 februari.
Jongerencatechese
Eens in de 14 dagen is er op woensdag jongerencatechese en wel van
19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. De data zijn: 12 december, 9 en
23 januari.
Belijdeniscatechisatie
Je kunt je bij mij opgeven voor de belijdeniscatechisatie. We bereiden
ons dan voor op het doen van de openbare geloofsbelijdenis. We bespreken dan de hoofdlijnen van het christelijk geloof.
Bij de diensten
Op 2 december a.s. is het de eerste zondag van Advent. Advent betekent
komst. We leven heen naar het feest van de komst van Christus op aarde. Hij kwam om ons te redden van zonde en kwaad. Dat vieren we
ook aan het Avondmaal die zondag. We delen brood en wijn om te

laten zien dat Jezus Christus zijn leven gedeeld heeft met ons om ons
het eeuwige leven te geven.
Op 9 december a.s. wordt de doop bediend aan Diego Leonardo, zoontje van Russel en Yareisy Martis. De doop is het teken van Gods liefde.
Het doopwater symboliseert het bloed van Christus waardoor onze
zonden worden afgewassen. Door Christus is er vergeving. God zegt
ook in de doop: Jij bent mijn kind. Ik houd van jou. Jij mag er zijn.
Op 16 december a.s. zal het koor “Forti Kantando” o.l.v. zr. Sylvie Nisbeth-Larmonie enige liederen ten gehore brengen. Het is altijd fijn een
koor in ons midden te hebben. Het geeft een extra dimensie aan de
dienst.
Op 24 december a.s. is er om 23.00 uur een kerstnachtdienst op het
Fortplein. “Komt allen te zamen, jubelend van vreugde”, want Christus,
uw Verlosser is geboren. We hopen met kerst veel mooie en bekende
liederen te zingen. De voorgangers in deze dienst zijn ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg (zij verzorgt de meditatie), rev. Leander Warren en ondergetekende.
25 december a.s. is het de eerste Kerstdag. Onze kerstdienst begint dan
om 9.30 uur. U bent allen van harte welkom! Evenals in onze overige
diensten trouwens.
Op 30 december a.s. is er weer een belijdenis- en doopdienst. Dan hopen Jan Willem Dirk Jonkman en Nur Oktavina Astuti-Jonkman belijdenis van hun geloof af te leggen. Daarna zullen Nur Oktavina en Jan Nathanael, hun zoontje, de doop ontvangen. Ook zij krijgen het teken van
Gods liefde en trouw. God steekt zijn hand naar hen uit. Jan en Okta
zijn de zoon en schoondochter van ds. Jan Jonkman en zr. Ilse JonkmanVisser. Ze wonen in Katar. Daar is echter geen protestantse kerk.
Daarom vindt deze plechtigheid in ons midden plaats. Collega Jonkman
zal in deze dienst een werkzaam aandeel hebben.
Op 31 december a.s. begint de oudejaarsdienst om 17.00 uur in onze
kerk. Het is een gezamenlijke dienst met de Fortkerkgemeente. Voorgangers zijn ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg en ondergetekende.
Met God mogen we het oude jaar besluiten en straks een nieuw jaar
ingaan.
Het kerstproject heeft dit jaar als thema: “Lichtdragers van God”. We
besteden aandacht aan personen in het Nieuwe Testament die leefden
rond de geboorte van Jezus. Ze waren lichtdragers. Het zijn: Zacharias,
Maria, Elisabeth en Johannes. Ze wezen al heen naar Jezus die de Christus was.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Zangdienst
Op 25 januari a.s. is er weer een zangdienst. We beginnen om 19.30
uur in onze Emmakerk. We mogen hemelhoog juichen in onze liederen,
want God is groot. Liederen kunt u opgeven bij mij.
Hemelhoog
De wijkkerkenraad heeft besloten voortaan ook gebruik te maken van
de nieuwe liedbundel “Hemelhoog”. Hierin staan mooie opwekkingslie-
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deren, de meeste in het Nederlands, enkele in het Engels. Het mooie
van deze bundel is, dat er bij de tekst ook een muzieknotatie staat.
Deze bundel is de opvolger van de Evangelische Liedbundel, ons allen
welbekend. Uit deze bundel wordt graag gezongen door onze gemeente. Het worshipteam zal regelmatig met ons deze liederen oefenen en
zingen.
Seniorenmorgen
Op 10 december a.s. is er weer een seniorenmorgen. We beginnen om
9.30 uur in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte, we zingen liederen en we bidden. Koffie en fris worden geserveerd. De keer
daarop is 14 januari.
Seniorenkerstviering
Op 19 december a.s. hebben we weer onze jaarlijkse seniorenkerstviering. We beginnen om 18.00 uur in de Oleander met een korte dienst
waarin we het Avondmaal vieren. Daarna is er een gezellig samenzijn
met eten, drinken en muziek. De Oleander ligt aan de Weg naar Welgelegen, naast JPF.
Op 20 december a.s. hebben we een jongerenkerstviering in onze Emmakerk. We beginnen om 18.00 uur. Er worden veel mooie kerstliederen gezongen. Er zal ook een kerstspel zijn. Meer informatie kunt u
krijgen bij onze jeugdouderling, zr. Farida da Costa Gomez.
Huwelijk
Op 3 januari a.s. zullen Connie Huijgen en Nico Laan uit Spakenburg in
Nederland hun jawoord aan elkaar geven. Dat zal gebeuren in een
dienst die om 14.00 uur begint in de Fortkerk en wordt geleid door
mij. Zo mogen Nico en Connie Gods zegen ontvangen over hun leven
met elkaar. God zij hen nabij!
Huwelijksjubilea
Op 8 november jl. waren br. en zr. Fred en Nancy de Jonker-van der
Meulen 45 jaar getrouwd.
Op 9 november jl. waren br. en zr. André en Juliette Beeker-Li Pak
Tauw 65 jaar getrouwd.
We feliciteren beide bruidsparen met hun jubileum. Lief en leed mochten ze met elkaar delen gedurende deze lange jaren. Met hen danken
we God voor zijn zegen.
Afscheid
Op 13 januari a.s. zal ds. Mariëlle Berends afscheid nemen als jeugdpredikant en predikant van de Fortkerk. We danken haar hartelijk voor de
samenwerking en we wensen haar en haar man Gods zegen toe in Nederland.
Beroep
Zoals u elders in dit blad kunt lezen heeft de Centrale kerkenraad ten
behoeve van de Emmakerk een beroep uitgebracht op ds. Jan Douwe
van ’t Zand uit Sneek (Nederland). We hopen en bidden dat hij dit aanneemt. We wensen hem en zijn vrouw heel veel wijsheid voor deze
beslissing.
Een vriendelijke groet voor u allen. Ik wens u allen gezegende feestdagen toe, een gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet
In een verpleeghuis leerde Liesbeth oma Albrecht kennen, een oud
vrouwtje, dat altijd mopperde en klaagde. Familie had ze niet meer.
Toen de zuster Liesbeth bij de rolstoel van oma Albrecht bracht, keek
het vrouwtje wantrouwend op en vroeg: “Wie ben je? Wat wil je?”
Op het antwoord : “Ik kom van de kerk u een bezoekje brengen, om-
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dat u alleen bent”, werd haar wantrouwen nog groter. Afwijzend
bromde ze:”Je komt van de kerk? Dan wil je zeker geld hebben? Nou,
ik heb geen geld”.
Liesbeth ging naast de rolstoel zitten en zei zacht:”Och oma, ik wil echt
geen geld van u. Ik wil u echt alleen maar bezoeken. God heeft mij in
mijn leven zoveel liefde gegeven, dat ik die wil doen ondervinden aan
anderen, ook aan u”. Oma bleef haar hoofd schudden. Het was voor
haar onbegrijpelijk, dat er een wildvreemde persoon in haar kamer
opdook en dat die haar nota bene liefde wilde brengen. Liesbeth las
Psalm 23 voor. “De Here is mijn herder”.
Daarna zong ze een lied en bad ze hardop tot God of Hij het hart van
oma Albrecht wilde openen voor Zijn liefde. Het was net of oma wat
ontdooide. De tranen liepen langs haar wangen. En ze was opnieuw
sprakeloos, toen Liesbeth beloofde gauw terug te komen.
Vele bezoeken volgden. Het allermooiste scheen oma Albrecht te vinden, dat ze bij het afscheidnemen gekust werd. Dan moest Liesbeth
expres de rolstoel naar de conversatiezaal
rijden, zodat iedereen het hartelijke afscheid kon zien. Tot nu toe was
ze altijd jaloers geweest op de andere bewoners als hun familie het
bezoek beëindigde met een kus en omhelzing.Maar nu beleefde ze het
zelf! De verbittering tegen God en mensen wilde maar langzaam uit
haar hart verdwijnen.
Het liep tegen Kerstmis. Liesbeth had de gewoonte om dan voor alle
oudjes en zieken, die ze bezocht een pakketje met verrassingen mee te
nemen. Waarmee kon ze oma Albrecht een plezier doen? Ze keek
naar de prachtige etalages. Opeens ontdekte ze een kerstboompje van
kunststof. Het zag er schitterend uit. Ze dacht gelijk:”Dit is precies het
kadootje voor oma Albrecht. Wat zal ze die glinsterende ballen en slingers mooi vinden. Oma Albrecht wachtte al op de gang. Liesbeth nam
haar mee naar haar kamer. Geheimzinnig lachend zei ze:” Ik heb iets
heel moois voor u meegebracht”.Oma Albrecht werd zo blij als een
kind.Toen het boompje daar glanzend en schitterend voor haar op de
tafel stond, wist ze niet wat ze zag: “Zoiets prachtigs…is dat echt voor
mij? Hoe moet ik je daarvoor bedanken?
Dankt u God maar. Hij heeft het voor u gestuurd, omdat Hij van u
houdt. Weet u ,Hij heeft u iets nog veel mooiers gegeven: Zijn eigen
Zoon, die voor u is gestorven op het kruis’.
In het hart van de oude vrouw smolt het laatste ijs. Ze lachte en huilde
tegelijk. Ze kon het nu geloven, God’s liefde gaf haar nog veel meer
dan dat glinsterend boompje-namelijk het Kind in de kribbe, Jezus
Christus, die kwam om ons van onze zonden te verlossen en ons tot
Godskinderen te maken door het geloof in Hem. Die avond zat oma
Albrecht in haar kamer stil te genieten van haar boompje, en als er
iemand binnenkwam, zei ze dankbaar: Kijk toch eens, dat is van mij,
echt van mij!”Dankbaar en blij getuigde ze:” De Heiland is van mij en ik
van Hem”. En met die zekerheid is ze rustig ingeslapen..
DIENSTEN.
We hadden een speciale Dienst op zondag 11 november. Kandidaat
predikant, Jan Douwe van ‘t Zand, ging voor. Zijn vrouw Annelize was
er ook. Het thema van de Dienst ging over stormen. Het Worshipteam van de VPG, d.w.z van de drie kerken, o.l.v. br August Winter was er ook. Dat gaf sfeer in Emma. Dank je wel jongelui,- jong en
oud-, voor jullie bijdrage.
Hopelijk niet te hard voor onze tweede jeugd???
In onze diensten hebben we
een juf –assistente en ze heet
Ilse Mulder. Ze helpt bij het
kaarsen aansteken, de
Schriftlezing!!, de tekst van
de kinderliedjes uitdelen
en… na de Dienst vertelt ze
uitgebreid wat er in de Nevendienst is gebeurd, zo weten wij volwassenen alles van
de Nevendienst. Heel goed!
Hopi bon Ilse! Ga lekker
door juf Ilse.
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Continued from page 9
nutrients carries life, energy, nourishment, and healing. The white cells
function like paramedics, cleansing wounds and healing diseases. They
serve as a militia fighting off potential attackers. There’s a spiritual lesson here! We each need the life-giving blood of Jesus to cleanse us,
protect us, and sustain us and we need it every day. The Bible says, “If
we walk in the light as He is in the light…the blood of Jesus Christ…
cleanses us from all sin.” That means as we continue to walk with Jesus,
His blood continues to cleanse us from all our sin. Every one of our
heavenly Father’s blessings flows to us through the blood. So let us take
a moment today to thank God for the blessings of Jesus’ blood.
So Brothers and Sisters in Christ, we see that the Body of Christ
shows many similarities with the human body. This explains why in
Scripture there are many references made to this earthly vessel and its
constituent parts. The human body regularly changes on a cell level
based on cyclical oriented changes. Old cells make place for new cells
and in so doing the body rejuvenates periodically. This same phenomenon should also be replicated within the Body of Christ the Church.
What is the greatest commonality between the human body and the
Body of Christ/the Church? Answer: The Holy Spirit which gives both
the Gift of Life. When the Spirit leaves the human body, the body will
return to whence it came from. From dust to dust, from ashes to ashes
(Genesis 3:19). When the Holy Spirit no longer feels at home and welcome in a Church, it also departs from that Church (congregation).
And now on a lighter note. There is a story about four people named
Everybody, Somebody, Anybody and Nobody. There was an important
job to be done and Everybody was sure that Somebody would do it.
Anybody could have done it, but Nobody did it. Somebody got angry
about that, because it was Everybody's job. Everybody thought Anybody could do it, but Nobody realized that Everybody wouldn't do it. It
ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what
Anybody could have done.

The Body of Christ belongs to Christ. We are all called to be servants
and servant’s leaders in His Church. To enable the UPC to continue to
grow and pursue its Mission I would like to ask the following questions
to all our members and those interested in becoming an active member
of the UPC:
 Have you found your distinctive role in the Body of Christ?
 Have you looked for it? Have you prayed about it?
 Have you asked God to show you where and how you fit best in the

Body of Christ and can most effectively help to strengthen it?
The UPC would like to use your God given talents and gifts and urges
you to share these freely within your chosen Church District as well as
on the level of the wider UPC Church. We are counting on you! GOD
is requiring this of you!
And in closing. As we slowly enter into the Spirit of Christmas, signalling the commemoration of the birth of our Lord and Saviour Jesus
Christ, I Pray that we will all experience the true meaning of the Season over and over again, being that Christ is the reason for the season.
The essence of Christmas is the giving and exchanging of gifts based on

love and appreciation. On Christmas Day God The Father gave His
one and only begotten Son as a priceless gift to humanity to live, die
and resurrect so that we might be saved from the implications of our
sins. Our gift back to God should be to dedicate our lives to and walk
in the footsteps of Christ.
As we travel through the New Year may we keep Christ at the centre
of all our doings. May 2019 also signal the new awakening of our
Church. We trust that in the New Year all Church Districts will be
Blessed with new Ministers who will inspire and lead a Spiritual revival
of our Church. Let us Pray: Father, it’s time for the revolution of love,
fellowship and community within our Church. Please begin this revolution in our hearts today. With all our heart, Lord, we believe that our
Church will continue fulfilling God’s purposes on Curaçao and in that,
we’ll see a new reformation in our Church and a new Spiritual awakening in our country. Dear God, forgive us for the times we’ve felt we
didn’t need other people in our lives. We want to be a part of what
you’re doing on Curaçao through your family, the Church. We want to
experience real community and the coming together of people of all
walks of life with the purpose of creating a more just society. All of
this we Pray in the mighty name of Thy one and only Son Jesus Christ
our Blessed Lord and Saviour. Amen.
On behalf of the entire Central Board of the UPC I would like to wish
you and your love ones a most wonderful and peaceful Christmas Season. Come and enjoy our traditional and spectacular joint UPC Christmas Eve Service on the Fortplein in the evening of December 24th
2018. May the good Lord shower you and yours with blessings in abundance in the New Year, pressed together and running over abundantly.
Be good and be blessed.
Bro. Ralph L. James
Preses
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Bijbelstudie willen doen, maar de tijd ontbreekt. Bijbelstudie geeft
geestelijke inzichten in ons functioneren als gelovige en in het bijzonder
als ouderling of diaken. Ook werd gewezen op de kerkorde waar de
taak en de functie van de ambtsdragers duidelijk wordt omschreven.
Men zou graag meer uitleg willen over de hoofdlijnen en principes van
de kerkorde.
2.Hou zou u uw functioneren als ouderling of diaken willen beoordelen
op een schaal van 1-10? Voldoet u aan de criteria voor een ouderling
of diaken?

JEUGD
Het eerste echte rapport komt eraan en daarna een vakantie met alleen maar feesten. En natuurlijk wil je ook genieten van al die feesten.
Tip: trek nu even elke dag serieus aan je huiswerk, daar komt weer een
mooi kerstrapport uit en een superfijne kerstvakantie.
ADVENT
Dus buigen we ons aanbiddend neder, voor U, o onze Heer en God!
Aan U vertrouwen wij ons leven, de toekomst en geheel ons lot!
Wij wensen u gezegende Adventsdagen. Advent is: Hij Komt! Bereidt u
voor! Daarna Gezegende Kerstdagen! Bon Pasku! Ook een Goede Jaarwisseling! Bon Aña!
God’s rijkste Zegen toegewenst voor 2019! Namens de Kerkenraad,
Henriette (Jet) Baank.

Bericht uit Bonaire
Eind oktober kwam ds. Ben Hengeveld weer naar onze zustergemeente
op Bonaire. Hij zal deze gemeente weer een paar maanden dienen. Hij
blijft tot april. U weet dat de protestantse gemeente daar gediend
wordt door predikanten die daar telkens een paar maanden komen.
Op 30 september jl. preekte ik op Bonaire. In de dienst in de kerk aan
het Wilhelminaplein in Kralendijk namen we afscheid van br. Piet Hein
Donner. Hij nam als vice-president van de Raad van State afscheid van
Bonaire. Hij was als minister destijds betrokken bij de financiële handreiking aan onze zustergemeente in 2010. Dat heeft heel veel voor deze gemeente betekend.
We wensen onze zustergemeente Gods zegen voor de toekomst.
H.V.

Verslag ambtsdragersdag
De taak van de ouderling en diaken
Op 10 november jl. hielden we een ambtsdragersdag over het thema:
De taak van de ouderlingen en de diakenen. Rev. Leander Warren
hield de inleiding. Hij besprak de noties over het ambt van ouderling en
diaken in het Oude en Nieuwe Testament. De ouderling of oudste
komt al voor in het Oude Testament. Vgl. Mozes die oudsten benoemde om hem te ondersteunen in zijn taak. De diaken is een nieuwtestamentische schepping. Vgl. Hand. 6 waar diakenen benoemd worden om
de weduwen te ondersteunen. Ook liet rev. Warren enkele voorbeelden uit de kerkgeschiedenis zien, zodat we de ontwikkeling van het
ambt van ouderling en diaken door de eeuwen heen konden volgen.
De inleiding van rev. Warren kunt u elders in dit blad lezen.
In het tweede deel van de bijeenkomst gingen we in groepen uiteen om
te praten over de discussievragen.
Ik noem hier de vragen en de gegeven antwoorden:
1.is uw kennis van de functie/rol van de ouderlingen en diakenen toegenomen door de discussie van vanmorgen? Zo ja, waarom? En zo nee,
waarom niet?
De meesten wisten wel iets over het ouderlingschap of diakenschap,
maar gaven toch aan veel kennis te missen. Men zou graag meer aan

De vraag op dit antwoord varieerde. Sommigen vonden dat ze goed
hun best deden om het ambt naar behoren te vervullen. Ze kunnen
niet meer geven dan ze nu al doen. Anderen vonden dat ze onvoldoende functioneerden. Men had vaak te weinig tijd om er nog meer aan te
doen. Vooral jongeren die bezig waren met hun carrière hadden hier
last van. Ook vonden velen dat er teveel aandacht werd besteed aan
de administratieve/organisatorische kant van het ambt en te weinig aan
de geestelijke kant. Velen vonden dat af en toe een opfrissing van de
kennis nodig was middels ambtsdragersdagen. Men zou dan ook meer
ambtsdragersdagen willen, bijvoorbeeld drie of vier keer per jaar. Ook
zou er meer in het kerkblad geschreven moeten worden om de ambtsdragers toe te rusten voor hun werk.
3.Hoe zou de functie van ouderling en diaken versterkt kunnen worden om het welzijn van de kerk te verbeteren?
Al gaat het op sommige terreinen financieel goed (middels collecten en
giften), geestelijk gaat het vaak minder. Daarom is er meer Bijbelstudie
nodig. Een ieder zou daar meer tijd aan moeten besteden. Ook werd
gesproken over de ambtstermijn van vier jaar die in de kerkorde geldt
voor ouderlingen en diakenen. Sommigen zeiden dat een beperkte termijn niet in de Bijbel voorkwam. Anderen zeiden dat het goed is dat je
af en toe een pauze hebt tussen de ambtstermijnen om bij te tanken.
Het ambtelijk werk vergt veel van je, vooral als je een leidinggevende
functie hebt, bijvoorbeeld als voorzitter van een (wijk)kerkenraad of
commissie. De last op je schouders is zwaar en soms sta je er alleen
voor.
Conclusie en afspraken:
De lezing werd als goed en waardevol ervaren. Het is goed om als
ambtsdragers van tijd tot tijd bijeen te komen om deze zaken te bespreken. Ook leren we elkaar vanuit de verschillende wijkkerken beter
kennen. Vorming en toerusting zijn heel belangrijk.
De volgende ambtsdragersdag zal gaan over de hoofdlijnen van onze
kerkorde. Wat staat er in deze orde? Hoe zijn de zaken in de VPG geregeld? De kerkorde is geënt op de Bijbel, maar toch kan men niet zeggen dat de Bijbel een blauwdruk bevat voor de kerkorde. Je moet de
kerkorde ook zien als een verzameling onderlinge afspraken: zo en zo
willen we kerk zijn. Ook zal aandacht besteed worden aan de principes
die achter de kerkorde zitten. Zoals in de lezing naar voren kwam: we
zijn een presbyteriale kerk (“presbuteros” in het Grieks betekent: oudste; de kerk wordt bestuurd door de ambtsdragers in een collectief
bestuur). De keer daarop zal het thema van de ambtsdragersdag zijn:
“Hoe lees ik de Bijbel?” Deze vraag werd gesteld tijdens de discussie,
maar verdient meer aandacht.
Het was een nuttige en levendige morgen. Dank aan allen die meegewerkt hebben.
Ds. Hans Végh.

Foto:
De ambtsdragers bijeen in
de Fortkerk
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Nieuws van de
Beroepingscommissie
Zoals u reeds heeft kunnen vernemen had de beroepingscommissie
naar aanleiding van alle gesprekken en na akkoord van de centrale kerkenraad, besloten om één kandidaat uit te nodigen, om naar Curaçao
te komen voor een nadere kennismaking. Deze kennismaking heeft
plaatsgevonden van 8 tot 15 november jl. Op zondag 11 november jl. is
ds. Van’t Zand voorgegaan in een dienst in de Emmakerk met medewerking van ook de andere kerken, waarvoor dank. Ook zijn er verschillende gesprekken met hem en zowel de centrale als de wijkkerkenraden gevoerd. Uiteindelijk hebben we het bezoek van ds. Van’t
Zand en zijn vrouw met een zeer positief gevoel afgesloten.
Na een unaniem besluit van zowel de Emma wijkkerkenraad als ook de
beroepingscommissie tot het beroepen van ds. Van’t Zand voor de
Emmakerk, heeft de beroepingscommissie dit verzoek neergelegd bij
de centrale kerkenraad. Ook de centrale kerkenraad van de VPG tot
vervolgens tot een unaniem besluit gekomen om ds. Van’t Zand te beroepen als predikant voor de VPG, voor de wijkgemeente Emmakerk.
Intussen voert de beroepingscommissie nog steeds gesprekken met
verschillende kandidaten voor de andere wijkgemeentes en we hopen
dan ook dat we ook daarvoor geschikte kandidaten kunnen vinden.
We hopen dat ds. Van’t Zand het beroep vanuit de VPG zal aanvaarden en we vragen u dan ook daarvoor te bidden.
Krijnie Wout, scriba beroepingscommissie
Olaf Mulder, voorzitter beroepingscommissie

IN MEMORIAM
RENALD ANTONIO LOURENSZ
Dia 8 di novèmber a fayesé nos ruman Renald Antonio Lourensz, na
edat di 86 aña. Promé ku su fayesimentu e a tabata den hòspital.
Renald Antonio Lourensz tabata hopi tempu serka nos. El a nase 29 di
yüni 1932 na Kòrsou. E tabata kasá trintisinku aña ku su kasá Nidia.
Nan a pasa hopi tempu huntu; yen di amor i tambe yen di tristesa. Nan
a haña hopi yu i ñetu. Esei tabata un bendishon di Dios.
Renald Lorensz tabata un bon kasá, asina mi a komprondé. E i su kasá
Nidia tabata semper huntu. Tambe e tabata un bon tata. E tabata hopi
trankil, atentu i sabí. El a lesa bukinan tokante di historia,
espeshalmente tokante e gueranan mundial. Ruman Lourensz tabata
severo den senso anto el a tene su mes na e reglanan i tabata deseá di
otro hendenan ku nan tambe mester tene nan mes na reglanan.
Ruman Lourensz a traha na Havenkantoor.
Asina nos a sera konosí ku n’e.
Ruman Lourensz tabata un hòmber kreyente. El a wordu batisá na
Fortkerk. Su mayornan a eduk’é den fe Kristian. El a bai kèrki i el a lesa
Beibel regularmente.
Nos a tuma despedida di dje 13 di novèmber na e sentro di rou di El
Tributo na Otrobanda. Ayá nos a lesa Salmo 23. Dios ta nos bon
Wardador. E ta protehá su karnénan. Nos ta su karnénan, nos ku ta
kere den Dje komo nos Dios. Dios a manda su uniko Yu Hesukristu pa
salba-nos di malu i piká. Dor di Dje nos tin mag di biba eternamente.
Despues di sirbishi di rou nos a der’é na Santana protestant di
Oranjestraat.
Dios konsolá su kasá, yunan i ñetunan, henter su famia i tur su
amigunan.
Domi Hans Végh.

Foto’s concert Marco Bakker
in de Fortkerk
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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

Dank!
Breng dank aan de Eeuwige
Breng Dank aan de Heilige
Breng Dank aan onze Vader
Die ons Jezus zond.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk
Zegt de arme: ik ben rijk
Om wat de Here heeft gedaan voor ons
Breng dank

In de adventsperiode heeft de jeugdraad twee activiteiten opgezet voor
de kinderen en jongeren van onze kerken. Op 2 december wordt om
18:00 uur in de Fortkerk, een Advents-sing-along gehouden. Het thema is: Bon Bini Hesus! We zullen veel liederen zingen, in verschillende
talen. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om deze feestelijke
dienst met ons mee te vieren.
Op 8 december wordt er vanuit Ebenezerchurch een Herdertjestocht
gelopen. De kinderen gaan met zelf versierde lampjes de straat op en
zingen kerstliedjes voor de mensen in de buurt. Alle basisschoolkinderen zijn van harte welkom om mee te lopen. We verzamelen om
17:00 uur bij Ebenezerchurch, we luisteren naar het kerstverhaal en
eten en drinken eerst iets voor we de straat opgaan.
Advent moet nog beginnen en we zijn met ons hoofd bezig met Kerst
en de vele activiteiten die dan plaats zullen hebben, maar ik wil toch
alvast reclame maken voor de Nieuwjaarsduik die de VPG-jeugdraad
op 2 januari om 15:00 uur zal hebben aan de Caracasbaai. Inmiddels
is dit een echte traditie geworden. Samen duiken we het nieuwe jaar in
en wensen we elkaar alle goeds bij de heerlijke barbecue waarmee we
de middag zullen besluiten. Wees welkom!
Rest mij niets anders meer dan jullie/u een gezegende kersttijd toe te
wensen.
Hartelijke groet,
Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

Dit is de laatste keer dat ik voor het VPG-nieuws deze rubriek zal verzorgen. Op 13 januari zal om 17:00 uur mijn afscheidsdienst in de Fortkerk plaats hebben en zal ik in de week erna het eiland verlaten om
weer terug te keren naar Nederland. Diep dankbaar ben ik dat ik deze
ervaring, van wonen en werken op Curaçao, heb mogen opdoen. Diep
dankbaar ben ik voor alle contacten en ontmoetingen met u, binnen
VPG en diep dankbaar ben ik voor de werkervaring die ik heb mogen
opdoen in alle drie de kerken! Ik kan me nog goed herinneren hoe we
aankwamen op Hato, op een zaterdagavond, en werden opgewacht
door een delegatie van alle drie de kerken en de VPCO. Een warm
welkom was dat! Een bon bini! De volgende zondag woonden we de
kerkdienst in de Emmakerk bij en zongen we het lied: Breng Dank. Dit
lied heeft me toen diep geraakt. En iedere keer als ik in Ebenezerchurch was en August Winter met dit lied de voorbeden begeleidde
op de piano, werd ik weer geraakt. In al zijn eenvoud is het zo mooi en
zo waar! Dit lied is met me meegegaan, tijdens mijn verblijf hier op
Curaçao en het zal met me meereizen naar Nederland. Zo blijf ik altijd
verbonden met jullie, met u, met Curaçao.
Advent
De adventsperiode is aangebroken, tijd van wachten op de komst van
Christus, onze Heer. Wij zijn dankbaar voor Zijn komst naar de wereld en het Licht dat Hij verspreidt heeft, het Licht dat Hij is! Als christenen willen wij getuigen van dat Licht in woorden en daden. Give
thanks in all circumstances! Als het Licht in de wereld, om je heen, in
jezelf, soms ver te zoeken is, worden we uitgedaagd om te blijven bidden en zingen om de komst van het Licht. Soms moeten we lang
wachten om het Licht te kunnen zien en te kunnen voelen, maar het
zal komen. Op een dag is het er! Dat is de zekerheid van het geloof.
De bemoedigende woorden van Johannes als hij zegt: ‘Het Licht schijnt
in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’ Het
Licht is sterker dan de duisternis. Één klein vlammetje is al toereikend
om het duister te verdrijven.
Activiteiten jeugdraad
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Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen
met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

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

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.

