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The 4th Commandment
D’arcy Lopes

1
“Remember the Sabbath day, to keep it holy. Six days
you shall labor and do all your work, but the seventh
day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall
do no work: you, nor your son, nor your daughter, nor
your male servant, nor your female servant, nor your
cattle, nor your stranger who is within your gates. For in
six days the Lord made the heavens and the earth, the
sea, and all that is in them, and rested the seventh day.
Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it” (Exodus 20:8-11)
The 4th Commandment, to remember the Sabbath,
concludes the section of the 10 Commandments
that specifically helps define a proper relationship
with God – how we are to
love, worship and relate to
Him. It explains why and when
we need to take special time to
draw closer to our Creator.
The Sabbath, the seventh day
of the week, not any day, was
set apart by God as a time of
rest and spiritual rejuvenation.
It keeps us in constant remembrance that we worship the
Creator of the universe.
The climax of God’s physical
creation was the Sabbath, the
high mark of His creative power.
The Sabbath is the only day on
which God ever commands a weekly assembly. “Six
days work shall be done, but the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no
work on it; it is the Sabbath of the Lord in all your
dwellings” (Lev. 23:3).
Jesus’ example is clear : Luke 4:16, 13:10, Mark 6:2.
After His death, we see that Christ’s apostles followed His example in their observance of the Sabbath day (Acts 17:2, 18:4) according to Exodus
31:16 as a perpetual covenant.
One of the primary reasons the Israelites were
taken into national captivity and lost from sight was
because of Sabbath-breaking. (Ezek. 20:11-13).

The Jewish people have been celebrating the seventh
day since the time of Abraham and still do.
In the wilderness they were taught again what day
was the Sabbath.
They were fed six days. Leftovers were spoiled. On
the sixth day however they received a double portion and it did not spoil. They were not fed the seventh day because it was the Sabbath.
Nowhere in the Bible does either the Father or Jesus Christ ever grant permission to change the time
of the Sabbath from the seventh day to Sunday, the
first day of the week. No human being, institution or
state has the right to tamper with what God has
made sacred.
Furthermore, “For whoever shall
keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all”
(James 2:10).
Emperor Constantine in the
early fourth century decreed
that Sunday was the proper day
of worship throughout the Roman empire. At that time the
cult of Mithraism or sunworship was the official religion
of the Roman empire. It was
the first day of the week and
from it we get our name Sunday.
Its sun’s birthday, the 25th of
December, was also imposed on Christianity as Jesus’ birthday, by the way.
Some say that because of Christ’s resurrection on
Sunday, the Sabbath day was changed to Sunday.
Nowhere in scripture is this stated or inferred. Besides Christ’s resurrection was on the Sabbath !
This is by no doubt satan’s best accomplishment on
the Christian church : for us to not obey one commandment and therefore forfeit all. The whole
world falls prey to his influence (1John 5:19).
But didn’t Jesus say “For assuredly I say to you, till
heaven and earth pass away, one jot or one title will by
no means pass from the law till all is fulfilled’. (Matthew
5:18).
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Do you grasp how important this is?
The Sabbath is the day on which Christ’s disciples should be growing
closer to each other (Hebr. 10:24)
Those who fear God and keep His commandments will be keeping the
Sabbath day and will be blessed for doing so.

Meditatie
Wat God rein verklaard heeft...
Ds. Hans Végh
Meditatie over Hand. 10:34-48
In Handelingen 10 zien we het gebeuren, dat God zijn boodschap ook
richt tot niet-joden. Sommige joden waren ervan overtuigd, dat het
heil van God alleen bestemd is voor Israël. Zelfs Petrus dacht dat aanvankelijk.
Petrus wordt uitgenodigd door een Romeins officier, Cornelius, om
hem te vertellen van het evangelie.
Gods wegen zij wonderbaarlijk, want even tevoren heeft Petrus een
visioen gezien. Hij zag reine en onreine dieren. God beval hem ook van
de onreine dieren te eten, maar dat weigerde hij. Maar God wijst hem
terecht. “Wat God rein verklaard heeft, zul jij niet als verwerpelijk
beschouwen”, hoort hij zeggen. Pas later gaat Petrus het begrijpen.
Heidenen worden door joden beschouwd als onrein, maar voor God
zijn alle mensen zijn schepselen. Hij wil iedereen bereiken met zijn heil.
Als Petrus in het huis van Cornelius is aangekomen, neemt hij het
woord. Nu pas begrijpt hij, dat God geen onderscheid maakt tussen
mensen. Hij trekt zich het lot aan van iedereen, uit welk volk dan ook,
die ontzag voor Hem heeft en rechtvaardig handelt. Wat betekent dit
alles? Dat betekent, nogmaals, dat mensen uit alle volken Gods schepsels zijn, of ze nu zwart, blank, bruin, geel of rood zijn. Bij God is er
geen racisme. Het ene ras is voor Hem niet meer of minder waard dan
het andere. Iedereen is gelijkwaardig in zijn ogen. Dit moet gezegd
worden in een wereld, die bol staat van haat en racisme. De een voelt
zich beter dan de ander. Hier en daar heb je etnische zuiveringen.
Mensen van een ander volk, ras of godsdienst worden verdreven van
huis en haard, waar ze soms al eeuwen wonen.
Maar God vraagt ook van ons, dat we Hem vrezen. Dat wil niet zeggen, dat we bang voor Hem moeten zijn, maar dat we Hem eren, dat
we Hem dienen. We mogen ontzag voor hem hebben als onze Heer
en Schepper. En we mogen doen wat Hij vraagt. Hij vraagt van ons
rechtvaardig te handelen, dat wil zeggen: recht en gerechtigheid te betrachten. Dit mag ook gezegd worden in een wereld, die bol staat van
onrecht, leugen en bedrog. Het onrecht is soms met de handen te
tasten.
God vraagt van ons ontzag te hebben voor Hem en rechtvaardig te
handelen, wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen; of we nu
blank, zwart, bruin, rood of geel zijn, man of vrouw, arm of rijk. Dat
maakt God echt niets uit.
Dan vertelt Petrus aan Cornelius en de zijnen over Jezus. Heel het leven van Jezus laat hij de revue passeren. God heeft Jezus met de Heilige Geest gezalfd. Ja, Jezus was de gezalfde van God. Het Hebreeuwse
woord voor “zalven” heeft te maken met de titel “messias”. Ja, Jezus
was de lang beloofde Messias, die de wereld zou bevrijden van zonde,
haat, ongerechtigheid en racisme.
Jezus deed ook aan exorcisme. Hij bande ook boze geesten uit bij
mensen. Hij bevrijdde hen van de kwade machten, die hen in hun ban
hielden. Hij was een weldoener voor iedereen.
Maar Jezus werd niet door iedereen begrepen. Hij werd aan een kruis
gehangen en gedood. Er zijn meerdere idealisten in de geschiedenis
niet begrepen. Ze kwamen op voor recht en gerechtigheid, maar ze
werden gedood. Denkt u maar aan Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi
en Martin Luther King.
Dat lot onderging Jezus ook, maar God bleef niet afzijdig. Hij wekte
Hem weer op uit de dood. Jezus leeft! Zijn Geest is onder ons. Zijn
Geest getuigt van Hem. Op elke bladzijde in de Bijbel kunnen we hier-

van lezen. We mogen moed vatten en ons niet laten terneerdrukken
door de machten van kwaad en onrecht.
Van deze Jezus moesten de discipelen getuigenis afleggen. Van deze
Jezus mogen wij getuigenis afleggen, in onze directe omgeving, op ons
eiland, in de wereld om ons heen. We mogen niet zwijgen van Jezus
Christus, van zijn woorden en daden, van zijn kruis en opstanding. We
mogen de wereld bemoedigen en inspireren, dat het anders kan, dat
God een wereld op het oog heeft zonder leugen, haat, bedrog, onrecht
en racisme. God is uit op zijn Koninkrijk en Jezus Christus gebruikt Hij
als instrument om dat te bereiken.
Deze Jezus is ook door God aangesteld als rechter over levenden en
doden. Eens zullen we voor Hem verantwoording moeten afleggen van
onze woorden en daden. Velen denken, dat ze ongestoord hun gang
kunnen gaan omdat God toch niet bestaat of de andere kant opkijkt.
Vervolgd op pagina 5

Redactioneel
Vóór u ligt alweer het eerste nummer van een nieuw jaar. Ik wens u
allen een bon aña. Ons blad bevat weer veel informatie. We leven in
het informatietijdperk. We worden tegenwoordig veel meer
geïnformeerd dan in vroeger tijden. We krijgen zoveel informatie dat
we het niet kunnen verwerken. We krijgen informatie via radio en
televisie, de krant en internet. Met name internet is een onuitputtelijke
bron van informatie. Mensen kunnen deze informatie ten allen tijde tot
zich nemen via hun smartphone. In deze keten van informatie neemt
VPG-nieuws zijn bescheiden plaats in. Ons kerkblad wordt gelezen
binnen en buiten de VPG. Het is af te halen in de kerk, het wordt per
post of door een vrijwilliger bezorgd; het is ook te vinden op internet.
Dat maakt onze reikwijdte groot. We worden door meer mensen
gelezen dan we ons bewust zijn.
Voor de gemeente is VPG-nieuws van groot belang. Een actieve
gemeente is een geïnformeerde gemeente. Een actief en geïnformeerd
gemeentelid weet waar de activiteiten plaatsvinden en komt daar ook
naar toe. Zo mogen we een levende gemeente zijn die met elkaar
meeleeft.
Veel communicatiestoornissen en misverstanden vinden plaats doordat
mensen niet geïnformeerd worden. Daarom is ons blad een prachtig
communicatiemiddel dat geheel ten dienste van de gemeente staat.
In dit blad vindt u de gewoonlijke rubrieken als hoofdartikel en
meditatie. Het hoofdartikel is geschreven door br. D’arcy Lopes en
heeft als titel “The 4th Commandment”. Bij navraag zei br. Lopes dat
hij niet zozeer een stelling poneert als wel vragen stelt. En nog steeds
geldt: de mening die in ingezonden artikelen naar voren wordt
gebracht hoeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie weer
te geven. De meditatie is van mijn hand en heeft als titel “Wat God
rein verklaard heeft…”, naar aanleiding van Hand. 10:34-48. Verder
vindt u de gebruikelijke roosters, zoals het collecterooster, het
radiorooster en het preekrooster. Ook vindt u het wijknieuws en
bijdragen van de preses van de Centrale Kerkenraad. Verder vindt u
een aantal artikelen vanuit de Wereldraad van Kerken. Ze gaan over
moderne slavernij, de opening van een kathedraal en moskee in Egypte
en de situatie in Syrië – allemaal hoogst actueel. Ook actueel is de
situatie in ons (bijna) buurland Colombia. De vrede is daar nog niet
geheel hersteld. We kunnen dit lezen in een bericht van Caritas
International.
We verwelkomen zr. Ai-Ling De Riggs in de redactie. We hopen op
een goede samenwerking.
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:

Zondag 17 februari
Nos Tei pa Otro

Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes
In het Bijbelleesrooster 2019 zitten twee vertaalfouten. Overal waar
Hosaea staat moet Jozua staan. En overal waar Obadia staat moet Hosea
staan. In het hier onderstaande leesrooster is dit reeds gecorrigeerd.
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zo. 3
ma. 4
di. 5
wo. 6
do. 7
vr. 8
za. 9
zo. 10
ma. 11
di. 12
wo. 13
do. 14
za. 15
vr. 16
zo. 17
ma. 18
di. 19
wo. 20
do. 21
vr. 22
za. 23
zo. 24
ma. 25
di. 26
wo. 27
do. 28

Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Jesaja / Isaías / Isaiah
Psalmen / Salmonan / Psalms
1 Korinth. / 1 Korint. / 1 Corinth.
1 Korinth. / 1 Korint. / 1 Corinth.
1 Korinth. / 1 Korint. / 1 Corinth.
1 Korinth. / 1 Korint. / 1 Corinth.
Lucas / Lukas /Luke
Lucas / Lukas /Luke
Lucas / Lukas /Luke
Psalmen / Salmonan / Psalms
Hooglied / Kanto / Song of Solomon
Jeremia / Yeremías / Jeremiah
1 Korinth. / 1 Korint. / 1 Corinth.
1 Korinth. / 1 Korint. / 1 Corinth.
Lucas / Lukas /Luke
1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel
Genesis / Génensis / Genesis
Genesis / Génensis / Genesis
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Deuteronom. / Deuteronom. / Deuteron.
Deuteronom. / Deuteronom. / Deuteron.
Deuteronom. / Deuteronom. / Deuteron.
2 Koningen / 2 Reinan / 2 Kings

3:1-12
6:1-13
138:1-8
15:1-11
15:12-34
15:35-49
15:50-58
4:31-44
5:1-26
6:1-19
1:1-6
7:7-8:7
17:1-13
1:4-17
1:18-31
6:32-49
26:1-25
45:1-13
45:14-28
37:1-20
37:21-40
103:1-22
32:1-22
32:23-44
34:1-12
1:1-18
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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
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Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curacao.com
VPG News-Nieuws is gratis, maar
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vr. 1
za. 2
zo. 3
ma. 4
di. 5
wo. 6
do. 7
vr. 8
za. 9
zo. 10
ma. 11
di. 12
wo. 13

Exodus / Éksodo / Exodus
2 Korinth. / 2 Korint. / 2 Corinth.
Lucas / Lukas /Luke
Psalmen / Salmonan / Psalms
2 Korinth. / 2 Korint. / 2 Corinth.
Joël / Yoel/ Joel
Deuteronom. / Deuteronom. / Deuteron.
Psalmen / Salmonan / Psalms
Romeinen / Romanonan / Romans
Lucas / Lukas /Luke
Genesis / Génensis / Genesis
Psalmen / Salmonan / Psalms
Filipensen / Filipensenan / Philippians

34:10-35
3:1-18
9:28-43a
99:1-9
5:11-6:10
2:1-17
26:1-15
91:1-16
10:5-21
4:1-13
15:1-21
27:1-14
2:12-30
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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
03-02
10-02
17-02
24-02
01-03

Rev. L. Warren (HC)
Sis. Y. Isidora
New Generation & Watermelon
Rev. L. Warren
Sis. Y. Isidora (WDP)
Wednesday 7:30 a.m.
03-03 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
03-02
10-02
17-02
24-02
03-03

ds. H. Hortensius
ds. M. Bakema
ds. H. Hortensius
ds. M. Bakema
ds. H. Hortensius

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.

03-02
10-02
17-02
24-02
03-03

ds. H. Végh, Avondmaal
ds. J. Jonkman, br. H. de Lijster
ds. H. Végh
ds. H. Végh
ds. H. Végh, ds. S. Delvendahl
Gezamelijke dienst met de EBG

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
02-02
09-02
16-02
23-02
02-03

br. D’arcy Lopes
Rev. Leander Warren
br. Hanco de Lijster
ds. Hans Végh
br. D’arcy Lopes

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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Vervolg Meditatie
Petrus zegt andere dingen. Hij waarschuwt ons om Gods Woord niet
in de wind te slaan, maar om ernaar te leven.
Maar Petrus heeft ook een bemoedigend woord: er is vergeving van
zonden voor iedereen die in Jezus Christus gelooft. Er is vrijspraak
door de goddelijke rechter als we ons toevertrouwen aan Jezus Christus.
Terwijl Petrus preekt, werkt de Heilige Geest. Hij daalt neer in de harten van de hoorders. Er gebeurt iets. Ze worden aangeraakt. Ze raken
vol vuur. Ze gaan in tongen spreken.
En dan worden de toehoorders gedoopt. Ze hebben hun leven gegeven aan de Heer. God ontvangt hen, al zijn ze christenen uit de heidenen. Voor God is er maar één criterium: heb je Jezus Christus aanvaard als je Heer en ben je op zijn weg gegaan?
Deze vraag stelt Hij ook aan ons.
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Forum on Modern Slavery:
“Liberate them from tyranny and
exploitation”

Ingezonden
Het schaakspel om de mens JOB!
Alhoewel jaren als collegae in dezelfde kerk, de Verenigde Protestantse
gemeente van Curaçao en van Bonaire, Ds. Hans Végh als actief
predikant en ds. Jan Jonkman als emeritus, kruisten onze wegen op
bijzondere wijze in het samenwerken aan het Bijbelboek JOB, zowel
erkend als Ketuvim onder de joden, als Geschriften in de Christelijke
Bijbel.
Twee theologen, Hans Végh, wiens ouders uit Hongarije komen, en Jan
Jonkman die in Hoorn, Nederland geboren is namen de uitdaging aan
om dit markante en dramatische boekje JOB te schrijven, uitgaande
van het Bijbelboek.
Ds. Hans Végh studeerde aan de VU/Amsterdam en Ds. Jan Jonkman
studeerde aan de theologische Hochschule in Marburg, Duitsland en
werd in 1962 geordend tot predikant door het “Auszenamt der
Evangelischen Kirche”.
Ondanks onze verscheidenheid van visie en uitgangspunten is dit Essay
toch een bij elkaar passend boekje geworden. Gaat Jan Jonkman uit van
een buitenaards dramatisch ‘schaakmat’ tussen God en de duivel met
als inzet de mens JOB, belicht Hans Végh ‘De worsteling van JOB met
de christelijke visie op JOB’.
Op zich is het bijna vreemd dat het boek JOB door de joodse
schriftgeleerden is opgenomen in de officiële Joodse Canon; qua vorm
en inhoud springt dit boekje er helemaal uit en toch, het is opgenomen
en overgenomen door de christelijke samenstellers van de Bijbel.
Mede om daarover duidelijkheid te verschaffen hebben wij geprobeerd
om JOB in en voor onze dagen als het ware tot een zeer actuele en
levende persoonlijkheid neer te zetten.
Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:
JOB, een speelbal op het wereldtoneel?
JOB, als inzet in een schaakmat tussen de onzichtbare grootmachten?
JOB, de personificatie van vreselijk lijden?
JOB, een mens, die tegen wil en dank nooit zijn bakermat, zijn
oorsprong uit God opgeeft?
JOB, de mens die reeds vooruitwijst naar Jezus?
Dit boekje wordt aan het begin van de Lijdenstijd 2019 aangeboden in
de Emmakerk.
En wel op zondag INVOCAVIT= “Roept hij Mij aan, Ik hem
antwoorden Ps. 91:15” 10 maart a.s.
Vanaf deze datum ligt een intekenlijst klaar om alvast een boekje te
bestellen.
Zoals altijd bij de essays en boeken van ds. Jan Jonkman gaat alle winst
naar het goede doel, de wijkkerken.
Ds. Jan Jonkman en ds. Hans Végh.

10 January 2019
In an opening address at a Forum on Modern Slavery in Istanbul on 7
January, Ecumenical Patriarch Bartholomew spoke on “Awareness, Action and Impact.”
After many centuries of progress and advancement, we still live in a
world where injustice and slavery continue to thrive, and where human
dignity is exchanged for the sole purpose of greed, gain, and profit, reflected Bartholomew. “The Ecumenical Patriarchate is committed to
learn, act, and witness to the elimination of this global abomination
that traps millions of people to lives of suffering, injustice, and humiliation,” he said.
The forum, held 5-8 January, convened experts, practitioners and policymakers from international, governmental and non-governmental organizations, in consultation with representatives from Orthodox Christian ministries of the Ecumenical Patriarchate. It is the third such international gathering. Among the topics discussed were human rights, legal framework, forced migration, human trafficking, and grassroots action.
“Human trafficking is an issue driven by power and privilege...we must
challenge the current power systems in our societies,” said Dr Perry
N.Halkitis, dean of the Rutgers School of Public Health.
“The declaration of the rights of the child is denied to so many children on the move because of their migration status,” said Dr V.Digidiki
Lucero of the Harvard School of Public Health.
“The end of violence requires the end of impunity. The end of impunity
requires functioning public systems,” said Abraham George, global director, Church Partnerships, International Justice Mission.
“Until you are in it (the human trafficking reality) you have no idea
what life you are saving…the only question is: Not others but what can
I do about it?” asked Savelia Curniski, of NASHI, Canada.
Ultimately, silence and passive acceptance of the present situation is no
longer possible or acceptable, Bartholomew concluded. “Our love is
not to be only for those whom we know, but also for the nameless,
the unknown, those who are suffering, especially those trapped in the
complex web of slavery,” he said. “We are called to fulfill an act of natural justice, as we must liberate them from tyranny and exploitation.”
Words are not enough, Bartholomew reiterated. “Action is required,”
he urged. “Together with the sensitization of consciences, we must
articipate in concrete initiatives and actions.”

Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)
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Ebenezer Community News and Church Activities
Rev. Leander Warren
Ebenezer Preparing for Mission in 2019
It is with a sense of nostalgia that I present this final article to the VPG
News to which I have contributed over the past twelve (12) years. As
we at Ebenezer begin this year in our ministry and mission quests, we
remain determined and resolved to build on the momentum of the
past year to deliver service based on the holistic model through which
the needs of the whole person are addressed. We continue for the
first half of this year with the same theme as the past year which is:
“Fostering Unity, Harmony, Peace and Reconciliation Through Loving
Relationships.” The goal continues to be the spiritual building up of the
members for the fostering of greater harmony, peace and unity as well
as to ensure reconciliation in cases of differences of opinion and
misunderstandings that may lead to divisions. This mindfulness is
considered very necessary because of the present culture and climate
of intolerance that have led to a national discourse and interaction that
are lacking in civility, courtesy, decency and lack of respect in our
society.
Worship services in the three Sundays so far have been very
encouraging in terms of attendance and participation. In the first
service, as has become customary over the past several years,
members engaged in renewing their commitment of service to Christ
and his Church during the celebration of the Lord’s Supper. This
exercise we hope will help keep members mindful of their
commitments to God and his Church so as to help them honour their
commitments throughout the course of the year. Preparation is going
on apace to set the course or direction of our ministry and mission
endeavours for at least the first half of the year. In this regard the
Church Board and Auxiliary Leaders are getting ready to meet in a
retreat this Saturday January 26 to decide on the programme contents,
administrative strategies, the budget, finances and fund raising activities
and strategies for continuing spiritual growth and congregational
equipping for evangelizing. Following the Church Leaders Retreat, a
congregational meeting will be held on Sunday January 27 after the
prayer worship to share the vision, plan and direction developed for
the Church for the year so as to have agreement, endorsement and
support of the entire membership. This we believe and trust will
ensure that our united efforts will help us achieve the same shared
goals.
As we engage in the foregoing, we do so very mindful of the
transitioning that we soon will have to make when the tenure of our
incumbent Minister will come to an end and we await the arrival of the
new Minister. For this situation we are diligently seeking and praying
for the Lord to send the chosen shepherd to us in the not too distant

future, so that his work may continue with the least disruption
possible. So then as we set out again endeavouring to bring glory to
God through our worship and service, we look to and rest on the
enabling and empowering grace of the Holy Spirit for knowledge,
understanding, strength and wisdom to do God’s will. And to all you
our members, friends, supporters and well-wishers who have
journeyed with and helped us over the years, we again ask for your
prayerful and other support and wish for God’s continued blessings of
happiness, good health, success and peace upon your lives and in all
your endeavours. The photos of different congregational gatherings
which accompany this article serve to give some spark to an article
which would otherwise be bland. I conclude this article by sharing the
important activities of our congregation the month of February.

Margarita Elisah Hodge

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:
Tel: 4615036/ 5185468/ 5261566
Adres: Oranjestraat 111
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Church Activities
Worship Service of Holy Communion……………………..Sun. Feb. 3rd
Soup Kitchen Service……………………...Thu. Feb. 7th, 14th, 21st & 28th
Worship Service of Praise……………………...……Sun. Feb. 10th , 17th
Worship Service of Bible Study…………….………...……Sun. Feb. 24th
Valentine’s Day Celebration………………………………Thu. Feb. 14th
Visit to Sick and Shut-in Members……….……….Wed. Feb. 13th & 20th

Fr Alexi—a peacemaker in Syria

21 December 2018
By Marianne Ejdersten*
WCC News met with the Very Reverend Archimandrite Dr
Alexi Chehadeh, who leads the Department of Ecumenical
Relations and Development (DERD) for the Greek Orthodox
Patriarchate of Antioch and all the East (GOPA) in Damascus, Syria. He is an impressive role model and peacemaker in
Syria.
We discussed the state of the crisis in Syria and the many challenges that
aid workers face there. His organization, DERD, is the largest independent
local NGO operating inside Syria. He shares his passion for finding ways to
distribute aid to people of all faiths, despite the particularly vulnerable situation of Christians in a country where ISIS has a horrendous record of crucifying them.
The interview took place at the Cumberland Lodge in the UK at the Global
Conference on Human Rights, which considered the theme “Towards Peaceful Coexistence in the Middle East: Challenges and Opportunities.” The conference was organized by the Conference of European Churches, Churches
Together in Britain and Ireland, and Cumberland Lodge.
Participants at the conference discussed cultural and religious diversity as a
source of richness. Remarks and reflections centered on religious plurality in
the Middle East from both an inside and outside perspective and the challenges and opportunities in Syria, Iraq, Lebanon and Egypt.
Fr Alexi presented the current situation in Syria and the main challenges to
his humanitarian aid and development work there. Seven years of bombs
and bullets have left thousands of families homeless and traumatized. They
urgently need food, shelter and medical care. Many years of fighting have
brought death and destruction to the country of 22 million Syrians, with 13.5
million people needing humanitarian assistance, among them more than 6
million internally displaced. Another 5 million people have fled, seeking refuge in neighbouring countries and beyond.
The conflict in Syria has also left many children and youth without an education. Most of them are too young to remember life without war. Inside the
country, 1.75 million children are currently out of school – and for those for-
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tunate enough to be in the classroom, the risk of dropping out is quickly rising.
DERD was founded in 1994 with the blessings of His Beatitude Thrice
Blessed Patriarch Ignatius IV (Hazim). In 2012, His Beatitude Patriarch John
X (Yaziji) carried this mission forward, and he appointed Fr Alexi as the new
director of the organization in September 2015. Like the Good Samaritan,
DERD serves others regardless of their religion, race or color, offering compassion and extending a helping hand to them, simply because of their humanity.
Why did you join the centre in 2015?
Fr Alexi: I was called by HB John X to take up this mission as head of
the department at the end of September. I moved back to Syria after
almost 20 years in Germany. I feel very humbled to serve in Damascus.
I joined the team at a very crucial time, with fires everywhere. We
have to believe and have faith in what we are doing. We need the
grace of God to do this work and the support and blessings of Patriarch John, DERD’s spiritual Father.
What’s the purpose of the GOPA-DERD?
Fr Alexi: With 44 offices all over Syria, 38 community centers, 1600 fulland part-time staff and 22 international partners, we seek to offer help
to those who are in the utmost need of it. We try to ensure that all
efforts are made to provide a fair service to more than 2.5 million beneficiaries each year, in an attempt to spread the spirit of humanity, justice, tranquility and peace within these communities where we operate.
We also believe in collaboration with others. We build bridges with
various civil society groups in order to reach a wider segment of those
in need and those who are affected.
How do you support the people of Syria?
Fr Alexi: GOPA-DERD worked hard to support the people of Syria
from the very first, beginning to offer care through a comprehensive
set of programmes, including education, vocational training, WASH
(water, sanitation, and hygiene) services, shelter, psycho-social support,
healthcare and many more.
From the beginning of the Syrian crisis, GOPA-DERD implemented its
emergency and rapid response programmes, early recovery programmes and those related to livelihoods and sustainable development.
The department recruited its team members to meet the needs of
those affected: the vulnerable, the displaced, persons with disabilities
and returnees. The main aim of these programmes was to provide services to all family members, taking into consideration the importance
of covering all their needs in every way possible.
How can others support you?
Fr Alexi: The Syrian people in liberated and hard-to-reach areas are in
huge need of humanitarian support. They need basic services, livelihood support and medical services, to say the least, in order to be able
to remain in their local communities. It’s important for people to return to their daily lives. They need support in different ways to establish a new life in their own country. They need financial support and
education. We are looking for faith-based partners around the world
too. It’s very important to have faith-based partners!
We need support from the ecumenical movement to raise awareness.
Mainstream media are not following up anymore; and in most cases,
they do not reflect nor transmit all messages. In Syria, 75 percent of
the population, 13.5 million out of the 18 million people remaining, are
in urgent need of support and are living under the poverty line. Of
these, 6.5 million are internally displaced. We have to talk about the
situation and find a peaceful solution in the country. The displaced and
refugees should be able to return. The current situation has to come
to an end, and we must find ways to motivate people to reconcile and
heal together.
What are the most important achievements?
Fr Alexi: Many areas are liberated in Syria. The war is over, even if we
don’t have a peace treaty in place. Although the fighting is over, as
mentioned, GOPA-DERD’s team is helping more than 2.5 million beneContinued on page 14
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
Vacant

Ouderlingen
Zr. M. Bakhuis (voorzitter)
Br. H. B. Beaujon
Br. F. Hasselbaink
Br. C. Renardus (kerkvoogd)
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Wijknieuws Fortkerk

Toespraak t.g.v. het afscheid van
ds. M. Berends-van Waardenberg
door br. R.J. James
voorzitter van de VPG
Broeders en zusters, dames en heren een hele goede avond. Aan mij is
de taak toegekend om namens de Centrale Kerkenraad van de
Verenigde Protestantse Gemeente om bij deze gelegenheid het woord
tot u te mogen richten.
Enige tijd na haar afstuderen aan de Protestantse Theologische Universiteit, aan de vestiging Kampen, las ds. Berends dat de VPG op zoek
was naar een dominee voor de Fortkerk. Ds. Berends solliciteerde op
deze vacature. Op zondag 16 augustus 2015 ging zij als gastpredikant
voor in de Emmakerk. In haar preek sprak ze van het eerste Gebod
van Jezus, heb God lief boven alles en het tweede Gebod, heb je naaste
lief als jezelf. Zij vertelde waarom deze Geboden voor haar van zo’n
bijzondere betekenis zijn.
Na diverse gesprekken werd uiteindelijk in overleg besloten dat Ds.
Berends in dienst zou treden als jeugdpredikant bij de VPG en ook
deels werkzaam zou zijn bij de VPCO. Op zondag 31 januari 2016
vond de Intrededienst en bevestiging van Ds. Berends plaats in de
Fortkerk. In deze dienst vertelde ds. Mariëlle van de roeping van Mozes, dat een zeer geliefd verhaal voor haar is, vanwege de naam waarmee God zich kenbaar maakt: “Ik ben er, Ik ga met je mee.” Ze zei dat
ze wilde getuigen van deze geloften, waar wij veel hoop en moed uit
kunnen putten. De eerste preken van ds. Berends op Curaçao liepen
als een rode draad door de hele periode van haar verblijf en werk op
Curaçao met haar mee.
Vanaf dag één zette ds. Berends zich met volle overgave in om inzicht
te krijgen in wat zich allemaal afspeelde in de drie wijken van de VPG,
waarbij zij zich vooral richtte op de uitdagingen waarmee onze jongeren te maken hebben. Dit was haar eerste baan en weliswaar in het
mooie tropische deel van het Koninkrijk der Nederlanden, maar dan
wel in een voor haar toen nog onbekende sociaal culturele context. Zij kreeg te maken met jongeren met verschillende culturele
achtergronden binnen en tussen de drie wijken. Het was voor haar
een periode van indrukken opdoen, inzicht krijgen in de sociaal culturele realiteit van de Curaçaose samenleving, inzicht verkrijgen in het
reilen en zeilen de VPG en uiteindelijk positie bepalen ten opzichte
van het geheel. Wat mij bewondert van ds. Berends is dat zij in al haar
werkzaamheden voor ons als kerk steeds onverkort vasthield aan haar
geloof in God.
Vaak als we het hebben over een sterke persoon en zeker een sterke
vrouw komen soms bepaalde bevooroordeelde associaties in onze gedachten op. Zoals en sterke vrouw moet van zich af kunnen bijten, zij

moet, let op, haar mannetje kunnen staan, desnoods met stemverheffing.
Uit Spreuken 31 kunnen we enkele eigenschappen afleiden van een sterke en krachtige vrouw. Een vrouw naar Gods hart. Ik noem hier een
paar op:
Krachtige vrouwen vertrouwen hun Schepper,waarderen de mensen in
hun omgeving, omarmen hun vrouwelijkheid,willen God dienen door
middel van anderen, veranderen de wereld door hun acties en hun houding en komen daar voor uit. In Mattheus 5 verzen 14 tot 16 lezen
we: “Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmat
weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor
ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie
goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”
Als we deze zojuist genoemde eigenschappen toepassen op Ds. Berends
dan moet zij in Bijbelse termen als een krachtige vrouw beschouwd worden. Zachtmoedig maar toch vastberaden. In zekere zin een perfectionist
maar bereid tot compromissen. Alle vergaderingen en activiteiten worden steeds zorgvuldig door haar voorbereid met aandacht voor met name input van de jeugdleiders en de jongeren. Haar voorbeeld van openheid en de wijze van inspraak die ds. Mariëlle in haar omgang met de
jeugdleiders en de jongeren vertoont zullen zeker hun vruchten blijven
dragen. Kortom ds. Berends stelt hoge eisen aan zichzelf maar verwacht
ook commitment van anderen.
Na een periode van verkenning en oriëntatie begreep ds. Berends dat
ondanks de verschillen in sociale/culturele eigenschappen van de Curaçaose jongeren met de Nederlandse jeugd, er toch veel overeenkomsten
bestaan met jongeren in Nederland en ook met jongeren elders in de
wereld. Jongeren wereldwijd, ook op Curaçao, zijn mondiger geworden,
kunnen gemakkelijk via de Cyberwereld toegang krijgen tot allerlei informatie. Ook de gezagsverhoudingen binnen de gezinsstructuur zijn aan
veranderingen onderhevig en manifesteren zich ook in de wijze van participatie van gezinnen in het kerkelijk leven.
Bij ds. Berends stond steeds voorop het belang om jongeren een plek te
geven in de kerk om op hun eigen manier hun geloof tot uitdrukking te
brengen en zich binnen de kerk te kunnen profileren. Van begin af aan
zette zij zich in om samen met jeugdleiders en jongeren aanpassingen aan
te brengen in de organisatie van het jeugdgebeuren binnen de VPG.
Wat heeft ds. Berends bereikt en wat laat zij achter?? Ik noem hier een
aantal voorbeelden.
Zij gaf leiding aan de Jeugdraad waarin gewerkt werd met een activiteitenkalender, waarbij de jongeren elke maand samenkomen. Het doel van
de Jeugdraad is om een podium te hebben waar jongeren van de drie
verschillende wijkkerken elkaar kunnen ontmoeten. De VPG Jeugdraad
heeft nu een vaste kern van jongeren van de drie gemeentekerken, die
samen verder zullen gaan.
Onder begeleiding van de ds. Berends, maakten de jongere de afgelopen
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Een optreden van het koor tijdens de jeugddienst op 2 December 2018

In December werd door vrijwilligers van de drie
Wijkkerken de kerstboom opgetuigd op het Fortplein
Bevestiging van zr. Anna Petrona als ouderling van de Fortkerk
drie jaar kennis met kerkelijke activiteiten binnen de Kerk. Dit gebeurde aan de hand van het organiseren van activiteiten rondom b.v.
Goede Vrijdag, waaronder de paaswake-bijeenkomsten die werden
gehouden. Daarbij leerden de jongeren hoe om te gaan met voor hun
vaak de minder belangrijke zaken uit hun leven.
Samen met de jeugd van de drie kerken was zij sterk betrokken bij
het organiseren van Jeugddiensten met voorafgaande voorbereidende
vergaderingen, drie keer per jaar.
Recentelijk is er een VPG-Jeugd Worship Team opgericht met jongeren van alle drie kerken waaraan ds. Berends ook haar ondersteuning
heeft verleend. Het team treedt op tijdens VPG Jeugddiensten. De
groep wordt daarnaast ook geregeld gevraagd om speciale presentaties te geven op verschillende evenementen gedurende het jaar. Dit
vanwege de levendige en opbeurende liedjes die ze presenteren.

Mevr.Elsa Martijn enkele woorden. Mevr.Martijn is 93 jaar oud maar nog
volop aktief en riep de gemeente op elkander te ondersteunen en voor
Curacao te bidden.

Een andere activiteit waar ds. Berends ook bij betrokken is geweest is
de jaarlijkse nieuwjaarsduik op Caracasbaai op 2 januari.

Tijdelijk weer op Curaçao

Een bijzondere activiteit van ds. Berends was het organiseren van thematische filmavonden in Huize Berends. Na het vertonen van films
kon de jeugd onderling en met haar discussiëren over de invloed van
de vertoonde film op hun denken.

Vanaf eind januari tot en met Pasen van dit jaar zullen wij, Martine Bakema en Henk Hortensius, weer op Curaçao verblijven. Op het verzoek van de Centrale Kerkenraad om, nu er weer een vacaturetijd in
de Fortkerk is ontstaan, net als 3 jaar geleden de gemeente een aantal
maanden te ondersteunen zijn wij graag ingegaan. Wij verheugen ons
op het weerzien met de vele bekenden, op het voorgaan in kerkdiensten en op gesprekken waarin vreugde en verdriet gedeeld worden.
Op dit moment hebben wij nog geen telefoonnummer beschikbaar
waarop u ons kunt bereiken. Maar via email zijn wij zeker bereikbaar:
martinebakema@gmail.com of henkhortensius@gmail.com.

Voorts was ds. Berends sterk betrokken bij het organiseren van activiteiten bij speciale gelegenheden zoals rondom Kerstmis.
Vervolg op pagina 12
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Restauratierekening MCB 25260903

Ouderlingen:
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Zr. D. Schrader
(kerkvoogd)
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Zr. S. Wiel
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Predikant
Ds. H. Végh
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E-mail: jas.vegh@gmail.com
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Website Emmakerk
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Wijknieuws Emmakerk
Het jaar is al ongeveer een maand oud als u dit leest. Moge God ons
nabij zijn in dit nieuwe jaar, zowel persoonlijk als als gemeente. Moge
Hij ons begeleiden op al onze wegen. Alleen Hij weet hoe onze wegen
zullen lopen. Wij verkeren in het ongewisse daarover. We mogen bidden om zijn steun en leiding ook in het komende jaar. We mogen bidden dat Hij onze activiteiten zegent.
De komende maand zijn er de volgende activiteiten in onze Emmakerk:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de
consistorie. We bidden om Gods zegen voor dit nieuwe jaar.
Gespreksgroep “Onder de boom”
Eens in de 14 dagen komt de gespreksgroep “Onder de boom” bijeen.
We bespreken actuele en Bijbelse onderwerpen die door de deelnemers aangedragen worden. We komen bijeen op donderdagen in de
consistorie van 19.30 tot 21.00 uur. De data zijn: 7 en 21 februari en 7
maart.
Bijbelstudie
Eveneens eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie. We bestuderen op het
ogenblik het Johannesevangelie. We komen bijeen op donderdagen in
de consistorie van 19.30 tot 21.00 uur. De data zijn: 14 en 28 februari.
Jongerencatechese
Eens in de 14 dagen is er jongerencatechese en wel op woensdag van
19.00 tot 20.00 uur. We komen bijeen in de consistorie. De data zijn: 6
en 20 februari en 6 maart.
Seniorenmorgen
Op 11 februari a.s. is er weer een seniorenmorgen. We beginnen om
9.30 uur in de consistorie. We zingen liederen en we bidden. We bespreken een Bijbelgedeelte en we ontdekken hoe actueel dat is. De gesprekken zijn levendig. U bent van harte welkom, evenals trouwens op
onze overige activiteiten!
Bij de diensten
Op 3 februari a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. Brood
en wijn gaan rond. Ze zijn het teken van de liefde van God en van de
toewijding van zijn Zoon Jezus Christus. Hij stierf voor onze zonden
aan het kruis. Door de Heilige Geest is Hij in het avondmaal aanwezig
als gastheer.
Op 17 februari a.s. zal Lukai Curtey Marthinus, zoontje van Gideon en
Dyanne Jonker, de doop ontvangen. God neemt hem op in het verbond
met zijn volk. Het doopwater is ook symbool van het bloed van Christus dat reinigt van zonden. God wil Lukai trouw zijn. Lukai mag met
hem leven.
Op 3 maart a.s. is er een gezamenlijke dienst met de Evangelische Broedergemeente in onze Emmakerk. Dan vindt nl. de Gran Marcha plaats

waardoor het kerkgebouw aan de Goeroeboeroeweg onbereikbaar is.
Ds. Saskia Delvendahl-Bloem en ik hopen in deze dienst voor te gaan.
We hopen op gezegende diensten met elkaar!
Zangdienst
Op 22 februari a.s. is er weer een zangdienst. Samen mogen we God
prijzen in onze liederen. Liederen kunt u opgeven bij mij. De dienst begint om 19.30 uur in onze Emmakerk.
Beroep
Zoals u inmiddels misschien al gehoord heeft heeft ds. Jan Douwe van ’t
Zand het beroep naar de VPG aangenomen. Zijn standplaats zal de Emmakerk zijn. Het is nog niet bekend wanneer hij precies komt. We zijn
blij en dankbaar dat hij dit beroep heeft aangenomen. We bidden voor
de beroepingscommissie dat zij voortvarend te werk mag gaan en nu
ook predikanten voor de twee andere kerken kan vinden.
Waarneming
Van 29 januari tot 23 april a.s. zullen ds. Henk Hortensius en ds. Martine Bakema waarnemen in de Fortkerk. Voor velen van u zijn ze bekend.
Ze hebben al eerder waargenomen in de Fortkerk. Ds. Henk Hortensius was eerder marinepredikant op ons eiland. In die tijd preekten hij en
zijn vrouw geregeld in de Fortkerk. We heten heen weer welkom op
nos dushi Kòrsou en we hopen op een goede samenwerking.
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet
Het nieuwe jaar 2019 is al meer dan een maand oud, als u dit krantje in
handen hebt. Er is heel veel gebeurd, veel diensten achter elkaar; zoals
bijv. De kerstdiensten, de oudejaarsdienst gelijk na de zondag
eredienst, het ging maar door. De predikanten en organisten hebben
alles overleefd; ik zeg altijd: “Ze hebben de berg beklommen en nu
dalen ze zachtjes aan weer af, “back to normal” Lieve mensen, Wat
een werk hebben jullie verzet. Wat een preken, wat een liederen zijn
er voorbij gegaan.
Eens kijken wat het nieuwe jaar ons brengt. Eén verandert er niet, Eén
groot Geluk; dat is onze Grote Vader. Die is trouw, leidt en begeleidt
ons elke dag weer; wordt nooit moe om naar onze gebeden, vragen en
wensen te luisteren, dat geeft toch een fijn en rustig gevoel. Als wij dat
vertrouwen maar hebben, dat Hij er is en met ons meegaat. Hij kent
ieder van ons bij name, onze zorgen en blijdschap; van te voren kent
Hij onze gedachten al. Voor sommigen best eng.
De groepen zijn alweer gestart. De gebeds-, bijbel-; “Onder de
boom”groep zijn alweer gestart.
Donderdag j.l hadden wij een volle tafel in de bijbelgroep, dat was heel
fijn.We misten er zelfs 2, die zijn op vakantie in Nederland. Wat een
opkomst zou het zijn. We gaan het beleven als ze weer terug zijn.
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De Seniorengroep is ook goed gestart, de tafel zat vol. ds Hans had
weer een mooi stuk uit de bijbel, de discussie laaide zoals altijd goed
en stevig op. Lieve dames, we gaan stug door met onze groep.
We kijken er iedere maand naar uit. zr.Margery Stomp was de zaterdag
ervoor jarig.
Ze had een bolo uit haar eigen bakkerij meegenomen, een compleet
feest. Zondag was er ook bolo in de Flamboyant. “Viert uw
hoogtijdagen” zei mijn oud schoolhoofd altijd. Zr Magery, still going
strong. De moed zit er nog in, want in de Oudejaarsdienst kwam ze
spontaan met een prachtig gedicht over DROOM. Masha Danki
Magery!
Seniorenfeest
Wat een feest! De Oleander zat vol, met ongeveer 90 man/vrouw.
Gezellig! Eerst de Dienst met het Heilig Avondmaal. Daarna een
gezellig samenzijn. De muzikale omlijsting kwam van ons eigen VPG
Worshipteam, ze brachten de stemming er echt in. De maaltijd begon
met een grote verrassing: een overheerlijke oliebol, ging erin als koek,
evenals de overheerlijke kerstmaaltijd, Geen probleem na de oliebol.
En nog een lekker toetje! Ik kreeg veel complimenten over het feest en
de maaltijd.
In de Kerstnachtdienst op het Fortplein heeft ons Worshipteam ook
hun medewerking verleend bij de liederen.!Worshipteam Masha Danki!
Het was heel fijn!
Kinderfeest
Dit ging in het begin wat stroef om de hele groep bij elkaar te krijgen.
Want o, wat hebben onze kinderen het toch druk tegenwoordig. Maar
goed, het lukte zr Farida toch om de groep 3 keer bij elkaar te krijgen.
Op de middag van het kerstfeest vroeg naar de kerk, er moest nog één
keer geoefend worden. Ze hebben hun best gedaan, dat is zeker!. Het
was een mooie dienst en kerstspel. Jongelui PABIEN! GEFELICITEERD!
Daarna nog gezellig krentenbrood en chocomel in de Flamboyant, dat
hoort erbij.

De doop van Jan Nathaniel Jonkman

Masha Danki
Masha danki aan alle handen, die geholpen hebben om er een mooi
feest van te maken. Ik denk aan de handen, die de kerstboom gekocht
hebben, het optuigen van de kerstboom, versieren van de kerk. De
handen bij het Seniorenfeest, de corsages, de kaarsen, hulp bij het
feest.
Diensten
Behalve de reeds genoemde diensten hadden we ook nog de Doop/
Belijdenisdienst van fam. Jonkman. Jan 2 en echtgenote Oktavina deden
Belijdenis van hun geloof. Moeder en zoontje (Jantje 3) werden
gedoopt. Een mooi moment, wat een genade! ds Jan Jonkman, die op
zijn leeftijd de doop toediende aan zijn schoondochter en kleinzoon.
Oktavina heeft altijd christen willen worden, haar pa was een moslim.
Na de dienst stuurde ze twee woorden naar haar moeder; AKU
KRISTIN! Ik ben Christen! de enige van haar drie zussen en broer. Nu
een gelukkig mens! Ze is op dushi Kòrsou Christen geworden. Na de
Dienst was er nog een feestje in de Flamboyant, mét oliebollen. Masha
Danki Monique en Snackpoint.

Een mooie dans, uitgevoerd door de zusjes Eleasah en Sheariah Kastaneer

Afscheidsdienst ds Mariëlle Berends-van Waardenberg
Op 13 januari vierden we de afscheidsdienst van ds Mariëlle Berends in
de Fortkerk. Een mooie dienst met Forti Kantando en weer met ons
VPG Worshipteam.
Steuntje uit gedicht DROOM: Het is de droom, die we in het geheim
meedragen, dat een wonder zal gebeuren; dat de tijd zich zal openen;
dat het hart zich zal openen; dat de deuren zich zullen openen; dat de
rotswand zich zal openen; dat de bronnen zullen gutsen;
dat de droom zich zal openen; dat we op een goede morgen, in een
kleine haven glijden; waarvan we niet wisten, dat ze er was. Olav H.
Hauge.
Warme groeten, Bendishon, Zegen namens de Kerkenraad; Henriette
(Jet) Baank.

De kinderen van de nevendienst met hun adventkaarsen
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Tenslotte kunnen we verwijzen naar haar betrokkenheid bij het kamperen bij Landhuis Ascencion voor jongeren van 12 jaar en ouder.
Kortom ds. Mariëlle Berends speelde een zeer belangrijke rol in het
leven van deze jongeren. Door haar ‘down to earth’-benadering en positivisme heeft ze de jeugd voor zich weten te winnen. Zij vond het van
groot belang om de jeugd zichzelf te laten zijn, leren omgaan met anderen in groep, de belangrijkheid van samen zijn / samen delen stimuleren,
stimuleren van zelfvertrouwen, ontdekken van je eigen gave en talenten, besef van respect voor zichzelf en voor anderen stimuleren, ‘team
building’, etc. de jongeren betreuren haar vertrek ten zeerste.
Naast haar werk met jongeren ging ds. Berends ook voor in onze wijkkerken. De door haar gebrachte boodschappen waren altijd zeer helder, inspirerend en afkomstig uit een zuiver hart. In haar preken legde
zij steeds nadruk op het belang van het gezin, de eenheid in de kerk en
o.a. het samendoen en samen delen. Als enige vrouw in een door mannen gedomineerde Ministerie was het voor haar in het begin even wennen, maar na verloop van tijd kon zij heel goed, en daar gaan we weer,
haar mannetje staan. Ds. Mariëlle is liefde en de eenvoud zelve, een
warm en zacht mens die met oprechte belangstelling openstaat en
klaarstaat voor iedereen, ongeacht kleur, ras, nationaliteit, geloof, leeftijd. Een mensenkind die zich nooit opdringt maar alles uit liefde doet
en dit ook uitstraalt.
Nog geen drie maanden geleden stond ik ook hier om afscheidswoorden te richten aan de voormalige predikant van de Fortkerk, ds. Peter
van Bruggen. Na het vertrek van ds. van Bruggen vonden wij ds. Berends bereid om gedurende de afgelopen tijd te fungeren als VPGpredikant van de Fortkerk. Is het toeval dat zij haar dienstverband afsluit, juist bij de wijkkerk waar zij voor aanvankelijk had gesolliciteerd?
God surely does have a sense of humor. Ds. Berends, wij weten dat bij
het nemen van het besluit om jouw dienstverband met de VPG niet te
verlengen jullie niet over een nacht ijs zijn gegaan. Wij respecteren
jouw besluit ten volste en wensen jou, br. Jurjen en jullie dochter Sophie het allerbeste toe. Dominee Berends namens de Centrale Kerkenraad van de VPG wil ik u van harte bedanken voor uw inzet en toewijding tijdens uw dienst verband met ons. Ook jij Br. Jurjen bedankt voor
jouw waardevolle bijdrage als lid van de Kerkvoogdij. Wij zullen jullie
beiden missen.
Ds. Marielle en br. Jurjen, God zij met jullie. Het gaat jullie goed. Be
good & Be Blessed

De belijdenisplechtigheid van Ilse Pasman tijdens de
afscheidsdienst van ds. Marielle Berends-van Waardenberg

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

465 7061
516 4919
767 5748

Van de Preses

Beste Broeders en zusters in Christus,
Voor u ligt de februari 2019 editie van ons kerkblad VPG Nieuws.
Namens de Centrale Kerkenraad van de VPG wens ik u en uw naasten
het allerbeste toe voor 2019. Moge het een jaar zijn vol met goede
gezondheid en voorspoed.
Dit jaar zal gekenmerkt worden door een aantal ingrijpende
veranderingen. We zullen in eerste half jaar afscheid nemen van nog
twee dominees, t.w. Rev. Leander Warren van de Ebenezer Church en
ds. Hans Végh van de Emma kerk. Daar staat tegen over dat wij in juni
van dit jaar de nieuwe dominee verbonden aan de Emma kerk, Ds. Jan
Douwe van ’t Zand welkom zullen heten. Totdat er vervangers zijn
aangesteld voor de Fortkerk en de Ebenezer Church zal een interim
voorziening worden getroffen waarbij tijdelijke voorgangers zullen
voorgaan in genoemde twee wijkkerken.
Naast deze personele aangelegenheden zullen er ook een aantal
processen worden voortgezet c.q. worden uitgezet. Te noemen valt
o.a. het bestuderen van de juridische en organisatiestructuur van de
VPG en het eventueel aanpassen hiervan. Ook zal er gekeken worden
hoe de situatie van onze begraafplaatsen verbeterd kan worden. Al
deze processen zij erop gericht om het functioneren van de Kerk waar
mogelijk te kunnen verbeteren en optimaliseren.
Dit jaar zal de VPG als gastvrouw fungeren van de z.g. YAM
bijeenkomst welke samen met CANACOM georganiseerd zal worden.
Daarnaast zal de VPG zowel in lokaal verband alsook regionaal en
internationaal blijven samenwerken met andere christelijke organisaties
om waar nodig gezamenlijk acties te entameren gericht om het verder
werken aan Gods Missie.
Kortom, ook dit jaar zal een beroep worden gedaan op ons allen om
samen te werken om de werkzaamheden welke aan de VPG zijn
toevertrouwd uit te voeren. Wij rekenen op uw inzet. God rekent op
uw bijdrage aan het volvoeren van zijn Missie.
Op 13 januari 2019 vond in een goed bezochte Fortkerk de
afscheidsdienst plaats van Ds. Berends. Tijdens deze dienst legde ook
Ilse Pasman de Geloofsbelijdenis af. Het was een zeer fijne dienst
afgewisseld met veel zang en muziek en werd een zeer bewogen en uit
haar hart gegrepen Boodschap gebracht door Ds. Berends.
Hieronder volgt de speech welke ondergetekende als preses uitsprak
ter gelegenheid van de Afscheidsdienst voor Ds. Marielle Berends-van
Waardenberg d.d. zondag 13 januari 2019 in de Fort Kerk. Zie verder
hieronder aan aantal foto’s van de dienst.
Nogmaals een Gezegende 2019 toegewenst. Be good and Be Blessed.
Br. Ralph L. James
Preses.
Naschrift redactie: De afscheidsspeech is geplaats op pagina 8 in de rubriek
van de Fortkerk.
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Interview met Maritza Bakhuis
Voorzitter v/d wijkkerkenraad van de Fortkerk
door Amanda van der Maas
“Inmiddels ken ik het klappen van de zweep wel”
Dit is het twaalfde 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 Maritza Bakhuis aan
het woord, ouderling in de Fortkerk.
Wie bent u en wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben Maritza Bakhuis en het voornaamste wat ik doe op dit moment
is mijn werk voor de VPG. Vroeger heb ik voor de klas gestaan op het
Marnix College Mavo en ook op het Peter Stuyvesant College. Ik heb
vier kinderen, drie zonen en één dochter die allemaal het huis uit zijn.
Wanneer bent u ouderling geworden?
Ik ben nu sinds zo’n anderhalf jaar ouderling in de Fortkerk maar dit is
niet de eerste keer dat ik ouderling ben. De eerste keer dat ik diaken
(en daarna ouderling) werd was in 1987 in de Ebenezer Church toen
dominee Haasnoot daar stond. Ik ben daar zo’n 10 jaar gebleven en
stopte toen ik zwanger was van mijn laatste kind. Toen de kleinste een

Kerkvoogdij
Voorzitter: Olaf Mulder
Fortkerk: Carl Renardus
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder,
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jaar of vijf was heb ik het werk weer opgepakt, maar toen in de Fortkerk.
Welke verwachting had u van het ambt?
Inmiddels ken ik het klappen van de zweep wel maar de eerste keer
dat ik gevraagd werk weet ik nog wel goed. Ik was destijds op bezoek
bij mijn ouders en toen kwam dominee Haasnoot op bezoek. We raakten in gesprek en een paar weken later vroeg hij me of ik diaken wilde
worden. Ik wilde wel graag wat doen voor de gemeente en had als
voorbeeld mijn vader en zus die ook beiden ouderling waren. Het was
voor mij dus niet zo’n ver-van-mijn-bed-show, ik wist goed wat er van
me verwacht werd.
Heeft u een bijzondere taak binnen de groep van ouderlingen?
Ik ben voorzitter van de wijk. Dit betekend onder andere dat ik de
vergaderingen leid en bijvoorbeeld de recepties organiseer. We hebben er net twee gehad en daar gaat best wat werk in zitten zoals de
uitnodigingen verzorgen en de hapjes. Daarnaast zit ik ook in de beroepingscommissie waarmee we op zoek zijn naar dominees voor alle
drie de gemeentes.
Kunt u een belangrijke gebeurtenis benoemen uit de periode
dat u ouderling bent?
Mijn vader was heel lang ouderling en het was wel mooi dat ik hem zo
ook kon opvolgen. We hebben eigenlijk voor de ambtsbekleding een
periode van twee jaar staan die je kunt verlengen tot vier jaar. Toch
denk ik dat het ook wel goed is dat er zo nu en dan gewisseld wordt
en er frisse nieuwe mensen komen. Het is nu ook wel een spannende
periode met het beroepen van de verschillende dominees. Je hoopt
toch ook dat ze goed samen overweg kunnen.
U bent diaken in de Fortkerk, wat kenmerkt deze gemeente?
Ik zie de Fortkerk wel als vrijdenkende en mooie diverse gemeente.
We hebben ook altijd wel toeristen in de kerk. Daarnaast hebben we
Vervolg op pagina 14

Ebenezer church: Karen Martina, Kenneth
Bremer
Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken
naar onderstaande bankrekening van de VPG:
MCB: 90091204
o.v.v. kerkelijke bijdrage

Geef om uw kerk

Eén van de optredens van “Forti Cantando” tijdens de
afscheidsdienst van ds. Marielle Berends-van Waardenberg

Maritza Bakhuis in haar tuin
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“Interview” Vervolg van pagina 13
een vaste groep die er op zondagochtend is en sinds kort ook weer
wat jonge mensen die zich bij de gemeente hebben aangesloten.
Waar wordt u blij van buiten het ambt om?
Ik word blij van mijn tuin. Ik vind het fijn om er te zijn of om erin te
werken. Ook schilderde en knutselde ik vroeger veel. De laatste jaren
kom ik daar iets minder aan toe. Dit komt ook omdat ik veel tijd aan
de VPG besteed. Het beheerst toch wel echt mijn leven.
“Fr Alexi” Continued fron page 7
ficiaries each year. We are able to make a difference in their lives.
They need to get on a new track to build a new future for themselves.
A smile from children, families when their home is rehabilitated, when
a mother is helping the elderly in her family, when they merge and
adapt in their local community forming social cohesion—all of that indicates the importance of this work. That’s a blessing for me and my
team of 1,600 volunteers.
What could the WCC do to support you?
Fr Alexi: We are very well represented in the work of the WCC. We
are very grateful for the support from the churches around the world.
We need each other and especially at this moment. Please, continue to
pray for us and accompany us. It would be very important to have a
WCC delegation with the WCC leadership to visit us in 2019, to show
visible unity, that we are standing together as Christians. I am also
looking forward to receiving visits from sister churches and partners.
A visit would mean a lot to our people!

Regering van Colombia moet
dialoog met ELN herstellen
KERKNET-REDACTIE
Caritas International roept de Colombiaanse regering op om de dialoog met de
rebellen van het ELN zo snel mogelijk te hervatten.
Volgens Peter Neher, de voorzitter van de Duitse afdeling van Caritas
International, moet de Colombiaanse regering ondanks de dodelijke
aanslag van vorige week de dialoog met de linkse rebellen van
het ELN opnieuw aanknopen. Bij de aanslag van het ELN op 17 januari
vielen 21 doden en raakten 70 mensen ernstig gewond. Meteen daarop
kondigde de Colombiaanse regering de stopzetting van alle gesprekken
met het ELN aan.
Neher benadrukt dat de vrede ook na het historische akkoord met het
FARC nooit volledig is teruggekeerd. Tussen 2016 en 2018 werden
430 voorvechters van de mensenrechten en sociale leiders, die streefden naar vrede en verzoening, vermoord. Vele afspraken van dat akkoord, onder meer over de landhervorming, zijn nog altijd niet uitgevoerd. De dialoog moet dringend hervat worden, anders dreigt Colombia in
het oude brutale geweld te hervallen. Tijdens 50 jaar burgeroorlog werden in Colombia naar schatting meer dan 250.000 mensen gedood.
Bron: Caritas International

What do you wish for Christmas?
Fr Alexi: I pray for a peaceful solution in Syria. The people of Syria need
peace and need to be able to go back to their homes. For our work, I
wish to get some funds to be able to buy Christmas presents for the
kids. They have to feel like kids in the midst of the turmoil.

Message of Unity:
New cathedral and new mosque
inaugurated in Egypt

A final word to the readers…
Fr Alexi: I would like to thank all the organizations and churches worldwide for helping us with resources and with their prayers at this very
difficult time, and I appeal to all people of good will to keep us in their
hearts, minds and prayers, their support, and their accompaniment.
Please continue to support us! We need you more than ever. I wish all
of you a very blessed Merry Christmas and a Happy New Year. It is a
time of inspiration, a time of reconciliation, as Jesus came as the savior
to save us and reconcile us. We believe in reconciliation. We wish you
a happy new year because we love each other, and when we love each
other we will forgive. We wish you success, too. In this age of globalization, we say always that the world is like a village through access to
social media. That means that we are all neighbours, too, and we have
to take care of each other and be there for others. God asked us to
take care of each other and be there for each other.
The interview took place in the lobby at the Cumberland Lodge, by the
Christmas tree; and during the conversation, other participants joined in.
They listened with admiration for the work done by Fr Alexi and his team in
the midst of the war in Syria. To my question if there would be any security
problem with going public about their work, he responds with a humble
smile: “No and I’m not afraid to face any reactions. We are well prepared
and blessed by God. We need more visibility. Please, share the work we are
doing!”
We wish Fr Alexi and the team a Merry Christmas and a blessed New Year
2019. Let’s all pray for peace in Syria and the rest of the world. We are all
peacemakers.
Marianne Ejdersten, WCC director of communication (in: WCC Weekly –
www.oikoumene.org)

President Abdel Faah el-Sisi congratulates Pope Tawadros II with the opening of the

10 January 2019
A new Cathedral of the Nativity for Egypt’s Coptic
Church of Alexandria was inaugurated near Cairo on 6
January, the eve of Coptic Christmas. The Al-Fattah AlAleem Mosque was inaugurated the same day.
Located about 45 km east of Cairo, the cathedral hosted its mass
under heavy security, a day after a bomb near a Coptic church in
Nasr City, an eastern suburb of Cairo, killed a policeman.
The cathedral can accommodate 8,000 worshippers and the
mosque twice as many.
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A new Cathedral of the Nativity near Cairo for Egypt’s Coptic
Church. Photo: Popetawadros.org
Egyptian president Abdel Fattah el-Sisi inaugurated the cathedral
in what many regarded as a message of unity across the country.
In remarks at the inauguration, El-Sisi said this is an important
moment in Egypt’s history.
“We are one and we will remain one," he said, referring to Egyptian Christians and Muslims. Coptic Christians make up about
10% of Egypt’s population. More than 100 Copts have been killed
in attacks since December 2016.
The head of Al-Azhar, Sheikh Ahmed El-Tayeb said that this was a
momentous occasion and “an embodiment of the soul of brotherhood and love.”
Pope Tawadros II said: “"This is a day of joy as we see our beloved country write a new page in the history of civilisation. We
pray for our unity to continue as the world witnesses such tolerance and love in our country, God bless you all, long live Egypt.”
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eenheid onder de christelijke kerken bevestigd. De federatie herinnert
er bij die gelegenheid aan dat dat katholieken en lutheranen twintig jaar
geleden de Verklaring van Augsburg hebben ondertekend. Daarmee werd
een einde gemaakt aan een eeuwenoud meningsverschil over de rechtvaardigingsleer van Maarten Luther.

Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)

Lutherse kerken bevestigen
Engagement voor de eenheid
KERKNET-REDACTIE
De Lutherse Wereldfederatie herinnert eraan dat 20 jaar geleden een eeuwenoud
conflict met het Vaticaan werd bijgelegd.
Naar aanleiding van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen heeft de Lutherse Wereldfederatie (LWF) haar engagement voor die

Martin Junge © LWF
Het document, dat later ook door drie andere christelijke kerken werd ondertekend, maakte de weg vrij voor de gemeenschappelijke herdenking van het
begin van de Reformatie, samen met paus Franciscus, zegt Martin Junge van de Lutherse Wereldfederatie. De lutheranen kondigen nog aan
dat de 20ste verjaardag van die ondertekening eind november met verschillende manifestaties met de nodige luister zal worden herdacht.
Bron: LWF
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VoorElkaar
Advertentierubriek
Een mooie plaats voor uw advertentie

Angelitos koor onlangs tijdens een optreden in de Emmakerk

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

Nog Hulp in de huishouding nodig?
Drie middagen in de week;
van 16 u - 18 u, 19
U kan ook. Bellen naar Zr. Lolita
Breeveld; tel 7373182

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

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

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

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

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.

