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er veel voor zulke mensen op touw gezet. Op Curaçao is er maar weinig voor hen: ze slapen bijvoorbeeld gewoon in grote zalen. Er is weinig
privacy.” Het verplegend personeel waardeert de aandacht van Thea.
Bert zet zich in voor Fundashion Encelia, een stichting die crisisopvang
biedt aan kinderen van zes tot twaalf jaar. „De nood is vaak schrijnend”, vertelt Bert. „We vangen regelmatig slachtoffers van seksueel
misbruik binnen families op. De stichting moet nu zelfs een wachtlijst
hanteren omdat de opvang vol zit.”
Gezinsleven
Op Curaçao spelen volgens het echtpaar meer problemen. „Er heerst
armoede. Vaak schamen mensen zich voor gehandicapte familieleden.
Tal van jonge meiden raken zwanger”, somt Thea op. „Het gezinsleven
ziet er op Curaçao anders uit dan in Nederland. Flink wat kinderen
gaan zonder ontbijt naar school. Soms worden ze nog geslagen door de
onderwijzer.”
Maar het echtpaar ziet ook verbeteringen. Bert: „Het eiland is schoner
dan eerst. De inwoners van Curaçao gooien heel gemakkelijk van alles
weg. Dat wordt nu beter aangepakt. En vroeger gaven zwervende dieren veel overlast. Die worden nu vaak gesteriliseerd, dat helpt enorm.”
Kenmerkend voor Curaçao is het ontspannen leven. „Cardiologen hebben niet veel werk daar”, grapt Bert. „Mensen zijn tevreden. Onze
klusjesman hoor je nooit klagen, ook al komt hij geld tekort. „Een klein
beetje geld is ook geld”, zegt hij dan.” Volgens Bert en Thea staan de
mensen voor elkaar klaar op Curaçao: „Maar ze laten zich niet dirigeren. En hun imago is belangrijk voor hen. Het is van belang diegene in
zijn of haar waarde te laten.”
Voor de lange termijn oriënteert het stel zich op Nederland. Omdat ze
ouder worden, speelt de betere gezondheidszorg daarin een grote rol.
„En de kinderen en kleinkinderen natuurlijk”, lacht moeder Thea.
Bron: Reformatorisch Dagblad
Ga naar rd.nl/naarholland voor eerdere afleveringen

Meditatie—Angelnan 2
Bro. Dárcy Lopes
Isaías 14 : 12 – 17
Dios a krea biones di angel.
Pero tin dos grupo di angel.
Tin un grupo di angel ku nos ta yama demoño.
Den Isaias 14 nos por lesa ku pa motibu di yalurs, orguyo, rebelion
Dios a kore ku Lucifer i 1/3 parti di angelnan ku a bai kuné
(demoñonan).
Lucifer tabata un angel tòp, ku hopi kualidat, bon tipo.
Dios no a kita niun di nan podernan, pero nan ta usa esakinan pa hasi
malu.
Nan tin e mesun struktura (hirarkía) ku e angelnan (chikitu, mas fuerte,
fuertísimo)
Den Beibel ta menshoná satanas mas ku 200 biaha.
Lucifer ta dirihí su grupo di demoño stratégikamente i ku astusia.
E ke pa nos kere ku :
1. E NO ta eksistí
2. E ta un bestia mahos (al kontrario Ez. 8:12)
3. E NO ta poseé ni poderá di nos
Su ophetivonan prinsipal:
- Evitá ku nos ta aseptá Kristu i eksperensiá e goso di salbashon
- Stroba nos di sirbi Kristu efektivamente
- Debilitá nos (físikamente i mentalmente)
E manera di operá di demoñonan ta entre otro:
- Sedusí
- ataká nos debilidatnan ku tentashon
- Pèster
- molestiá nos konstantemente
- Tormentá - hinka miedu den nos
- Sklabisá - pa medio di adikshon
- Mancha - daña nos mente i moral
- Engañá
- nan ta kampeon di engaño te ku nan engaño a bira
nos berdat
Nan métodonan ta:

Penetrá, influenshá, poseé un opheto òf un animal, un persona òf un
grupo, un lugá, un área, un siudat, asta un pais.
Den tur pais tin áreanan ku nan ta atvertibo pa NO bai, pasó ei ta
peligroso.
Nan ta buska poderá di un pais ku oumento den e área di:
- Krímen
- Deterioro moral (tin hende ku a entregá nan alma pa sèn i
fama)
- Gana di sèn sin eskrúpulo
- Droga
- Pashon ( mustra mas parti sunú / aktonan no matrimonial)
- Idoletria (kualke opheto ku ta adorá komo dios)
- Korupshon
- Korekto ta bira inkorekto i inkorekto ta bira korekto
- Kibra poder di outoridat (anarkismo)
E ehérsito di demoño ta operá manera máfia den gèn. Logra derotá
unu, preparabo p’e bin bèk ku mas.
Nan ta traha riba nos:
Emoshon (rabia / konflikto)
Vervolg op pagina 5

Redactioneel
Beste Lezers,
De November 2019 editie van VPG Nieuws is uit. Het hoofdartikel is
dit keer een leuk interview van Bert en Thea Braam door een
verslaggever van het Reformatorisch Dagblad. De meditatie is deze
maand van de hand van br. Dárcy Lopes. Het is een vervolg van zijn
meditatie van september.
Ds. Jan Jonkman heeft twee artikelen ingestuurd. Op het artikel
“Ouder worden” op pagina 11 hoopt hij reacties te krijgen van
anderen die dit ook ervaren.
En zoals gewoonlijk de berichten uit de wijken en de Centrale
Kerkenraad, het laatste zoals gebruikelijk door Preses Ralph James.
Op pagina 15 een noodkreet van de FO oudercommissies van de
VPCO.
De redactie wil graag weten wat u vindt van ons kerkblad. De opmaak,
de artikelen en de inhoud daarvan. Wat vindt u leuk, wat spreekt u
niet aan en wat mist u. Mail uw reacties graag naar
vpgnews@gmail.com
Alvast hartelijk bedankt.
Wij wensen u veel leesplezier.
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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.

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 November
Arco Cavent

VPG News-Nieuws-Notisia
is het kerkblad van de drie wijken van
de Verenigde Protestantse Gemeente
van Curaçao. Het verschijnt tien keer
per jaar en wordt aan de leden per
post thuisbezorgd of via E-mail.
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
Melinda Domacassé

Bijbelleesrooster

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.

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

20 nov 2019, 12.00 uur
Verschijningsdatum:
Zondag 1 december 2019
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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
vr. 15
za. 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

Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Job / Job / Job
2 Tessalon. / 2 Tesalonisen / 2 Thessalonians
2 Tessalon. / 2 Tesalonisen / 2 Thessalonians
Hagai / Hagai / Haggai
Haggai / Hagai / Haggai
Habakuk / Habakuk / Habakkuk
Maleachi / Malakia / Malachians
Maleachi / Malakia / Malachians
Maleachi / Malakia / Malachians
2 Tessalon. / 2 Tesalonisen / 2 Thessalonians
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Jeremia / Yeremías / Jeremy
Jesaja / Isaías / Isaiah
Sefania / Sofonías / Zephania
Sefania / Sofonías / Zephania
Sefania / Sofonías / Zephania
Lucas / Lukas / Luke
Johannes / Huan / John

19:1-10
19:11-27
20:1-18
20:19-40
19:13-29
1:1-12
2:1-17
1:1-15
2:1-17
3:1-19
1:1-14
2:1-17
3:13-24
3:1-18
20:41-21:19
21:20-38
22:31-53
22:54-71
23:1-25
24:13-35
24:36-53
23:1-8
2:1-5
1:1-18
2:1-15
3:120
17:20-37
1:35-51

December 2019
zo. 1
ma. 2
di. 3
wo. 4
do. 5
vr. 6
za. 7
zo. 8
ma. 9
di. 10
wo. 11
do. 12
vr. 13
za. 14

Romeinen / Romanonan / Romans
Romeinen / Romanonan / Romans
Romeinen / Romanonan / Romans
Romeinen / Romanonan / Romans
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Mattheus / Mateo / Metthew
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jacobus / Hakobo / James
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Mattheus / Mateo / Metthew

13:8-14
14:1-12
14:13-23
15:1-13
11:1-16
12:1-6
3:1-12
40:1-17
40:18-31
5:1-14
15:1-21
15:22-35
146:1-10
11:1-19
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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
03-11 Rev. Y. Isidora (HC)
10-11 LP. D’arcy Lopes
17-11 Women’s Group 55th Anniversary
Service
24-11 Rev. Y. Isidora
Worship Service of Harvest
Thanksgiving
Church Anniversary &
Pastor’s Appreciation
01-12 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
03-11
10-11
17-11
24-11

br. Luuk van der Wolde
ds. Jacob H. Kikkert
ds. Jacob H. Kikkert
ds. Jacob H. Kikkert Eeuwigheidszondag
Gedenking van de overledenen
01-12 ds. Jacob H. Kikkert (HA)

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

Kerkelijk Bureau
Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 16.00 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.

03-11 ds. Jan Douwe van ‘t Zand
10-11 ds. Jan Douwe van ‘t Zand
17-11 br. Hanco de Lijster
Gedenkinig van onze overledenen
24-11 ds. Jan Douwe van ‘t Zand
90 jaar Negropont/Emmakerk
01-12 ds. Jan Douwe van ‘t Zand (HA)

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
09-11
16-11
23-11
30-11
07-12
14-12
21-12
28-12

zr. Sylvian Pinedo
br. D’arcy Lopes
ds. J.D. van ‘t Zand
ds. J. Kikkert
br. Hanco de Lijster
zr. Sylvian Pinedo
br. D’arcy Lopes
ds. J.D. van ‘t Zand

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 van pagina 2
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zondere zin mee om in de Emmawijkgemeente?

Aktitut (bo ta wòri?)
Relashonnan (distruí nan)

Mijn vrouw en ik hebben onze gedachten hierover laten gaan. Wij willen samen meedenken, samen met br. Hanco de Lijster in diens Hoofdartikel van VPG-nieuws van september van dit jaar.
In het eerste antwoord ben ik uitgegaan van de basisvraag: “Wie mag
zich gemeente van Jezus Christus noemen?”
In dit tweede antwoord een paar gedachtenspinsels, waarmee de Emmakerkgemeente kan gaan stoeien:

Un siguidó di Kristu NO mester tin miedu pasó 1 Huan 4:4 ta bisa: ….
‘esun ku ta den boso ta mas poderoso ku esun ku ta den mundu’
No sea ignorante, nan ta fuerte, pero Hesus ta mas poderoso!
Hesus a kore ku demoñonan ku ta’tin miedu di djE i Su podernan (Mat.
8:29)
Iglesia NO ta ehersiendo e poder aki (Mat. 10:1) ‘Hesus a yama su
diesdos disípelnan i a duna nan poder pa saka spiritu malu i kura tur
malesa i enfermedat’. Pastornan ta manera Echonan 19:15? ‘Hesus mi
konosé, Pablo mi konosé, pero ken abo ta ? Pakiko nos NO ta pidi Hesus e poder aki ‘den Su nòmber’?
Satanas tin 3 problema / debilidat ku e No por atendé:
1. Kristu Hesus
2. Amor
3. E outoridat di Hesus
E outoridat aki Hesus ta duna Su disipelnan (Marko 16:17): ‘E señalnan
aki lo kompañá kreyentenan: nan lo saka demoño den mi nòmber
…….’.
Horóskopo, Ouija, kontadó di futuro, bruería ets. NO por yudabo.
Konosiendo e enemigu, bo por derot’é ku yudansa di Hesus. Bayendo
iglesia NO ta protekshon (demoño a gañabo), sino entrega total na
Kristu. Bai iglesia pa yama danki i pa adorá i glorifiká Dios pa Su salbashon. No sea un Kristian pa nòmber, pero unu ku akshon komo
gueriyero pa Kristu.. Na lugá di ta poseé pa demoño, laga nos ta protehá pa angelnan! Efésionan 6:12 – ‘Pasobra nos lucha no ta kontra ser
humano, ma kontra outoridatnan, gobernantenan, gobernadónan spiritual di e mundu den skuridat aki i kontra e spiritunan malu ku ta biba
den e regionnan selestial’.

1. “Maak van elke zondagochtend een actief, meelevend gebeuren. Als
je dat niet doet, vragen de niet kerkgangers zich af: waarom wij naar de
kerk gaan? We zijn moe van de werkweek, lekker thuis doen wat wij
willen; geen gedoe aan ons hoofd. Geef de maaltijd van en met de Heer
Jezus de centrale plaats in de kerkdienst, zoals het in de gemeente te
Korinte het geval was. Minimaliseer deze maaltijd niet, want anders
minimaliseer je automatisch Jezus Christus zelf, om wie het immers
allemaal gaat. Hebben insiders als outsiders van kerkdiensten wel eens
over de volgende vraag nagedacht: De kerkdienst als de werkplaats van
de Heer Jezus voor de wereld. Hoe ziet die werkplaats, de kerkdienst
er dan wel niet uit? Werkplaats? Jazeker, de christenen komen samen
om in de kerk de nodige kennis op te doen, met behulp van werkspullen, middelen, die nodig zijn voor het werk buiten de kerk, in de wereld. Net als bij iedere werkbespreking bij een zaak, firma, of waar dan
ook, word je bijgepraat, ingelicht, op weg geholpen.
Br. De Lijster heeft een achttal zwaartepunten opgenoemd die absoluut meegenomen dienen te worden in onze overwegingen naar de
Gemeentegroei.
De kerkdienst is er niet alleen voor een gezellig, sociaal/geestelijk samenzijn, maar om de juiste geestelijke, fysieke energie op te doen, die
je zo hard nodig zult hebben in de week daarna.
En als zo vaak ik het zeg, herhaal ik het hier weer: De maaltijd van en
met de
D Heer Jezus, kracht voor de dag, die Hij toch altijd gaf.
’

Antwoord 2 op hoofdartikel van
br. Hanco de Lijster
Ds. Jan Jonkman
”Overleven de kerken?”
‘Wij zijn met vele anderen bezorgd over de vergrijzing van onze gemeente. Met “Gemeente” bedoelen wij allereerst de Emmakerk, één
van de drie wijkgemeentes van de Verenigde Protestantse Gemeente
van Curaçao.
Actuele situatie:
- Vergrijzing
- Weinig nieuwkomers
- Weinig jongeren
- Ver van je bed kerkdiensten
- De eens zo getuigende en belijdende Protestantse Kerken hebben
geen ‘dynamis’ (uit het Grieks en betekent geen veerkracht meer, geen
energie.)
- Kortom, de stem van de kerk spreekt deze moderne, niet op God
gerichte mens niet meer aan. Niet alleen op Curaçao, maar in vele andere Westerse landen evenzo. Dagelijks verlaten vele personen, o.a. in
Nederland en Duitsland, de kerk, of worden onverschillig tegenover
de kerk.
- Naar het schijnt hebben binnen het “Protestantse kerkzijn”, gekenmerkt door godsdienstige vrijheid en blijheid, de Pinksterbewegingen
nu nog een plaats van de gevestigde kerken overgenomen. Het betreft
hier vooral het geestelijke, persoonsgebonden gebeuren binnen de
betreffende kerk. De Bijbelse opdracht van een ‘revolutie Gods’ in de
wereld, groot of klein is minder aan de orde. Verder spelen secularisatie en individualisering een grote rol in dit geheel. Spiritualiteit heeft
vaak alleen betekenis in het ‘vergeestelijken’ van het christelijk geloven
en minder vaak in het omzetten in de wereld, praktisch om ons heen.
Hoe gaan wij hier in algemene zin mee om? Hoe gaan wij hier in bij-

2. Verder, doe elke week iets wat prikkelt en uitnodigend werkt, bij
voorbeeld een Bijbelse bingo, bon ku n’e.
3. Met de Bijbel gaan internetten.
4. Een kleine markt om de zoveel tijd.
5. Natuurlijk ook een dienst, zoals wij gewend zijn, maar dan geen
“Dominee en kerkenraadsdienst”. De kerkgangers doen mee met gebed, lezing en getuigenis.
6. Verder de dienstbaarheid van ons allen in welke vorm dan ook.
Niet alleen aan de diaconie overlaten en dan met themata over wat wij
als christenen de gemeenschap verschuldigd zijn.
7. Vergeet niet een duidelijk protest, zoals “de trompettisten op de
muren van Curaçao”. (Dit naar aanleiding van het beeld van de inname
van Jericho door Jozua, toen de priesters bliezen op de ramshorens.
Jozua, hoofdstuk 6)
8. Weg met structuren van Kerkenraad en dominee alleen, maar een
gezamenlijke participatie, door Gods Geest gestuurd in de gehele gemeente van Christus.
9. Ophaaldienst: Mensen opzoeken en ophalen.
Bij elke activiteit op zondag een korte wijding, waarbij de ‘tafel van
brood en wijn’ een vaste plaats krijgt. Wij hebben een Bijbelse traditie
hoog te houden, vanuit onze Evangelische Protestantse grondbeginselen: De maaltijd van de Heer Jezus Christus. Ik ga er van uit dat wij
Jezus gedenken in lichaam en bloed, brood en wijn, als de tekenen voor
ons christenen dat Jezus de Redder is over zonde en dood. We lezen
dat Jezus zegt: “Als jullie samenkomen,……”. Jezus heeft nooit gezegd
dat het bedoeld is 1 keer per jaar als bij het Pascha der joden. Dit is
een verkeerde uitleg. Jezus’ offer is eenmalig, het Pascha niet. Wij danken Jezus voor zijn kruis en opstanding, basta.
Dit was maar het begin van onze gedachten,
Komt nog meer,
Saludos fraternal,
Ilse en Jan Jonkman
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Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by Bro. Desta Nisbeth
Dear Readers.
It gives me great pleasure to share with you another interesting outline of two sermons presented by Bro. Locksley Brodie during two
recent worship services of Praise led by the Ebenezer Men’s Fellowship in which a review of the three common basic symbols of
Protestant Christianity was given to ensure our children have a fuller
and better understanding of the rituals and sacraments of the Church.
Sermon outline
“Churches”--the sacred shrines of Christianity – Historical, Cultural,
Religious connotations are attached to them; Such ‘attachments’ indicate the existence of “a Church community/people”, embracing some
Rituals that speak of their connection with/to their Deity. Some essential symbols of Christianity are: The empty Cross-(outside or inside
the building)/the burning flame, the available Bible……we need to
occasionally revisit/review these ,”lest we forget” e.g…what is in your
mind as the “Love and Peace Candle is lit, usually by a little child, each
Sunday morning. Some may be recalling that ‘light’ was the first thing
God spoke into being ‘in the beginning’…or you may remember that
‘a lamp burned beside the Israelites ‘Arc of The Covenant’ in their
‘mobile’ Shrine/Tabernacle not to be confused with church, which are
‘peculiarly Christian or you may think about the ‘tongues of flame’
resting on the Apostles heads at Pentecost, as The Church came into
existence. (Christianity is a relatively young religion!)...or perhaps you
may think of FIRE (consuming/reforming!)…some folk even make a
connection with Moses’ “burning bush” experience as the flame is lit
at the beginning of each Worship Service.
The second relic , an available/accessible Bible on prominent display
(whilst we have from childhood days that the Bible is “the inspired
word of God”, we may have grown to realize a more comprehensive description/definition as. ‘God’s revelation of Himself to mankind
through Abraham/Isaac/Israelite nation, early Apostles). All other religions are about mankind’s efforts to reach out to find God/
Christianity is all about God’s initiative!!..God revealing Himself and
His purposes to us ..!! Bible’s completeness and adequacy Ps.119. A
popular old hymn reads “How firm a foundation, ye saints of the
Lord, is laid for your faith in His excellent Word !!..What more can
He say than to you. He has said (rhetorical question implying
‘completeness’ of Bible). To you for refuge to Jesus has fled (ref. 2
Timothy 3:16-17.)
God has indeed spoken to His people “In all His fullness”…”What
more can He say”…..And yet, like some ancient Kings/Rulers, when
hard times/challenging times come (current examples --- wars/
famines/natural disasters etc.?), It is the ‘Religious leadership that is
desperately summoned and asked: “is there a word from the Lord”?
Interesting to see reactions & hear responses from some trying to

‘play God/Prophets/Apostles. Self elevation is rife inside the Church…
many want to be “The big man”, “The man of God” In the waiting
room of a London ‘labor/employment’ office, it is just as World War
11 has ended and among the ‘job seekers are some relatively young
veterans…..as all sit/wait patiently, there enters another young Veteran who was a Communications Specialist and had learned ‘Morse
code in the Military. As he entered, he politely approached the receptionist, takes the little blank card she hands him so he may write his ID
and take a waiting number like everyone else. But just as he starts
writing, he straightens up looks quizzically at those seated in the hall
and walks bold towards a green door at the right side of the hall opens
it and enters. After some minutes he re-enters the hall from behind
the green door...he is smiling as he clutches a brown envelope, I got
the Job, he proudly announces for all to hear. ”Why are you all sitting/
waiting when the message in Morse clearly invites “All who wants a
“Communications Assignment” to go directly to the green door?
Quite a number of other job seekers straightened up, listened to the
’beeps’ and ‘buzzes’ that were being softly transmitted thru the speakers in the hall…But to which they had not previously been paying attention! In fact, to some the ‘beeps’ and ‘buzzes’ had been an annoying/
irritating distraction!
There are different types of listening, children, soldiers on parade, on
site workmen expecting orders or direction etc. etc.
Young Samuel was listening to obey one feature, perhaps the ‘master
link’ of the ‘prayer chain’, is the submissive/obedient heart!
Prayer is not a device we use to corner God, manipulate Him, all powerful as He is, into a corner where we get Him to do things for us.
No, Prayer is God’s provision for us to more fully submit to His will,
to ask for more clarity, revelation of His will for us, to condition us to
obey.
At a protest demonstration just recently by a significant segment of
the Christian Community in Curaçao, someone quoted 2 Chronicle
7:14, ”If my people who are called by My name, humble themselves,
and pray, and seek My face, then will I hear from Heaven, and will forgive their sin and heal their land.
So often we forget the ‘humble themselves’ part of this beautiful
quote!
The first time I heard Samuel’s story, I wondered “why was Eli by past?
then I recalled “there is bad in the best of us and Good in the Worst
of us”…..When we commit/dedicate ourselves and our possessions to
God we give Him the right of “overrule” ----We acknowledge that He
is “In charge”.
The empty cross.
Today’s Gospel reading references Jesus as “lamb of God” to
“Passover Lamb” (..Remember that John the Baptizer is speaking/
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prophesying under the ‘power of the Spirit as he makes this strange
introduction of Jesus! Central to that very special sacrament observed by “Israel” to this day instituted in every detail by God Himself with instruction about it’s ongoing continuation—Reminder of the
astounding “Liberation” (from slavery in Egypt) .
Sometimes, as we recall we relive the agonies of Calvary & events leading up to it. False/trial condemnation/public scourging so many ‘Calvary
tear jerker’s in our hymn/song books…so much poetry/literature!
Combine that perception with the plantation mentality. we see ourselves
as’ oppressed sufferers’…. We wallow in the mud of self-pity, seeking/
chasing concessions, bargains, discounts, handouts.)! And we see Calvary’s cross. ”The old rugged cross” Primarily as “The emblem of suffering and shame” (favorite crucifixion hymn of many. So, conditioned
& manipulated, We sing and cry without giving much thought to the
words coming from our mouths and conditioning the minds/attitudes
of our children & others in our sphere of influence (even inside the
Church) ! It is the hope/prayer that as we get a better grasp of the 6th
utterance from Calvary’s cross we may understand why we should
learn toward embracing the empty cross rather than “An emblem of
suffering and shame”!! “Lifting up was He to die… “It is finished”, was
His cry.
…some folk hear “I am finished”….that fits with what the scourging/agony/suffering that has been taking place, doesn’t it…. But that
is not what Jesus shouts. ‘Shouts’ before his quiet departure prayer
“Father, into your hands I commend my Spirit”….”It is finished/
Accomplished” is a shout of victory…Not a whimper of defeat!!
The actual utterance of Jesus, (He spoke Hebrew with an Amharic
accent---like I speak English with a Jamaican accent) was “Tetelestai”…
a word then commonly used by merchants and bankers---“paid in full”.
….servants---‘mission
accomplished’….shepherds/priests---‘sacrificial
lamb approved’ (.no spot/blemish)….artists---‘masterpiece completed’……..
His 2ND word on the cross was to a dying thief…..assurance of
‘Paradise’…..His “Tetelestai”..‘Accomplishment’ opened the Kingdom
of Heaven to all believers( perhaps ‘the dying thief and even a ‘penitent
Judas’…..The history/destiny of mankind is radically changed forever
with that “Telestai’ utterance….There is a fulness…a finality… A
‘forgiveness’ about it!
Because of our “proneness to wander” the enemy manages to condition some people’s mind/attitude into believing/behaving as though
Christ’s ‘accomplishment’ was some sort of down payment/deposit
on the salvation that comes through Him…that there is an outstanding balance. That we must fix through our behavior/attitude …..”A lie
from the pit of Hell” an old friend of mine would say…..the
“Tetelestai” accomplishment was perfect--complete/full/final/forever/
free. But, because of “Free will””……”Acceptance” is in your/my
hands….not even a presidential pardon may be effected unless/until it is
accepted, subsequent resurrection. “Ratified/sealed/confirmed”. This
“Great Transaction”.
What is your response/reaction?
Honoring Members of the National Protection Agencies
Our annual Praise and Worship Service recognizing the Service of the
National Protection Agencies (Police Officers, Customs Officers, Prison Wardens and Fire Brigade), was held on Sunday September 29th
2019.

In her message to the invited guests in the Papiamentu language, our
Interim Pastor, Sister Yvonne Isidora Gumbs outlined the duties and
responsibilities of the agencies and encouraged all to continue the good
and noble work by serving and protecting the community sometimes
under stressful circumstances. Let the word of God be the sword
which the Holy Spirit gives us. Read and study the word of God profoundly.
You cannot do it alone however noble your intentions might be. To
exercise vigilance and maintain peace and security in God’s nations
here on earth, the presence of God would be needed. Without His
intervention all efforts would be in vain and makes reference to Psalms
127: 1. Stand firm, be consequent and humble ask God to enter your
life through the Holy Ghost. Ask the Holy Ghost for guidance, to illuContinued on page 12

Ebenezer Church Activities
Program for the month of October 2019
6th.

Sunday

Holy Communion Service led by IP Y. IsidoraGumbs
Tuesday
8th. Board Meeting
Wednesday 9th. Bible Study & Prayer Meeting
Sunday
13th. Worship Service Led by LP D. Lopes
Wednesday 16th. Bible Study & Prayer Meeting
Visit to sick & shut-in members
17th. Soup Kitchen
20th. Worship Service led by Men’s Fellowship
Sunday School Song Festival at 5.00pm.
Wednesday 23rd. Bible Study & Prayer Meeting
Thursday 24th. Soup Kitchen
Sunday
27th. Friendship Worship Service by Sis. M. van der Bunt
Wednesday 30th. Bible Study & Prayer Meeting
Thursday 31st. Soup Kitchen
UPC-Reformation Service at Fortkerk 7.00p.m.
Thursday
Sunday

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 classes for 60+
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
We were honored with the presence of the Honorable Minister of Justice, Mr. Quincy Girigorie as well.
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Wijknieuws Fortkerk
Ds. Jacob Kikkert
Vanuit de 'pastorie'
Inmiddels hebben wij permanente woonruimte gevonden en is datgene
gearriveerd wat we van onze inboedel vanuit Nederland hebben laten
overkomen met een container. Een deel van mijn boeken dat ik heb
mee kunnen nemen staat weer in de boekenkast in mijn studeerkamer,
en ik weet mij dus weer omringd door namen van mij vertrouwde theologen. We zijn dankbaar dat de hele transitie van Nederland naar
Curaçao zo voorspoedig en snel is gegaan, met dank aan de vele mensen die ons daarbij hebben geholpen, in de gemeente en in de Landsoverheid. We voelen ons dus ‘gearriveerd' en ik ben inmiddels begonnen met kennismakingsbezoeken en verschillende bijeenkomsten.
Wilt u mij graag spreken, weet dat ik mij daar op verheug.
Wel en wee
Ook nu zijn er een aantal gemeenteleden die kampen met ziekte. We
bidden allen van harte een voorspoedig herstel toe, en het ervaren van
Gods nabijheid. Dat geldt ook voor ons, in onze zorg om en omzien
naar onze dierbaren. Vanuit pastoraal oogpunt word ik graag op de
hoogte gehouden van wel en wee. Meldt u dat mij dan even? Als het
op prijs wordt gesteld kom ik graag bij u langs voor een bezoek, pastoraal gesprek of nadere kennismaking. U kunt mij bereiken op tel. 687
0262, of email: ds.kikkert@icloud.com.
De Seniorenbijeenkomsten op Zeelandia en Tamarijn
Ik heb een begin gemaakt met de bijeenkomsten in Zeelandia, en in de
Tamarijn en heb het bijzonder boeiend gevonden om zo met elkaar
kennis te maken, zeker daar waar het gaat om onze ervaringen in het
leven. De volgende ochtend is op 5 november in de Tamarijn, en op 18
november in Zeelandia. We beginnen als vanouds om 10.00 uur. U
bent van harte welkom, ook als u het een keertje wilt meemaken.
Kerkdiensten
Zie pagina 4 (Redactie)
Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidzondag
De kalender van het kerkelijk jaar loopt op zondag 24 november op
zijn einde; de kalender van feesten en bijzondere dagen in de christelijke kerk van oudsher. Voor we de tijd van advent ingaan, op weg naar
Kerst, gedenken we op ‘Eeuwigheidszondag’ onze overledenen. Zo
nemen wij tijd en ruimte om stil te staan bij de vergankelijkheid van het
leven en houden de gedachtenis aan onze geliefden levend. Leven, liefde en eeuwigheid worden gevierd, terwijl we ons bewust zijn van eindigheid en de alomtegenwoordige macht van de dood.
Op Eeuwigheidszondag gedenken we onze overledenen. Dankbaar
noemen we voor het aangezicht van de Eeuwige dan de namen van
gemeenteleden die ons dit kerkelijk jaar ontvallen zijn. In de dienst is

er gelegenheid om bij het noemen van de naam een kaars aan te steken
als teken dat we ons blijvend met hen verbonden voelen. We zeggen
daarmee dat een toekomst niet denkbaar is zonder deze dierbaren die
in gedachten, in liefde, en in dankbare herinnering met ons mee gaan.
Daarbij wordt troost gevonden in de belofte van Gods geborgenheid
voor onze dierbaren die er niet meer zijn, en putten we hoop uit de
belofte dat de Eeuwige ‘alles nieuw zal doen worden.’
Nabestaanden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn en in de dienst en
dan ook een kaars aan te steken ter nagedachtenis. Daarna is er een
moment voor iedereen die uiting wil geven aan het gemis van een geliefde en dierbare. Kort of langer geleden, dichtbij of ver weg. Dat kan
in stilte, maar ook is het mogelijk dat de naam genoemd wordt bij het
aansteken van de kaars. U wordt dan verzocht voorafgaand aan de viering deze naam in het gebedenboek te schrijven dat dan bij de ingang
van de kerk ligt. Zo vieren we in de gebrokenheid van ons bestaan een
moment van tederheid en dankbaarheid als wij op 24 november de
namen noemen van hen die ons zijn voorgegaan. Ik kijk uit naar een
eredienst van vieren en gedenken, waarin verlies en dankbare herinnering, lach en een traan met elkaar en voor Gods aangezicht gedeeld kan
worden.
Hervormingsdag
Het is iets meer dan vijf eeuwen geleden dat de augustijnse monnik
Maarten Luther in Duitsland zijn 95 stellingen publiceerde tegen situaties in zijn kerk waar hij niet meer mee kon leven. Hij gaf daarmee uitdrukking aan zijn verontwaardiging over de 'aflaat'. Dat was in die tijd
een wijd vertakt systeem van uitbuiting, waarin de angst van mensen
(voor een hiernamaals) werd geëxploiteerd. Hij herontdekte in de Bijbel een boodschap van rechtvaardiging en waardigheid. De mens hoeft
niet angstig te zijn voor Gods straffende hand. Gods liefde wordt zonder menselijke tegenprestatie gratis aangereikt. Bemiddeling van de
kerk is daarvoor niet nodig. Voor Luther bevrijdde deze boodschap van
de spanningen die hij in de Kerk en in zichzelf heeft ervaren. Daarmee
staat Luther, denk ik, heel dicht bij velen van ons. Ik denk dat veel mensen in de kerk lijden onder moralisme en snakken naar zo'n oerervaring als Luther had, toen hij Romeinen 1:17 herontdekte: "De rechtvaardige zal leven van het geloof”. Het werd de katalysator van een
brede kritische volksbeweging die niet meer te stuiten bleek. Luthers
belangrijkste doel was niet een hervorming van de maatschappij of de
herstructurering van het politieke en sociale leven in Europa. Luthers
doel was vermoedelijk evenmin een hervorming van de kerk. Zeker, hij
was zeer bezorgd over de staat van de geestelijkheid en het misbruik
van de macht van de kerk. Maar zijn belangrijkste, en voor hem existentiële, zorg was de relatie tussen God en mens. Meer specifiek: de
relatie tussen de heilige God en de zondige mens, of wat theologen 'de
rechtvaardigingsleer' noemen. Maar al snel leidde dit tot nieuwe vor-
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men van kerk-zijn, los van de paus en de bisschoppen. De volkstaal
werd ingevoerd in de mis, priesters huwden, kloosters werden opgeheven, de heiligenverering afgeschaft etc. De ene Kerk van WestEuropa scheurde. 31 Oktober is zo het begin geworden van wat wij ‘de
Reformatie’ noemen: de hervorming van de kerk.
Veel is er geschreven over de politieke en maatschappelijke wereldwijde gevolgen van zijn optreden. Zijn strijd met de machtige overheden
en hun machteloze onderdanen. Daardoor echter bleef het diepere
gevecht dat hij leverde veelal onderbelicht. Terwijl dat gevecht juist zo
herkenbaar en van alle tijden is. Hoe vind ik een God aan wie ik steun
heb in de soms zo verschrikkelijke gebeurtenissen in de wereld en in
ons eigen persoonlijk leven? Een God, die mij helpt mijn vertwijfeling
weer in geloof om te buigen, mijn angst weer in stille hoop, mijn gevoelens van vijandigheid en soms zelfs haat weer in liefde? Het verlangen naar een hervorming van kerk en samenleving werd breed gedeeld,
maar dat de visies over de wijze waarop die hervorming moest worden
doorgevoerd liepen uiteen.
Luthers hervorming was er één van het innerlijke leven. Terwijl die van
Johannes Calvijn er meer één was van herstructurering van kerk en
staat. Heel kort samengevat en op het gevaar af hen geen recht te
doen, zou je kunnen zeggen, om het verschil tussen beiden te duiden,
dat Luther kerk en staat ziet als twee door God geroepen overheden.
Beiden met een eigen verantwoordelijkheid. De kerk dient te voorzien
in het geestelijk welzijn van de door God aan haar zorgen toevertrouwde mensen. De staat heeft zorg te dragen voor hun veiligheid en
materiële belangen. Calvijn had meer een overheid en samenleving
voor ogen, die door de kerk — naar Gods wetten en verordeningen –
geregisseerd wordt. Al is dit laatste door de werkelijkheid achterhaald:
in onze maatschappij is er een duidelijke scheiding van kerk en staat
gekomen. Echter, meer dan Luther heeft hij onderstreept dat bij het
rechtvaardigend geloof de navolging van Christus hoort en liefde tot
Gods wet. Calvijn heeft in andere woorden dezelfde accenten gelegd
als hij stelt dat Gods genade altijd een tweevoudig karakter draagt.
Rechtvaardiging is nooit zonder heiliging en beide vloeien voort uit de
gemeenschap met Christus. De Amerikaanse kerkhistoricus George
Williams wijst in zijn monumentale boek 'The Radical Reformation’ (Truman State University; 1995) nog op een derde stroming in de
reformatie die grote aandacht aan de dag legde voor de liefde tot Gods
wet en de navolging van Christus: het doperdom van de zestiende
eeuw. Menno Simons geld als belangrijke vertegenwoordiger van deze
stroming in de Lage Landen. Een stroming die door Williams wordt
geduid als radicale Reformatie, omdat ze in hun kritiek op de Roomskatholieke kerk verder gingen dan de reformatoren Luther en Calvijn.
Wat Menno Simons deed is ook feitelijk geen streven naar een reformatie van de kerk, het ging hem in wezen om het herstel van het oorspronkelijk christendom, terug naar de eerste gemeente, een christelijke gemeente gezuiverd van de ballast en leer en traditie, en ook vrij
van overheidsbemoeienis. Met name leven in radicale en geweldloze
navolging van Christus was voor hem de kern van de Bijbelse boodschap, veel meer dan die van de vergeving der zonden en van de verkiezing. Wat deze drie reformatoren ondanks soms fundamentele verschillen, gemeenschappelijk hebben is de mogelijkheid van een persoonlijke verhouding tot de Eeuwige. Niet langer staat de kerk, met
haar bedienaren, haar sacramenten, haar instituties, als een noodzakelijke schakel tussen God en mens.
Op 31 oktober vieren we Hervormingsdag. De vraag is nu, wat kunnen
wij nu, vijf eeuwen later, leren van de Reformatie? In de tijd van Luther
en Calvijn was de kerk nog bijna monopolist op cultureel en communicatief terrein. Vandaag vormt het christendom in veel Europese landen
een slinkende minderheid. Van de weeromstuit zijn kerken nogal eens
naar binnen gekeerd. Dat daardoor de waardevolle boodschap nauwelijks nog klinkt voor seculiere oren mag duidelijk zijn.
In de eerste plaats zouden we ons kunnen afvragen of de kerk (het
protestantisme) ook in onze tijd nog uitgedaagd wordt om zich te vernieuwen en te herbronnen. En in de tweede plaats, hoe zouden dan
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Luthers ontdekkingen, en die van de andere reformatoren, vertaald
kunnen worden voor een ontkerkelijkte samenleving?
Het was Luther die in de Bijbel een boodschap herontdekte van
rechtvaardiging en waardigheid zonder prijskaartje. Ieder mens wordt
geboren om te mogen zijn wie hij is, hoeft zijn heil - noem het geluk niet angstvallig te verdienen maar mag dat ontvangen, gratis en voor
niets. Dat uitgangspunt zou in deze tijd bescherming kunnen bieden
tegen stress en prestatiedruk. Het legt namelijk dynamiet onder elke
op verdienstelijkheid, prestatie — en zelfredzaamheid — gerichte levensovertuiging, of die nu kerkelijk, anders-religieus of seculier is uitgedost. Wie de consequenties van Luthers boodschap op zich laat inwerken, gaat anders denken over leven in vrijheid.
Was in Luther’s tijd de aflatenverkoop een moreel verwerpelijk winstmodel voor de Rooms-katholieke kerk, in onze tijd zijn het niet de
kerken, maar bijvoorbeeld politici, de financiële sector en slimme ondernemers in de medicijnen- en voedingsmiddelenindustrie die menselijke zorgen, onzekerheid - en hebzucht - genadeloos weten uit te buiten. En zelfs onze zo onkreukbare rechterlijke macht maakt nog regelmatig gebruik van het aflaatmechanisme: wie veel geld heeft kan 'een
deal maken' om aan zijn gerechte straf te ontkomen. Luther en de zijnen ervoeren het leven als een voortdurend kiezen tussen God en
duivel. Dat komt op mensen van nu over als een achterhaalde obsessie
- totdat we beseffen dat met de afwijzing van oude symbolen de machten van goed en kwaad allesbehalve verdwenen zijn.
Iets meer dan vijfhonderd jaar na Luther is voor mijn gevoel de kern
van zijn boodschap voor iedereen nog steeds akelig actueel.

Concert 250 jaar Fortkerk
Op zaterdag 30 november krijgen muziekliefhebbers op Curaçao de
gelegenheid om in een sfeervolle Fortkerk een concert bij te wonen
vanwege het 250 jaar bestaan van de Fortkerk. Dit jubileumjaar worden een aantal concerten, lezingen en activiteiten georganiseerd. Op
30 november is het tweede concert met optredens van Jumarya Grijt,
Kadir Snijder, Reinier Lijfrock en "The Perfect Combination” met Mitchell de Palm - bas, Djuvaldric Groenenberg - Piano, Owen Enser Percussion en Kirsten Redeker - Alto Saxophone. Kaarten ad. Naf 40,zijn verkrijgbaar bij het kerkelijk buro van de Fortkerk en bij boekhandel Mensing’s Caminada. Aanvang 19.30 uur.

Overlijdensbericht
Ida Visser-Korving
15 augustus 1951— 13 augustus 2019
Op 13 augustus 2019 is Ida Visser-Korving overleden. Ida is jaren lang
lid geweest van de VPG en was zeer actief op vele gebieden. Met
name zeer actief voor Amnesty International, een organisatie waarvoor
zij zich met veel verve heeft ingezet.
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 20 augustus 2019 in
Zwolle. De door ons ontvangen afscheidskaart was ondertekend door:
Jacob Visser
Anna Elisabeth Visser
Benjamin Arend-Jan Visser
Johannes Visser
Jan-Willem Visser
Contactadres: annavissser1987@hotmail.com
Wij wensen een ieder die achter blijft en ook hen die Ida een warm
hart toedragen, de troost en liefde van God toe. De herinnering aan
Ida zal binnen de VPG blijven voortleven.
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening MCB 25260903

Ouderlingen:
Br. O. Mulder (Vz.)
Zr. F. Da Costa Gomez
(jeugd, scriba)
Zr. D. Schrader
(kerkvoogd)
Zr. R. Plaisier
Br. R. Ruggenaath

Diakenen:
Zr. S. Wiel

Tel. 738 4304

Predikant
Ds. Jan Douwe van ‘t Zand
Kaya Mozart 7
Kas Grandi
E-mail: jdvzand@gmail.com
Website Emmakerk
Www.emmakerk.webs.com

529 4304
738 4304

516 4919
526 1566

Zr. L. Felicia

693 2612
514 7833
767 5748

528 9530
522 0030
512 7516

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

525 5785
868 0775
510 4753

Wijknieuws Emmakerk
De gemeente van de Emmakerk ontstond in 1929 op het terrein van de
Shell-raffinaderij. Shell gaf haar werknemers permissie samen te komen
op het terrein voor kerkdiensten, en wel in het clubgebouw in Negropont. Enige tijd later (op 15 augustus 1930) werd de Protestantse Gemeente van Emmastad officieel opgericht. Later gaf de Shell aan deze
gemeente een terrein in Rio Canario en geld om een kerk en een pastorie te bouwen. Op 12 mei 1940 werd de Emmakerk aan de Schottegatweg Noord geopend. In 1959 trad de gemeente toe tot de Verenigde Protestantse Gemeente. Van januari tot april 2014 onderging de
kerk een grondige restauratie. In november 2019 gaan we (Ku Dios Ke)
starten met het vieren van ons 90 jarig bestaan.
We gaan de vieringen starten zoals de gemeente is gestart. Door informeel samen te komen op zaterdag 23 november voor een gezellige
baaidag voor alle gemeenteleden. Op zondag 24 november houden we
dan een kerkdienst waarin we God danken voor alle goede gaven die
de gemeente van God mocht ontvangen gedurende de 9 decennia.
Rond 15 augustus 2020 hopen we dan een meer officiële viering te hebben van de officiële 90 jarige bestaan van de gemeente. Langs deze weg
nodigen we alle leden en oud-leden van Emma uit voor de informele
vieringen op 23 en 24 november. Wees welkom!
De wekelijkse activiteiten zijn als volgt:
- Op dinsdagavonden van 19:15-20:00 is er catechisatie voor alle
jongeren vanaf 12 jaar. Daar bespreken we Bijbelse thema’s op
een eigentijdse manier. We maken veel gebruik van filmpjes en
clips. Kom gerust een keer kijken, als je ouder dan 12 bent.
- Woensdagavonden wisselen zich af tussen de groeigroep en
ontmoetingsavond. Op de groeigroep wordt delen uit Spreuken
besproken naar aanleiding van het boek van Tim Keller over
Spreuken. Super interessant en actueel! Iedereen is welkom en
je mag op enig moment aansluiten. Hanco de Lijster is de man
die hier meer informatie over heeft. 510-4753. Op de andere
woensdagen hebben we ontmoetingsavonden. We beginnen
met zingen, daarna wordt een thema besproken die uit de gemeente wordt aangedragen. We sluiten af met ruim gelegenheid voor gebed. Ook hier geldt dat iedereen welkom is. Contactpersoon is Jan Douwe van `t Zand, 529-4304.
- Op donderdagavond hebben we verschillende cursussen. Momenteel bieden we de Alpha cursus aan. Deze loopt eind november ten einde.
Verdere ontwikkelingen:
- We willen graag een gemeente zijn waar iedereen zijn of haar
gaven zal inzetten voor de groei en opbouw van de gemeente.
Dus, meld je aan! Kan je zingen, voorlezen, goed luisteren, heb
je hart voor diaconaat, zending, evangelisatie, gebed, ben je
goed met techniek, schilderen, klussen, noem maar op. De kerk
is immers lichaam van Christus en we hebben allemaal talenten
en gaven ontvangen. Jij bent belangrijk en nodig.
- We hebben gesproken met de Gereformeerde kerk Curaçao,
onze achterburen. Besloten is een aantal dingen samen te doen,

en elkaar vaker op te zoeken. De catechisatie is gezamenlijk,
activiteiten doen we samen, en er is in oktober een zeer gezegende kanselruil geweest.
- Samen met de Gereformeerde kerk bieden we thans een Alpha
cursus aan. Dit is een cursus dat primair bedoeld is om mensen
die meer over het Christelijk geloof willen weten, de basisinformatie te geven over ons geloof. Met 16 deelnemers zijn we super tevreden over de opkomst. De eerste avonden werden als
informatief en opbouwend ervaren. We willen u vragen om
voor de cursus te blijven bidden. Zo een avond begint met een
gezamenlijke maaltijd. Als u nog een pan soep of iets dergelijks
wil koken voor de cursus, geef u gerust op bij Annalize van `t
Zand, 529-4301.
- Om ons informele viering van de 90 jarige bestaan goed op
dreef te krijgen, is er op 26 oktober een sip & paint georganiseerd door en voor de vrouwen van Emma. Er hebben zich
ruim 30 vrouwen ingeschreven hiervoor. Ook dames die God
niet zo goed kennen zijn aanwezig. Mooi om zo gezellig en ongedwongen bij elkaar te zijn.
- We hadden als Emmakerk een mooie vergadering met de
VPCO, waarvan we een dragende kerk zijn. Iedere maandag
ben ik zelf betrokken in de scholengemeenschap. We zijn dankbaar dat er met donaties een nieuwe godsdienstmethode kon
worden aangeschaft, en dat komend jaar de eerste klassers
weer een Bijbel kunnen ontvangen. Ook heeft Emma besloten
de gemeenteleden te vragen buitengewoon lid te worden van
de VPCO. Zo een lid betaalt geen contributie, maar telt wel
mee in de versterking van Christelijk onderwijs op het eiland.
Dus, schrijf je in als lid. Of je kinderen op een school hebt of
niet. Het gaat om de toekomst van de kinderen en het eiland.
Verder gaan we als Emma, net als vroeger, meer betrokken
proberen te zijn bij de scholen. Daarover leest en hoort u wel
meer in de komende tijd.
- We hebben op 12 oktober onze eerste kerkenraadsdag gehad.
’s Middags vanaf 14:00 (voor sommigen 14:15) zijn we allen bij
de pastorie begonnen met Bijbelstudie en toerusting. We hebben een teambuilding gedaan en daarna gesproken over de visie
en missie van de gemeente. Vanaf 18:00 zijn we herenigd met
echtgenoten en kinderen, en aten we samen een heerlijk barbecue. Wat heerlijk om elkaar als team te leren kennen en begrijpen. Ik ben heel blij met een mooi en enthousiast team!
- Op 16 oktober hielden we ons eerste ouderenochtend van het
seizoen. Let op: Dit gebeurt iedere maand in de Flamboyant!
We beginnen om 09:30 met inloop en koffie (en iets zoets).
Daarna is er ruim de tijd voor bidden en zingen en bespreken.
Tegen 11:00 nuttigen we iets fris en hartigs, waarna we elkaar
een gezegende dag toewensen. We houden deze ochtenden op
de tweede woensdag van de maand. Volgende keer is dus 13
november, DV.
Ik wens u allen een gezegende novembermaand!
Jan Douwe van `t Zand
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Wij zijn op zoek naar…
Beste mensen,
In verband met het 90 jarig bestaan van onze Emmakerk, zijn wij op
zoek naar oude foto’s, verhalen en anekdotes over onze kerk en zijn
predikanten. Heeft u informatie neemt u dan contact op met Benno
Crezée, telefoon: 695-8579 of email: cpbcrezee@gmail.com, alvast heel
hartelijk bedankt.
Benno Crezée

Ouder worden
“Eenzaam, maar niet alleen”
Door ds. Jan Jonkman-em en Ilse Rose Jonkman-Visser
Ouder worden!
Wat mooi!
Wat mis je veel!
Laat mij uitgaan van de woorden van Wilhelmina Prinses der Nederlanden, of zoals ik haar noem Koningin Moeder Wilhelmina
der Nederlanden: “Eenzaam, maar niet alleen.”
Wellicht hebben de ouderen onder u deze autobiografie ooit gelezen. Deze autobiografie werd uitgegeven W. ten Have, Amsterdam 1959.
Wat gaat er in je om als je ouder wordt en dat met gebreken. En
als je levenspartner en echtgenote hetzelfde lot ondergaat, voelt
het dubbel aan.
Dubbel het ouder worden, dubbel mooi om dit samen te
beleven, omdat elke ochtend wanneer je je ogen open doet, je
elkaars hand kunt vastpakken met een dankbaar gevoel: We zijn
er nog,
Dank U Heer voor deze nieuwe morgen,
Dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij u komen mag.
Maar ook dubbel, wat je gehad hebt, maar nu vaak moet missen; je moet loslaten.
Als iemand mij zo’n tien jaar geleden, toen ik nog maar 72 jaar
was en net met emeritaat was gegaan dit voor ogen zou hebben
gehouden, had ik diegene verbaasd en ietwat wazig aangekeken.
Ouder worden, ja dat gaat vanzelf, maar gevoelens hierover? Wel
nee! alles gaat immers gewoon door. Lichamelijk en psychisch
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niets aan de hand, je springt in je gedachten nog altijd over grote
en kleine muren.
En dan opeens word je verplicht om die muurtjes heen te lopen,
in plaats van er over heen te springen.
Opeens is het voorbij die mooie zomer van midden in het arbeidsproces te staan, omstandigheden van welke aard dan ook
noodzaken je er toe.
Hoe vaak heb je dezelfde woorden gesproken tot andere ouder
wordende mensen bij ziekenbezoeken, huisbezoeken, in preken
en noem maar op.
Maar als de winden jou kant opwaaien lijkt het je als een Noordwesterse regenwind in een koud klimaat. Wat had ik eigenlijk
altijd een hekel aan dat zogenaamd goed bedoelde woord: LOSLATEN. Ok, loslaten, doen we, maar de krakkemikkerigheden
laten je niet los, noch de fysische, en ook niet de psychische. Ze
plakken aan je als kauwgum in een holle kies.
Dat treft ons als predikantenechtpaar harder denk ik, omdat je
altijd zozeer bezig bent geweest met alles wat maar de mens betreft.
Ik kan Wilhelmina Prinses der Nederlanden daarom zo goed begrijpen toen zij haar autobiografie schreef:
Eenzaam, maar niet alleen.
Onze wijlen geweldige Koningin Moeder verlegde haar aandachtsvelden en begon bijzondere aandacht te geven aan het
geestelijke en innerlijke leven, waar zij de hechte banden ervoer
tussen God, in Jezus Christus en de rijkdom daaruit.
Dat trachten mijn vrouw en ik ook te doen.
Ik schrijf met alle inspraak van mijn vrouw en verschillende boeken hebben het daglicht al gezien. De thema’s raken het persoonlijke geestelijke leven, de kerk loslaten of juist aanhangen,
Gods revolutie in en voor de wereld waarin wij leven.
Maar wij gaan bij voorbeeld nauwelijks nog ’s avonds uit, je
hoort zoveel erge dingen die gebeuren, als overvallen, andere
uitingen van criminaliteit, een ongelukje op straat, etc.
Maar dan realiseer je je dat er een kerk is, waartoe je behoort
Daar zouden ze voor ons soort mensen een bijzondere activiteitencommissie in het leven moeten roepen. Nee, ik bedoel niet
de wekelijkse seniorenochtend. Prachtig, maar ook voor andere
evenementen, zoals kort geleden de viering in de Fortkerk met
de drie naamgevende pianisten. Daarvoor een ophaaldienst vanuit de commissie en dat ook voor andere bijzonderheden in
kerk en maatschappij. Sorry, ik zeg dit mede uit eigen belang;
want wij hadden er graag heengegaan.
Als ik nog jong was geweest had ik dit zeker bespreekbaar gemaakt in mijn gemeente.
Een ander aandachtspunt:
Wij hebben de maandelijkse kerkkrant: VPG-Nieuws.
Een nieuwe rubriek, waarin net als ik onze oudere gemeenteleden laten meeleven met wat zij allemaal meegemaakt hebben in
het leven en dat willen delen, of als voorbeeld meegeven met en
aan de jongere generatie. Indien dit haalbaar wordt kunnen we
dit onderwerp aanhouden: “Eenzaam, maar niet alleen.”
Mijn vrouw en ik groeten jullie allen,
Ds. Jan Jonkman-em en Ilse Rose Jonkman-Visser
Geschreven op 22 oktober 2019
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Continued from page 7
minate your minds and to walk the right path at all times. Those of
you serving God and our nation continue serving with love, dedication
and perseverance and always remember to wear the weapon of God.
In a few words to the congregation the Honorable Minister expressed
how happy he was to be able to attend this service.
He expressed his gratitude and appreciation for this service, honoring
the aforementioned officers.

The Ebenezer Watermelon Group, one of the winners
A delegation of the National Protection Agencies who attended the Church
service
Sunday Schools Song Festival
In a Church Hall filled to capacity, the Ebenezer Church held its annual Sunday Schools Song Festival with over forty participants from the
Wesleyan Holiness Church, Dios ta Stima Mi, House of Restoration
Apostolic Church and the Ebenezer Watermelon Group. The following categories participated.
Solos ages 4 – 8
Solos ages 9 – 12
Duets ages 4 – 8
Duets ages 9 – 12
Trio’s and Groups.
The final results were as follows:
Solo, 4 – 8 years old.
Winner First Prize Miss Xia-Lynn 7 years old with the song E Luz Di
Mi Kaminda, Church Dios Stima Mi.
Winner second prize Miss Riannah Vos with the song, Drenta Mi Kas,
Ebenezer Watermelon Group.
Winner third prize Miss Adrina Reid with the song God Answers, The
House of Restoration Apostolic Church.
Solo, 9 – 12 years old.
Winner first prize, Titiana Danisha Martijn with the song Way Maker
(in Spanish), Ebenezer Watermelon Group.
Winner second prize Petanya Turner with the song I am Committed,
The House of Restoration Apostolic Church.

There was a tie for the third prize. Both Britania Reid Quavers with
the song Hallelujah to our King, the House of Restoration Apostolic
Church and Kelly Liket, with the song Hallelujah, Wesleyan Holiness
Church qualified for the 3rd prize.
Duet, 4 – 8 years old.
Winners first prize, Suweny Adumson and Rahan William, with the son
Sweet Jesus, Wesleyan Holiness Church.
Winners second prize, Riannah and Reul, with the song No perde
Speranza, Ebenezer Watermelon Group.
Winners third prize, D’Shanaiya and D’Laisiya Francisca, with the song
Na e Krus, Dios ta Stima Mi.
Duet, 9 – 12 years old.
Winners first prize, Tiziana Martijn and Julienne Riley, with the song La
Gloria de Dios, Ebenezer Watermelon Group.
Winners second prize, Brittanie Reid and Patanya Turner, with the
song Chindumo, The House of Restoration Apostolic Church.
Winners third prize, Shendrick Chirino and Jurensy Damice, with the
song God is for Me, Ebenezer Watermelon Group.
Trio
Winners first prize, Abigail Rodrigues, Gerson Mambi and Beyonce
Louisa, with the song When Jesus say yes, nobody can say no.
Ebenezer Watermelon Group.
Winners second prize, Suweny Adamson, Rahan Williams and Xiantee
Angelo, with the song I am committed, Wesleyan Holiness Church.
Winners third prize, Brittanie Reid, Patanya Turner and Adrian Jackson, with the song Little Old Lady, The House of Restoration Apostolic Church.
Groups 4 – 12 years old.
Winners first prize, with the song, Nos ta huntu aki nan. DiosTa Stima
Mi Church. Winners second prize, with the song, I Pray. The House of
Restoration Apostolic Church.
Winners third prize, with the song, What shall I render to Jehovah.
Wesleyan Holiness Church.

Our annual Sunday School Song Festival

The Ebenezer Youth Orchestra under the direction of Mr. Hector
Sampson accompanied some of the groups and did a fantastic job.
All by all it was another successful Sunday Schools Song Festival, the
organizers are very grateful and appreciative to the parents for encouraging their children to participate and the different Sunday School
Leaders who during period of time prepared the children for this occasion.
We are grateful as well to our Interim Pastor Sister Yvonne Isidora
Gumbs, Sister Carla Fernandes, Sister Milla Sampson, all their assistants
and especially the Young Adults for making this to happen!
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The Ebenezer Men’s Fellowship Dinner Lecture
On Tuesday October 22nd 2019 The Ebenezer Men’s Fellowship held
its thank you annual dinner lecture for those corporate citizens who
supported the Fellowship financially during the past year and other invited guests in the Obed Anthony Hall. .
The guest speaker for the evening was Mr. Lincoln James, LLM with the
title of the speech: “International trade influences on the quality of life’’
In his presentation the speaker gave an overall account how today development of technology has its influence on our life. Digitalization is
changing the pattern of our being.
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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: Vacant
Ministerie van predikanten:
Yvonne Isidora
Kerkvoogdij: Denise Schrader
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

461 5013

yvonne.isidora@gmail.com
yvonne_isidora@hotmail.com

767 3769
516 4919
528 9530
693 2612

sigma.wiel@gmail.com

Boodschap van de preses

Invited guests and members at the annual thank you Dinner Lecture
Fortkerk bestaat 250 jaar
Dit jaar herdenkt de wijk Fortkerk het 250-jarig bestaan van het gebouw de Fortkerk. De wijkkerkenraad van de Fortkerk heeft besloten
om dit heugelijk feit te herdenken middels het organiseren van diverse
activiteiten verspreid over de komende maanden. De aftrap vond plaats
in de vorm van een pianoconcert op 19 oktober jongstleden in de Fortkerk. Het was een prachtig concert waar alle aanwezigen met volle teugen van genoten. De drie lokale pianisten t.w. Johnny Kleinmoedig,
Randal Corsen en Norman Moron, vermaakten het publiek op een geweldige wijze met diverse muzikale stukken. Het verschil in speelstijl
leverde een prachtige afwisseling op. Proficiat aan zr. Maritza BakhuisBeaujon, voorzitter van de wijkkerkenraad van de Fortkerk, en haar
team voor een job well done.

Bro. Lincoln James, LLM presenting his speech

Highlights Church Activities November 2019
Worship Service of Holy Communion Sun. November 3rd 09.30 a.m.
Bible Study & Prayer Meeting
Wed. November 6th,13th, 20th, 27th.
The Soup Kitchen
Thu. November 7th, 14th, 21st and 28th.
Worship Service of Praise
Sun. 10th 09.30 a.m. LP. D. Lopes
Church Board Meeting
Tue. 12th 6.30 p.m.
th
Women’s Group 55 Anniversary Service
Sun. 17th 09.30 a.m.
Worship Service of Harvest Thanksgiving
Church Anniversary & Pastor’s Appreciation Day Sun. 24th 09.30 a.m.
I.P. Yvonne Isidora.

Komst Protestanten naar Curaçao.
Ik zou graag deze bijzondere herdenking willen aangrijpen om even terug te blikken in de tijd en iets te vertellen over het ontstaan van de
VPG.
Met de stichting van de Fortkerk werd een belangrijke basis gelegd
voor de Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao (VPG) zoals wij
die nu kennen. De geschiedenis van de Fortkerk is zeer nauw verbonden met de geschiedenis van het Protestantisme op Curaçao. Ik zou
graag hierop heel kort willen ingaan. Ik maak hierbij dankbaar gebruik
van zeer waardevolle en gedocumenteerd onderzoek welke door de
voormalige voorganger van de wijk Emmakerk, ds. Hans Vegh, werd
verricht.
De komst van het Protestantisme naar Curaçao was feitelijk het initiatief van Johan van Walbeeck die namens de West-Indische Compagnie
(WIC) het eiland in 1634 bezette. Hij rapporteert dit aan het bestuur
van de Compagnie. Tevens verzoekt hij het bestuur om een voorganger
te sturen “om met leren en vermanen ons van zonden af te houden”. Van
Walbeeck verwijt het bestuur, dat ze dit niet al eerder gedaan hebben.
De eerste predikant die voet aan wal zette was een zekere Fredericus
Vitteüs. Ds. Vitteüs gaat aan het werk en zo ontstaat in 1635 de Gereformeerde gemeente van Curaçao. Dit is conform het patroon, dat wij
zien in de 17e eeuw. Overal in de wereld, waar in de 17e eeuw Nederlanders uitzwerven, ontstaan er kerkelijke gemeenten met Gereformeerde belijdenis en kerkinrichting. Deze Gereformeerde gemeente
stichtte de Fortkerk. Als ds. Vitteüs op Curaçao werkt, is er nog geen
kerkgebouw. Waarschijnlijk is men samengekomen in het Fortpakhuis.
We weten dat er in die tijd geen priester op het eiland mocht verblijven. De uitoefening van de Rooms-Katholieke godsdienst is toen verboden. Toch zijn er Curaçaoënaars, die in die tijd al bekeerd zijn tot
het Rooms-katholicisme en dit geloof ook trouw blijven, ondanks het
verbod. Van tijd tot tijd komt er clandestien een priester naar het eiland, vermomd als visser of schippersknecht, om kinderen te dopen en
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thuis de mis te bedienen. Ds. Vitteüs en de andere predikanten van de
z.g. “handelskerken” zijn in dienst van de WIC en worden als ambtenaren benoemd en ontslagen. De gewoonte om directeuren van de
WIC de functie van voorzitter te laten bekleden zal blijven bestaan tot
1825. Pas in 1740 kunnen ook anderen dan functionarissen van de
WIC-ambtsdragers worden. De Fortkerk, zoals we die vandaag de dag
kennen, werd gebouwd in 1769 ter huisvesting van de toenmalige Gereformeerde Protestantse Gemeente op Curaçao. Het werd zodanig
ontworpen om aanvallen van buitenaf te weerstaan en heeft over de
eeuwen heen haar opmerkelijke vorm overleefd. Het enige zichtbare
stukje schade is een kleine kanonskogel die halverwege de gevel is
ingebed. Het werd afgevuurd door de kapitein John Bligh van Engeland, die Curaçao aanviel vanaf zijn beroemde schip, The Bounty. De
locatie van de Fortkerk in Fort Amsterdam hield verband met het feit
dat het Protestantisme toentertijd de officiële godsdienst was van de
Staat en dat de Gouverneur, hoofd van de toenmalige Koloniale Regering in Fort Amsterdam woonde en kantoor hield.
Ontstaan en ontwikkeling van de Protestantse Gemeente
van Curaçao (VPG)
Later, rond 1820, wordt de naam “Gereformeerde gemeente” veranderd in “Hervormde gemeente” overeenkomstig de ontwikkelingen in
Nederland. In 1825 gaan de Hervormde gemeente en de Lutherse
gemeente op Curaçao samen en worden ze “Verenigde Protestantse
Gemeente van Curaçao” genoemd. Dit geschiedt via een Koninklijk
Besluit ondertekend door toenmalige Koning Willem.
De Ebenezer Church en de Emmakerk werden respectievelijk in 1937
en 1959 in de VPG opgenomen, terwijl in 1984 de Gereformeerde
Kerk van Curaçao met de Kerk fuseerde. Hoe vat onze VPG het begrip “protestantisme” op? Iets daarvan kunnen we lezen in de Kerkorde, waar het gaat om het belijden van de Kerk. Vrij vertaald lezen we
hier: het Woord van God staat centraal. Het is een richtsnoer voor
de verkondiging en voor onze dagelijkse levenswijze.
De VPG is de oudste kerk op Curaçao; de andere kerken zijn er later
bijgekomen. Als Kerk staan wij open voor iedereen. Wij komen mensen die in noodsituaties verkeren tegemoet via o.a. diaconaal werk
(voedselpakketten, woningverbetering etc.). In die zin proberen we
oog te hebben voor de noden van de samenleving. We zetten ons niet
af tegen andere kerken, maar proberen samen te werken b.v. bilateraal met andere lokale kerkgenootschappen, lokaal in collectief verband in de Raad van Kerken, regionaal via CANACOM en globaal in
de Wereld Raad van Kerken. Tot op het moment dat de Hervormde
gemeente fuseerde met de Lutherse gemeente, gevolgd door de integratie van respectievelijk de Ebenezer Church, de Emmakerk en de
Gereformeerde Kerk van Curaçao in de VPG, oefenden de congregaties van de voormalige kerken hun geloof uit op hun eigen karakteristieke wijze en wel op hun afzonderlijke locaties. Daarbij speelde de
maatschappelijk/culturele achtergrond van de desbetreffende gemeentes een grote rol. De congregatie van de Fortkerk behoorde vanouds
af tot de toen zogeheten heersende klasse. De leden van deze kerk,
voornamelijk Europese Nederlanders, kwamen primair uit de zakenwereld c.q. bedrijfsleven of bekleedden topfuncties in de overheid. De
congregatie van de Ebenezer Church, Engelssprekend en m.n. van
Afrikaanse afkomst, kwamen vooral uit de regio en vonden emplooi
als werknemers in de Shell Raffinaderij. De congregatie van de Emmakerk daarentegen kwamen grotendeels uit Suriname en werd ook te
werk gesteld in de Shell Raffinaderij en tevens in de overheid en in het
onderwijs.
De (organisatorische) integratie van de constituerende kerken van de
Verenigde Protestantse Kerk moet zeker als een zeer belangrijke historische mijlpaal worden beschouwd. Het betekende immers dat gemeentes met verschillende sociaal/maatschappelijke achtergronden bij
elkaar kwamen. Gedurende de afgelopen decennia hebben we een
Verenigde Kerk weten te behouden, ondanks de vele uitdagingen die
we op onze weg zijn tegengekomen. De verbindende factor tussen de
drie wijken blijft tot op heden het feit dat de drie gemeenten een geloof belijden dat gebaseerd is op het geloof dat we allemaal hebben in
één God, Schepper van Hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac
en Jacob en Jezus Christus als onze enige Heer en Heiland. In Hem
zien we Gods belofte van verlossing gestalte krijgen.

De VPG op weg naar de toekomst.
Terugkijkend op de geschiedenis van de Verenigde Protestantse Kerk
kan geconcludeerd worden dat we inderdaad een heel lange weg hebben afgelegd. Echter, als we de situatie binnen de VPG goed in ogenschouw nemen moeten we concluderen, dat alhoewel de Kerk qua
organisatie verenigd is gebleven, feit is dat de integratie van de verschillende kerkgemeenschappen niet heeft geleid tot een verenigde c.q. geïntegreerde “nieuwe” cultuur. De diverse historische gebeurtenissen
en ontwikkelingen, zowel lokaal als extern, hebben in essentie de culturele diversiteit en tradities die binnen de Kerk bestaan niet beïnvloedt,
hetgeen duidelijk merkbaar en herkenbaar is in de drie wijken. Elk van
de drie kerkgemeenten heeft tot op heden zijn eigen unieke, culturele
en historische tradities (deels) behouden. Op zich is dit zeer toe te
juichen. Een van de kenmerken van het protestantisme was en is immers een grote verscheidenheid. Dat zien we dus ook vandaag de dag
nog in de VPG. Het is geen geheim dat m.n. op wijkniveau niet alleen
de behoefte aan meer ruimte bestaat om het geloof op eigen wijze in
te vullen, maar er is ook de wens om een eigen visie te ontwikkelen
m.b.t. diverse maatschappelijke vraagstukken.
Rechtdoen aan de term eenheid in verscheidenheid in Protestants
Christelijk verband impliceert uitdrukkelijk de vrije wil om samen te
werken aan de meest wenselijk geachte verband. Het dwingend opleggen van welke samenwerkingsverband is niet alleen niet van deze tijd,
maar kan alleen contra productief werken. Met deze achterliggende
gedachte is daarom vanuit de Centrale Kerkenraad het initiatief genomen om een proces op gang te brengen welke inhoudt het zich beraden over de meest geijkte organisatiestructuur voor de VPG. In wezen
houdt dit in het zoeken naar een structuur welke de wijken maximale
ruimte biedt om het geloof uit te oefenen en tegelijkertijd het vaststellen een gemeenschappelijke basis om bepaalde aangelegenheden in een
collectief verband uit te voeren.
Een andere reden om ons te beraden over een nieuwe structuur voor
de VPG is mede ingegeven door het feit dat m.n. het doen van bankzaken op basis van een Koninklijk Besluit uit 1825 niet meer door de
banken wordt geaccepteerd. Dit levert in de praktijk grote problemen
op bij het toegang krijgen tot en het openen of wijzigen van VPGbankrekeningen. De banken eisen sinds enige tijde dat de VPG een formele juridische vormt aanneemt en zich inschrijft in de Handelsregister
van de Kamer van Koophandel. De CK heeft juridisch advies ingewonnen bij een zeer gerenommeerd advocatenkantoor over de meest geëigende juridische structuur voor de VPG. Mede op basis van dit advies
is een notariskantoor benaderd en verzocht om voorstellen te presenteren voor een nieuwe juridische structuur voor de VPG. Wijzigingen
in de juridische structuur van de VPG zullen ook gevolgen hebben voor
de huidige Kerkorde d.d. 21 oktober 2013. Het is goed om in dit verband op te merken dat alle mogelijke wijzigingen van zowel de juridische structuur alsmede de Kerkorde zal geschieden conform de daartoe strekkende bepalingen in de Kerkorde.
Het is wellicht ook goed om hier te verwijzen naar Afdeling 5 lid 5.1
van de Kerkorde. Deze afdeling beschrijft de wijze waarop de leiding
binnen de VPG als kerk is geregeld. Daarin wordt duidelijk gesteld dat
de Kerk geleid wordt door de Centrale Kerkenraad (CK). Als zodanig
draagt de CK als hoogste VPG-orgaan de eindverantwoordelijkheid
voor het functioneren van de Kerk. Conform de nog steeds geldende
kerkorde van de VPG is dit orgaan o.a. belast met het toezicht op de
dominees en de ook op de geloofsleer welke gedragen en ook uitgedragen wordt door de VPG. In Artikel 1 van de Ordinantie 5 staat de
samenstelling vermeld van de CK. Daaruit blijkt dat de wijkkerkenraden naast, het ministerie, de diaconie, de kerkvoogdij en het consistorie ook vertegenwoordigd zijn in de CK. Dit betekent dat informatie
betreffende de hierboven beschreven proces via hun respectievelijke
vertegenwoordigers teruggekoppeld wordt naar de drie desbetreffende wijken alsook naar de andere VPG-organen vertegenwoordigd in de
CK. Belangstellenden kunnen inzage krijgen in de Kerkorde in het
Kerkelijk bureau gesitueerd in Fort Amsterdam of kunnen ook zich
wenden tot hun respectievelijke wijkkerkenraden. De leden van de
VPG kunnen erop vertrouwen dat de CK het belang van de leden, de
wijken en de Kerk steeds voorop zal blijven stellen en dat zij zich in
haar handelen zal laten blijven leiden door de Kerkorde. In de Kerk als
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lichaam van Christus moet orde, rust, liefde en vrede heersen. Immers
als er binnen een lichaam deze voorwaarden niet aanwezig zijn, kan dat
invloed hebben op het welzijn van het lichaam. Zie de volgende Schriftlezingen in het Engels:
”But God has combined the members of the body…. [so] that its parts
should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices with it. Now you are
the body of Christ, and each one of you is a part of it.
"(1 Corinthians 12:24-27) In Christ we who are many form one body, and
each member belongs to all the others." (Romans 12:5)
Rest mij om eenieder een fijne november maand 2019 toe te wensen.
Het eind van het jaar komt duidelijk in zicht. Dat betekent dat binnenkort de jaarlijks terugkerende periode zal aanbreken van bezinning en
viering van de geboorte van onze Heer. Ik wens u en uw naasten Gods
Zegen toe. Be good & Be Blessed.
Br. Ralph L. James
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VPCO FO heeft uw hulp nodig
Door Suzanne den Hertog
Op de Albert Schweitzer school en Marnix school voor Funderend
Onderwijs wordt momenteel de methode Taal Actief gebruikt die in
2003 is aangeschaft. Inmiddels is de huidige druk zo verouderd (20 jaar
oud) dat de leverancier heeft aangegeven deze druk vanaf volgend
schooljaar niet meer te drukken en er geen vervanging komt van lesboeken van de huidige methode. Hoog tijd voor een nieuwe methode
dus. Maar een nieuwe methode kost al gauw ANG.290.000,- wat nog
de scholen, nog onze overkoepelende stichting VPCO helaas niet op
de plak hebben liggen. Gezamenlijk hebben we daarom een crowdfunding campagne opgezet om onze scholen te helpen:
www.helponzeschool.com! En om deze campagne te doen slagen zodat
we een nieuwe taalmethode kunnen aanschaffen hebben wij uw hulp en
vrijgevigheid hard nodig.

Eerste pagina Koninklijk Besluit uit 1824

De oude versleten taalmethode
Alhoewel de huidige regering op Curaçao begaan is met onderwijs, zijn
er helaas op dit moment onvoldoende middelen om te investeren in
onderwijs. Al vele jaren is de onderwijsbekostiging verre van toereikend voor het financieren van de basis kosten (zoals bijvoorbeeld energie, schoonmaak, onderhoud, ICT etc.). Er zijn ook onvoldoende middelen beschikbaar voor vervanging van methodes. Daarom gooien wij
het over een andere boeg en starten onze eigen fundraising. Door middel van de site www.helponzeschool.com hopen we het benodigde
geld in drie jaar te kunnen ophalen om alle leerjaren van een nieuwe
methode te kunnen voorzien waar we weer jaren mee vooruit kunnen.
Op deze site kunt u via bankoverschrijving, Ideal en met creditcard een
bedrag naar ons overmaken wat geheel besteed zal worden voor deze
nieuwe methode. Dus ook mensen zonder lokale rekening kunnen op
deze manier een steentje bijdragen. Voel u vrij om onze site te delen
met vrienden en familie in het buitenland.

Randal Corsen tijdens het concert in de Fortkerk

Naast de website zullen de kinderen van beide scholen in November
ook een sponsorloop lopen. U kunt ons helpen door een of meerdere kinderen per gelopen rondje of met een vast bedrag te sponsoren.
De kinderen hebben hiervoor allemaal een sponsorformulier mee naar
huis gekregen. De Albert Schweitzer FO zal op 1 November gaan lopen en De Marnix FO zal op 14 november gaan lopen. Samen racen we
naar ons streefbedrag van ANG 290.000,-.
We zijn ook op zoek naar bedrijven die onze scholen een warm hart
toedragen en bereid zijn een deel van het benodigde bedrag te sponsoren. Ziet u kansen binnen uw organisatie, dan komen wij graag met u in
contact.
Wilt u meer informatie over onze crowdfunding, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per telefoon of per mail. oudercommissieasfo@gmail.com of 6770772.

Norman Moron & Johnny Kleinmoedig tijdens het concert in de Fortkerk

Namens onze kinderen, de scholen en de oudercommissies
Alvast Bedankt!
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Voor Elkaar
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

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

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

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

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.

