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Predikanten komen en gaan
Br. Hanco de Lijster

1
Op zondag 28 april 2019 hebben we tijdens een
eredienst in de Emmakerk afscheid mogen nemen
van ds. Hans Végh en zijn echtgenote Els Végh. Dit
was niet alleen het einde van een periode van elf
jaar waarin ds. Végh wijkpredikant was van de Emmakerk, maar het luidde ook het begin in van zijn
welverdiende emeritaat.
Het was op de eerste zondag in mei 2008. Ik had
besloten om na vele jaren weer te gaan kerken in
de Emmakerk. De voorganger op die zondag was
ds. Hans Végh, die toen net begonnen was als wijkpredikant van de Emmakerk, ik kan me nog goed
herinneren hoe de ouderling van dienst zr. Jet
Baank haar uiterste
best deed om uit te
leggen hoe de achternaam van de dominee
werd uitgesproken.
Het was niet “Veeg”,
maar “Weeg” met
een zachte G. Want
de dominee was van
Hongaarse komaf.
Het was een mooie
dienst met een goede
boodschap. Dat sprak
mij zeer aan en ik ben
sindsdien ook blijven
kerken in de Emmakerk.
Ik heb het voorrecht gehad om ds. Hans te leren
kennen als een bescheiden persoon met een standvastig geloof. Een predikant in hart en nieren die
zijn bediening zeer serieus opneemt. En als ik ooit
zou hebben gedacht dat dominees alleen op zondag
werken dan weet ik nu wel beter. Behalve de vergaderingen van het ministerie, de wijkkerkenraad, de
centrale kerkenraad en van de redactie, verzorgde
ds. Hans wekelijks de gebedsgroep, de Bijbelstudies
en catechisatiebijeenkomsten. En overdag de vele
pastorale bezoeken, thuis bij mensen en in het ziekenhuis.
Ik heb het voorrecht gehad om deel te nemen aan

een driejarige theologiecursus voor leken, waarvan
ik heel veel heb geleerd. Ik heb genoten van de leerzame evaluatiegesprekken de we maandelijks hadden
in het eerste jaar dat ik hulppredikant was. Hans ik
wil je ook vanaf deze plek bedanken voor alles wat
ik van je me geleerd hebt, voor je gevraagde en
soms ook ongevraagde adviezen, alsook je vertrouwen waardoor ik de afgelopen twee jaar heb mogen
voorgaan in erediensten.
Bedankt en geniet samen met Els en kinderen van je
emeritaat. God zegene jullie.

Hoofdartikel

Ds. Hans Végh, Rev. Leander Warren, ds. Mariëlle
Berends-van Waardenburg en ds. Peter van Bruggen
zijn de vier predikanten die in de afgelopen
zeven maanden zijn
gerepatrieerd. We
kunnen zonder te
overdrijven, stellen dat
dit een geestelijke
aderlating is voor onze
VPG. Aan het in
dienstnemen
(beroepen) van nieuwe
predikanten gaat een
tijdrovende procedure
vooraf en nadat een
kandidaat de beroeping
heeft aangenomen,
duurt het meestal nog
maanden voor dat hij of zij met gezin naar Curaçao
kan komen. En wanneer het dan zo ver is, is het
vaak afwachten of het in de praktijk klikt tussen wijk
en predikant, en of het gezin hier kan aarden. Want
de geschiedenis heeft ons geleerd dat dat niet van
zelfsprekend is. Voor de Emmakerk en de Fortkerk
zijn ondertussen predikanten beroepen. En in de
Ebenezer Church is zr. Yvonne Isidora-Gumbs bevestigd als interim predikant. Dit laatste doet mij een
groot genoegen. Zr. Yvonne is van Curaçao, is preses geweest van de VPG en kent de VPG door en
door.
Wat een zegen.
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Het jammer dat er geen lokale jonge kerkleden zijn, die een roeping
hebben om predikant te worden en daar een studie voor gaan volgen.
Ik wil niet ondankbaar lijken richting de predikanten die hier, vanuit
Nederland en ook andere landen, naar toe zijn gekomen, want de
meesten hebben ons goede diensten bewezen. Maar lokale mensen
kennen de cultuur en zijn hier opgegroeid en zijn hopelijk eerder geneigd om hier te blijven. Een jonge lokale predikant spreek zeer waarschijnlijk ook onze jeugd beter aan, waardoor die zich thuis voelen in
de kerk. Wat op dit moment blijken we een kerk te zijn die niet erg
gewild is bij de jeugd, terwijl andere kerken op Curaçao wel veel jeugd
trekken. Ik ben me er gedegen van bewust dat dit niet alleen aan de
predikant ligt, omdat hier ook een grote verantwoordelijkheid ligt bij
de andere ambtsdragers. Misschien zou hier een meerdere ambtsdragers dagen aan gewijd kunnen worden, met gastsprekers uit kerken die
wel veel jeugd trekken. Zonder jeugd is er geen toekomst, ook niet
voor onze VPG.

Meditatie
Dead & Alive
Matthew 12:38-40 Luke 24:1-12
br. D’arcy Lopes
Please help me find easter in the bible.

Don’t you think the Jewish leaders also went in???
Don’t you think the Roman leaders also went in???
The Resurrection proves:
1.
God exists!!!
The Creator became the Restorator.
Coming back proves that the secular courts that condemned Jesus are
wrong and He is NOT guilty.
It is vindication, overthrowing man’s verdict of Jesus.
It proves that the enemy is wrong. God exists and is alive!!!
2.
Jesus’ Credibility, Identity.
Jesus is who He claimed to be: the son of God - the King of Kings
Jesus is real
Others were risen but died afterwards.
Jesus is risen and lives forever (No one else)
Jesus announced His return from death before He died!!!
3.
Death is defeated
The price for sin is death
Jesus paid the price for ALL our sins: death
Vervolgd op pagina 5

Easter bunnies & easter eggs????? Paganism / False gods / False religion
What day was the Resurrection???
NOT the first day of the week (Sunday)!!!
Luke 24: 1 + 2 and John 20: 1
The day before was the Sabbath!!!
Neglect the Sabbath and you become unaware of the Resurrection.
The Jewish leaders, Pharisees & Scribes were making a mockery of the
Sabbath and Jesus was constantly correcting them.
We are doing the same with the Sabbath nowadays, not realizing how
important the Sabbath is!!!
Can you count??? You’ve been to school but you cannot count.
Genesis 1:5 - ‘God called the light Day and the darkness He called
Night.
So the evening and the morning were the first Day’
The sign of Jonah: 3 nights & 3 days
Friday to Sunday is NOT 3 nights & 3 days.
Because Jesus cannot lie, let’s count 3 days and 3 nights.
Going backwards we end up on Wednesday!
Joseph, a council member from Arimathea went to Pilate and asked for
the body of Jesus to bury Him.
Scripture says in Luke 23:54 - ‘that day was the Preparation and the Sabbath drew near’.
The Sabbath is a holy day (holiday) instituted by God from creation.
A day of festivities is also a holiday (holy day).
Thursday was such a day (a sabbath) contrary to the weekly Sabbath.
Luke 23:56 - ‘then they returned and prepared spices and fragrant oils and
they rested on the Sabbath according to the commandments’ = the weekly
Sabbath.
Their preparation was done on Friday!
This is why they went to the tomb early Sunday morning.
The message they got was: ‘He is already risen’!!!
The Resurrection is a fact!!!
Why was the stone removed from the grave???
NOT for Jesus to come out!!!
John 20:19
With the doors and windows shut Jesus appeared.
Which means the stone did not have to be removed to let Him out.
When the stone was removed He was already out.
The stone was removed as proof of the Resurrection!
The women went in followed by the men.
Don’t you think the guards also went in???

Redactioneel
Beste lezers, in deze editie van VPG Nieuws nemen we afscheid van ds.
Hans Végh, die vanaf 2015 hoofdredacteur van ons kerkblad is
geweest. Vanaf deze plek wil ik hem mede namens de gehele redactie
en onze opmaakafdeling heel hartelijk bedanken voor zijn inzet en
leiding als onze hoofdredacteur. Hans bedankt. Geniet van je
emeritaat. We wensen jou en Els Gods zegen toe.
Ook deze editie bevat weer veel nieuws over de wijkkerken en de
VPG in het algemeen. Het hoofdartikel is van mijn hand en ik heb
ervoor gekozen om aandacht te geven aan het feit dat er in de
afgelopen zeven maanden vier predikanten van de VPG zijn
gerepatrieerd.
De meditatie is van br. D’arcy Lopes en heeft als titel: “Dead & Alive”.
U kan ook genieten van het eerste deel van een driedelig artikel over
de eindtijd, geschreven door ds. Jan Jonkman, em.
Ook zijn er een aantal bijdrages vanuit de Wereldraad van Kerken.
In zijn laatste redactioneel heeft ds. Hand Végh aangegeven dat we
opzoek zijn naar nieuwe redactieleden. En nu na zijn vertrek zitten wij
hier echt om verlegen. Wilt u meehelpen met het correctiewerk, geef
u dan op. Mijn telefoonnr is 510 4753.
Wij wensen u veel leesplezier.
Hanco de Lijster.
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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 19 mei
Schoolbenodigdheden minder
bedeelde kinderen

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

Johannes / Huan / John
Openbaring. / Revelashon. / Revelations
Handelingen / Echonan / Acts
Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel
Psalmen / Salmonan / Psalms
Zacharias / Zakarías / Zecheriah
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Openbaring. / Revelashon. / Revelations
Openbaring. / Revelashon. / Revelations
Johannes / Huan / John
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Openbaring. / Revelashon. / Revelations
Jozua / Yoshua / Joshua
Jozua / Yoshua / Joshua
Handelingen / Echonan / Acts
Johannes / Huan / John
Jozua / Yoshua / Joshua
Jozua / Yoshua / Joshua
Jozua / Yoshua / Joshua
Handelingen / Echonan / Acts
Lucas / Lukas / Luke

21:1-25
7:1-17
9:32-43
34:11-31
23:1-6
10:1-12
10:1-21
10:22-42
15:1-17
1:12-26
11:1-18
11:19-30
21:1-14
21:15-27
15:21-38
148:1-14
67:1-8
22:1-21
10:1-27
10:28-43
15:36-16:15
14:15-31
11:1-23
12:1-24
13:1-14
1:1-11
1:39-56

Juni 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:
Hanco de Lijster (voorzitter)
Ludmilla Sampson
Ai-Ling de Riggs
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

22 mei 2019, 12.00 uur
Verschijningsdatum:
Zondag 2 junii 2019
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za. 1
zo. 2
ma. 3
di. 4
wo. 5
do. 6
vr. 7
za. 8
zo. 9
ma. 10
di. 11

Handelingen / Echonan / Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Jozua / Yoshua / Joshua
Jozua / Yoshua / Joshua
Jozua / Yoshua / Joshua
Jozua / Yoshua / Joshua
Genesis / Génesis / Genesis
Handelingen / Echonan / Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Handelingen / Echonan / Acts

16:16-40
97:1-98:9
13:15-33
14:1-15
15:1-19
19:49-20:9
11:1-9
2:1-21
104:1-18
104:19-35
13:1-16
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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
05-05
12-05
19-05
26-05
30-05
02-06

Rev. Y. Isidora (HC)
Rev. Y. Isidora (MD)
Youth & Children
LP. D. Lopes
Rev. Y. Isidora (AD)
Rev. Y. Isidora (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
05-05
12-05
19-05
26-05
30-05
02-06

br. Luuk van der Wolde
br. Luuk van der Wolde
ds. M. Berends
ds. M. Berends
ds. M. Berends, Hemelvaartsdag
ds. M. Berends

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.

05-05
12-05
19-05
26-05
30-05

br. H. de Lijster
br. H. de Lijster
ds. J. Jonkman / br. H. de Lijster
br. H. de Lijster
ds. M. Berends, Fortkerk,
Hemelvaartsdag
02-06 br. H. de Lijster / ds. J. Jonkman, H.A.

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
04-05
11-05
18-05
25-05
01-06
08-06

br. D’arcy Lopes
br. Hanco de Lijster
zr. Sylvan Pinedo
br. D’arcy Lopes
br. Hanco de Lijster
zr. Sylvan Pinedo

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 Dead & Alive
Because death could NOT hold Him means He overpowered death.
We do NOT have to fear death any longer, because of the Resurrection of Jesus!!!
4.
Jesus is coming back because He is alive.
He showed Himself alive to many witnesses for 40 days:
disciples, apostles, 500 simultaneously and more.
He is coming to complete the 2nd part of His mission after preparing a
place for us.
Then He will not be coming as a Servant, but as a King with His army
of Angels.
5.
He has Authority
Matt. 28:18 - ‘All authority has been given to Me in heaven and on earth’.
He took away the authority death had over us, by His resurrection.
6.
Jesus has a Testimony
Alpha & Omega - He is, was and is to come
He took ALL sins of humanity and demons couldn’t hold Him.
Death couldn’t hold Him.
The devil tried to object and was overruled, because Jesus lives.
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Deel 1 van Wat is de Eindtijd?
De Profetie van Ezechiël
Laten wij eerst de betekenis van het woord EINDTIJD vastleggen. Dat
voorkomt verwarring.
In algemeen spraakgebruik is de Eindtijd een periode kort voor de wederkomst van Jezus Christus. Dat is NIET juist.
De Bijbel noemt de gehele periode van de genade - dat is vanaf de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren tot de Wederkomst van
Christus: DE EINDTIJD.
Als we dus over een periode kort voor de wederkomst spreken – zeg,
de laatste 50-100 jaar van de eindtijd - dan gebruiken we de uitdrukking LAATST DER DAGEN, of TIJD VAN HET EINDE (=de Joodse
benaming). De gelovigen in Jezus zijn er niet meer, ze worden door
Jezus beschermd op een veilige plaats.

If it were not for the Resurrection our faith would be worthless.
1 Cor. 15:13 + 14
‘But if there is NO resurrection of the dead, then Christ is NOT risen’.
‘And if Christ is NOT risen, then our preaching is empty and our faith is also
empty’.
1 Cor. 15:58
‘Therefore my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding
in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord’.
He was dead, but now HE LIVES, HE is ALIVE, because He is RESURRECTED!!!

In 2011 had ik de eer een in mijn ogen groot exegeet te ontmoeten,
Gert A. van de Weerd. Gert heeft in grondig onderzoek studie gemaakt over met name het Oud Testamentische boek Ezechiël. Daarnaast heeft hij bijna vanuit alle profetische boeken heel nadrukkelijk het
licht laten schijnen op de eschatologie, dus de profetieën over de Tijd
van het Einde (of Laatst der Dagen).
Gert van de Weerd heeft twee exegetische boeken over Ezechiël geschreven en heeft daarmee de ogen van vele lezers geopend voor de
magistrale en hoogst heilige inhoud van de profetieën van Ezechiël.
Theologische uiteenzettingen over de profeet Ezechiël van andere exegeten heb ik niet in dezelfde omvang ontdekt. Waarom hebben vele
Protestantse en Katholieke theologen het boek Ezechiël vaak afgedaan
als een surrealistisch sprookjesboek?
Een dergelijke houding knelt eens te meer, als we meenemen dat voor
Joden het boek Ezechiël één van de belangrijkste boeken uit het Oude
Testament is. Ezechiël wordt beschouwd als een der belangrijkste profeten.
Gert heeft over het boek Ezechiël de volgende drie-indeling gemaakt:
Onderwerp: De Tempel wordt Herbouwd
Wij kunnen niet om bepaalde visioenen heen, zoals het bouwplan van de
nieuwe tempel, een onvervulde toekomst.
Ezechiël beschrijft namelijk een gedetailleerd bouwplan van een tempel
in Jeruzalem, die gezien de versterkte gegevens nog nooit eerder gebouwd is, de Tempel van het Messiaanse Rijk.
(Verdere belangrijke informatie over Ezechiël vinden wij in hoofdstuk 8 van
het boek: De Bijbel, Eén groot Profetisch boek van God van ds. Jonkman-em)

WAT IS DE EINDTIJD?

Hieronder nu de volgende indeling van het boek Ezechiël door Gert
van de Weerd:

7.
Because of His resurrection WE can be resurrected!!!
THIS is the Power of the Resurrection.
We can live in the Power of the Resurrection if we BELIEVE in the
Resurrection.
NOT the historical resurrection, but the resurrection being REAL and
TRUE.
The Power of the Resurrection should be IN us, because of Jesus
being ALIVE, NOW and forever.

DE FINALE VAN DE RAAD GODS

1.

De waarheid over Jezus de Christus,

2.

Zoon van God en Zoon der mensen.
En
De anti-christus,
Zoon des duivels en Zoon der mensen.

3.

In drie afleveringen.
1. De Profetie van Ezechiël
2. Het laatste wereldrijk van de anti-christus
3. Wegwijzers in de Eindtijd
Dit artikel is bedoeld als troost en bemoediging voor christenen; als een
‘wakeup call’ voor de mensen in het algemeen en als waarschuwing voor
allen, die de Eindtijd niet willen zien aankomen.
Geschreven door Ds. Jan Jonkman-em

Het einde van het Sinaïtisch Verbond tussen God en zijn volk en
de doemprofetieën die daarop betrekking hebben.
Dan volgt de oordeelsprofetie tegen de omringende (heiden)
volken. In dit gedeelte wordt het ook wat moeilijker, want die
profetieën gaan haast ongemerkt over naar de Eindtijd. ”Voor
God is duizend jaar immers net als de dag van gisteren” Psalm 90:4
De profetie vindt haar climax in de toekomstige tempel van het
Messiaanse Rijk en een beschrijving van de zegeningen die Israel
dan ten deel zullen vallen. Op weergaloze wijze heeft de profeet
Ezechiël toen reeds de Eschatalogie=Eindtijdprofetie opgeschreven,
in zijn tijd, dat wil zeggen in een tijd rond 597 v.Chr. Zijn nog in te
vullen profetieën krijgen in onze dagen kleur en warmte van echtheid
en leven.

DE WERELD IN BEROERING
Niemand zal het ontkennen: De wereld is als een mallemolen, die van
de ene crisis in de andere tuimelt. Aan de ene kant klinkt de roep naar
een alles overkoepelende globalisering; aan de andere kant willen staVervolg op pagina 8
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121
Interim Pastor
Sis. Y. Isidora 767 3769 res
Yvonne.isidora@gmail.com

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

Local Preacher in VPG Service:
Bro. D. Lopes 465 3207 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

Ebenezer Church
MCB accountnr 330028508

518 5468
465 4010 res

Ebenezer Community News and Church Activities
Sis. Margerie Mathew-Barry
Our year theme states: Fostering unity, harmony, peace and
reconciliation, through loving relationships.
This a powerful statement. Nowadays where there is so much
dissatisfaction even in the churches in general a theme like this gives
hope.
We will continue to strive to live up to this theme.
April month has been a month of many activities.
On April 1st. 2019 Sis Yvonne took over the responsibility of Interim
Pastor. We are happy she took on this challenge to carry out God’s
mission at Ebenezer Church We wish Pastor Yvonne God’s anointing
and wisdom to carry out this great responsibility. We thank her family
for their support to her in her new endeavour. To pastor Yvonne we
say in all your ways acknowledge Him and He will direct your path.
You can count on the full support of the Ebenezer family.

Farewell service Rev. Leander & Sister Audrey Warren

On April 2nd. We said goodbye to Reverend and Sister Warren at the
airport. About 20 persons took the time out to bid them farewell.

13 years of pastoring is quite a milestone. Once more we would like to
thank Reverend for his spiritual guidance and strong leadership for
leading by example. Also a big thank you to Sis. Audrey Warren for
her active involvement in the work of the church. Our yearly fish fry
and Bazaar and Food sale have her stamp on them. There comes a
time in life when we have to move on.
Thank you for having been part of the Ebenezer family for 13 years.
Your examples will live on in our hearts.
On Palm Sunday when we commemorated the triumphant entrance of
Jesus, Bro. D’Arcy conducted the service. His theme was “Hail Him,
Nail Him”. Once more we were reminded what took place on that
day. Then we entered the Holy week, leading op the important
celebration of Resurection Sunday.
On Monday we had a service led by the Ebenezer Men’s Fellowship.
The message was brought by Bro. Brodie entitled “Leaves referring to
the story of the fig tree”.
On Tuesday Ebenezer Women’s Group was in charge of the service.
The meditation was entitled “The Blood“ and was presented by Sis.
Josepha Leverock. References were taken from Romans 5:1–9 and
Hebrews 10:24 – 29
On Wednesday the Bible study and Prayer Group had their turn.
The meditation was brought by Sis. Karen Martina. Her theme was the
“Betrayal of Jesus”.
Then on Thursday the three churches met at the Fortkerk for the Last
Supper.
Friday, Good Friday service was a joint service at the Ebenezer
Church.
Pastor Isidora’s theme was “Christ Journey to the Cross”. This was
brought as the 7 stages of the cross.
On Saturday was the “ Paaswake” at the Emma church.
Then Easter, Resurrection Sunday each congregation held service in
their own church
The Lord is risen indeed. And because He lives we can face each
tomorrow.
On Palm Sunday Mrs. Veronica Gumbs-Wilson celebrated her 90th.
Birthday
We thank God for bringing her so far and we trust Him for adding
many more years to her life.
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The youngsters of the Watermelon club rendered a special song which
was well received.
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member.
For Baptism please contact the Pastor.
In memoriam
Donna Veronica Wyvonne Lopes – Adams
On March 29th, 2019 Donna Veronica Wyvonne Lopes – Adams, wife
of our LP D’Arcy Lopes passed away.
She was laid to rest on Tuesday April 2nd.2019
Donna was not a member of the Ebenezer Church but was there on
special occasions.
She always supported Bro. Lopes in all the work he did for the church.
Donna had a passion for singing and was member of several choirs.
Donna was a teacher and has helped many children made their grade.
We pray that God will comfort Br. D‘Arcy, their sons Marc and
Kenrick and family and the rest of the family and give them the
strength to cope with this great loss.

Birthday Sis. Veronica Gumbs-Wilson

On May1st 2019 the Ebenezer Church will be organizing their annual
Fish Fry. We do this to help finance the work of our church. There is a
lot of work to be done. By God’s grace we will succeed. We will
continue to trust God for we know He will make a way where there
seems to be no way. We believe we can do all things through Christ
who strengthen us.
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

Margarita Elisah Hodge

Our Decorated members.
It is with great honor, pride and satisfaction we announce that both
Sisters Margerie Mathew Barry and Ludmilla Sampson received a Royal
Decoration as Members of the House of Orange from His Royal Highness Willem Alexander the King of the Dutch Kingdom, for their many
years of faithful, valuable, dedicated and meritorious service rendered
to the Community through the Church Auxiliaries.
The Ebenezer Church extends herewith sincere and heartfelt congratulations and best wishes to both Sisters and their respective families
with this Honorable appointment and wishes them many more years of
blessings and good health to continue with this worthy cause.
Masha pabien I bendishon!!
Bro. Desta Nisbeth
Chairman of the Church Board.

Church Activities
Activities for the month of May:
EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND
SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS
WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:










Computer courses for children & adults
Smart phone classes
After school classes (homework)
Music classes for children - teens - adults
Cooking classes
Sewing classes
Victoria Club meeting (60+)
Watermelon Bible Club (children ages 4-12)
Papiamentu classes

For more information:
Tel: 4615036/ 5185468/ 5261566
Adres: Oranjestraat 111

Wed 1st
Thu 2nd
Sun 5th
Wed 8th
Thu 9th
Sun 12th
Wed 15th
Thu 16th
Sun 19th
Wed 22nd
Thu 23rd
Sun 26th
Wed 29th
Thu 30Th

Fundraising Fish Fry
Soup kitchen
Worship Service of Holy Communion
Bible study and prayer meeting.
Soup kitchen
Worship service for Mother’s day led by IP Yvonne
Isidora-Gumbs
Visit sick and Shut-ins &Bible study & prayer meeting
Soup kitchen
Worship service for Pentecost by Youth & LP D. Lopes
Visit sick and shut in members & bible study and prayer
meeting
Soup kitchen
Worship service of bible study
Study & prayer meeting
Worship service for Ascension Day & church family
bonding.
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
Vacant

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

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Zr. A. R.M. Petrona
Zr. R.D. Rahman

461 5013
540 0865
738 1725
736 5391
524 6823
540 0865
565 2334

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

747 6627

462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk
IN MEMORIAM
Op 4 april 2019 is overleden in de leeftijd van 93 jaar Marie Clémènce
Forbes. Onder de tekst van de overlijdensaankondiging stond een lange rij van namen: (schoon-)kinderen, kleinkinderen, en ook nog een
groot aantal achterkleinkinderen. Dat tekende het leven van mevrouw
Forbes: de liefdevolle zorg voor haar uitgebreide gezin. Zelf was zij
juist afkomstig uit een klein gezin, met slechts één broer. Maar zij genoot van het huismoeder zijn, in de goede zin van het woord: lief en
zorgzaam: op haar kon je rekenen, zij was er altijd, voor al haar kinderen. Groot verdriet in haar leven was het overlijden, een kleine 20
jaar geleden, van haar jongste zoon Charley, door een hartstilstand.
Enkele jaren later verhuisde ze naar de Kaya Akoerio waar zij verder
tot op het laatst gewoond heeft.
Het geloof was een bijna vanzelfsprekend onderdeel van haar leven. Ze
was thuis in de Fortkerk, het geloof gaf haar steun. Zoals in haar lievelingslied: Wat de toekomst brengen moge.
Begin van dit jaar brak ze door een val haar heup en een pols en daar
is ze niet meer van hersteld.
Er was veel hulp nodig, en die kwam er ook, waar zij heel dankbaar
voor was. Van dochter Pina, met wie zij zo veel gedeeld heeft en die
haar zo liefdevol en trouw bijgestaan heeft, en van vele anderen. Omringd door leden van haar gezin is zij in alle rust thuis overleden.
Op woensdag 10 april hebben wij bij El Tributo afscheid van haar genomen. We hoorden de woorden die haar in de laatste dagen begeleid
hebben: De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden, naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens, naar waat’ren der
rust. Op de Protestantse begraafplaats aan de Roodeweg is zij ter ruste gelegd.
We bidden om Gods troost voor allen die nu zonder haar verder
moeten.
Ds. Henk Hortensius

Tijdelijk op dushi Korsou
Voor de tweede keer mochten wij drie maanden ‘invallen’ in de Fortkerk. Kerkdiensten, vergaderingen, pastorale bezoeken, gesprekskringen en een begrafenis: alles is weer langs gekomen en alles hebben we
weer graag gedaan. Daarnaast hadden we genoeg tijd om weer van
dushi Korsou te genieten met volle teugen. Vanuit ons verblijf in Tera
Cora reden we vaak op en neer naar Willemstad, maar ook naar de
mooie baaien en stranden op Bandabou.
We zijn dankbaar dat we het werk in en rond de mooie Fortkerk
mochten doen en blij dat er bij ons vertrek uitzicht is op een nieuwe

predikant. De Paasviering waarin dit werd afgekondigd, was tegelijk
onze afscheidsviering. Die was daardoor, en dankzij de medewerking
van het gelegenheidskoortje, extra feestelijk! Ook de afscheidswoorden en -cadeaus na afloop waren voor ons iets om van te genieten!
Veel dank daarvoor.
We wensen de wijk en heel de VPG Gods zegen toe voor de toekomst. Te awero!
Ds. Henk Hortensius en ds. Martine Bakema
Vervolg van pagina 5
ten en landen zich terugtrekken in hun eigen ‘tent van de eigen identiteiten’. Wie het nieuws volgt zal dit beamen. En waar dit op uit zal lopen, wil ik voorzichtig aangeven.
Themata als klimaatverandering met natuurrampen, geweld, oorlogen,
hongersnoden, armoede, populistisch politiek bedrijven, kwijnende democratie als staatsfundering, etc, etc, zorgen voor een door de mens
gecreëerde chaos in onze, door de techniek zo klein geworden wereld.
Niet door omstandigheden, buiten de mens om, maar door het
‘Verschijnsel Mens’ zelf verliest diezelfde mens de greep op leven en
toekomst. De mens verliest de controle, de regie. Vanuit het politieke
spectrum horen we een schreeuw naar een politieke, door financiële
krachten en machten gestuwde wereldcontrole. Veelzeggend hierin
is een uitspraak van de vroegere directeur van het IMF, mevrouw
Christine Lagarde:
“Grote gevaren doemen op aan de horizon van onze wereld met daaraan de
eis verbonden om een groot politiek leiderschap voor de GEHELE WERELD.” (Toespraak van 22 september 2011)
Haar uitspraak komt wel heel dichtbij de eschatologische leringen van
theologen, met name die van Gert van de Weerd.
LATEN WIJ DAAROM BIJ HET PROFETHISCHE WOORD
TE RADE GAAN.
Er wachten ons nog vele onvervulde profetieën, welke ik zal proberen
aan u voor te leggen. Daarvóór echter wil ik wat hobbels gladstrijken,
zodat wij een beter inzicht krijgen in de EINDTIJD als geheel. En ik
laat mij wederom inspireren door de exegeet Gert van de Weerd, als
ik hem citeer:
“Weinig begrippen zijn zo omstreden als die van de Eindtijd. De visie daarop
verdeelt christen onderling, maar ook tussen christenen en joden gaapt op dit
punt een haast onoverbrugbare kloof. Het is duidelijk dat de Joden de oudste
rechten hebben. Het is daarom zo onbegrijpelijk dat christenen zo slecht
naar hen luisteren, want juist over dit onderwerp is door hen veel studie gedaan”
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En dan citeert Gert onderdelen uit: ‘The Scripture and the End’ van
rabbi Nosson Sherman:
“Geen mysterie is meer nadrukkelijk verhuld dan de tijd van ‘Het Einde’, als
de Messias ten lange leste Israël zal leiden met de hele wereld in zijn kielzog naar de finale verlossing en volmaaktheid.
Jacob wist die tijd. Op zijn sterfbed wenste hij dit geheim aan zijn kinderen
te onthullen, maar God stond hem dit niet toe.”
Tenslotte nog een citaat uit ‘The Scripture and the End’:
“Samenvattend: hoewel wij zonder kennis blijven betreffende het precieze
moment van het ‘EINDE’ gaan wij verder met de onwrikbare overtuiging dat
wij Hem (de Messias) verwachten en dat God ons verwacht. Die tijd zal
komen!”

Bronnen:
Boek: “De Bijbel, één groot Profetisch woord van God”
Auteur: Ds. Jan Jonkman-em
Profetenboek Ezechiël 2 met de pen van Gert van de Weerd

WCC condemns terror attacks in
Sri Lanka,
calls for end to violence
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Tveit said, “Such acts of violence undermine the sanctity of life and
constitute a sacrilege in many senses. Even as we cry out against this
sacrilege, we resolutely affirm that violence must not beget violence. In
the spirit of the love of Christ, on this Easter Day, we hold fast to the
belief that violence, hatred and death will not have the last word.”
“Our thoughts and prayers are with our member churches of the
WCC’s global fellowship, our ecumenical partners of the Roman Catholic Church, and the Government of the Republic of Sri Lanka which
has rightly called upon all Sri Lankans during this tragic time to remain
united and strong and is taking steps to contain this situation.”
Tveit concluded: “A fitting tribute to the memories of those who lost
their lives in sacred spaces of peace and refuge is for us all to live out
the difficult task of demonstrating that the power of peace and love
are far greater than the power of violence.
Jesus Christ our risen Lord says, “Peace I leave with you; my peace I
give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your
hearts be troubled, and do not let them be afraid.” (John 14:27)”
“May these words become all the more true to those who cope with
the aftermath of these attacks. May they offer to all of us hope and
healing.”
Condemning the attacks the Anglican Bishop of Colombo the Rt Rev.
Dhiloraj Canagasabey, a member of the WCC's Central Committee
said, "The Church of Ceylon unreservedly condemns these cowardly
and cruel acts of terrorism and conveys our deep condolences to the
families and friends of those who have lost their lives and have been
hurt. We wish all those who have been injured full recovery.
We pray for them and their families that God’s comforting presence
will continue to be with them through this tragic experience.”

21 April 2019
With deep shock and sorrow on this Easter Sunday the
World Council of Churches (WCC) expresses its solidarity
with the churches and people of Sri Lanka following the news
of the bombings of churches and hotels which have claimed a
reported 200 lives and injured many more.

Calling for a thorough investigation into the these incidents to bring
the perpetrators to justice, the bishop appealed to the government of
Sri Lanka, "to ensure the safety of places of religious worship and to
prevent any individuals or group from taking the law into their
hands or provoking acts of intimidation or violence against any community or group."

Source: WCC News (www.oikoumene.org)

WCC general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit said, “While we
still await information regarding the perpetrators and their motives,
we strongly condemn these attacks on people gathered at worship
and on tourists visiting Sri Lanka, and offer our heartfelt prayers for
the victims and condolences to all those who have lost loved ones in
these appalling acts of violence.”
Tveit added: “As a global fellowship of churches, we stand in special
solidarity with the Christians of Sri Lanka who have been attacked in
this vicious way while celebrating the resurrection of Jesus Christ, the
pivotal moment in the faith journey for all Christians.”
Tveit said also, “The targeting of churches in this manner is an attack
on religious peace and harmony and on the social and cultural fabric
of the nation, which has long struggled to uphold principles of religious harmony and diversity.”
One of the targets of these attacks was the community of St Anthony’s Church, Kochikade, a national shrine held in deep respect and
visited by people of many faiths.

Sri Lankan military officials stand guard in front of the St. Anthony's Shrine, Kochchikade church after an explosion in Colombo, Sri Lanka April 21, 2019. (photo
credit: REUTERS/DINUKA LIYANAWATTE)
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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, scriba)
Zr. D. Schrader
(kerkvoogd)
Br. O. Mulder
(kerkvoogd)

Diakenen:
Zr. S. Wiel

Tel. 737 3070

Predikant
Vacant

Website Emmakerk
Www.emmakerk.webs.com

767 6920
526 1566

Zr. L. Felicia

693 2612
514 7833
767 5748

528 9530
516 4919

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

668 5785
868 0775
510 4753

Wijknieuws Emmakerk
Activiteiten
In de maand mei zijn er de volgende activiteiten:
De gebedsgroep komt elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de
consistorie.
Gespreksgroep “Onder de boom”: donderdag 2 en 16 mei, van 19.30
tot 21.00 uur in de consistorie
Bijbelstudie: donderdag 9 en 23 mei, van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie.
Voorlopig worden deze groepen geleid door br. Hanco de Lijster.
Op 24 mei is er een zangdienst o.l.v. br. H. de Lijster. Aanvang: 19.30
uur in de Emmakerk.
Huwelijksjubileum
Op 15 april jl. waren br. en zr. Erwin en Kamal Warning 25 jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en we wensen
hun Gods zegen toe voor de toekomst. Gelukkig gaat het met zr. Kamal weer beter.
Beroep
Op 17 april jl. heeft de Centrale Kerkenraad ten behoeve van de Fortkerk een beroep uitgebracht op ds. Jacob Kikkert uit Groningen
(Nederland). Op het moment van schrijven heeft hij dit beroep in overweging. We wensen hem en zijn vrouw hierbij veel sterkte.
H.V.

Bericht uit Bonaire
21 april (Pasen) was het de laatste dienst van ds. Ben Hengeveld in
Bonaire. Hij was ca. een half jaar interimpredikant in de protestantse
gemeente daar. Fijn voor deze gemeente dat hij er wat langere tijd
heeft kunnen blijven.
Ds. Hengeveld zal binnen afzienbare tijd ook gaan werken als interimpredikant in de Fortkerk tot er een nieuwe predikant is.
H.V.

Nieuws Jet
Wijknieuws mei 2019
Als u dit krantje leest, heeft dominee Végh zijn afscheidsdienst achter
de rug op zondag 28 april en hebben wij hem met zijn vrouw Els op 1
mei op Hato uitgezwaaid. Wij wensen dominee Végh veel zonnige warme dagen toe om te starten in Nederland. De jas, sjaal en pet, die volgen later wel. Bendishon i Salú domi Végh voor u en uw hele familie.

Groepen:
Ds. Végh heeft alle groepen stuk voor stuk bedankt voor hun aanwezigheid, elke week weer. Er kwam elke week een vaste kern. Ik denk hierbij aan de Gebedsgroep, Bijbelstudie en “Onder de Boom groep”; elke
tweede maandag van de maand de Seniorengroep. Br. Hanco de Lijster
gaat door met de groepen, ik (Jet) ga door met de Seniorengroep, totdat onze nieuwe dominee Jan Douwe van ‘t Zand bij ons op dushi Kòrsou is.
Br. Hanco de Lijster neemt ook de diensten in mei voor zijn rekening,
de eerste zondag in mei is er Heilig Avondmaal, dan start br. Hanco de
Lijster met de dienst en ds. Jan Jonkman bedient het Heilig Avondmaal.
Masha Danki, dat jullie in de dienst van zondag 5 mei de dienst willen
doen broeder en domi.
Elke dag een goede daad
Jaren geleden woonde mijn neef een tijdlang in een katholiek gezin. Hij
had het reuze naar zijn zin en had er veel plezier. Geboren in een protestants gezin, keek hij soms wel zijn ogen uit. Het was nog in de tijd
van het rijke roomse leven. Hij leerde heel wat van hun ceremoniën
kennen. Menige mis heeft hij bijgewoond. Een huwelijk, een begrafenis
en, niet te vergeten, de feestelijke mis in de kerstnacht. Zij van hun kant
waren aanwezig toen hij, zonder pracht en praal, door onderdompeling
gedoopt werd. Een hemelsbreed verschil. Nee, van elkaars ‘geloof’ begrepen ze niet zoveel. Ieder bleef bij dat, waarin hij was opgevoed. Zij
gingen trouw, vaak elke dag, naar de kerk. Op vrijdag aten we altijd vis
en aan het vasten werd streng de hand gehouden. Samen met de kinderen knielden ze voor het Christusbeeld en baden hun ‘onze vaders’
en ‘weesgegroetjes’. Als de vrouw des huizes ‘s avonds even zijn kamer
binnenviel en hem in de Bijbel zag lezen, zei ze: ’O, ben je aan het bijbeltje-bidden?” Zelf lazen ze nooit in de Bijbel.
Dat mocht in die tijd nog niet. Wel hadden ze hun missaal met daarin
de voorgeschreven gebeden. Vandaar ook het in mijn oren grappig klinkende ‘bijbeltje-bidden’. Soms probeerde hij hun weleens iets uit te leggen.
Maar dan was steevast het antwoord: ”Ik zal meneer pastoor vragen of
het wel zo is”. Veel heeft hij dus niet kunnen getuigen. Ik hoop, dat ze
door zijn houding en gedrag toch hebbben kunnen zien, dat hij een volgeling van de Here Jezus was.
Dat was soms best moeilijk. Je leert elkaar nooit beter kennen dan
wanneer je in het zelfde huis woont. Wat dat betreft, heeft hij misschien van hun meer kunnen leren dan zij van hem. Eén ding is hem tenminste altijd bijgebleven. De stelling “Elke dag een goede daad” werd
door hen echt in praktijk gebracht. Misschien had het een andere achtergrond. Immers, zij meenden door die goede werken de hemel te
kunnen verdienen. En daar spreekt de Bijbel, Gods Woord, toch echt
anders over. We lezen in Ef. 2.8: ”Want door genade bent u behouden,
door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God, niet uit
werken, opdat niemand roeme”.
Toch heeft hij nooit vergeten, wat hij van zijn katholieke vrienden leerde: elke dag een goede daad. Wat zou de wereld er anders uitzien als
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we dat eens in praktijk brachten. Hoeveel geloofwaardiger zou het
Christendom worden als het eens wat meer van Christus Zelf liet zien.
Hoeveel meer mensen zouden de Here Jezus leren kennen! Wat een
mooie wereld zouden we hebben om erin te leven, bijna net zo mooi
als toen de Heer de wereld geschapen had.
De laatste diensten van ds. Végh.
-Op Stille Zaterdag de nachtwake dienst;
-De Paasdienst op eerste Paasdag; de nieuwe paaskaars is binnen gebracht.
-De Afscheidsdienst op zondag 28 april
Nog een heel rijtje.
Nog een afscheid:
Ds. Henk Hortensius en ds. Martine Bakema vertrekken op 23 april
weer terug naar Nederland. Goede reis en hartelijk dank voor jullie
hulp; ‘t inspringen in onze VPG, hoofdzakelijk in de Fortkerk. En dit
inspringen is nog wel voor de tweede keer.
Kandidaat Predikant.
Vanaf 26 maart t/m 2 april waren ds. Jacob Kikkert (kandidaat predikant) en zijn echtgenote Hotske op dushi
Kòrsou. Op vrijdag 29 maart waren ze op bezoek in de Emmakerk.

Jongelui
De Paasvakantie is alweer voorbij. Op naar jullie
eindrapport. Zet ‘m op! Overgaan of slagen
voor ons examen willen we allemaal, dus start nu!!
Bejaarden/Zieken;
Ds. Végh is wel weg, maar heeft u een dominee nodig, bel dan gerust
naar het Kerkelijk Buro. U mag ook naar mij bellen, dan gaan we op
zoek naar een dominee. Mijn telnr vindt u in het krantje.
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CANACOM
(Caribbean & North America Council for Mission)
YAM 2019 Workcamp
Kampthema / Camp theme:
“What does the Lord require of me?’ – Micha 6:8
Zoals jullie al in de VPG Nieuws van april hebben gelezen zullen binnenkort ongeveer vijftig jong volwassenen en leiders uit het Caraïbisch
gebied, Zuid-Amerika, U.S.A. en Canada op Curaçao zijn.
Ze zullen van 22 t/m 31 juli a.s. deelnemen aan de ‘Young Adults in
Mission Workcamp’ (YAM 2019 Workcamp), die in het bezinningscentrum EMAUS te Soto wordt gehouden.
De VPG is de gastkerk van dit evenement.
Namens de VPG zullen twee jongeren deelnemen aan de YAM 2019
Workcamp. De bijdrage per deelnemer is US$. 500,-De voorbereidingen zijn zeer intensief en om de werkzaamheden zo
effectief mogelijk te laten verlopen is een voorbereidingscommissie
opgericht, de z.g. ‘Local Planning Committee (LPC)’, waarin hoofdzakelijk jongeren en leiders, die in het verleden aan een YAM Workcamp
hebben deelgenomen, zitten.
De LPC is zich bewust van het deelnemersbedrag van de jongeren en
de hoge kosten, die zo’n evenement met zich meebrengt. De LPC
heeft daarom het initiatief genomen om ook een steentje te helpen
bijdragen in de kosten en organiseert op zaterdag 1 juni a.s. vanaf 8 uur
’s morgens in de tuin van de Emmakerk, het jeugdhuis ‘de Flamboyant’
en de pastorie een ‘Bazaar en ‘Breakfast-sale’.
Kaarten voor de ‘Breakfast-sale’ zijn vanaf nu verkrijgbaar voor de
prijs van NAfl. 17,50 per stuk, bij de leden van de LPC en enkele gemeenteleden van de VPG.
In de ‘VPG Nieuws’ van juni 2019 zult u en jij meer hierover lezen.

Paasboodschap uit Orlando:
De zonde vernietigt mensen; families. Zonde is niet erg, bid, vraag om
vergeving en om een tweede kans. Jezus volgen is het allerbeste in de
wereld. Luister naar Gospels, lees je Bijbel; doe dat en zie hoe blij je
wordt. Je kan alles hebben, geld, een prachtig huis, ALLES! maar je kan
toch niet slapen.
Sta op, er is moed voor nodig om tegen God te zeggen:”Hier ben ik!”
God heeft een plan met ieder van ons. Laat niemand je stoppen om
met God te leven; Hij heeft immers ook voor jou de prijs betaald.
Steuntje:
Blijf herhalen; ik geloof; Ik wil U volgen; en Hij zal je leven veranderen.
We gaan de vacante periode voor een korte periode in, dat is echt
boffen, dat het maar zó kort is. Laten we ieder ons steentje bijdragen
aan onze gemeente; elkaar vasthouden, op elkaar letten, lieve mensen.
Namens de Wijkkerkenraad; Henriette (Jet) Baank.

===============================
As you already read in the VPG News of April 2019, fifty young adults
and leaders from the Caribbean, South America, the U.S.A. and Canada will be visiting Curaçao.
From July 22nd to the 31st they will participate in the “Young Adults in
Mission (YAM) 2019 Workcamp” which will take place in EMAUS in
Soto.
The VPG will act as host to this event.
The VPG also delegates two youngsters to the YAM 2019 Workcamp.
Each participant must contribute with US$. 500,-The preparations are very intensive. And to have the work done effectively a committee is formed of mainly young adults and leaders who
have in the past taken part in a YAM Workcamp. This is the Local
Planning Committee (LPC).
The LPC is aware of the participants’ fee for the youngsters and the
high costs of such an event. For that reason, the LPC decided to help
with the costs, will organize a ‘Bazaar’ and Breakfast – sale’ on
June 1st 2019. This will be in the yard of the Emmakerk, the Youth
Centre Flamboyant and the Manse.
Tickets for the ‘Breakfast-sale’ are already available at the price of
NAfl. 17,50 each by the members of the LPC and some Church members of the VPG.
In the VPG News of June 2019 you will read more about this event.

De nieuwe paaskaars anno 2019 is in de
Paaswakedienst binnengebracht.

Farida Da Costa Gomez,
VPG/CANACOM
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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:
Yvonne Isidora
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

yvonne.isidora@gmail.com
Yvonne_isidora@hotmai.com
olafmulder@hotmail.com
sigma.wiel@gmail.com

767 3769

was very much comparable to that of his friends and cousins, and let
be stress as to avoid any misunderstanding, his friends of back then.
Allow me to illustrate what I am referring to here with one of his early
childhood experiences.

516 4919
767 5748

Van de preses

Dear readers of the UPC News as I mentioned in my contribution of
the UPC News of April 2019, the month of March was filled with a
number of events which captivated our attention. On the last day of
March a most memorable Praise and Worship Service took place in the
Ebenezer Church. During this special Service, friends, acquaintances
and the UPC family at large bid farewell to Rev. Leander and his wife
Sis. Audrey Warren in a Church filled over its capacity. During this
same Service the 90th Anniversary of the founding of the Ebenezer
Church was also commemorated. I am sure that under the space reserved in this UPC News edition for information regarding the
Ebenezer Church you will be reading much more information about a
forementioned Service
Below is the speech which was presented during this Service by the
undersigned in his capacity of Chairman of the UPC.
**********************************************************
Speech by the Chairman of the United Protestant Church of Curaçao
Brother Ralph L. James
On the occasion of the Farewell of Reverend Leander and Sister Audrey Warren
Ebenezer Church, Sunday, March 31st 2019, Oranjestraat/Velpstraat,
Willemstad, Curaçao
Your Excellency the Governor of Curaçao, Mrs. Lucille George-Wout
and Mr. Herman George, Prime Minister of Curaçao, Mr. Eugene Rhuggenaath, former Prime Minister of the Netherlands Antilles Mrs. Maria
Liberia–Peters, former Minister of Education of Curaçao, Mrs. Irene
Dick, invited guests, friends, Brothers & Sisters in Christ a very good
evening to one and all. First of all I would like to use this opportunity
to on behalf of the Central Church Board of the UPC to extend my
deepest sympathy to Bro. D’arcy Lopes and his family with the passing
of his wife, Sis. Donna. As God Almighty welcomes Sis. Donna into His
Celestial Kingdom, we as Christians can rest assured that Sis. Dona is
in the best place that she can ever be. Sis. Donna, may your Soul Rest
in Eternal Peace.
Allow me to paint a picture of the making of a Pastor, in this case of
our own Rev. Warren. Rev. Leander Warren was born 64 years ago as
the second child of his parents who provided a most humble and modest parentage for all their 6 children. As a child growing up in British
Guyana Rev. Warren childhood was what we could call pretty much
average, meaning that in spite of his very strict upbringing, his behavior

This experience of Rev. Warren takes us back to the village where he
lived. In his village Rev. Warren used to hang out with his cousins and
friends. One of their favourite past times was pelting pebbles on people’s homes and then run away. On this particular night they decided
to enjoy themselves once more again and pelted pebbles, not stones
mind you, on one of the villager’s home. The owner of the home was
on his way home when he saw some shadows running away from his
house. It was dark since back then street lights were not common. So
the person shouted out. “Patty son, is that you?” Not knowing in
which direction to run, our dear Rev. ran right into the person’s grip. I
was not informed how this story ended. That is to say, if a typical
West Indian style type of correctional measure was applied in this
case.
As for his curricular activities Rev. Warren attended Kindergarten
school after which he subsequently followed secondary and tertiary
education. After graduating as a teacher he took up the teaching profession. In the ensuing years he met and married the love of his life Sis
Audrey. Initially they lived a relatively what we could term regular life.
All of that changed dramatically when their Faith as Christians was severely tested. As a young couple both Reverend Warren and Sister
Audrey very much longed to have kids of their own and raise a family.
However their first child passed. After the passing of their second child
Rev. Warren decided to dedicate his life fully and completely to serving
God. He left his teaching profession to study to become a full time
Pastor. To some extent the setbacks that Rev. Warren experienced
which led to his change in profession can perhaps and to a lesser degree remind us of the many setbacks that Job endured. In both cases
the pain they suffered did not make them bitter, nor did it lessen their
Faith in God Almighty.
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Apart from preaching and performing other pastoral work, Rev. Warren is also known as a hands-on type of person. He could be found
performing culinary tasks in the kitchen of the Church, or doing menial
and carpentry work in and around the Church. Jesus was also a handson person. First as a carpenter and then subsequently as a healer. Just
like Job’s story, Rev. Warren’s life subsequently flourished with some
ups and downs along the way. God provided Reverend with a loving
wife, who I can comfortably say is his greatest fan and supporter and he
also, was highly Blessed with some beautiful kids and grandchildren.
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serving God. As Christians we just transition to another phase in our
purpose driven life as we continue to follow God’s calling in pursuit of
His next Mission for us here on earth.
May you, Sister Audrey and the rest of your love ones experience

many more Blessings, all well shaken together and running over Abundantly. Rev. Warren & Sis. Audrey: Be good and Be Blessed.

There was a yet another childhood experience involving our good Rev.
One day Rev. Warren decided to go with some of his friends to swim
without telling his mom. Although he knew at that time that he could
not swim, his excitement to go and make an impression on his friends
surpassed any fear he might have had of drowning. Well long story
made short, he almost drowned. He saved himself by clutching on to
some brushes called Black Sage. It was as clearly we would say not his
time yet. With other words, his Mission was not yet accomplished. And
so some 13 years ago Rev. Warren was able to be ordained as our Pastor. By the way, I believe that he never ever told his mom for obvious
reasons of this near drowning incident.
Rev. your contribution to the Ebenezer Church during your tenure
here at Ebenezer Church covers a long list, ranging from encouraging
your flock to step up to the plate and serve God with all their gifts to
your involvement in the fish fry and the renovation of our church. You
often encouraged us to expand where possible our outreach activities
etc. etc. All of these achievements will remain as longstanding testimonials of your work here at Ebenezer.
The same goes for Sister Audrey, well known for her culinary activities
as well as for her leadership in both the choir and in the Ebenezer
Women’s Group. Rev. your tenure as a pastor of the UPC assigned to
the Ebenezer United Protestant Church has come to an end. Pastors,
just like all Christians, do not and actually cannot really retire from
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Christian communicators elect
leaders, stand against hate speech

Theology, Fake News.” Being “in the Field of the Lord” is a Danish expression, which means being “in a completely helpless and perplexed
situation” and counting on “help from above,” explained Gadegaard.
The good news, said Gadegaard, is that truth was revealed to humankind “precisely out there, in the Field of the Lord, in the shepherds’
field outside Bethlehem.”
A theology that claims “to possess the truth in its pure unambiguous
form will always be fake,” he said. “All kinds of fundamentalist religion
is fake – and basically an abuse of religion, primarily because it renounces criticism…and even labels it as infidelity.”
The WCC is a member of WACC. In a message to the assembly, Marianne Ejdersten, WCC director of communication and outgoing vicepresident of WACC Europe, described communication as “vital in confronting threats to life.”
Communication, she wrote, “affirms life by promoting truth-telling,
fairness, participation, security issues, dialogue, openness and inclusion.”
Source: WCC News (www.oikoumene.org)

24 April 2019
The Europe region of the World Association for Christian Communication (WACC) elected a new Regional Executive Committee during
its once-every-four-years assembly, held as part of as joint seminar
organised with the Conference of European Churches (CEC) from 10
-12 April in Helsinki and Stockholm.
Stephen Brown, a communications consultant originally from the UK
and based in France, who works with the World Council of Churches
(WCC), was re-elected president for a second term of four years.
Brown said: ”WACC stands for more equitable communication. As
Christian communicators we are committed to freedom of expression, free press, media diversity and other communication rights.”
The theme of the gathering was “What makes us so angry? Hate
speech, fake news, and communication rights.” WACC’s general secretary, Philip Lee, reflected to the assembled communicators about
communication rights in a divided world.
Digital technology has created “new risks and ethical dilemmas that
affect human rights,” said Lee, who added that truth, human dignity
and nonviolence are three universal principles that ought to “shape
and define communication rights in a divided world.”
While there are no “one size fits all solutions” to address communication rights in a divided world, Lee said “a crosscutting concern is
shrinking public spaces for communication where digital technologies
are expected to play an enlarging role.”
Lee noted that the communication rights of people today are affected
by the global trend of “shrinking public spaces,” which in turn
“compound the challenges posed by digital technologies.”
Rev. Anders Gadegaard, dean of Copenhagen Cathedral, and a member of the governing board of CEC, also addressed the gathering, saying that all kinds of hate speech contradict Christian principles and
must be opposed.
The world currently finds itself “in the Field of the Lord,” where there
is confusion about what is false and what is true when it comes to
news, said Gadegaard, who offered a theological reflection on “Fake
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Faith and Light, WCC open hearts
to people with intellectual
disabilities

WCC condemns attack on
California synagogue

25 April 2019

28 April 2019

The World Council of Churches (WCC) welcomed representatives
of the organization Faith and Light to explore together how the
WCC can help more people be enriched by the gifts of those with
intellectual disabilities.

The World Council of Churches (WCC) condemned an attack on
Congregation Chabad, a synagogue in Poway, California, on 27 April
that left at least one person dead and three wounded. A 19-year-old
man was in custody after the shooting, which officials were describing
as a possible hate crime.

Faith and Light is an inter-denominational Christian association
that assists those living with intellectual disabilities, and their friends
and families, by fostering friendship, prayer, celebration and sharing. Founded by Jean Vanier and Marie-Hélène Mathieu in 1971, the
association consists of 1,612 communities organized into 50 provinces
in 81 countries.
Bishop Stein Reinertsen, from the Lutheran Church of Norway (one
of four global delegates representing churches) and Ghislain du Chéné, past international coordinator of Faith and Light, met with World
Council of Churches (WCC) general secretary Rev. Dr Olav Fykse
Tveit and other WCC staff.
Tveit said: “We are committed to work against the stigma associated
with intellectual disability. We need to strengthen the working relationship with Faith and Light and to strive for church and society to
acknowledge and be enriched by the gifts that every person with intellectual disability brings to the world”.

WCC general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit said people have
the right to gather at places of worship in peace, and violence against
them is appalling, whatever the motive.
“We stand in solidarity with those who were worshipping in Congregation Chabad on the last day of Passover,” Tveit said. Reflecting on
the pattern of attacks on places of worship in recent weeks, he added: “These murderous assaults on people as they gather for prayer
hurt us all. In response, we must not allow our communities to be
driven apart but must redouble our efforts to live together in peace
and respect.”
Congregation Chabad in Poway was established in 1986.

Source: WCC News (www.oikoumene.org)

Source: WCC News (www.oikoumene.org)
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At right farewell at the airport of
Rev. Leander Warren and Sister Audrey Warren

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...

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.

