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Caribbean & Latin America
Ecumenical Officers Meeting
Rev. Leander Warren
Buenos Aires Argentina, South America
September, 2018
A meeting for Church Ecumenical Officers in the
Caribbean and Latin America, members of the
World Council of Churches (WCC) took place in
Buenos Aires, Argentina from September 17-21,
2018. The meeting was convened for the purpose
of information sharing: that is, for the WCC to apprise its member Churches in our region about its
history and reason for being (raison d’être) and also
its current programme focuses, and learn about
current developments taking place in our Churches
as well as our financial commitments and other support to the WCC.
The Churches that
participated in this
information sharing
exercise are as follows: Ecumenical
Patriarchate, Argentina;
Iglesia
Evangélica Río de la
Plata, Argentina;
Iglesia Evangélica
Methodista Argentina; Igreja Episcopal Anglicana do
Brasil; Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil; Igreja Metodista no Brasil; Igreja
Presbiteriana Unida do Brasil; Iglesia Evangélica
Luterana en Chile; Iglesia Pentecostal de Chile; Iglesia Presbiteriana de Colombia; United Protestant
Church of Curaçao; Iglesia Luterana Salvadoreña, El
Salvador; Jamaica Baptist Union; Moravian Church
in Jamaica and the Cayman Islands; United Church
in Jamaica and the Cayman Islands; Convención
Bautista de Nicaragua; Iglesia Metodista del Peru;
Presbyterian Church of Trinidad and Tobago; Iglesia
Metodista del Urugay and Waldensian Church, Urugay. Staff personnel from WCC are Daniel Buda,
Marcelo Schneider, Pamela Valdés and Caroline van
der Veen.
Following arrivals on Monday September 21, the
meeting began on Tuesday September 22 with

morning devotion done by Rev. Warren that set the
tone and focus for the conversations for the next
three days. The morning session was devoted to
introductions, and information regarding current
developments in the member Churches. The information shared by all Churches bears striking similarity as it highlighted social interventions taken by
Churches in their national contexts, in addressing
problems such as crime and violence, poverty, substance abuse, lack of potable water, migrant, refugee
and statelessness challenges, corruption, prison reform comprising both penal and rehabilitative components, among others.
The early afternoon session dealt with the Question,
“What does it mean
to be ‘ecumenical
officer’?” This was
done by Dr. Buda.
He sees the ecumenical officer as that
person with responsibility for ecumenical relations who
communicates to the
WCC - challenges,
needs and mission
priorities of their
Church and who
hears from the
WCC and shares with their Church the ecumenical
activities, priorities and direction of the WCC. The
ecumenical officer by nature of the office ought to
be part of the member Church’s delegation to the
General Assembly of the WCC. The next such assembly is scheduled to take place in Germany in
2021.
In the mid afternoon, a WCC staff personnel did a
presentation on “What is the World Council of
Churches and how does it function?” The following
was shared in answer to the first part of the question: “The WCC is a global expression of the contemporary ecumenical movement which this year;
2018; celebrates its 70th anniversary of existence. It
has a membership of 350 Churches in more than
110 countries of the world. The WCC embraces
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and promotes common witness to the good news of Christ throughout
the world. It also engages in and promotes interreligious dialogue and
cooperation, theological formation and spiritual renewal. While its
membership in the early years was mostly from European and North
American Churches, today most of its member Churches are from Africa, Asia, the Caribbean, Latin America, the Middle East and the Pacific.
With respect to how the WCC functions, this is done through the central and executive committees and the appointed commissions on
which all 8 regions have representation. Agreements and decisions are
taken mostly by consensus, but also by majority vote after every effort
is made to have unanimity. To ensure representation on the committees and commissions, regions need to attend the General Assembly
where elections to the central and executive committees and the commissions take place. Financial facilitation is made available to small
member Churches which may need assistance to attend a WCC General Assembly.
The late afternoon session continued with a presentation of information by WCC staff personnel on the “WCC’s Pilgrimage of Justice
and Peace,” with focus on Latin America and the Caribbean. Christians
everywhere are called to an awareness that life is in peril and the existence of humankind is under severe threat posed by issues such as climate change, poverty, economic injustice, threats to health and wellbeing, violence and war which drain our hope. For this reason Christians everywhere are called to a shared faith and commitment to affirm
the God of life, the cross and the resurrection of Jesus Christ in order
to affirm, sustain and protect life. This is a call to ecumenical collaboration since it is the one God of life, of the one creation and one humanity, who summons the one Church of Jesus Christ to commitment and
engagement where peace and justice are threatened or destroyed. For
this reason the WCC, an expression of the worldwide Christian fellowship, calls on all Churches everywhere to walk together, to view
their common life, their journey of faith as part of the pilgrimage of
justice and peace, and to join together with others in celebrating life
and pursue concrete steps to transform injustice and violence. Pilgrimage is about leaving our comfortable and habitual life to seek God and
God’s reign in new ways, new contexts and new places. Christian pilgrimage is about building a stronger identification with Jesus and with
each other. The WCC therefore, calls Churches to be united as well as
to a pilgrimage of spirituality for justice and peace emphasizing the need
to for joint witness, in unity, seeing all Churches as one global fellowship seeking reconciliation among ourselves and transformation of the
world. For we become changed, renewed, transformed by engaging
with and learning from those among us who live in poverty, the disenfranchised, peoples and communities on the margins, and from others
whose lives we share and whose work we join. Through such engagement we come to experience the life-giving and life-sustaining Spirit at
work in our world. The invitation to pilgrimage is therefore a summons
to a way of life and a transformative spirituality of justice and peace.
For to encounter the vulnerable, and to find oneself in a vulnerable
place and becoming vulnerable to others, is to be purged of one’s own
prejudices, preoccupations, and priorities – stripped down to face God
and God’s aims, plans and priorities for the world. It is truly a transformative journey, a conversion to the needs of others and the vision
of God. Therefore as a strategy of concrete action, the WCC encourages all Churches to join the “Pilgrimage for Justice and Peace” for our
world by addressing such issues as water for life, gender justice, climate, food security, conflict resolution and peace-making, nuclear disarmament, global health, human rights, children’s welfare, education,
justice systems and incarceration, and racism. It is as we engage the
foregoing in the belief that Christ calls us to live and walk together in
reconciled unity, that we bear witness to our world so that it is able to
see and believe that justice and peace are possible because they are
God’s gifts to us all. For the one God, the holy and undivided Trinity,
calls us to witness together as Christian Pilgrims to a holy and just
peace.
During the course of the late evening session on Tuesday September
18, a presentation was given on the finances of the WCC. This is made
up of contributions from member Churches contributing at a sixty percent level, from supportive non-member entities, from interest on in-

vestments and from rentals. The largest member contribution comes
from the region of Europe followed by North America, Asia, Africa,
the Middle East, Latin America, the Caribbean and the Pacific. The Caribbean region contributes at a level of 62% while Latin America contributes at a level of 26%.
On Wednesday September 19, during the morning session there were
four case presentations by Presbyterian Church of Colombia, A Foundation for Social intervention of Argentina, the Presbyterian Church of
Trinidad and Tobago and the Methodist Church of Brazil. They shared
on the experiences and challenges of engaging in issues of social intervention such as crime and violence, prison incarceration, health care
and education for children, advocacy for female prisoners, potable water, helping migrant and stateless people, human and sex trafficking of
Continue on page 5

Redactioneel
“Communicatie is belangrijk”, zegt men tegenwoordig. Communicatie
is een bindmiddel. Ze verbindt personen en instanties. Dat is precies
wat we beogen met dit blad: de kerkleden verbinden aan elkaar. Samen
vormen we die ene kerk. Samen werken we in die ene kerk. En waar
gewerkt wordt moet gecommuniceerd worden. Anders hapert de
verbinding.
In dit blad willen we u verbinden met uw gemeente. Dat doen we door
middel van informatie. Het hoofdartikel is van rev. Leander Warren en
heeft als titel “Caribbean & L.A. Ecumenical Officers Meeting”. De
meditatie is van br. Hanco de Lijster en gaat over de gelijkenissen van
Jezus. Verder vindt u de verschillende roosters en een artikel van de
voorzitter van de Centrale Kerkenraad dat gewijd is aan de vrouwen
van de V.P.G. Er is een verslag van br. August Winter over het
worshipsymposium dat hij onlangs bijwoonde in de V.S.
We bedanken rev. Warren voor zijn bijdragen in ons blad de afgelopen
jaren. We thank rev. Warren for his articles during the past years in our
paper.
Ook willen we zr. Amanda van der Maas-van Dijk bedanken. De laatste
tijd was ze secretaris van de redactie en hield ze interviews met
ambtsdragers die dan gepubliceerd werden in ons blad. Ze gaat terug
naar Nederland. We wensen haar en haar man daar Gods zegen toe!
We zoeken nu dan nog twee redactieleden vanuit de Fortkerk en één
vanuit de Emmakerk.
Ik wens u allen 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 maart
Fundashon Encilia

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
vr. 29
za. 30
zo. 31

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
Filipensen / Filipensenan / Philippians
Filipensen / Filipensenan / Philippians
Filipensen / Filipensenan / Philippians
Lucas / Lukas /Luke
2 Samuel / 2 Samuel / 2 Samuel
Lucas / Lukas /Luke
Exodus / Éksodo / Exodus
Jesaja / Isaías / Isaiah
Psalmen / Salmonan / Psalms
1 Korinth. / 1 Korint. / 1 Corinth.
Lucas / Lukas /Luke
Psalmen / Salmonan / Psalms
Jozua / Yoshue / Joshua
Jozua / Yoshue / Joshua
Jozua / Yoshue / Joshua
Jozua / Yoshue / Joshua
Jozua / Yoshue / Joshua
Lucas / Lukas /Luke

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
3:1-21
4:1-9
4:10-23
13:1-9
7:1-17
2:41-52
3:1-17
55:1-13
63:1-12
10:1-17
13:1-9
40:1-18
1:1-18
2:1-24
3:1-17
4:1-24
5:1-15
15:11-32

April 2019
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
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

27 Maart 2019, 12.00 uur
Verschijningsdatum:
Zondag 7 april 2019
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ma. 1
di. 2
wo. 3
do. 4
vr. 5
za. 6
zo. 7
ma. 8
di. 9
wo. 10
do. 11
vr. 12
za. 13

Jozua / Yoshue / Joshua
Jozua / Yoshue / Joshua
Jozua / Yoshue / Joshua
Jozua / Yoshue / Joshua
Jozua / Yoshue / Joshua
Jozua / Yoshue / Joshua
Johannes / Huan / John
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Filipensen / Filipensenan / Philippians

6:1-15
7:1-126
8:1-17
8:18-135
9:1-15
9:16-27
12:1-11
49:1-13
49:14-26
50:1-11
51:1-11
51:12-23
2:1-11
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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
03-03
06-03
10-03
17-03
24-03
31-03
07-04

Rev. L. Warren (HC)
Rev. L. Warren, Ash Wednesday 7.00 pm
Bro. D. Lopes
New Generation & Watermelon Groups
Rev. L. Warren, Church Anniversary
Rev. L. Warren, Farewell Service 5.00 pm
Sis Y. Isidora

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
03-03
10-03
17-03
24-03
31-03
07-04

ds. H. Hortensius
ds. M. Bakema
br. L. van der Wolde
ds. H. Hortensius
ds. M. Bakema
ds. Trevor Bakhuis

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.

03-03 ds. H. Végh, ds. S. Delvendahl, Gran
Marcha. Gez. Dienst met de EBG in de
Emmakerk
10-03 zr. Y. Isidora
17-03 ds. H. Végh
22-03 ds. H. Végh, Zangdienst 19.30 uur
24-03 br. H. de Lijster
31-03 ds. S. Delvendahl, ds. H. Végh,
Gez. dienst met de EBG in de
Maranathakerk 9.30 uur
07-04 ds. H. Végh, H.A.

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
02-03
09-03
16-03
23-03
30-03
06-04

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

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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Continued Frontpage article
people as some of the pressing social issues faced in their countries.
The afternoon session was given to site visits in Buenos Aires where
Churches and other significant places were visited. This culminated in
evening worship at a Moravian Church and dinner at a popular restaurant.
On Thursday 20th, the final day, a presentation on the “WCC’s Ecumenical Accompaniment in Palestine and Israel” was made by Dievit
Montealegre, who was a member of a WCC “Pilgrim Team Visits.”
Some objectives of the Pilgrim Team Visits are: to demonstrate solidarity with people who live in the context of violence and oppression;
to strengthen support to those who work in seeking peace and creating conditions to overcome injustice and violence; to share a common
commitment to find creative ways to overcome injustice, oppression
and violence; to share reports of the visits, including especially images
and stories, with the wider WCC fellowship. Mr. Montealegre’s report
shows a rather complex and complicated situation of the ongoing conflict between the Israelis and the Palestinians. For the most part it is
the Palestinians who are made to suffer grave injustices on account of
the Israeli occupation and barricading of disputed areas. His sense was
that the world is being fed a narrative that does not comport with the
truth of the situation.
The penultimate presentation was about the WCC Communication
Strategy which focuses on ensuring that there is effective networking
between all partners of the WCC family. To this end efforts are regularly being made to engage and vet the different social media platforms
used in this quest. The final presentation was that of sharing impressions from the last WCC Central Committee meeting by members
from Latin America and the Caribbean regions who currently serve on
that committee. The sharing presented a positive picture of the functioning of the Central Committee in its decision making.
In the final review of the meeting over the three days, which spoke of
a process that went fairly well, comments and recommendations of
how insightful, impacting, and perspective broadening it was with respect to the ideal and work of the WCC as well as how it might be
enhanced, were shared. In terms of the future, it was strongly recommended that meetings of ecumenical officers for the region be convened on a more regular basis.

Meditatie
De gelijkenissen van Jezus
Br. Hanco de Lijster
Mattheus 13:10b Waarom spreek U in gelijkenissen tot hen?
Titel: “De gelijkenissen van Jezus”
Het praten in vergelijkingen is een leervorm die Jezus vaak gebruikte
om iets aan sommigen duidelijk te maken en het tegelijkertijd voor anderen nog verborgen te houden. Jezus maakte tijdens Zijn bediening op
aarde steeds vaker gebruik van gelijkenissen. Maar, wat zijn gelijkenissen en waarom gebruikte Jezus deze leervorm?
Ik heb wel eens horen uitleggen, dat een gelijkenis een aards verhaal is
met een hemelse betekenis. De Here Jezus gebruikte gelijkenissen vaak
om diepgaande, Goddelijke waarheden zichtbaar te maken voor een
beperkt aantal mensen die Zijn doelgroep vormden. Gelijkenissen zijn
makkelijk te onthouden verhalen, de karakters spreken voor zich en de
symboliek is rijk aan betekenis. Tot een bepaald moment tijdens Zijn
bediening had Jezus vele beeldspraken toegepast, waarbij Hij zaken gebruikte die voor iedereen herkenbaar waren (zoals zout, brood, schapen etc.) en waarvan de betekenis vrij duidelijk bleek uit de context van
wat Hij de mensen leerde. Gelijkenissen vereisen meer uitleg, en ook
meer geloof in Hem die ze uitsprak. Vanaf een bepaald moment tijdens
Zijn bediening onderrichtte Jezus alleen nog maar in gelijkenissen. Hierdoor liet Hij ook veel mensen in verwondering.
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De vraag is waarom Jezus de meeste mensen in verwondering liet,
over de betekenis van Zijn gelijkenissen. Het antwoord vinden we in
Mattheus 13, nadat Hij de gelijkenis had verteld over het zaad in goede
en slechte aarde. Hij nam Zijn leerlingen apart van de menigte. Ze zeiden tegen Hem: "Waarom spreekt U in gelijkenissen tot hen?" Jezus
legde hen toen uit waarom Hij deze leervorm gebruikte. Hij zei: "Jullie
mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat
nog niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal
overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek, omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen
komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: 'Jullie zullen goed luisteren
maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en
hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met
hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.'
En over Zijn discipelen zei Hij: Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en
jullie oren omdat ze horen! Want ik verzeker jullie: vele profeten en
rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze
kregen het niet te zien, en verlangden te horen wat jullie horen, maar
ze kregen het niet te horen".
Dit antwoord van Jezus kan onbegrijpelijk lijken, maar op dat moment
was het Vrederijk nog niet in zijn volheid doorgebroken en daarom
waren toen verschillende aspecten ervan nog een geheimenis, nog een
verborgenheid. God wilde de geheimen van het Koninkrijk Gods wel
openbaren aan de discipelen, maar nog niet aan het ongelovige volk.
Goddelijke waarheden worden geheimenissen genoemd, omdat niemand ze kan begrijpen zonder een openbaring van de Heilige Geest.
Ze zijn verborgenheden voor degenen die slechts oog hebben voor
uiterlijkheden, maar voor hen, aan wie het in de Geest geopenbaard
wordt, zijn ze eenvoudige waarheden. De nadruk ligt erop dat het kennen van de verborgenheden van het komende Rijk een gift van God is.
Deze geheimenissen moeten je geopenbaard worden, de kennis ervan
moet je gegeven worden.
Jezus zegt ook in Mattheus 13:11 tot Zijn discipelen: “U is gegeven het
geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan,
komt alles in gelijkenissen”.
Zij, die hebben, zijn degenen die open en ontvankelijk zijn voor de
boodschap van het Koninkrijk van God, zoals de discipelen. Zij zullen
overvloedig beloond worden. Zij die niet hebben, zijn degenen, die het
Koninkrijk van God, dat Jezus predikt, verwerpen en door een uiterlijk
en schijnbaar bezit van religieuze kennis, hun hart voor de waarheid
gesloten hebben. Hun zal nog ontnomen worden zelfs wat ze hebben.
Zo is het spreken in gelijkenissen een straf voor het ongelovige volk,
maar een beloning voor de discipelen, die steeds dieper in het kennen
van de geheimen van het Koninkrijk Gods worden binnengeleid.
Het is een geestelijke wet dat hij die de gaven van God op een juiste
manier gebruikt en het licht en de genade die hij ontvangen heeft, in
zijn hart bewaart, nog veel meer van de Heer zal ontvangen. Terwijl
van hem die zijn mogelijkheden veronachtzaamt en geen liefde voor de
waarheid heeft, ook dat wat hij heeft, weggenomen zal worden.
Hoewel de joden de werken van Jezus zagen, geloofden zij toch niet in
Hem. Daarom (omdat zij ziende niet zien) sprak Jezus nu tot hen in
gelijkenissen. Hier gebeurt hetzelfde als voorheen met de Farao van
Egypte. Toen hij zijn hart verhardde, heeft God het nog verder verhard. Dat deze mensen niet zien en horen, is niet doordat ze het niet
kunnen, maar omdat ze het niet willen.
Met de joden, wordt in de Evangeliën meestal de Farizeeërs en Schriftgeleerden bedoeld. De tegenstanders van Jezus.
Na de eerste Pinksterzondag toen de Heilige Geest is uitgestort, kunnen wij wanneer we dat willen, door Zijn leiding de gelijkenissen begrijpen.
Vervolg op pagina 8
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121
Minister
Rev. L. Warren
465 7061 res
Bramendiweg 100
661 7668 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Elders:
Bro. D. Nisbeth
(Chair)
Bro. D. Martina

Local Preachers in VPG Service:
Bro. D. Lopes 465 3207 res
Sis. Y. Isidora 767 3769 res

Sis. K. Martina
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
By Bro. Desta Nisbeth.
Dear Friends and Readers.
This month I would like to share with you a message brought by Sister
Audrey Warren on Sunday November 18th 2018 for the occasion of
the 54th anniversary celebration of the Ebenezer Women’s Group.
Title of the meditation: ‘’Joy Through Unity in Serving’’ quoting from
Philippians 2:1-9.
Many people, even Christians, live only to make a good impression on
others or please themselves, a motive that is selfish and selfishness
often brings discord. Paul therefore stressed spiritual unity enjoining
the Philippians to love one another and to be one in spirit and
purpose. When we work together, seeking to address the problems of
others as if they are our problems, we demonstrate Christ’s example
of putting others first and therefore demonstrate the unity that Christ
calls us to. So let us not be so concerned of making a good impression
and just meeting our own needs that we strain relationships in God’s
family. Selfishness can ruin a Church, but genuine humility can help
build it up. Being humble involves having a sense of true self worth
which does not mean that we should put ourselves down. Before God,
we are sinners, saved only by God’s grace, and therefore have great
worth in God’s kingdom. We are to lay aside selfishness and treat
others with respect and common courtesy. Having concern for the
interests of others is very important as it links us with Christ who is
the true example of humility.
The composition of the Church reflects great diversity, with people
from different backgrounds and walks of life which always pose a
challenge to unity. And although there might not be any evidence of
division in the Church, its unity has always to be safeguarded. This, the
apostle Paul encourages the Church to do, as he enjoins guarding
against selfishness, prejudice, or jealousy that so often lead to
dissension and divisions. Showing genuine interest in the affairs others
is a positive step forward in maintaining unity among believers.
You see friends, Jesus Christ was humble, willing to give up his majesty
in order to obey God and serve people. Like Christ, we should have a
servant’s attitude, serving out of love for God and for others, not out
of guilt or fear. Remember, it is you who determine the attitude you
embrace. You can approach life wanting to be served or to give service
and if the latter, you can look for opportunities to serve others. Christ
set aside his glory and power in submission to the Father’s will. In
limiting his divinity and power to be in solidarity with humankind,
Christ Jesus showed us the nature of the character of God which he
shares.
(1) He has always existed with God
(2) He is equal to God because He is God
(3) Although He is God, he became a man in order to fulfill God’s plan
of salvation for all people.

(4) He became human to identify humankind’s sinful nature.
(5) He voluntarily laid aside his divine rights and privileges out of love
for His Father.
(6) He died on the cross for our sins so we wouldn’t have to face
eternal death.
(7) God glorified Christ because of His obedience.
(8) God raised Christ to his original position at the Father’s right hand
where he will reign forever as our Lord.
Often people excuse selfishness, pride, or evil by claiming their rights,
but as believers, we should have a different attitude, which allows us to
not insist on our perceived rights, in order to serve others. If we say
we follow Christ, we should want to live as he lived; we should strive
to imitate his attitude of humility as we serve, even if we don’t get
recognition for our service, because serving brings joy to our lives. So

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 for World Day of Prayer…Fri. March 1st 7.30 p.m.
Worship Service of Holy Communion…… Sun. March 3rd 09.30 a.m.
Ash Wednesday Service…………………….Wed. March 6th 7.00 p.m.
The Soup Kitchen………………………… Thu. March 7th, 14th, 21st
and 28th.
Worship Service of Praise…………………..Sun. March 10th 09.30 a.m.
LP. D. Lopes
Worship Service of Praise…………………..Sun. March 17th 09.30 a.m.
VPG Youth
Farewell Worship for Rev. L. Warren and Sis. A. Warren & Church
90th Anniversary celeb………………………Sun. March 24th 09.30 a.m.
LPs. Y. Isidora-Gumbs, Lopes and Auxiliaries.
Farewell Service Rev. L. Warren and Sis. A. Warren….Sun. March 31st
5.00 p.m. Rev. L. Warren (Central Board).

as we commit our lives to Jesus, let us work hard in a show of unity
ensuring that there are no divisions or discord amongst us. We must
be careful about what we believe and how we live, and must focus our
attention and devotion even more on Christ so that we do not
become distracted. God has not left us alone as we strive to do his
will. He comes alongside us and is within us to help us. God gives us
the desire and power to do what pleases him and the secret to a
changed life is to submit to God’s control and let him work through
us. You see to be like Christ, we must train ourselves to think like him
and act like him, and we need the power of the indwelling Sprit to help
us.
My sisters let us not argue and complain because if all that people
know about a church is that its members constantly argue, complain,
and gossip, they then get a false impression of Christ and the good
news he offers. Our belief in Christ should unite us who trust in him,
and so let the world see Christ.
Our lives should be characterized by moral purity, patience and
peacefulness, so that we will shine brightly. For a transformed life is an
effective witness to the power of God’s word. Our role therefore is to
shine for God and let the world see Christ through us and the service
we give. The apostle Paul encourages mature Christians to teach, to
model, to mentor, and then to turn over leadership.
While the world honors those who are intelligent, beautiful, rich and
powerful, the Church honors people as the apostle Paul indicates who
are willing to give their lives for the sake of Christ and his Gospel. So,
in closing my beloved sisters in Christ, let our speech be always with
grace, seasoned with salt, that we may know how to answer every
person and so help bring peace through our united action. Today on
our 54th anniversary we give thanks to God, Father of our Lord Jesus
Christ, praying always that we keep the unity with which He has
blessed us and the joy with which we serve. Amen!
Honoring Sister Audrey Warren.
During our annual Christmas Celebration on December 13th 2018 held
at the ABVO center, Sister Audrey Warren was honored in a very
special way.
In his address to the audience, the chairman of the Church Board Bro.
Desta Nisbeth’s remarks were focused on the Pastor’s wife, Sister
Audrey Warren, a Pastor’s wife in the true sense of the word. The
Bible supports the uniqueness of each Pastor’s wife. One thing that
most Pastors’ wife have in common is that they have a significant
influence in a church and the surrounding community. To step into the
role of a pastor’s wife with all its conflicting expectations and ministry
stress, pastor’s wives need a special grace and wisdom from God.
The Bible has a lot to say, support a pastor’s wife, unique personality,
needs, gifts and ministry service or leadership. All the above apply to
Sister Warren who during the past years has faithfully carried out her
responsibilities as a Pastor’s wife with much dedication and love.
For this purpose the Church Board, all auxiliaries and the wider
Ebenezer community decided to honor Sister Warren in a very special
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way for her fine, faithful and dedicated service during all these years. In
consideration of the aforementioned, the members have unanimously
decided by naming the kitchen in the Obed Anthony Hall: ‘’ Sister
Audrey’s Kitchen’’ in honor for many years of faithful and dedicated
service to the Ebenezer community in particular.
The Kitchen was officially dedicated on Sunday December 16th 2018
immediately after the Praise and Worship Service.

Sis Audrey's kitchen
Ebenezer’s Year Theme.
The theme for this year’s will remain the same as last year’s: ‘’Ebenezer
Fostering Peace, Harmony and Reconciliation through Love’’.
In our Vision statement is the declaration of a Mission which the
Church hopes to engage over the next 5-6 years. The Mission is
conceived of as such.
 To pursue worship that is relevant, contemporary, indigenous and
enlivening
 To promote love, peace and Christian fellowship and to work for
the fostering of justice
 To engage in and encourage regular prayer, bible study and fasting
 To give material, emotional and spiritual support to the poor,
needy, less fortunate, vulnerable, exploited, marginalized, excluded
and powerless
 To exercise care for the environment and protection for God’s
creation
Continue on page 14

8

Maart 2019 VPG NIEUWS

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)

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Zr. A. R.M. Petrona

461 5013
523 9851
738 1725
736 5391
524 6823
540 0865

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

747 6627

462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk
Tijdelijk op dushi Korsou
Op het moment van schrijven van dit wijknieuws zijn we al weer drie
weken op dit mooie eiland. Vanaf het begin voelde het zeer vertrouwd
om weer voor te gaan in de Fortkerk en de vele bekenden en nieuwe
mensen te ontmoeten. We zijn blij om op deze manier weer een vacaturetijd voor de Fortkerk te mogen helpen overbruggen. De hartelijkheid en de bereidheid om samen vorm te geven aan het gemeente van
Christus zijn, in deze voor velen moeilijke tijden, hebben ons opnieuw
verrast. Wat is dit toch een bijzonder plekje op Gods goede aarde.
Bij de kerkdiensten
Zoals dat gaat in een vacaturetijd lopen zaken wel eens anders dan
anders. Zo was het ons niet duidelijk geworden dat op de eerste zondag van een even maand er Heilig Avondmaal gevierd wordt in de
Fortkerk. Dat is er dus bij ingeschoten. Vandaar dat er nu op zondag
10 maart a.s. een avondmaalsviering gepland staat. En op Witte Donderdag, 18 april a.s., zal in een gezamenlijke VPG-dienst ook het Heilig
Avondmaal gevierd worden.
Dan is er voor de zondag waarop dit kerkblad verschijnt, 3 maart
2019, een doopdienst gepland. De doop zal dan bediend worden aan
Nicole van Woerkom, in een viering waarin we met haar ouders en
oudere broers die allen ook in de Fortkerk gedoopt zijn stil zullen
staan bij het fundament van ons geloof: de keuze tussen het bouwen
van een huis op het zand of op de rots.
Daarmee begint ook de voorbereidingstijd voor Pasen. Samen met de
kinderen zullen we in een project van de kindernevendienst toeleven
naar het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: de viering van Pasen.
Op 17 maart en op 6 april a.s. verwelkomen we in de Fortkerk gastvoorgangers. Wij zullen dan de vieringen respectievelijk op de Marinebasis Parera en bij Landhuis Ascension bijwonen en daar oude bekenden uit onze eerdere perioden op Curaçao ontmoeten.
Op 31 maart a.s. tenslotte zal er ’s morgens in de Fortkerk zoals gebruikelijk de zondagmorgendienst gehouden worden. ’s Middags om
17.00 uur is er die zondag in de Ebenezerkerk het afscheid van collega
ds. Leander Warren. Hij verlaat na vele jaren van actieve dienst aan de
gemeenschap van de Ebenezer en van de VPG als geheel het eiland.
Aan zijn afscheid zal o.a. het koor Forti Kantando medewerking verlenen.
Belijdenis van het geloof
Bij de kerkenraad is het verzoek binnengekomen van iemand die graag
in de kerkdienst belijdenis van haar geloof wil afleggen. Daaraan willen
we graag meewerken. De belijdenisdienst staat gepland voor Palmzondag, zondag 14 april a.s. Wanneer er anderen zijn, jongeren of ouderen, die ook graag tijdens deze viering hun geloof openlijk zouden willen belijden zijn die ook zeer welkom, bij de gezamenlijke voorbereiding en in de dienst op Palmzondag. Je/u kunt zich tot half maart melden bij ons, bij het kerkelijk bureau of bij een van de kerkenraadsleden.

Gelegenheidskoor met Pasen
Meestal zingt het koor Forti Kantando tijdens de Paasmorgendienst in
de Fortkerk. Dit jaar is dat helaas niet mogelijk omdat de zeer gewaardeerde dirigente, mevr. Sylvie Nisbeth, vanwege feestelijke familieomstandigheden met Pasen niet op het eiland is. We willen daarom proberen voor de Paasdienst een gelegenheidskoor te vormen, zoals er eerder al eens een tijdlang een Taizékoor is geweest. Het houdt concreet
in dat een aantal enthousiaste zangers/eressen twee keer samen oefent
en in de Paasviering een bijdrage aan de dienst levert. Om dit te bereiken zijn er natuurlijk wel vrijwilligers nodig! Opgave graag bij ons. Een
aantal mensen heeft al laten weten mee te willen doen.
Pastoraat
Van een aantal mensen hebben wij inmiddels, via de kerkenraad of
langs andere weg, gehoord dat daar een pastoraal bezoek op prijs gesteld wordt. Wij proberen daar zoveel mogelijk gehoor aan te geven.
Wij komen graag bij u/jou langs voor een pastoraal gesprek, als u dat
op prijs stelt. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer
5240945 of via email henkhortensius@gmail.com of martinebakema@gmail.com.
Tenslotte
Deze weken merken we weer hoe grote wereldproblemen ook hier
op Curaçao hun weerslag hebben. Bijna dagelijks horen we over de
ellende in Venezuela, waar werkelijk gebrek aan alles lijkt te zijn. Velen
op ons eiland hebben banden met dit land in nood, via familie of werkrelaties. Waar ook maar mogelijk willen we de mensen daar ondersteunen. Maar nu blijkt ook humanitaire hulp onderdeel te worden van
een politiek steekspel, waarbij Curaçao een pion lijkt te worden waar
mee geschoven wordt, maar die ook zomaar van het bord geslagen kan
worden. We bidden om wijsheid en daadkracht voor allen die invloed
hebben; dat er uitzicht komt op een betere toekomst.
Een hartelijke groet vanaf ons mooie plekje in de mundi bij Tera Kora,
Ds. Martine Bakema en ds. Henk Hortensius
Vervolg meditatie van pagina 5
Maar ook nu 2000 jaar na de uitstorting van de Heilige Geest worden
de vergelijkingen van Jezus nog te vaak opgevat als waar gebeurde verhalen. Zo had ik nog niet zolang geleden een gesprek met iemand die
de vergelijking van de werkers in de wijngaard uitlegde dat een werkgever met iedere werknemer die hij heeft, andere afspraken kan maken
over het uit te betalen salaris voor hetzelfde werk. Deze vergelijking
heeft echter niets met geld of salaris te maken.
De vergelijking heeft verschillende boodschappen, die geen van allen
iets met geld hebben te maken.
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Het gaat in deze vergelijking om mensen die het Koninkrijk van God
in willen gaan.
Eén boodschap is, dat het niet uitmaakt of iemand heel vroeg in zijn of
haar leven Jezus aanneemt als Heiland, of wanneer dat in het stervensuur gebeurd, allen zijn gerechtvaardigd en verkrijgen het eeuwig
leven, door Gods genade.
Een andere uitleg vinden we in de volgorde waarin de Landheer de
werkers uitbetaald, eerst de laatste en daarna in volgorde één voor
één tot aan de eerste.
“Zo zullen dus,” zei Jezus, “vele eersten de laatste en vele laatsten de
eersten zijn.” Hiermee doelt Jezus op de Farizeeërs die zichzelf beter
vinden dan het gewone volk. Zij willen als eersten vooraan staan en
voor zich de beste plaats in de hemel opeisen.
Net zo mogen christenen die al jaren geleden tot geloof zijn gekomen,
zich geen beter christen vinden dan iemand die vandaag tot geloof is
gekomen.
De joden vormden Gods uitverkozen volk, lang voor de heidenvolken. Veel joden hebben Jezus afgewezen, waardoor de gelovigen uit
de heidenen de eersten werden.
De gelijkenissen van Jezus gaan dus niet over werkelijke gebeurtenissen. Ze hadden een bepaald doel.
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voorbeeld voor ons leven vormen.
De gelijkenis van de verloren zoon is geen waar gebeurd verhaal. Ook
de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan is geen waar gebeurd verhaal. Nee, geen van de 38 gelijkenissen in de Evangeliën naar Mattheus,
Markus en Lukas zijn waar gebeurde verhalen. Het is wel belangrijk dat
we ze alle 38 herkennen als gelijkenissen. Ze hebben een boodschap.
De boodschap van de verloren zoon is, dat eenieder die zich, nadat hij
of zij in zonde is gaan leven, weer oprecht zijn zonden belijdt en terugkeert naar God de Vader, met open armen wordt ontvangen.
En ook nu vandaag is het belangrijk dat we de gelijkenissen van Jezus
willen begrijpen. Dit kan alleen met behulp van de Heilige Geest.
In de Evangeliën naar Mattheus, Markus en Lukas staan 38 gelijkenissen
waarvan er 12 in meer dan één van deze drie Evangeliën voorkomt.
Het is belangrijk voor ons om de gelijkenissen van Jezus te herkennen.
Laten we de Heilige Geest bidden om ons te helpen, om de ware
boodschap van Jezus’ gelijkenissen te begrijpen.

IN MEMORIAM

De beste manier om dit duidelijk te maken is, denk ik, om uit te leggen wat een gelijkenis is.

BARNETJE CONSTANCE FIDANQUE-FREDERIK

Een gelijkenis is een leervorm van Jezus
Het is een analogie: het thema waar Jezus het over wil hebben wordt
door middel van een beeld ter sprake gebracht

Op 2 februari jl. is overleden Barnetje Constance Fidanque-Frederik.
Ze was 86 jaar oud. Zr. Fidanque is op 9 juni 1932 geboren in Semarang (toen Nederlands Indië, nu Indonesië). Al vroeg verloor ze haar
vader, die in de tweede wereldoorlog sneuvelde in de strijd tegen de
Japanners.

Het is een vorm van indirecte communicatie
Directe communicatie wil informatie overdragen, indirecte communicatie wil tot inzicht brengen en zet daarom ook vaak aan tot het ondernemen van actie.
Een definitie van een gelijkenis zou als volgt kunnen zijn:
Een gelijkenis van Jezus is een manier van spreken waarbij een vergelijking of contrast wordt gemaakt tussen Gods koninkrijk, Gods karakter
en het handelen of de verwachtingen van mensen en iets in deze wereld (echt of ingebeeld), met het doel de hoorder te overtuigen en
over te halen.
Het doel er van is:
 ‘uitleggen & overtuigen’
 tot inzicht brengen
 het geweten aansporen
 aanzetten tot daden
Verhalen zijn hier uitermate geschikt voor. Naar een verhaal luisteren
vinden we als mensen haast van nature boeiend (in tegenstelling tot
het luisteren naar een betoog of een uiteenzetting over een bepaald
onderwerp). Je wordt als luisteraar opgenomen in het verhaal dat verteld wordt; je wordt erin meegenomen. Je zit even helemaal in de
wereld van het verhaal.
De verteller heeft de controle over hoe het verhaal afloopt, en zo
wordt de luisteraar gedwongen om de zaak van een andere kant en/of
vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Je kunt de boodschap dus
niet eenvoudig ontwijken.
Je zou het ook zo kunnen zeggen: Gelijkenissen zijn een vorm van
indirecte communicatie die bedoeld is om de hoorder te ‘geleiden’
tot de waarheid.
Het hoofdthema van de gelijkenissen van Jezus is altijd het koninkrijk
van God.
Een gelijkenis is dus geen waargebeurd verhaal
Het is een manier van spréken. Verhalen uit het leven van Jezus die
echt gebeurd zijn, zijn dus geen gelijkenissen, ondanks dat ze wel een

In Indonesië leerde ze haar man kennen. Ze zijn met de handschoen
getrouwd en een jaar later kon zr. Fidanque overkomen naar Curaçao. Twee jaar later werd hun zoon Gavin geboren. Nog weer drie
jaar later overleed haar man. Sindsdien is zr. Fidanque altijd alleen gebleven, samen met haar zoon. Ze werkte als secretaresse op een accountantsbureau. Dit heeft ze gedaan tot aan haar pensioen. Ze heeft
goed gezorgd voor haar zoon Gavin, zo heb ik begrepen. Ze hield van
kruiswoordpuzzels en het lezen van allerlei bladen. Ze leidde een tamelijk teruggetrokken leven.
Zr. Fidanque was een gelovige vrouw. Toen ik haar eens bezocht, vertelde ze mij dat. Vroeger ging ze naar de Emmakerk. Daar hoorde ze
het Woord van God. Ze zong de liederen en zegde de gebeden met
de gemeente.
Toch nog onverwacht is zr. Fidanque overleden. Ze brak haar heup.
De genezing ging niet snel. Het lijkt wel of ze de moed had opgegeven.
Op 9 februari jl. hebben we afscheid van haar genomen in een korte
rouwdienst in het rouwcentrum van El Consolador in Brievengat.
Daarin lazen we Ps. 139:1-14. We lezen daar dat God ons kent, waar
we ook zijn. Hij heeft ons in de moederschoot gevormd en kent zelfs
onze gedachten. Zo is God met ons, in Indonesië of hier. Hij begeleidt
ons op onze weg. Zijn Zoon Jezus Christus heeft de weg naar de Vader laten zien. Hij stierf aan het kruis om de weg naar het Vaderhuis
voor ons te openen.
Na de dienst werd zr. Fidanque bijgezet op de begraafplaats aldaar.
God trooste zijn zoon Gavin, de klein- en achterkleinkinderen en verdere familie, vrienden en kennissen.
Ds. Hans Végh.
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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
10 maart a.s. begint de lijdenstijd, eigenlijk al eerder, op Aswoensdag
daarvóór, 6 maart. In deze periode staat het lijden van Christus centraal. Hij leed en stierf voor onze zonden aan het kruis. Het zijn misschien afgesleten woorden omdat ze zo vaak gebruikt worden, maar als
we er diep over nadenken hebben deze woorden een diepe betekenis.
Daarom is het goed af en toe te mediteren over de Bijbelwoorden in
plaats van er vluchtig overheen te lezen. Intussen staan we ook stil bij
het lijden van het Venezolaanse volk. De situatie wordt steeds ernstiger. Moge God vrede en gerechtigheid brengen. Moge er een oplossing
komen voor de impasse. Moge er een eind komen aan dit lijden. Dat
mag ons gebed zijn.
Intussen gaan de activiteiten in onze Emmakerk door.
Voor de komende periode zijn dat:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komen we bij elkaar om God te bidden voor kerk en wereld, voor Curaçao en voor Venezuela, voor arm en rijk, man en
vrouw. Al deze mensen en zaken mogen we voor God neerleggen in
ons gebed. We komen bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie.
Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie. We komen op donderdagen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We bespreken op het
ogenblik het Johannesevangelie. De data zijn: 14 en 28 maart.
Gespreksgroep “Onder de boom”
Eveneens eens in de 14 dagen komen we bijeen in de gespreksgroep
“Onder de boom”. De onderwerpen worden aangedragen door de
deelnemers. Het kunnen maatschappelijke problemen zijn, maar ook
Bijbelgedeelten waar men een uitleg over wil horen, of Bijbelse onderwerpen. Zo spraken we onlangs over het bestaan van engelen en het
lijden van de mens. Op het ogenblik bespreken we Ezechiël 40-43, waar
het gaat over Ezechiëls tempelvisioen. Dat zijn hoofdstukken waar weinig over gepreekt wordt en ze wekken je nieuwsgierigheid. We komen
bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 7 en 21
maart en 4 april.
Jongerencatechese
Eens in de 14 dagen is er jongerencatechese en wel op woensdag van
19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. We spreken met elkaar over belangrijke woorden en begrippen in de Bijbel. De data zijn: 6 en 20 maart
en 3 april.
Seniorenmorgen
Op 11 maart a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen van 9.30
tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte
dat die dag op het Bijbelleesrooster van het Bijbelgenootschap in de
Nederlandse Cariben (voorheen: Antilliaans Bijbelgenootschap) staat.
Er is koffie met koek, fris en pastechi en het is altijd gezellig. Komt u
ook? Deze uitnodiging geldt ook voor de andere activiteiten!

Bij de diensten
Op 3 maart a.s. is er een gezamenlijke dienst met de Evangelische Broedergemeente (E.B.G.) in onze Emmakerk. Deze dag is het de Gran Marcha van het carnaval en dan is hun kerk onbereikbaar. Daarom nodigen
wij deze gemeente uit met ons te kerken. Voorgangers zijn ds. Saskia
Delvendahl-Bloem en ondergetekende.
Op 10 maart a.s. is het de eerste lijdenszondag. We gaan dan een periode van zes weken in die voorafgaat aan Pasen. We staan dan stil bij het
lijden en sterven van Christus en bereiden ons voor op het Paasfeest.
Op deze zondag hoopt zr. Yvonne Isidora voor te gaan.
Op 31 maart a.s. is het de vierde lijdenszondag. De E.B.G. heeft ons
uitgenodigd om samen met hen te kerken in de Maranathakerk, Goeroeboeroeweg 2, Mundo Nobo. Wij willen graag aan hun uitnodiging
gehoor geven. We stellen het contact met deze gemeente zeer op prijs.
Jaren zijn ze te gast in onze gemeente, nu zijn wij bij hen te gast. In deze
dienst hopen ds. Saskia Delvendahl-Bloem en ondergetekende weer
voor te gaan. Deze dienst begint om 9.30 uur.
Op 7 april a.s. hopen we het avondmaal te vieren. Brood en wijn gaan
rond om ons te herinneren aan de Christus die voor ons geldeden
heeft en gestorven is aan het kruis om ons met God de Vader te verzoenen. Hij is als opgestane Heer onze gastheer. We mogen al een
glimp van Pasen zien.
Zangdienst
Op 22 maart a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We beginnen om 19.30 uur. Liederen kunt u opgeven bij mij. Zo mogen we
onze Heer loven en prijzen in onze liederen!
Taakgroep pastoraat
Onlangs kwam de taakgroep pastoraat weer bijeen. We lazen Johannes
10, waar Jezus zegt: “Ik ben de goede herder”. Hij weidt zijn schapen.
Hij kent zijn schapen. We mogen zeggen: Hij is onze herder en wij zijn
zijn schapen die behoren tot zijn kudde. Zo mogen we ook voor elkaar
herders zijn en elkaar opzoeken. Het is de taak van de taakgroep gemeenteleden te bezoeken om naar hen om te zien en de onderlinge
band te versterken. De leden hopen u in de toekomst te bezoeken.
Jarig
Op 1 maart jl. werd zr. Jeanette Kroes 90 jaar. Sinds jaar en dag (55
jaar!) is ze onze organist en ze doet dat met veel overgave. Ze doet dat
voor haar Heer. De laatste jaren speelt ze in onze Emmakerk; daarvóór
heeft ze ook gespeeld in andere kerken en doet ze dat soms nog
steeds. Ze begon op jonge leeftijd te spelen in de Centrumkerk in Paramaribo (Suriname). Zr. Kroes geeft ook nog les aan de muziekschool.
Ze heeft veel prijzen gewonnen. We waarderen haar zeer en we wensen haar Gods zegen toe op haar muzikale werk. Dank, zr. Jeanette!
Afscheid
Op 31 maart a.s. zal rev. Leander Warren afscheid nemen van de
Ebenezer church en de V.P.G. Hij heeft dan 13 jaar in ons midden ge-
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werkt, een hele periode. We danken hem daarvoor en we wensen
hem een gezegende tijd, als hij weer gaat werken in zijn kerk in Guyana. De afscheidsdienst begint om 17.00 uur. Thank you, rev. Warren, for
your work in our midst. God bless you and your wife in your fatherland Guyana!
Overleden
Op 16 februari j.l. is br. George Dreischor op 80-jarige leeftijd overleden. De begrafenis vond plaats op 23 februari jl. God trooste zijn
vrouw en kinderen en verdere familie. In het volgende nummer van
VPG-nieuws hoop ik een In memoriam te schrijven.
Onze zieken
We leven mee met onze zieken, thuis en in het ziekenhuis. Zo leven
we mee met br. Orlando Griffith die een tia kreeg. We leven mee met
zr. Heleen van der Meulen die kort in het ziekenhuis lag vanwege vocht
achter de longen. We leven mee met Ada, de zus van zr. Thea Braam,
die op een ongelukkige wijze haar bovenbeen brak en in het ziekenhuis
terecht kwam. Op dit moment is ze terug in Nederland. En we wensen
br. Henny Kolenbrander, die in het ziekenhuis ligt, heel veel sterkte en
Gods zegen.
God zij al onze zieken nabij en geve hun kracht en vertrouwen.
Bevestiging
Op 3 maart jl. is zr. Yvonne Isidora bevestigd als interim-predikant van
de Ebenezer church. Dit in afwachting van de komst van een nieuwe
predikant. We wensen zr. Isidora Gods zegen over haar werk in deze
gemeente.
Worshipteam
De wijkkerkenraad is druk doende een worshipteam op te richten .
Dit koor gaat mooie worshipliederen zingen met de gemeente. We zijn
nu in de fase dat we worshipliederen verzamelen. Mocht u nog een
mooi opwekkingslied weten, geef het ons dan door. Eind maart gaan
we weer starten met het voorzingkoor in de dienst. We oefenen nieuwe liederen uit de bundel Hemelhoog, de opvolger van de Evangelische
Liedbundel.
Mocht u mee willen gaan zingen in het worshipkoor of in het voorzingkoor dan kunt u zich bij ons opgeven.
Vertrek
Half maart zal zr. Amanda van der Maas-van Dijk uit ons midden vertrekken. Ze gaat een opleiding verpleegkunde doen in Nederland. Een
maand later vertrekt ook haar man Leen. We wensen hen Gods zegen
toe in Nederland, bij hun verdere werk!
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet
In maart starten we op 10 maart met de eerste week van de Lijdenstijd, Veertig dagen- of Vastentijd. Een goede tijd voor voorbereiding,
bezinning, vasten en vrede.
Voorbereiding naar het Paasfeest. Ook dit feest is een Christelijk feest,
eigenlijk belangrijker dan het Kerstfeest. In het Papiamentu zegt men
Kerstfeest: Pasku! Meer niet! En het Paasfeest: Pasku Resurekshon! dus
Kerstfeest Opstanding; er gelijk achter aan. Die Opstanding, heel belangrijk! om erbij stil te staan.Wat een lijden, wat een offer, wat een
liefdevolle Vader is God, dat Hij zijn zoon dit liet doen, liet ondergaan
voor onze zonden. Daar wordt je stil van, als je hierover na gaat denken en dat moeten we vooral in deze tijd elk jaar weer doen. Bezinning!
In deze periode kunnen we ook meer bezig zijn met God, meer bidden, bijv meer in onze Bijbel lezen. We kunnen ook wat soberder leven in deze 40 dagentijd, het hoeft niet altijd even luxe. Des te meer
waardeer je alles daarna. Deel bijv met uw naaste, die met wat minder
moet leven. Laten we denken aan de mensen in Venezuela. Sommigen
hebben geen eten, geen medicijnen. En dan die Vrede! Het is de laatste
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tijd alsof die zoek is. Men is gauw boos, men oordeelt, alsof wij dat kunnen en mogen.Er is er maar Eén, die dat mag en kan en we gaan zómaar
op de stoel van God zitten en we oordelen maar. Brutaal! Er wordt
doodgestoken, doodgeschoten. Laten we samen gaan werken aan die
Vrede, zoals we die van vroeger kenden, laten we beginnen bij onszelf
en dit ook uitstralen.
ATHEIST
Een jonge leerkracht met duidelijk vrije opvattingen legt aan de leerlingen in haar klas uit, dat ze atheist is. Ze vraagt de leerlingen of zij ook
atheïst zijn. De leerlingen, die niet goed weten wat atheïsme inhoudt,
maar graag net als juf willen zijn, steken massaal hun vinger op. Er is
echter een uitzondering: een leuk meisje, Lucy, is niet met de massa
meegegaan. De juf vraagt haar waarom zij anders wil dan de rest.
“Omdat ik geen atheist ben. “Wat ben je dan?” vraagt de juf. “Ik ben
een christen”. Lichtelijk verstoord en met een wat rood aangelopen
gezicht, vraagt de juf aan Lucy waarom ze christen is. “Ik ken Jezus en ik
houd van Hem; zo ben ik opgevoed. Mijn moeder is christen en mijn
vader is christen. Ik heb Christus aangenomen als mijn persoonlijke Verlosser en ben dus ook Christen”.
De juf is nu boos. “Dat is geen reden”, zegt ze met harde stem. “Stel
dat je moeder een sukkel was en je vader was een sukkel. “Wat zou jij
dan zijn?”
Het is even stil. Dan zegt Lucy met een glimlach: “Dan zou ik een
atheist zijn”.
JEUGD
O, wat gaat de tijd toch snel; ook voor jullie op school. De paasvakantie
komt eraan en dat wil zeggen, dat jullie je paasrapport al gauw krijgen.
Het is je tweede rapport van het schooljaar en die telt nog zwaarder
dan het eerste rapport. Ik zie veel kinderen lopen op straat, want de
juffen en meesters staken.
Dus vrije tijd, goede extra tijd om eens je huiswerk nog eens te leren
en je opdrachten te maken. Dan sta je sterk als alles weer rustig is op
school.
Natuurlijk is hangen op straat leuk, maar veel leuker is, als je je stof
straks beheerst en je een mooi paasrapport krijgt. Succes, denk er over
na….
DIENSTEN
In de Dienst van ds Jonkman waren er stemmen nodig. Dank je wel Ilse
en Ruben, dat jullie die rollen op je wilden nemen. Jullie zijn steeds bereid om mee te werken/te helpen. Ook Akeela is steeds bereid om de
kaarsen aan te steken. Masha Danki!!
VERJAARDAG
Op maandag 18 februari vierde zr. Komproe haar 94e verjaardag. Ze is
zo trots en dankbaar. Ze heeft nog veel energie. Na de Dienst gaat ze
op zondagmiddag niet rusten, wel nee! gezellig happy houren met familie en vrienden. Lieve mensen, zo haal je die gezegende leeftijd. Ook
nadoen? Volg haar voorbeeld…
Ik praat uit ervaring. Mijn moeder was ook zo’n type en werd 98…
Reverend Leander Warren,
After so many years you and sis Audrey are leaving our VPG and dushi
Kòrsou. We wish you both, Bendishon i Salú. Thank you for all your
energy and everything you did for your Father in the Ebenezer congregation. Our Savior deserves it. He is so good for us. Go with Him and
you will be blessed.
Een Gezegende Vasten-Bezinnings-Lijdens-Veertigdagentijd;
Namens de Kerkenraad;
Jet Baank vz Emmakerk.
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CALVIN WORSHIP SYMPOSIUM 2019
An inspirational experience

Centrale Kerkenraad

By August Winter
Introduction
It is with great pleasure that I share with you my experiences on the
annual Calvin Symposium on Worship. This Calvin Worship Symposium is a three-day conference sponsored by the Calvin Institute of
Christian Worship and the Center for Excellence in Preaching. This
year the symposium took place from January 23 through January 26.
The conference brings together a wide audience of artists, musicians,
pastors, scholars, students, worship leaders and planners, and other
interested worshipers. People come from around the world for a time
of fellowship, worship, and learning together, seeking to develop their
gifts, encourage each other and renew their commitment to the full
ministry of the church.
The Calvin Institute of Christian Worship is an interdisciplinary study
and ministry center located at Calvin College and Calvin Theological
Seminary in Grand Rapids, USA. They partner with congregations, organizations, and publishers to further their mission. Their programming
centers around three main areas:
– Resources: they offer a wide range of practical resources and schol-

arly works for congregational leaders, pastors, teachers of worships,
students, artists, and all interested in worship, primarily in the form
of articles, audio files, slideshow and video presentations, plus links
to purchase Worship Institute books, cd’s, and hymnals.
 Events: the Symposium on Worship is the largest training event cosponsored each January. In addition, smaller regional training events
happen throughout the year across Canada and the United States,
and a couple of events are sponsored at overseas locations.
 Grants: grants are offered that serve to stimulate thoughtful and
energetic work for worship that exhibits renewed creativity, theological integrity, and relevance, with a focus on projects related to
the Psalms.
The Calvin Institute of Christian Worship has identified ten core principles and practices to present as central convictions about vital Christian worship. These principles are:
1. A vivid awareness of the beauty, majesty, mystery and holiness of
the triune God
2. The full, conscious, active participation of all worshippers, as a fully
intergenerational community
3. Deep engagement with scripture
4. Joyful and solemn celebrations of baptism and the Lord’s Supper
5. An open and discerning approach to culture
6. Disciplined creativity in the arts
7. Collaboration with all other congregational ministries
8. Warm, Christ-centered hospitality for all people
9. Intentional integration between worship and all of life
10. Collaborative planning and evaluation
The reason for mentioning these core principle is because all sessions
and workshops that I attended reflected on one of these principles.
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Van de Preses

Dedicated to all the women of the United Protestant Church
of Curacao
From great military heroes to prophets, there are many important
figures in the Bible who are recognized for their strength and
character. While many think of men first when it comes to these
strong figures, there are also a number of important women in the
Bible who inspire us, not only because of how they lived but also
because of their rock-solid faith, even in some of the toughest of
circumstances. By definition, strong women are fearless when it comes
to facing hard situations. They are confident in who they are and what
they believe. In their example of fearlessness, they encourage others to
be courageous and to make a difference. Let me just refer to a few
examples of great women mentioned in the Bible who God used to
carry out some of His Missions:
Ruth’s story captivates and significantly challenges many. She’s a
widow from an enemy nation with no prospects. Yet, God moves so
mightily in her story and uses it to encourage millions.

Hannah is one of the most inspiring women in the Bible and also one
of the most identifiable women in Scripture for a number of reasons.
We recognize her for her sorrow. She wanted a child so badly but was
barren. She prayed to God that she would be granted a son and in
turn, promised to dedicate his life to the service of God. She received
a son, named him Samuel and didn’t fall short on her promise.

The Symposium experience
This year at the Calvin Worship Symposium the five primary preaching
texts came from the Minor Prophets of the Old Testament. Each text
contained a preview of vital gospel truths that will come to fruition in
the life and ministry of Jesus, with as goal seeing the Messiah through
the lens of these texts to deepen our appreciation for the love and the
grace of God that resulted in our very salvation through Christ Jesus
the Lord.

Esther is an inspiring story about a remarkable woman who was
willing to risk her life to save her people. She was a woman of principle
who was willing to put the lives of others ahead of even her own life.
She was an outstanding example of serving others even under the most
stressful circumstances.

Continue on page 15
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Interview met Hanco de Lijster
Hulpprediker in de Emmakerk
door Amanda van der Maas
"Wat er nodig is voor alle drie de gemeenten van de VPG, is een
opwekking geleid door de Heilige Geest.”

Sarah was 90 when Isaac was born, and she died at the age of 127
years. The story of Abraham and Sarah clearly shows that GOD
cannot be restricted by what the human mind can perceive.
And last but certainly not least the Mother of Jesus Mary is
one of the most admired figures in the Bible. She was a willing servant
who trusted God and obeyed His call. While her life held great
honour, her calling also required great suffering.
The stories of these women demonstrate that God uses women of
various background, all ages, diverse personalities etc. This is based on
the simple fact that women just as men folk are all created in the image
of God out of His Infinite and Agape Love for us.
In the history of all three congregations of the United Protestant
Church of Curacao women folk have always played and still play a
pivotal role not only as individuals but also as part of an auxiliary or a
group which are active in all of these congregations. All of these
women are different in many ways. They all can be compared to
different earthly vessels so to speak, but all are filled with one and the
same Holy Spirit which makes them connect as one in The Spirit. It is
inconceivable to imagine our three congregations without women folk,
be it young or less young. What is most admirable of our women folk
in our congregations is their rock solid and unwavering Faith in the
eyes of adversity and their determination to keep on going in spite of
whatever obstacles they might encounter.

As we commemorate International Women’s Day on March 8th I
would like to lift up all our women folk before the Throne of our
Almighty God, giving Him thanks for gifting us with women in our
Lives. Their faces are the first we see at birth. Women continue to
play important roles in many facets of our lives. We are grateful to the
women of the UPC for partnering with various other members of the
three district Churches in helping to reach out to those in need in our
Church and in our society at large.
To all the women of the United Protestant Church of Curacao I say,
may the good Lord Bless each and every one of you abundantly as you
continue to pursue Christ’s Mission in and outside our Church. Be
good and Be Blessed.

Bro. Ralph L. James

Dit is het 13de 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 Hanco de Lijster
aan het woord, hulpprediker in de Emmakerk.
Wie bent u en wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben Johannes Cornelis de Lijster, roepnaam Hanco. Allereest ben ik
een kind van God, iedere dag van mijn leven. Ik ben de echtgenoot van
Agnes de Lijster-Corsen. Wij hebben samen drie dochters en één
zoon, één kleindochter en drie kleinzoons.
Ik ben ambtsdrager, hulpprediker van de VPG. Mijn brood verdien ik
als manager van een viertal bedrijven, United Sugar Trading Company,
Crown Tea Company, General Agents & Distributors en Popular
Agencies Aruba.
Wanneer bent u diaken/ouderling geworden?
In juni 2009 ben ik bevestigd als diaken. In de jaren 2012-2015 was ik
voorzitter van de Centrale Kerkenraad en in april 2017 ben ik bevestigd als hulpprediker het ambt wat ik nu bekleed.
Welke verwachting had, heeft u van het ambt?
Het was, is meer een ambitie dan een verwachting. Het is misschien
goed om even een stapje terug te gaan in de tijd. Ik ben als baby gedoopt in de Emmakerk en heb hier als tiener ook openbare belijdenis
gedaan. Als kind ging ik trouw iedere zondag naar de kerk en ook naar
de zondagschool. Toen ik op mijn negentiende jaar ging werken en
mijn ouders broers en zusters naar Nederland waren vertrokken, ging
ik steeds minder naar de kerk. Niet dat ik niet meer geloofde, maar ik
voelde me steeds minder betrokken bij de kerk. Mijn contact met God
was het dagelijks gebed. Nu spring ik naar het jaar 2006, het jaar waarin ik Agnes leerde kennen. Wij zijn in juli 2007 getrouwd. Agnes was
en is nog steeds een trouwe kerkganger en zij leest iedere dag in de
Bijbel. Dat herinnerde mij eraan dat geloof meer is dan alleen bidden.
Ook Suzanne mijn dochter was in Nederland actief lid van een kerk. In
die tijd ben ik weer naar de kerk gegaan. Naar de pinkstergemeente
waar Agnes lid van is. De Emmakerk was ik niet vergeten en in januari
2008 ben ik op een zondag naar de Emmakerk gegaan. Zr. Jet Baank
kwam toen naar mij toe en zei dat ik een bekend gezicht had. Dat
klopte, want wij kenden elkaar uit de tijd dat ik voorzitter was van de
VPCO en Jet gaf toen les op de Divi-Divischool. Er waren die dag niet
veel mensen in de kerk en ik herinnerde mij dat de Emmakerk in de
jaren 60-70 altijd vol was. En de wens die toen bij mij opkwam was: Ik
wil hier komen helpen. Daar heb ik een tijdje over nagedacht en ben
vanaf begin mei 2008 weer naar de Emmakerk gegaan en ben weer lid
geworden van de VPG.
Toen er in 2009 een vacature was voor een diaken heb ik aangegeven
dat ik daar veel voor voelde. Bij alle bedieningen, diaken, voorzitter en
nu als hulpprediker heb ik altijd willen helpen aan verdieping van het
geloof. Dat doe ik ook nu. Door mijn manier van preken, de individuele- en groepsgesprekken die ik heb met gemeenteleden en mijn gesprekken over verandering in de kerk. In het antwoord op vraag 6 zal
ik hier nog wat dieper op in gaan.
Heeft u een bijzondere taak binnen de groep van ambtsdragers?
Liever dan het woord taak of functie, gebruik ik het woord bediening,
Vervolg op pagina 14
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To provide appropriate recreation and entertainment for all age
groups of the Church as well as for members and the wider
community.

omdat bediening aangeeft dat we anderen dienen. Mijn huidige bediening van hulpprediker vind ik op zich bijzonder, omdat ik het gevoel
heb dat ik hier mee meer gemeenteleden bereik.

Matters to take note of.
The Central Office of the UPC is located in Fort Amsterdam,
telephone # 4611139
Shut-in members or members in the hospital who wish to receive Holy
Communion please contact the Pastor or a local church board
member.
For Baptism please contact the Pastor.
Kindly first get in touch with the Pastor of the corresponding Church
or with the Central Church Office if you wish to have a marriage
blessed or have a funeral service conducted by one of our Pastors in
one of our churches or at another location. Also if you would like to
have the service conducted by a Pastor who is not the Pastor of that
parish.
Pastors of the United Protestant Church do not do funeral services on
Sundays.

Kunt een belangrijke gebeurtenis noemen uit uw periode als
ambtsdrager?
In de tijd dat ik voorzitter was van de Centrale Kerkenraad, heb ik een
voorstel gedaan om het binnen de VPG ook mogelijk te maken voor
ouders om hun kinderen, in plaats van te dopen, te kunnen opdragen
of inzegenen. In beginsel was daar niet genoeg draagkracht voor, maar
toen er een verzoek hiertoe kwam van een echtpaar dat deze wens
had, werd hier uiteindelijk toch toe besloten.



Finances.
As a Church we have a number of financial obligations as well as the
regular outreach programs that are being covered by finances gathered
from our members and throughout fundraising programs. As the
governing body of the church we are extremely appreciative of all the
support and financial gifts and pledges made by our members to the
Church.
Therefore it is our duty to continue to encourage you of the many
ways in which we expect you the members to continue committing
yourself in sustaining the maintenance and outreach programs of the
Church.
As such we remind you of your following financial pledge:
 Your monthly / annual church contribution known to us as the
‘’Roll Call’ which goes to the United Protestant Church
 Your donation to the Ebenezer Church
 Your contribution to the Obed Anthony Scholarship Fund
 Your pledge to the Endowment Fund encouraging the Ministry of
our Church
 Your support and contribution to the different fundraising projects
of the Church
 Finally your offering during the regular services on Sunday
 Contribution to the Soup Kitchen.
We sincerely thank you in advance for your support and rest assured
that all your contributions and expenditures are duly recorded and
administered. We are always open to give you any particular
information and insight.

U bent ambtsdrager vanuit de Emmakerk. Wat kenmerkt
deze gemeente?
Mijn indruk van de Emmakerk is dat het een wijkgemeente is die
warmte uitstraalt. Iedereen is welkom. Het gemiddeld aantal bezoekers
sinds januari 2008 is behoorlijk gestegen. Dat komt volgens mij grotendeels door het pastorale werk van ds. Hans Végh en de gastvrijheid
waarmee zr. Jet Baank op zondag nieuwe bezoekers verwelkomt.
Wat ik mis is diepgang in het kerk zijn. De Emmakerkgemeente is een
zondagskerk. Er is weinig enthousiasme voor de doordeweekse bijeenkomsten. Dit ondanks de energie en passie die onze dominee daarin
steekt. We zijn een kerk binnen kerkmuren. Er wordt weinig gedaan
aan de belangrijkste opdracht die Jezus ons heeft gegeven: “Ga en maak
discipelen”. Het zou fijn zijn wanneer er meer mensen zouden helpen
bij het pastorale werk en hier ook goed voor toegerust worden. Er
komt nu erg veel op het bord van de dominee te liggen. Het idee dat
gebeds- en Bijbelstudiegroepen alleen geleid kunnen worden door een
predikant is funest voor de werkelijke groei van een gemeente. Ik heb
veel waardering voor de huidige leden van onze wijkkerkenraad, maar
ben van mening dat het goed is wanneer er ook nieuwe, jonge mensen
met nieuwe ideeën een plek krijgen in de wijkkerkenraad. Waar zijn de
jongere leden die zich hiertoe geroepen voelen? Het zou mooi zijn
wanneer we deze vraag kunnen beantwoorden.
Wat er nodig is, en dat geldt voor alle drie de gemeenten van de VPG,
is een opwekking geleid door de Heilige Geest. Hij is er klaar voor,
waarom wij nog niet?
Waar wordt u blij van buiten het ambt om?
Dat zijn gelukkig meerdere dingen. Enkele hiervan zijn: Ik ben blij en
dankbaar dat de Heer Agnes in mijn leven heeft gebracht. Blij ben ik
ook wanneer onze kleinkinderen op bezoek zijn, omdat ze zo heerlijk
met elkaar spelen en fantaseren. Ook ben ik blij wanneer ik, nadat ik
gebarbecued heb, de gasten zie genieten van het eten. Ik vind het fijn
om in een gezelschap te zijn waar vrede is. Waar het gezellig is en iedereen het naar zijn of haar zin heeft.

Rev. Leander Warren’s Departure.
After 13 years of faithful and dedicated service to Christ Mission here
in Curacao, Rev. Leander and Sister Audrey Warren will be departing
from Curacao when his tenure with the United Protestant Church of
Curacao expires on April 1st 2019.
At this time a committee within the Church is working on a special
farewell service offered by the Ebenezer Congregation scheduled to
take place during the Praise and Worship Service on Sunday March
24th 2019 at 09.30 a.m.
The official farewell service hosted by the Central Church Board is
scheduled to take place on Sunday March 31st at the Ebenezer Church
at 5.00 p.m.
More on these farewell services will follow in the April edition of the
VPG news.
We are thankful and grateful to Rev. Leander and Sister Warren for
their many years of dedicated service to the United Protestant Church
in general and the Ebenezer Community in particular.

Hanco in gebed voor de jarigen van die week
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 The Basics of accompanying congregational singing:


The conference allowed participants to take part in session and workshops, with different topics focusing on the aforementioned ten principles. The undersigned formed part of the Canacom group, which consisted of representatives of several member churches of Canacom.
Each day of the conference opened and concluded with a worship service, which could be followed by live stream. This way everybody, including members of the UPC, were able to follow the worship service.
All participants received a hymnal titled “One Lord, One Faith, One
Baptism”, an African American ecumenical hymnal that represents and
preserves the rich theological, cultural and musical heritages of African
American Church traditions and contains amongst others choral response, traditional and contemporary gospel music and Negro spirituals.
The sessions attended by the undersigned were:
 Multilingual Singing for English Speaking Congregations
 How music deepens participation in the Lord’s Supper and Baptism:
Insights from Global Cultures
 How to play (and use) Psalms
 From Generation to Generation: Training Young Pianists to play in
Worship.
 Tools for planning worship
 Sing it again! The art and science of repetition in Worship
A. Multilingual Singing for English Speaking Congregations
Key Concepts / Learnings:
In this session we learned about different ways to incorporate and
teach different languages in congregations that predominately speak and
use English as first language. We amongst others. learned about respecting foreign language that can be gradually introduced in worship
songs.
B.

How music deepens participation in the Lord’s Supper
and Baptism: Insights from Global Cultures

Key Concepts/Learnings:
This session focused on learning the different ways how around the
world the Lord’s Supper and Baptism is shared and celebrated. E.g., no
bread is shared in Kenia, but a pudding like substance as replacement.
Music plays a role during the Lord’s Supper in all countries, however
not always during Baptism in all churches. Discussed were the different
customs and habits during the two celebrations, such as the fact that in
certain countries babies / infants are no longer baptized. Baptism happens when one is old enough to be aware and conscious about the decision to be made, of which most agree that this happens at young
adulthood.
C.

How to play (and use) Psalms

Key Concepts/Learnings:
A very interesting session given by the members of the worship group
Psalm Project. Other than the title suggests however we did not learn
how to play Psalms ourselves, but rather how the Psalm Project created their own songs, inspired by the text of Psalms, with different styles
and rhythms.
D.

From Generation to Generation: Training Young Pianists to play in Worship

Key Concepts/Learnings:
This session was given by a (not so young) pianist, who gave several
pointers and ideas on how to play the piano during worship songs.
Learnings:


Preparing before sitting at the bench:
Most often, less is more
 Play from a notebook with a map sketched out alongside the
score
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Use rhythmic pulse
Choose the right tempo
Shaping a phrase
Harmonic pedaling
Use introductions and spacing between stanzas
Provide “fill” over long notes
Occasional pedal points in bass line

Attention was also given to the fact that the church should encourage
pianist to start and be involved in music playing in church as young as
possible.
E.

Tools for planning worship

Key Concepts/Learnings:
An introduction and outline was given of the most often tools used for
worship planning, being Preachingandworship.org, Reformedworship.org and Hymnary.org. This was a very practical session, although
the undersigned is already familiar with at least the website of
hymnary.org. It was very useful to learn new search functions from this
website.
F.

Sing it again! The art and science of repetition in
Worship

Key Concepts/Learnings:
Another very interesting session with a very dynamic speaker. Learnings about repetition were:
I. Levels of repetition: repetition occurs at:
a. Musical elements (phrase, melody, chords)
b. Song sections
c. Church seasons (e.g. certain songs are repeated during certain
seasons); reference to the Liturgical Agenda and themes.
d. Core repertoire (Canon)
II.

Functions of Music:
a. It plays a major role in church, as it does in life in general and is
even considered a musical universal
b. It helps us to enjoy things we might not otherwise
c. It inspires movement
d. It is a precondition for participation
e. It is physically pleasurable
f. It helps us experience belonging
g. It changes our perception of a musical piece
h. It leads to shift in attention

The Calvin Worship Symposium 2019 was a wonderful experience that
gave the undersigned delightful inspiration to implement that what was
learned into the daily church practice as well.
Blessings,
Brother August J. Winter
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Het boek Job door Ds. Jan Jonkman en ds. Hans Végh

"Het schaakspel om de mens. Job".

Ds. Jan Jonkman en ds. Hans Végh hebben een boekje geschreven getiteld: "Het schaakspel om de mens. Job". Binnenkort is het verkrijgbaar.
Op 10 en 17 maart zullen er intekenlijsten liggen in de drie kerken van
de VPG. U kunt dan intekenen en tegelijk betalen. Na 17 maart zult u
het boekje in ontvangst kunnen nemen. Er zal in elke wijkkerk een
presentexemplaar liggen dat u kunt bekijken. Het boekje kost NAf
35,00. Daarvan zal NAf 5,00 bestemd zijn voor de betreffende wijkkerk. 10 maart is gekozen, omdat het dan de eerste lijdenszondag in.
In het boek Job gaat het om het lijden van de mens, in de lijdenstijd
om het lijden van Christus. Br. Ralph James, preses van de Centrale
Kerkenraad, heeft een nawoord geschreven.
H.V.

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

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

Geef om uw kerk!

Wiskundebijles

De actie Kerkbalans: maak
uw vaste vrijwillige bijdrage
over 2017 over op
MCB 900 912 04 o.v.v. het
jaar.

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

De kerkvoogdij

Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met
Elkaar.

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

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.

