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Matteüs’ weg naar Jezus’ geboorte

Dec. 2020 - Jan.

Ds. Jacob H Kikkert
“Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus
verwekt werd,
die Christus genoemd werd.” Mattheüs 1:16
Wat gaat een jaar toch snel, en is er voor ons allen
weer veel gebeurd. Het coronavirus is inmiddels
één jaar oud. Wereldwijd stierven het onvoorstelbare aantal van bijna anderhalf miljoen mensen;
ruim zestig miljoen mensen raakten besmet. Alleen
in het Sinterklaasjournaal is de term 'corona' op het
moment van dit schrijven nog altijd niet gevallen.
Maar in de rest van de
wereld gaat er geen dag
voorbij of het gaat over
de grootste pandemie
sinds de Spaanse Griep
begin vorige eeuw. Terwijl we op weg gaan naar
kerst, krijg ik het gevoel
dat er eigenlijk weinig te
vieren valt.
Misschien is het wel uit
mijn behoefte aan soberheid of uit onbestemdheid, dat ik Mattheüs er
maar op na sla voor het
komende kerstevangelie,
in plaats van het veel bekendere geboorteverhaal in het Lucas evangelie dat
begint met de heraut die het decreet afkondigt
voor de volkstelling onder het bewind van Quirinius.
Nee, dan Mattheüs, met die lange rij van (mannen)
namen die hij aan ons voorbij laat trekken in dat
eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Van het allereerste vers tot vers zestien. Om te laten zien dat
Jezus, die de Christus genoemd wordt, zoon van
David was, zoon van Abraham. Maar omdat het
een langdradig en eentonig overzicht is slaan we
het in de regel maar het liefst over: die lange lijst
van namen van vaders, namen van zonen, aaneengesmeed met steeds dezelfde schakel: ‘en hij verwekte’. Maar liefst negenendertig keer klinkt dat werkwoord – ‘verwekken’. Nu ja, dan kun je in ieder

geval niet meer zeggen dat je het niet gehoord
hebt. Negenendertig keer hoorde je van de verwekking van de vader van zijn zoon. De een verwekt de ander. Met je ogen dicht verwacht je de
veertigste keer: ‘En Jozef verwekte Jezus’. Mis! Het
hele schema gaat op zijn kop. Wat is hier aan de
hand? Net nu we er aan gewend waren, na negenendertig keren, nu dit.
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Hoofdartikel
Naar Matteüs 1.16
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Maar dit is ook geen gewone stamboom. Bij een
gewone stamboom is de blik naar het verleden gericht, op de vaders van de
zonen, de grootvaders, de
overgrootvaders, enzovoort. Hier wordt de blik
gericht op de toekomst,
op de zoon van de vader,
en op diens zoon, alsof de
evangelist wil zeggen “zie
toch eens wie er hier nu
weer verwekt wordt, wie
er nu tevoorschijn treedt
in de geschiedenis van
God en de mensen.”Daarom is ook die
veertigste keer anders.
Een eeuwenlange keten
van verwekkingen wordt
hier doorbroken. Met de
wording van Jezus, die de Christus genoemd wordt,
is iets bijzonders aan de hand. Is hij dan niet door
Jozef verwekt?
Is het u opgevallen dat Jozef hier ‘de man van Maria’
wordt genoemd? In de wereld van machismo kan
dat wellicht de verzuchting doen slaken: ‘Hè, eindelijk is het een keer andersom. Wordt een vrouw
een keer niet aangeduid als ‘de vrouw van ...’, maar
gaat het eens een keer precies omgekeerd, wordt
hij, Jozef, eens voorgesteld als ‘de man van Maria’.
Wat je ook zegt, noem je iemand ‘de man van ....’ ,
dan wel ‘de vrouw van ...’, er wordt mee uitgedrukt
dat het gaat om die man/vrouw die vervolgens bij
name wordt genoemd. Je geeft ermee aan dat die
het belangrijkste is.
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Telde Mattheüs eerst veertien geslachten vanaf Abraham tot David, de
koning, na David telt hij veertien geslachten van nogal zwakke broeders, tot we uiteindelijk bij een zeker Jechonja in de Babylonische ballingschap zijn terecht gekomen. Ver van huis, ver van Jeruzalem, ver
van het land aan Abraham beloofd. Ver van Jeruzalem. Ver van… Zal
er nog leven zijn voor Gods volk na de ballingschap?”Ja,zegt Mattheüs.
Deze God laat niet varen het werk wat zijn hand begon. Hij blijft
trouw. De evangelist heeft overigens wel wat moeten smokkelen om
aan die mooie trits van drie maal veertien geslachten te komen. Hij
doet dat blijkbaar zonder gewetensbezwaren. Want Mattheüs schrijft
geen genealogie, maar theologie, verkondiging.
Zo zorgt de evangelist er voor dat de lezer Maria in het oog krijgt. Zij
is de vrouw om wie het hier aan het slot van deze verwekkingsgeschiedenis draait. Met Maria is de vijfde vrouw in deze stamboom verschenen. Negenendertig keer krijg je te horen dat een vader een zoon verwekt. Nu eindigt het met de moeder en haar zoon. De breuk met de
voorafgaande negenendertig keer is nog rigoureuzer dan zo het op het
oog voor de argeloze lezer lijkt. Het ritme stopt. Maar het gaat ook
van een 'activum' naar een ‘passivum’, zoals dat heet. Niet meer van:
‘en die verwekte die’, maar nu ‘(uit wie) verwekt is’. Uit Maria zal de
Messias worden geboren. Vanwaar dat passivum? Want waar is de vader gebleven? Kregen we tot nu toe meestal de naam van de vader te
horen, — we hoorden een viertal keren van een vader én een moeder
— nu krijgen we plotseling te maken met een kind van wie de vader
ongenoemd blijft
Wie is de vader nu? Alles wat aan vaderschap, alles wat aan ‘de wil van
een man’ doet denken, verdwijnt nu juist uit het zicht. Alle ogen staan
dus op Maria met haar zoon gericht. Een moeder alleen met haar kind.
Een kind, van wie de vader onbekend is. Een kind zonder vader? De
verhalen zijn dan snel verteld. Daar hoef je echt geen roddelbladen
voor te lezen om te weten hoe mensen dat soort nieuws razendsnel
aan elkaar doorgeven. Zwanger van de Heilige Geest, noemt Matteüs
het. Maar het was wel zo prettig geweest wanneer een engel Gods dat
ook even aan Jozef had gemeld. Want de hemel verhoedde dat zij, Jozef en zijn Maria, uit elkaar zullen gaan. Even is er sprake van. Maar
God geeft het zijn beminden in de slaap. De Eeuwige wil zich nog wel
eens in dromen openbaren. En net als zijn naamgenoot van lang geleden, is ook deze Jozef een dromer. Het kind moet immers in het huis
van David worden geboren. Het is een koningskind. De tweede zorg
van de engel is dat Jozef de naam uitroept over het kind. Want zo wil
de traditie het. De vrouw schenkt het leven aan een mensenkind, de
man roept de naam over het kind uit.
Op zijn minst zou je denken dat de geboorte van dit kind een hoofdzin
verdient. Maar lieve lezer, moet u dan toch eens zien, hoe dat hier
slechts in een bijzin wordt vermeld! Een bijzin krijgt het gebeuren, dat
we straks wereldwijd — met inachtneming van coronaprotocollen —
als hoogfeest in onze kerken vieren! Alsof het om een marginaal gegeven gaat! Maar…zou dat niet het kernpunt van kerst kunnen zijn? Dat
het nu juist ook om die marge gaat, die plek aan de rand! Dat Hij daaraan niet voorbijgaat, aan die plek waar het leven rafelig is en kantlijnen
ontbreken. Die plaatsen waar mensen verkeren wanneer ze buiten/
naast het (gewone) leven terecht zijn gekomen.
Verwekt in de marge. Vader onbekend. Als we naar onszelf kijken, erg
gemakkelijk voelen we ons vaak niet, als we met de randen van onze
samenleving geconfronteerd worden.
Het mag een mannengeschiedenis lijken als je naar die lijst in Matteüs 1
kijkt, maar in een flits zagen we even het portret van vier moeders, van
Tamar, Rachab, van Ruth en Batseba. Ze vallen telkens telkens net buiten het schema dat Mattheüs hanteert. Zo gedroegen ze zich ook:
grenzen overstekend. Letterlijk (Rachab en Ruth) en figuurlijk (Tamar
en Bathseba). Ongedachte wegen gingen ze, alternatieve routes naar de
toekomst stippelden ze uit, en dat telkens op die momenten dat je
dacht dat het zou stoppen, dat die beweging die God ooit in Abraham
begonnen was, geen voortzetting zou krijgen. Zij zorgden ervoor dat

de geschiedenis van dat Bijbelse volk Israël doorging, dat die niet ten
einde kwam. Steeds wisten ze de zaak vlot te trekken, als de situatie
dood dreigde te lopen, En ze maakten daarbij steeds handig gebruik
van de situatie. Als dat nodig was, ging het er bepaald creatief aan toe.
Helemaal aan het slot krijgen we — zoals ik al zei — nog die vijfde
naam te horen, die van Maria. Groot uitgevallen is het portret dat we
van haar te zien krijgen, niet. Haar naam wordt maar drie keer heel
kort genoemd. Opvallend is dat hier eenzelfde wijze van formuleren
gebruikt wordt als bij die andere vrouwen. Dat ‘uit haar’ klinkt bij Maria opnieuw.
Zo schetst Mattheüs de weg van de geboorte van het Kind, waarvan
wij deze maand de 'wording' vieren als Licht van God in onze wereld!
Hij: kind van een vrouw bij wie God een grens overstak. Het Kind dat
zelf voortdurend grenzen zal oversteken, en een Kind, dat ook weet,
dat als je dat doet, als je de bestaande grenzen zoekt over te gaan, dat
je dan risico's loopt. De vraag aan ons is of wij dit Kind een plek in ons
leven willen geven! Ook in deze tijden, waarvan we niet weten hoe
alles zal komen.

Redactioneel
Beste Lezers,
Voor u ligt de Dec. 2020 - Jan. 2021 editie van VPG Nieuws. Deze
keer is het voorpagina artikel “Mattheüs’ weg naaar Jezus geboorte”
verzorgd door ds. Jacob Kikkert
Deze keer mochten we twee meditaties ontvangen: “Zo mooi, zo
dood” door ds. Jan Douwe van ‘t Zand en “Living Stones” door Rev.
Neville Smith uit Canada.
Op pagina’s 6 t/m 11 het nieuws van de wijken.
Op pagina 12 t/m 15 vindt u een aantal interessante artikelen van de
WCC, CIP.nl en Refoweb.
Volg ook vooral de informatie op de verschillende Facebookpagina’s.
van de drie wijken. Van alle drie onze kerken zijn de diensten online te
volgen.
Deze online diensten gaan door, om allen in de gelegenheid te stellen
een preek te beluisteren. Twee van onze wijken streamen de diensten
die op hun facebookpagina’s live te volgen zijn.
Blijf geloven en vertrouw op Onze Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en
de krachtige werking van de Heilige Geest.
De redactie wenst u een gezegend Kerstfeest toe en een fijne, maar
vooral veilige jaarwisseling.
Gods zegen.
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.

Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

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:

December 2020
zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10
vr. 11
za. 12
zo. 13
ma. 14
di. 15
wo. 16
do. 17
vr. 18
za. 19
zo. 20
ma. 21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
ma. 28
di. 29
wo. 30
do. 31

Zondag 30-11-2020 t/m zondag 27-12-2020
Kerstvoedselpakketten
Zondag 17 januari FMA (Fundashon pa Manego di Adikshon)
Behalve in december dan zijn alle deurcollectes bestemd voor de kerstvoedselpakketten van de Diaconie. Ook de uitgangscollecte van de
Kerstnachtdienst is bestemd voor de kerstvoedselpakketten.
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
Melinda Domacassé

Opmaak:
Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV
Distributie: Wie o wie????
Oplage: 900 drukexemplaren zwart
-wit.
Ruim 230 emailexemplaren
Kopij kunt u (het liefst met
passende illustraties) en in kale
opmaak, als docx document,
lettertype Gill Sans MT 11, per email
versturen naar
vpgnews@gmail.com
De redactie behoudt zich
het recht voor om
ingekomen kopij in te korten of niet
te plaatsen.
Kopij voor de eerstvolgende editie
kan worden ingestuurd tot uiterlijk
woensdagmorgen

27 januari 2021,
11.59 a.m.
Verschijningsdatum:
Zondag 7 februari 2021
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Jeremia / Yeremías / Jeremy
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128:1-129:8
1:1-14
1:15-28
40:1-17
40:18-31
14:1-12
14:13-23
15:1-13
15:14-32
16:1-16
16:17-27
62:1-12
97:1-98:9
1:18-25
2:1-20
1:1-14
24:12-22
1:1-2:2
31:1-14
31:15-30
31:31-40
3:26-4:7
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Psalmen / Salmonan / Psalms
Efeziers / Efesionan / Ephesians
Efeziers / Efesionan / Ephesians
Job / Job / Job
Jesaja / Isaías / Isaiah
Mattheus / Mateo / Matthew
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Marcus / Marko / Mark
Psalmen / Salmonan / Psalms
Mattheus / Mateo / Matthew
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel
Johannes / Huan / John
Hosea / Mateo / Hoséas
Hosea / Mateo / Hoséas
Marcus / Marko / Mark
Amos / Amos / Amos
Amos / Amos / Amos
Amos / Amos / Amos
Micha / Michéas / Micah
Openbaring / Revelashonnan / Revelation
Marcus / Marko / Mark
Galaten / Galátanan / Galatians
Jona / Yonas / Jonah
Jona / Yonas / Jonah
Jona / Yonas / Jonah
1 Korinthiers / 1 Korintionan / 1 Corinthians
1 Korinthiers / 1 Korintionan / 1 Corinthians
Marcus / Marko / Mark

16
1:1-14
4:1-16
38:1-18
43:1-13
2:1-12
43:14-28
46:3-13
11:1-11
29
2:13-23
104:1-15
104:16-35
3:1-21
1:19-51
1:1-2:13
2:14-3:5
8:27-9:1
4:1-13
5:1-13
5:14-27
4:1-5
5:1-4
1:12-20
1:10-24
1:1-17
2:1-3:10
4:1-11
7:25-35
8:1-13
1:21-28
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Adverteren
De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50
woorden is NAf 15,00 per maand.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.
Email: vpgnews@gmail.com

Distributie
De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant
in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere
maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem
dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs !
Email: vpgnews@gmail.com

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
13-12 LP. D’arcy Lopes
20-12 LP. Y. Isidora-Gumbs
25-12 LP. Y. Isidora-Gumbs
7.00 a.m.
Christmas morning Service
27-12 LP. Y. Isidora-Gumbs
31-12 LP. D’arcy Lopes & Ds. Jacob Kikkert
Watch Night Joint Service w/ Fortkerk
03-01 LP. Y. Isidora-Gumbs Renewal of
Covenant / Holy Sacrament
10-01 LP. Y. Isidora-Gumbs
Remainder of services to be determined

Fortkerk
Fort Amsterdam
13-12
20-12
25-12
27-12
31-12
03-01
10-01
17-01
24-01
31-01
06-02

ds. Jacob Kikkert
ds. Jacob Kikkert
ds. Jacob Kikkert
ds. Jacob Kikkert
br. D’arcy Lopes & ds. Jacob Kikkert
Jaarwisseling in de Ebenezerkerk
ds. Jacob Kikkert
ds. Saskia Dekvendahl-Bloem
ds. Jacob Kikkert
ds. Jacob Kikkert
nog niet bekend
nog niet bekend

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
Heilig 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.

06-12
13-12
20-12
25-12
27-12
31-12
03-01
10-01
17-01
24-01
31-01
07-02

ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
br. Olaf Mulder
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand 17:00 uur
ds. Heeringa
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
zr. Rianne Plaisier
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
12-12
19-12
26-12
02-01
09-01
16-01
23-01
30-01
06-02

ds. J.D. van ‘t Zand
ds. J. Kikkert
br. Hanco de Lijster
ds. zr. Sylvian Pinedo
br. D’arcy Lopes
ds. J.D. van ‘t Zand
ds. J. Kikkert
br. Hanco de Lijster
ds. zr. Sylvian 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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Meditatie: Zo mooi, zo dood
Ds. JD van ‘t Zand
Terwijl ik dit schrijf, kijk ik naar een kerstboom. Er zitten lichtjes aan.
Die blijven gewoon branden, of ze gaan in wisselend tempo aan en uit.
Ze hebben daar kerstballen in gedaan, en andere verzieringen. Het is
leuk voor de sfeer. Wanneer je ’s avonds buiten komt, zie je in en om
al de huizen wel wat lichtjes branden. Mensen maken het gezellig met
elkaar in de dagen voor kerst. Voor zover mogelijk natuurlijk, met alle
beperkingen van Covid. Maar wanneer ik wat langer naar deze kerstboom kijk, krijg ik ook een weemoedig gevoel. Want hoe mooi de
boom ook versierd is, er is één groot probleem. Al de verzieringen
kunnen niet maskeren dat de boom afgesneden is van zijn levensbron.
De boom is dood. Hij laat het niet direct zien, ook al verliest hij iedere
dag wat meer blad. Maar hij zal nooit meer kunnen leven. Zo mooi, zo
dood.
Zo een boom kan je erg misleiden. Het ziet er zo mooi, zo levend uit,
maar het heeft geen leven in zich. Zo zijn veel Christenen. Ze zien er
uit alsof ze aan Jezus Christus toebehoren, maar er is geen leven in
hen. Ze praten als Christenen, kennen de goede woorden om te zeggen, maar ze zijn geen echte Christenen. Jezus waarschuwt tegen zulke
mensen in een gedeelte als Matteus 7:21-23. “21 Niet iedereen die
“Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die
dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw
naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven,
en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal
ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie,
wetsverkrachters!”
Zie je wat deze mensen allemaal deden? Ze dreven demonen uit en
verrichtten wonderen in de Naam van Jezus. Ze deden bijzondere dingen. Krachtige dingen. Ze waren vooraanstaande gelovigen. Toch kent
Jezus hen niet! Dat is een groot probleem onder gelovigen. Ik kan geluiden van een auto maken en zelfs iedere dag wat benzine drinken,
maar dat maakt nog niet van mij een auto! Ik kan de goede liederen
zingen en me houden aan allerlei voorschriften, maar dat maakt nog
niet van mij een Christen. Hoe weten we dan of we Christenen zijn? In
2 Korintiërs 13:5 zegt Paulus: 5 Onderzoek bij uzelf of u vast op God
vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus
Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan.
Onderzoek bij jezelf of je vast op God vertrouwt. Wat betekent dit? Je
moet nagaan bij jezelf of je echt gelooft dat God weet wat het beste is
voor je. Vertrouw je helemaal op Hem voor je leven van elke dag? Geloof je dat Hij betrokken is bij je leven? Geloof je dat Hij Baas is over
jouw leven? Geloof je dat Hij goed is? Maakt het een verschil in je leven? Weet je van jezelf dat Christus in je is? Dat Hij zo deel is van elk
vezel van je bestaan dat alles wat je doet tot eer van zijn Naam is? Dit
is wat het betekent om een levende gelovige te zijn. Volledige toewijding aan de Heer van je leven. Ook wanneer het jou niet uitkomt. Volledige overgave aan Hem. Volledige liefde en vertrouwen.
Het is eenvoudig om door het leven te gaan als een kerstboom. Je zegt
de dingen die indruk maken op anderen. Je kent de leerstellingen. Je
doet de goede dingen. Je houdt je aan de regels. Je gaat naar de goede
samenkomsten. Je geeft aan de goede doelen. Iedereen om je heen
denkt dat je toebehoort aan Christus. Maar Hij weet dat het niet zo is.
En je weet het ten diepste zelf ook. Hij is in je hoofd, maar niet in je
hart. Dan mis je het eeuwige leven met ongeveer 30 centimeter. Dat is
de afstand tussen je hoofd en je hart. Wacht niet tot de dag dat je voor
Hem staat, maar geef vandaag nog je hart aan Jezus. Hij is één gebed
ver…
Wees geen kerstboomchristen. Mooi, maar dood. Nee wees een levende boom die geplant is aan waterstromen, die op zijn tijd vrucht
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draagt in volle toewijding aan de Heer van de oogst. Krachtig, eerlijk
en sterk. Maak dit je voornemen voor 2021. Ik weet dat het Gods
voornemen is voor jou.

Meditation: living stones
Rev. Dr. Neville L. Smith
In 1985, I wrote a book in three languages entitled: "Levende Stenen,
Living stones, Piedra Bibu." It was published by the Central Board of
the United Protestant Church in Curacao (Verenigde Protestantse Gemeente) to mark 350 years of Protestantism in Curacao. The book also
contained information about Protestantism in the other Dutch Caribbean islands (Aruba, Bonaire, St. Maarten, Saba and St. Eustatius (Statia)
and about the Curacao Council of Churches. (Raad van Kerken) from
1962 -1985) I hope that copies have been kept in the Church museum
and Library.
The marvel of architectural structures and artistic designs are still with
us today. We appreciate the skills of those who built ancient structures
all over the world, such as the pyramids, aqueducts, the majestic medieval cathedrals, churches, temples. mosques, monasteries, palaces and
other secular buildings. We learn about guilds of stone- masons, architects, engineers and others, who have contributed to this wonderful
array of buildings and stone structures from antiquity to modern times.
We note the various types of architectural designs, whether they be
Gothic, Romanesque, Renaissance, Victorian or Dutch Canal architecture. I can go on and on noting the grandeur of material structures.
Right in our “Dushi Korsow” we have wonderful buildings, bridges and
other material structures and sights that capture and delight our senses.
What about “spiritual buildings?” What about “Living Stones?” Are they
not as important as material realities? What are you talking about? I’m
referring to moral and spiritual values. Science and technology have
done marvellous things and will continue to do so. There should not be
a dichotomy between material needs on the one hand and moral and
spiritual needs on the other. We should strive for true economic development and the physical and material well-being of peoples and nations. On the other hand, the moral, spiritual and social development
of humanity are also essential to the well-being, true happiness, a sense
of meaning and purpose of humanity. In fact, our moral and spiritual
values will infuse all that we do and give perspective to our goals and
how we intend to reach them. Such an attitude may seem naive in a
world where the gods of greed, money, power for power’s sake, corruption, tribalism in its many forms, take root. However, there are so
much we can learn from the wisdom, moral and spiritual values that
our Creator God has imparted to human beings.
Jesus, the Christ, not only preached and taught moral and spiritual values but was the very embodiment of such realities. Jesus was concerned about the basic material needs of human beings. He also reminded us that “ Man (human beings) shall not live by bread alone but
by every word that proceeds from the mouth of God. Jesus emphasized that the greatest commandments were to love God and our
neighbour (others) as ourselves. Jesus taught also taught other moral
and spiritual values such as compassion, fairness, kindness and social
justice. He spoke of justice but also mercy. He told us that we must
not be falsely proud and think of ourselves as better than others, for
whatever reason(s) And Jesus taught us so much more. He recognized
that we are not perfect. We must be willing to seek forgiveness and
also be willing to forgive those who have wronged us. It's interesting
that Jesus told the woman of Samaria that God, who is Spirit, must be
worshipped in spirit and in truth. (Gospel of John 4:24) We are called
to be part of a “spiritual building.” It’s also interesting that the word
Continue on page 11
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Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by Sis. Yvonne Isidora
Article
The Effect of COVID-19 on our Church Service
First, may God be with all those persons who are ill from the COVID19 virus. May you get well soon and enjoy a full recovery. To all those
anywhere in the world who have lost loved ones because of this may
God strengthen you and bring you that comfort which will sustain you.
When we started out the year 2020, we were full of expectation of
how well things were going and how better they would become. Little
did we know that a Pandemic was on its way which would have a devastating effect on the entire world. Things were about to change drastically. And thing have changed. Nothing is the same. Our entire way
of living has been influenced and affected. Things have change so much
that we have had to become inventive and perhaps even innovative in
so many aspects of our lives. Sometimes it seems as if COVID-19 has
become the enemy which seems to have robbed us from so many
privileges and opportunities. It seems as if the luster has been taken
away from us and now so much around us looks just dull. The warmth
with which we usually welcome family, friends as well as guests now
seems dry and aloof. All these things without any doubt has also found
its way into our churches.
Registering for Church
No longer can we visit the church at any given Sunday without first
making sure that our names are registered. For if you do not register
you may find yourself in a situation of not being able to sit in on the
service. How sad would that be and not to think of how mad one
would be to have to be turned away from church. Today going to
church can no longer be a decision taken at the spur of the moment, it
now calls for conscious and timely planning.
Protecting each other
How strange it feels to have to walk into church wearing a mouth
mask and or a face shield. Furthermore, looking down from the pulpit
at all these people of whom you have no idea whether you are reaching them or not. All faces are fully, or half hidden behind a mask or a
shield. Some feeling uncomfortable because of the restrain.
Greetings
At Church perhaps even more than in other places, it was so usual for
you to say hello and shake the hands of our fellow church goer. Sometimes a little tap on the shoulder was also a way of greeting, not to
mention the warm embrace and kissing of our sisters and brothers at
church. Whilst now and again it would be quite normal for us to encourage the congregation to stand and welcome each other in the
name of Jesus by giving each other a hand is also no longer possible.

Now we enter the church, and we clean, we sanitize our hands to ensure that it is safe and that nothing happens if you touch surfaces of
any kind.
Physical distance
No more sitting next to each other, sharing one literature, the songbook or bible because we must keep our distance. Now the pews may
look empty yet those of us keeping record may note that the attendance was rather good.
Singing
Could you have imagined? How can it be, that we come to church, at
our church, and not sing? Not praise and worship our God in song.
Wow, what an infraction, what a trip on the whole structure of our
church service. We who come to church, love to sing and express that
deep feeling of playing music, singing, lifting our hands, and dancing for
our Lord. Oh, how we miss that welcoming and uplifting singing of our
Young adults. We miss them so much! But times have changed, we live
in a world of daily, moment advancement. So, we have found our solace in playing music form the net (YouTube). Now we mostly sit silent
and enjoy the beauty of all the songs now being brought and sung to
us. Next to this we are now encouraged to show our deep affection
by raising and clapping of our hands.
Fellowship
One of the wonderful things about going to church is the fellowship
we share with each other at church. We chat with each other, catch
up on different information we usually share with each other. We
drink a cup of tea, coffee, or soft drink as we fellowship with one another. In today’s way of churching, we are required to leave the
church and go directly to our cars. We are discouraged, not allowed
to stay hanging around in church.
Our Finances
Now that the church attendance has dropped because of a good number of people, especially those with a high-risk potential momentarily
not being able to attend; it goes without saying that the offering, the
gifts given have also lessened. Nonetheless we must continue to encourage our church members to give, share with the church whatever
little the gift may be. Your gift to the church is cherished, needed, and
appreciated. Thank you always and forever.
What does this all mean for the future of the church. It means that
notwithstanding all the adaptations our churches are okay. God is in
control. Sometimes He permits situations so that people may stand
still and realize the real meaning of things. He permits things to happen
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EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND
SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS



Sewing classes / Les di kosementu
Computer and Smart phone

18.30-20.30
18.00-20.00

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:
We also plan to start with new music, Papiamentu & cooking classes.
Tambe nos lo kuminsá ku lès nobo di muzik, Papiamentu & kushinamentu.
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also welcome all the other assistance for this project. We are still
looking for more people who are willing to commit themselves for a
financial contribution for getting the soup prepared. Please do reach
out to us. Let sister Karen Martina know what you can and are willing
to assist with. We need your help.
If you are reading this article and you are not from the Ebenezer
church, yet you would like to help in this type of outreach programs,
please do not hesitate to call us. Your help and or assistance is welcome. Please call us.
Celebration 56th Anniversary
This year the Ebenezer Women’s Group celebrated its 56th year of
steadfast service to the Church. Although we could not speak of celebrating with cake and what more we did however commemorate this
highlight during our service on November the 13th, 2020. We were
happy to have a group of your members present in Church, nicely uniformed and sharing in the service. May God continue to empower you
and may the work you do for the Lord continue to be in His gracious
favor. Congratulations again and many more years of inspiration and
great achievements.

For more information / Pa mas informashon
Tel: 526 1566 / 666 2026 / 519 0641
Address: Oranjestraat 111
In the yard of the Ebenezer Church
Den kurá di Ebenezer Church

In light of the ongoing COVID-19 pandemic all
activities conducted under the auspices of the Miss.
Lee Foundation have temporarily been put on hold. .
Online services:
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente

so that we may truly stand still and know that he is still God (Psalm
46:10). He is still with us for He is the God of the good times and still
the same loving God in the difficult times. He permits things to happen
so that we understand His grace, His greatness and His power and His
love. Let us not be afraid of the future of our church but let us stand
firm in knowing that hither He has brought us, and He will not quit
now. He will continue to help us. (1 Samuel 7:12 Then Samuel took a
stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, “Thus far the Lord has helped us.”)
Church Activities
Face Lift Obed Anthony Hall
As you know we have suspended all auxiliary activities until the beginning of the new year. Yet a few people of the different auxiliaries under the leadership of our Br. Dennis Martina chairman of the Miss Lee
Foundation have been spending quite some time in fixing up our surroundings so that we are ready when we restart all our auxiliaries.
The OBED ANTHONY HALL is undergoing a full clean up. The building is being given a fresh paint on the inside. They have gotten rid of
many obsolete items so we could create more and new space. Job well
done, masha danki to all who joined hands in doing this.
Help Needed
Sisters, we are reaching out to you, please do be reminded that as
soon as we restart coming January, we will be in need of people to
help us with the cooking of the soup for our weekly Soup-Kitchen. The
group of ladies who have been doing this for so long must now be replaced by a new team. We thank them all for their long-time commitment. It is now time to for a new team to take over. Of course, we

Representatives Ebenezer Women’s Group
Let the Children Come unto Him
We have missed the children coming to church during the past 7
months. It has been sad not to have them join us in service due to the
COVID Pandemic. At the same time our hearts have reached out to
the only little girl also her baby sister who has been in church every
Sunday. She comes happily to church with her parents and she carries
this great smile and felt so moved that she decided to sing for us in
church. What a blessing, teach them young and they will carry it all
their lifetime. We prophesy great things upon this little girl, and may
her future be bright as she walks in God’s light. Thank you Knowledgely. You have a special name, and we love you!

Knowlegedly Pierre
Continue on page 12
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Pastoraat

Vertrouwen in de vanger

Het is voor een predikant fijn te weten waar zij of hij welkom en
gewenst is. Wie een bezoek wenst, een persoonlijk gesprek of regelmatig contact, verzoek ik u vriendelijk mij dat te laten weten. Graag
ontvang ik een berichtje bij ziekte of ziekenhuisopname. En neem
gerust contact op wanneer u "iemand van de kerk" wilt spreken.

Ademloos zaten ze die Kerstdag, al wat langer geleden, op de eerste rij
rondom de kleine piste, onze vier kleinkinderen. We hadden ze meegenomen naar het Kerstcircus 'Sander & Friends’ dat was neergestreken
in Leeuwarden. Niet alleen de vele kinderen, ook wij ouderen, genoten
in de volle circustent van de bravoure van de ‘sterke man’, van Sander
die als ultieme levenskunstenaar zijn publiek een spiegel voorhield, of
van Helena met haar acrobatiek op het slappe koord. Enkele dagen
daarna had ik het boek van Henri Nouwen in handen dat ik gebruikt
had op een bijeenkomst. Nouwen, bekend priester, hoogleraar en auteur, is in Nederland geboren, maar verbleef een groot deel van zijn
leven in het buitenland. Op het terrein van spiritualiteit is hij wereldwijd een van de meest gelezen schrijvers. Wat maar weinig mensen
weten is dat Nouwen een opmerkelijke fascinatie had: de trapeze act in
het circus. Hij heeft zelfs een tijdje rondgereisd met een circus waar
hij veel met de trapezewerkers sprak. In een van zijn laatste boeken
haalt Nouwen een gesprek aan dat hij op een gegeven moment had
met Rodleigh, de leider van de trapezewerkers:

We denken in deze periode aan de verschillende zieken in onze wijk,
om hen te noemen in onze gebeden. Dat geldt degenen die herstellende zijn na ziekte, en zij die het verdriet kennen van verlies maar ook zij
die een moeilijke weg moeten gaan om in vrede los te laten wat niet
vastgehouden kan worden, vertrouwende dat God dan gereed staat
om hen op te vangen met diezelfde warme handen die hen eens tot
leven hebben geboetseerd. We wensen hen respectievelijk beterschap
en kracht toe, en het ervaren van Gods nabijheid! Laten we in onze
persoonlijke gebeden ook hen gedenken die getroffen zijn door de
economische rampspoed van de wereldwijde corona-crisis, dat de Eeuwige ook ons mag gebruiken om een ander een hart onder de riem te
steken en hen zegen toe te wensen.
De Leeskring Marcus-evangelie en de kring Tamarijn
Inmiddels zijn we een aantal malen bijeen geweest om samen te lezen
in het Marcus evangelie, het eerste en oudste evangelie. Als
beschrijving van het leven van Jezus is het evangelie van Marcus een
unieke schepping. Aandachtig lezend ontdekken we een zorgvuldig
gecomponeerd verhaal met een goed geordende, spannende ontwikkeling. Niet alleen het lezen staat centraal, maar ook het onderling
gesprek over het gelezene. De leeskring is tweewekelijks. de laatste
keer voor de kerstdagen is donderdagmorgen 10 december. En vervolgens weer op 14 en 28 januari. Als locatie geldt de Tamarijn. Graag
opgave van deelname bij ds. Jacob Kikkert. De Kring Tamarijn blijft ook
maandelijks bijeenkomen op dinsdagmorgen. De eerstvolgende keer in
het nieuwe jaar is 5 januari.
Kerst en Kinderkerstfeest
Het Kinderkerstfeest is op 22 december in de Fortkerk, voor ouders
met kinderen, en voor grootouders met kleinkinderen, en voor iedereen die wil. Noteer het alvast in uw agenda. En houdt de Facebookpagina en website van de Fortkerk in de gaten omtrent de precieze tijd.
Wat betreft de traditionele Kerstnachtdienst zijn op dit moment nog
een aantal dingen onduidelijk. Dit heeft alles te maken met de COVID19 pandemie en de door de overheid genomen maatregelen ter bestrijding hiervan. Er zal een vorm van kerstnachtdienst plaatsvinden. Op
welke wijze blijft nog even open. Ook hiervoor geldt, meer informatie
is straks te vinden op de Facebookpagina en website van de Fortkerk.

"Op een dag zat ik met Rodleigh, leider van de groep, in zijn caravan te
praten. Hij zei: “Als ik spring, dan moet ik absoluut vertrouwen op degene die mij moet vangen. Jij denkt misschien, net als de meeste toeschouwers, dat ik de grote ster van de trapeze ben. Maar de echte ster
is Joe, die me opvangt. Hij moet me op het exacte moment uit de lucht
plukken, als ik mijn verre sprong naar hem maak.”
“Hoe lukt je dat?” vroeg ik.
“Wel,” zei Rodleigh, “het geheim is dat ik het vangen geheel aan Joe
overlaat en zelf niets doe. Als ik na mijn salto’s op Joe afkom, moet ik
gewoon mijn armen en handen uitstrekken en wachten tot hij me vangt
en veilig thuis brengt.”
“Jij doet dus niets!” zei ik verbaasd.
“Niets!” herhaalde Rodleigh. “Het domste wat een springer kan doen
is proberen de vanger te vangen. Ik vang Joe niet. Joe vangt mij. Andersom zou het einde van beiden kunnen betekenen. De springer
springt en de vanger vangt. Met zijn armen uitgestrekt en handen open,
vertrouwt de springer er voluit op dat zijn vanger er zal zijn.” (uit:
Nouwen, Our Greatest Gift: A Meditation on Dying and Caring, Harper, 1994)
Soms vraagt het leven om de ogenschijnlijke zekerheden die we hebben los te laten, of dat nu een gedwongen keuze is of niet. Ik weet niet
of ik ooit (nog) eens voor dergelijke zware momenten zal komen te
staan. Maar hopelijk ben ik dan ook in staat om me dit verhaal te herinneren dat me de juiste weg zal wijzen. Loslaten om nieuwe vastigheid
te krijgen. Ik ben iemand die graag de regie houdt, die zelf de touwtjes
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in handen wil nemen. In de auto zit ik het liefst zelf achter het stuur
omdat het lastig is een ander dat toe te vertrouwen. Een karaktereigenschap die het me soms lastig maakt. Vertrouwen in de vanger...
Nouwen geeft met dit verhaal een bijzonder beeld over loslaten en
vertrouwen. Leven vanuit de overtuiging dat er een vanger is. Een vanger die zal opvangen. Probeer niet de vanger te vangen, hij zal jou opvangen. Vertrouwen, misschien wel een ander woord voor geloven.

Mariska voelt zich eenzaam
Mariska voelt zich eenzaam, ook in de kerk: "Er is niemand
die naast mij komt zitten"
Vanuit mijn raam kijk ik naar buiten. De regendruppels op het raam en
de donkere lucht geven mij echt het gevoel dat wij de donkere dagen
weer ingaan en de herfst zijn intrede heeft gedaan. Een tijd die in het
teken staat van gezelligheid, kaarsjes en familie. Maar voor veel mensen
klopt de eenzaamheid op de deur. Zo ook voor mij.
Bij eenzaamheid denken veel mensen alleen aan ouderen die hun laatste jaren alleen doorbrengen in een verzorgingstehuis zonder enig bezoek of contact met de buitenwereld. Maar eenzaamheid komt ook
voor bij jonge mensen, in allerlei vormen. Zo ook bij mij.
Ik ben 28 jaar, vrouw, christen, werkend en toch ervaar ik elke dag
eenzaamheid. Het is voor het eerst dat ik er voor uit kom. Het is ook
niet makkelijk om te vertellen. Toch passen mijn gevoelens van leegte,
niet gezien worden, alleen zijn en soms wegkwijnen in het hokje van
eenzaamheid. Iets wat niet bij mijn leeftijd of identiteit (christen) past
maar ik ben het wel.
Hoe mijn eenzaamheid is ontstaan weet ik niet precies maar het voelt
alsof ik ergens in het leven een afslag heb gemist. Het begon ergens
rond mijn 18e toen ik ging studeren. Ik had weinig klasgenoten waarmee ik echt bevriend werd waardoor ik gedurende de hele studie alles
alleen deed. Hoewel de meeste mensen vrienden krijgen tijdens de studie of middelbare school had ik dat niet echt. Ik had wel schoolvrienden of studiegenoten, maar het werden nooit echte vrienden. Omdat
zij eropuit gingen en van feestjes hielden en ik wat serieuzer was, miste
ik al vrij snel een bepaalde afslag van experimenteren en rebelleren.
Achteraf heb ik dat ook niet per se gemist behalve dat ik er niemand
aan heb overhouden en ik er altijd alleen voor stond.
In die tijd kwam ik ook tot bekering waardoor ik nog meer ging inzien
dat je voorzichtig moet zijn in de wereld. Ik wilde puur blijven voor
God en mij niet mengen met wereldse zaken. In die tijd was ik wel eenzaam maar in God kon ik mijn troost vinden. Ik ging de Bijbel lezen en
ik bezocht de kerk vaak. Ik weet nog dat ik met mijn zus naar een kerk
ging waar ik van allerlei mensen een warm onthaal kreeg. Mijn zus zei
achteraf tegen me dat ik straalde en dat ik er zo gelukkig uitzag. Diep
van binnen wist ik wat mij liet stralen. Het was de aandacht die ik voor
het eerst kreeg. Aandacht dat ik er mocht zijn en dat ik gezien werd.
Op mijn 25e begon ik pas aan een echte baan en op mijn 26e kreeg ik
mijn eerste relatie. Omdat ik vrij serieus ben, ook op het gebied van
relaties was het mijn insteek om met deze man te trouwen. Helaas ging
het niet altijd goed in de relatie. Mijn behoefte aan affectie en aandacht
was iets wat hij mij niet wilde of kon geven. Als ik vroeg om een knuffel
vertelde hij mij dat ik naar de psycholoog moest. Als ik het soms moeilijk had in de wereld vertelde hij mij dat het aan mijn eigen negatieve
insteek ligt en dat hij geen medelijden met mij had. De relatie is uiteindelijk vlak voor de trouwdag gestrand en al vrij snel had hij een ander.
Iets waarmee ik nog dieper in een isolement ben geraakt en mij afvroeg
Online diensten:
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente
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wat Gods plan met mijn leven is.
Mijn geloof kreeg een flinke klap. Ik was niet teleurgesteld in God maar
wel in christenen. Mijn ex-partner was een christen en nadat de relatie
werd verbroken kon ik liefde en christen-zijn niet rijmen met elkaar.
Ook kreeg ik de meeste steun van niet-christenen en merkte ik dat je
geen christen hoeft te zijn om liefdevol te zijn. Ik was diep teleurgesteld
en ik heb de kerk een jaar vermeden. Dat jaar ging ik één keer naar de
kerk en ben ik huilend weggegaan. Het geloof en de relatiebreuk hadden zo’n litteken achtergelaten op mijn ziel en psyche dat ik er aan onderdoor ging. Ik kreeg een negatieve associatie met de kerk, het herinnerde mij aan mijn ex en alles wat hij vond van het geloof en wat hij
geloofde. Afstand nemen van de kerk en van God was voor mij de enige manier om te helen, althans dat dacht ik. Toch had ik God nodig en
bid ik tot op de dag van vandaag of Hij mij wilt redden uit deze situatie
van pijn, teleurstelling en eenzaamheid.
Als mensen mij vragen hoe mijn weekend was dan antwoord ik altijd
met hetzelfde antwoord ‘ja mijn weekend was prima’. Toch breng ik
mijn weekenden alleen door, in bed, op de bank, ik vul mijn tijd met tv
kijken, Bijbellezen en winkelen. Als ik soms wakker word op een zaterdagochtend en ik mij bedenk dat ik een hele dag nog voor mij heb, benauwt het mij. Ik probeer de uren te vullen maar leegte vult niks en
Gods stem hoor ik niet.
Ik ben nu langzaam het ritme weer aan het oppakken om naar de kerk
te gaan om zowel God te vinden en mij te omringen met medechristenen. Echter merk ik dat ik mij in de kerk ook erg eenzaam voel. Er is
niemand die naast mij komt zitten of iemand waarmee ik een gesprek
heb. Ik mis de aansluiting, de evenementen, de praatgroepen enzovoort. Naar mijn idee wordt er te weinig georganiseerd voor singles of
personen van mijn leeftijd.
Ik hoop met mijn verhaal dat meer mensen of christenen hun eenzaamheid kenbaar maken en dat er meer aandacht komt voor eenzaamheid.
Toen God Adam had gemaakt zag hij dat het niet goed was voor de
mens om alleen te zijn. Wij zijn gemaakt om een invulling te hebben en
samen te zijn met God. Als christenen hebben wij een taak op aarde.
Wij reflecteren het lichaam van Jezus op aarde. Laten wij het Licht zijn
en laten wij dit licht ook schijnen voor de mensen die het moeilijk hebben. Hoewel ik zelf niet altijd het licht heb om te schijnen of om een
inspiratie te zijn hoop ik wel dat mijn verhaal iets kan betekenen.
Bron: CIP.nl
Auteur: Mariska
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Wijknieuws Emmakerk
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
Het jaar 2020 is begonnen voor ons als gemeente met gespannen verwachtingen. Het gebouw zat iedere zondag vol met jong en oud. We
zongen uit volle borst samen met ons zanggroepje. Het was goed om
God samen met elkaar te prijzen. Veel mensen waren betrokken bij
geloofsopbouw en onderlinge liefde. Activiteiten werden gepland. Het
bruiste van leven.
Toen kwam Covid. Eerst een aantal weken het gebouw op slot. (Later
nog een keer.) Hoop dat het binnen een paar maanden weer voorbij zal
zijn. Overschakelen op digitale diensten. Maar hier zitten we in december. Een beperkt aantal diehards komen nog iedere zondag naar de
diensten. Veel mensen durven het niet, vanwege de gevaren en het feit
dat ze in kwetsbare groepen zitten. We mogen niet meer zingen. Alle
initiatieven en activiteiten worden nauwelijks ondersteund. Het lijkt wel
of alles wat er is opgebouwd, langzaam vervalt. Net als de vele gebouwen op het eiland die langzaam overwoekerd worden door de natuur.
Dit maakt mij moedeloos. Wanneer gaat het eindigen, en wat is er dan
nog over? Hoe moeten we dan weer gaan bouwen? De dingen die we
wel kunnen en mogen doen, blijven we wel doen. Maar alles staat onder
het teken van Covid. Daar ben ik eigenlijk helemaal moe van. Mr Rhuggenaath zei het al, we zijn allemaal moe van dit virus.
Moeten we het dan maar gewonnen geven? Deze tijd van het jaar is
heel bijzonder. Aan de ene kant terugkijken op het voorbijgaande jaar,
aan de andere kant vooruit kijken naar de komst van Jezus. Begin van
een nieuwe tijdperk in de geschiedenis.
God keek naar de wereld en zag dat het langzaam aan het vervallen
was. Alles wat zo mooi was in het begin, werd langzaam maar zeker
overwoekerd door de zonde en de dood. Alles wat Hij “probeerde”,
bleek niet een totale verandering teweeg te brengen. De wet was niet
in staat de harten van mensen te veranderen. De profeten met hun
prachtige en scherpe woorden ook niet. Genoeg om moedeloos van te
worden.
Net toen het leek alsof God de moed heeft opgegeven, na een zo’n 400
jaar van stilte van zijn kant, greep Hij toch in. Beslissend en daadkrachtig. Hij zond zijn Zoon de wereld in. Hij moest zelf vergaan. Door zijn
dood is de vergankelijkheid tot zijn toppunt gekomen. En toen zijn leerlingen dachten dat nu echt alles verloren was, stond Hij op uit de dood.
Daarom gaat Covid het niet winnen. Daarvan zien we de eerste lichtstralen schitteren met Kerst. Jezus Christus is God in mensenvorm.
God gaf het niet op. Hij belooft dat Hij zijn kerk zal bewaren tot aan
het eind der tijden. Daarom mogen wij niet toegeven aan de geest van
ontmoediging die heerst op het eiland en in de wereld. De kerk van
Jezus zal opstaan uit het stof. We zijn meer dan overwinnaren. Door
Hem die ons kracht geeft. Hij laat niet los waar zijn hand mee begon!

Laten we dan 2021 met net zoveel enthousiasme afwachten als de vorige jaren. Het is immers het jaar van de Heer.
Veel zegen gewenst in deze tijd van advent, kerst en oud en nieuw!

Vanuit de Wijkkerkenraad
Een dag na een (digitaal) kerkenraadsoverleg over de kerstactiviteiten
wordt door onze minister president, 105 geconstateerde besmettingen
op een dag en een dreigende lock-down, bekend gemaakt. Juist, nu we
besloten hebben, toch iets te willen organiseren rondom de kerst voor
onze Emma gemeenteleden. Dit betekend dus, alles met een voorbehoud plannen, het kan dus maar zo zijn dat het anders moet.
De flamboyant is opgeknapt en we hopen daar, indien de Corona regels
ons dat toestaan, onze jaarlijkse Emma senioren kerstviering in te houden op 21 december van 17.00 – 19.30 uur. In verband met Corona
regels zullen er hoogstwaarschijnlijk slechts een beperkt aantal plekken
beschikbaar zijn, toegang is dan ook alleen mogelijk via een uitnodiging
en vervolgens een bevestiging van inschrijving. Binnenkort zullen deze
uitnodigingen worden uitgedeeld met meer details. We hopen op een
gezellige avond met, indien mogelijk, muzikale begeleiding.
Er staat op dit moment een container in de tuin van de Emmakerk. Dit
heeft te maken met opslag van het benodigde materiaal e.d. voor de
nieuwe omheining, welke in de komende periode gerealiseerd zal gaan
worden. We hebben de realisatie van dit project gekregen als gift van
een van onze gemeenteleden. Dit is natuurlijk iets waar we, vooral in
deze tijd, erg dankbaar voor zijn.
Zoals reeds eerder afgekondigd en aangegeven zijn we gestart met een
update van de contactgegevens, naam, adres en telefoonnummers, geboorte data en eventueel een e-mailadres, van iedereen binnen onze
wijk. Dit vooral, nu we u allen minder zien in de wekelijke diensten en
we toch contact willen houden. Ook via de weekbrief hebben we inmiddels deze informatie verstrekt.
Tot zover enige informatie vanuit de wijkkerkenraad en wij hopen u op
deze manier op de hoogte te houden van de zaken welke in de wijkkerkenraad spelen.
Olaf Mulder
Voorzitter wijkkerkenraad van de Emmakerk
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Kerk voogdij
Br. Carl Renardus
Beste Mensen, Leden van onze kerkgemeenschap,
I.V.M. de situatie waarin we ons bevinden is het steeds moeilijker om
persoonlijk contacten te onderhouden.
Gezien het feit dat in de loop der tijd veel adressen zijn veranderd en
niet steeds zijn geactualiseerd, willen wij daarom u allen verzoeken om
via telefoon(4611139) of via email (info@vpg-curacao.com) ons uw huidige adressen door te geven zodat we u beter kunnen informeren over
het reilen en zijlen van uw kerkgemeenschap.
Stuur ons uw huidige adres, telefoonnr. en, wat tegenwoordig sneller
gaat, u cel nummer. Wij kunnen dan gebruikmaken van een app om u
de laatste ontwikkelingen van de kerkgemeenschap toe te sturen.
Indien u beschikt over een e-mailadres is dat ook super handig. Veel
info en ook de nieuwsbrief wordt tegenwoordig via e-mail verstuurd.
Help ons u beter te kunnen informeren en de kosten laag te houden,
Het verspreiden info via post is duur en zeer langzaam en als uw adres
in ons ledenbestand niet het juiste is, komt het nooit aan.
Ondanks al ons streven om de kosten laag te houden door zoals we
deden door een nieuwsbrief via vrijwilligers en in kerk te verspreiden.
Iets wat nu bijna niet mogelijk is, is uw kerkelijke bijdrage noodzakelijk
voor ons om toch het hoofd boven water te houden. Het is thans door
de teruggang van kerkbezoek vanwege de Corona-maatregels nog meer
noodzakelijk om extra middelen aan te wenden om u op de hoogte
houden van het kerkgebeuren.
Het is aan u om te zorgen dat uw kerkgemeenschap in deze moeilijke
tijden u het beste kan bijstaan. We hebben elkaar allemaal nodig en wij
rekenen op uw hulp. Uw correcte gegevens en kerkelijke bijdrage zijn
nu nog belangrijker dan ooit. Uw kerkgemeenschap rekent op u.
Volg: https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente
Online dienst Emmakerk via:
https://www.facebook.com/emmakerkcuracao/
Stuur een e-mail naar:
emmakerkweekbrief@gmail.com
en ontvang wekelijks onze weekbrief.
English meditation continued from page 5
“ecclesia” really does not refer theologically to the physical building but
rather to the coming together of the people of God. As Christians,
Jesus the Christ, is the “corner stone” upon which we build. As 1 Peter
2:5 puts it: “ Come as living stones, and let yourselves be used in building the spiritual temple…( Today's English Version.”)
There is a medieval story about a king, who travelled incognito to a
country renowned for its marvellous buildings and general infrastructure. On his return, he was asked what impressed him most. He
replied that he was indeed impressed with the wonderful material infrastructure of the country. But that was not what impressed him
most. They asked him: " What was it then that impressed you most?"
The King replied: "One morning, I went walking down a narrow street.
It was very cold. I saw a boy and girl (brother and sister) who had only
one winter coat, which they shared with one another. A lady, who had
been shopping, had an extra coat with her. She approached the girl and
gave her the extra coat that she had bought. It spoke to me of compassion and caring. That impressed me most.”
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The love of Jesus broke down all barriers, whether of class, colour,
country or creed. His basic message was the “Sovereignty of God’s
Love.” That’s the love of God in action. These moral and spiritual values,
rooted in God, will always remain relevant for humanity and the world in
general. We are called to live in love and respect for our Creator, others, and indeed the whole created order. We’ll never create an utopia
on earth but the world would be a much better place if the values of
God’s Kingdom were accepted and practiced. The words of John Greenleaf Whittier ring true: “ Follow with reverent steps the great example,
Of Him whose holy work was doing good, So shall the wide earth seem
our Father’s (God) temple, Each loving life a psalm of gratitude."

Bekommerde zielen
Vraag
In “De getrouwe getuige” van Robert Murray McCheyne staat op bladzijde 14 een stukje over bekommerde zielen. Er staat dat bekommerde
zielen God niet loven en eren met hun hart. Er staat wel dat ze vrees en
schrik hebben over gedachten van God en zij weten dat er een hel is
waar ze verlost van moeten worden. Ze zeggen hun zonden vaarwel en
durven niet terug te gaan naar hun zonden, maar toch leven zij geen heilig, dankbaar en opgewekt leven. En zo gaat het nog even door. Ik vind
dat heel moeilijk om te begrijpen. Er staat dan ook een stukje verderop:
rust niet voor dat je wel God kunt loven.
Ik herken mezelf er een beetje in. Ik kan wel onder de kast kruipen als ik
aan mijn zonden denkt. Ik zou wel hard willen wegrennen, maar het
heeft allemaal geen zin. Ik wil die zonden niet meer doen en ik weet dat
ik verlost moet worden. Ik lees in de Bijbel en ik bid, maar ik voel me zo
verloren. Ik weet niet wat te doen! En straks leef ik zo door en ga ik alsnog verloren. Want hoe moet je God dan aannemen? God kan toch alleen dat echt ware geloof in je hart schenken? Wat doen die bekommerde zielen of ik dan nog zo verkeerd?
Antwoord
In de eerste plaats dank voor je openhartige brief. We gaan proberen je
vraag bijbels te beantwoorden. In de tweede plaats; dit boek van
McCheyne heb ik niet, dus ik wil voorzichtig met zijn woorden om gaan
omdat ik de hele preek niet heb gelezen. In de derde plaats vind ik het
woord bekommerd niet zo passen bij de man of vrouw in deze tekst,
zeker niet in onze dagen. In de dagen van McCheyne speelde dat misschien niet zo.
Vandaag wordt dit woord vaak onbijbels uitgelegd. Het gevaar is dat er
drie soorten mensen zijn. Onbekeerd, bekommerden en kinderen van
God. Dat misverstand wil ik eerst wegnemen. Het woord bekommerd
komt voor in de Heilige Schrift in geestelijke zin in Psalm 38:18, waar een
kind van God bekommerd is over zijn zonden. Gods kinderen kunnen
bekommerd zijn, volgens Gods Woord, over hun zonden. Daarom gebruik ik liever voor het onderstaande stukje de term; mensen die overtuigd worden van hun zonden (Rom. 7:9). Mensen die vrees en schrik
hebben over gedachten van God en ze weten dat er een hel is om van
verlost te worden volgens McCheyne.
Je schrijft dat je jezelf herkent in dit stukje wat hij schrijft. Ik proef in dit
stukje dat je worstelt met een bepaalde zonde. Je wilt die zonde niet
meer doen en je weet dat je ervan verlost moet worden, maar het lukt
niet. Nee, dat lukt ook niet. Je maakt het alleen nog maar erger. Hoe
meer je vecht tegen deze zonde, hoe meer ze zich in je vermenigvuldigen. Je leest in de Bijbel en je bidt elke dag, maar niets helpt. Nee, jouw
vrome werken helpen je niet (Spreuken 11:4). De Wet verblikt of verbloost niet van jou vrome werken en woorden mijn vriend of vriendin.
Hoe meer je belooft aan de Wet, hoe heftiger het kwaad in je woekert.
Het knijpt je keel dicht.
Vervolg op pagina 12
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Continued from page 7

Je schrijft: ik voel me verloren. Luister eens: je ligt verloren. Je gaat
niet verloren omdat je deze zonde doet, maar omdat je zonde bent.
Hou op met vechten, je stikt straks in je eigen zonden. Houdt in gedachte dat de Wet alleen je zonde laat zien, maar je geen weg aan
wijst om er van verlost te worden (Rom. 7:7). De Wet heeft nog nooit
iemand levend gemaakt. De Wet, zegt Paulus, heeft mij gedood (Rom.
7:9b/Gal. 2:19). Weet je wie jou levend maakt? Christus alleen en anders geen! Het Evangelie alleen redt van de dood (Rom. 10:8). Dit
Evangelie wordt je gepredikt, sterker nog: aangeboden, bij je gebracht
(2 Kor. 5:20).

Speaking of Innovations
Live streaming
We all know the saying that were there is a need there is a way.
Ebenezer church same as many others have seen the need to try and
stay communicative with those members who cannot or are not attending church services for different reasons. We too found ourselves
turning to Technology as well as the internet. And we are grateful that
God has inspired one of our young men to take upon himself the responsibility of making it possible that Sunday after Sunday we have a
live streaming of our church services. It is with great satisfaction that
we have received so many reactions from past members living in several parts of the world. It gave me so much joy when I got a call from
Br. Albert Hodge from Holland, a person I and many of my peers grew
up with in the church just to tell me how happy he is to be able to follow the service of his longtime church in Curacao. Also, our dear Sister Veronica Gumbs, wife of our past Pastor Reverend. Johnny Gumbs
whom regularly follow us from Anguilla. It is a blessing to have among
us young people who are getting more involved in the work around
church, serving the Lord in different ways. Br. Murry Brooks we appreciate all your hard work and pray that God will continue to guide and
use you for His own will.

Verloren zondaar of zondares, je handen kleven van het smeer van de
zonde, je lippen hangen aan de zonden. Tot u komt het Evangelie. De
boodschap van het heil in Christus Gods’ lieve Zoon: laat je met God
verzoenen. God bidt het je toe! Dit evangelie moet geloofd worden, of
anders gezegd, omhelst met de armen van het geloof. Dit heil mijn
vriend/vriendin mag en moet gekust worden (Psalm 2:12). Geëigend,
omhelst, aan het hart gedrukt. Nee, niet als een vrome jongen of meisje, maar als een goddeloze.
Je vraagt: hoe kom ik aan dat geloof om het te kunnen omhelzen? Gelukkig ook dat werkt God zelf, anders was het verloren. Hoe dan?
Door het gepredikte Woord en door de Heilige Geest. Zo werkt Hij
het geloof in je hart, door het gehoor van het gepredikte woord (Rom.
10:17). Het zijn handen voeten, en een mond die de aangeboden gerechtigheid omhelzen. (Rom. 1:16/17). Hoor, Hij vergeeft niet alleen
en Hij bedekt niet alleen de zonde door Zijn bloed maar je krijgt ook
een knak in je leven. Je wordt met Hem gekruisigd (Gal. 2:20). Je krijgt
een doodsteek zodat de zonde niet meer in je heersen (Rom. 6:6).
Christus komt in je wonen, in de tabernakel van je leven. Dierbare
Heere Jezus! Snap je nu dat Gods kind alleen roemt in Christus alleen.
God zegene je.
Groet ds. A. Simons,
Montfoort

Ds. A. Simons
Geboortedatum: 07-05-1958
Kerkelijke gezindte: PKN (Hervormd)
Woon/standplaats: Montfoort
Status: Actief
Bron: Refoweb

Ebenezer’s Website
Although still under construction, we are so proud to announce that
we have our website which is up and running. Full of information and
lots of memorable pictures we can enjoy.
This is the site: https://www.ebenezerchurchvpg.com
Please go peek and see how it
already looks. Just wait and
see how much more attractive it will be when all is completed. Once again congrats
to us all and many blessings to
our Br. Murry (Adonis)
Brooks. We are so proud of
you!

Murry Brooks
Expansion of our Church Board
The lord has answered our prayer once more. We have been appealing to members to please come and join the board. Some members
have been on the Board for an exceedingly long period and will now
like to do other things in church. Others have already moved on to
other responsibilities. Also, we lost our dear brother Melvin James
some months ago, so it was time to replace some members and increase the help in the work that is called to be done. We are happy to
have welcomed on board our dear sister Ludmila Sampson who rejoined the board after being away for some time. Sister Mila has been
very occupied in working with the children and the young adults. She
rejoined the board as Elder. New to the board is our dear sister Gloria Fleming whom we welcomed with open arms. We have seen the
growth and the interest in sis Gloria and trust that as she joined the
board as a deacon, she will continue to expand her wings in the church
surroundings.
Together with the two members we are also being assisted by our
dear brother Ruben Pierre and sister Angela Grand whom both are
assistants to the deacons. We saw how the Lord is moving and inspir-

13
ing our people to become more involved and we are grateful that they
have answered to the call. Thank you all very much and we look forward to working with you.

Sunday 27th Worship & Memorial Service – IP Y. Isidora-Gumbs
Thursday 30th 8.00 p.m. Watch Night Joint Service Ebenezer &
Fort Church - LP D’arey Lopes & Ds. Jacob Kikkert
January 2021
Sunday 3rd Renewal of Covenant Sunday/Holy Sacrament
IP Y. Isidora-Gumbs
Sunday 10th Worship Service of Praise
– LP D’arcy Lopes
The rest is to be determined.
Advent Season
Advent is the name of the season in which Christians prepare for the
celebration that commemorates the birth of Jesus Christ, Christmas.
The word Advent comes from the Latin phrase "Adventus Domini",
meaning arrival of the Lord. Advent always begins on Advent Sunday,
which is the fourth Sunday before Christmas day. This year it starts on
Sunday November 29th and ends on Thursday, December 24, 2020. It
will be a challenge for us to make sure that we maintain the interest of
our people in this important season for us. Although we will not be
singing those usual advent songs, they together with our Advent
wreath and readings will surely form an integral part of our services.

New Board Members & Assistants
The New Pastor
If everything goes accordingly, we will likely be welcoming our new Pastor in the first quarter of the new year. The Ebenezer church together
with the Central Board of the VPG have nominated the Revr. Kenneth
Kross to be the next pastor of the Ebenezer Church. The Government
has been requested to officialize the appointment of Revr, Kross. We
look forward in being able to welcome him to our church and pray that
all the administrative work will go smoothly and that his transition from
Suriname to our island will go smoothly. We trust that Revr. Kross will
be able to join us as soon as possible. We are happy to have come to
this point and really look forward into welcoming him into our congregation and the VPG family. In due time we will share all further relevant
information with you.
On a sad note
During the past months and weeks new have had to share the sadness
of the loss of different people who were very dear to us.
On November 7th, 2020, our dear brother in Christ, Br. Humphrey
Albert Casperson died. Br. Humphrey was an active member of the
Ebenezer Church. He was also a reliable member of the Ebenezer
Men’s Fellowship. We pray that his soul may rest in peace. We will
surely miss Br, Humphrey.
Also, we wish to extend our sincere condolences to our chairman Br.
Ralph James and family with the passing of his beloved sister in law Mrs.
Violet James-Berkel in St. Maarten. The late Mrs. Violet was married to
his brother Rodman James.
The same sentiments go to Br. Max Reiph and family with the passing of
his brother Jimmy Reiph also in St, Maarten, May the soul of your dear
departed rest in peace and may God comfort your families in these difficult times.
Year-end Activities
The Church program for December 2020 & January 2021
December 2020
Sunday 6thHoly Communion Service
– IP Y. Isidora-Gumbs
th
Sunday 13 Worship Service of Praise – LP D’arcy Lopes
Sunday 20th Worship Service of Praise – IP Y. Isidora-Gumbs
5.30 p.m. Candlelight Service – Women’s Group
Friday
25th 7.00 a.m. Christmas Morning Service
– IP Y. Isidora-Gumbs

Christmas Gatherings
This year we will not be having all the Christmas gatherings usually
hosted by the different auxiliaries.
Although we will miss these gathering, we trust that this year we will
all have the time and opportunity to spend a Blessed Christmas season
in the warmth of your families at home.
On Sunday, December 20th, 2020 at 5.30 in the afternoon, we will
have our annual Candlelight Service. The service will be conducted by
the Women’s Group under the guidance of our Pastor Isidora. This
year we have adapted the service and we know you will be inspired.
Make sure you keep the time free for your attendance of this service.
The Christmas Service will be held as usual at 7.00 a.m. on Friday, December 25th, 2020. Let us encourage our loved ones,
friends, and other church members to come and join us for the Different Christmas Service we will have this year. You would not want to
miss the Christmas morning service.
The Watch Night service will take place at 8.00p.m. This year
again we have invited the Fort church to come and join us in this service. We look forward to having a wonderful joint service and invite
anyone who wishes to attend this service to please feel free to come
and be with us as we thank God for the outgoing year and ask His
guidance for the incoming year.
On Sunday December 27th, 2020 we will be having our memorial
service. In this service we will remember all those whom we have lost
during the year. Please do remember to inform the pastor if you would
like us to remember any loved one of yours whom is no longer with
us.
Do remember that you must sign up for these services. Our church
considering the physical distance can hold just 50 people, do make sure
that you will be counted among these by registering on time.
I pray that you will enjoy the Holiday season and that you will make
sure that our Lord and Savior will be at the center of your celebrations. Let us give our Lord the head seat at our tables, the best seat in
our homes and at our family gatherings and the first place in our
hearts. Have a Merry Christmas and a Happy New Year.
Welcoming the New Year 2021
We are all looking forward to a New Year which usually signifies new
beginnings, new opportunities, and positive changes. We pray that the
Continue onpage 14
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new year will bring us all these good things, complemented by good
health, love, joy and prosperity. Yet as a church more than anything we
pray that God our maker, our Father in Heaven will continue to look
over us, guide us, protect us. We pray for security as we ask our God
to let the COVID experience be soon in the past and that He will grant
the world wisdom and Knowledge as to how to deal with this pandemic. We pray that this too shall come to pass and that our loving God
will show us the path of a new direction.
We at the Ebenezer will also have our share of new beginnings. A new
Pastor will come to lead us, and we must remain in constant prayer
that this new pastor is not chosen by us but sent to us by the Father.
For whatever the Father does, whomever the Father sends will be under His continued guidance and shall be good for God’s people. Let us
be prepared to do our share, let us be prepared to welcome, assist,
support, inform and guide the new pastor into his new post.
January 3, 2021, the first Sunday of the new year we will be conducting our Renewal Service. On that day we will be Renewing our
commitment with God. During this service we will also be administering the Holy Sacrament. Let us come to the service with great reverence as we come to renew our pledge to trust God and follow His
plan.
Best wishes for the New Year
On behalf of our Chairman Br. Ralph James, the entire Local Board,
myself, and my family we wish all our members and the entire VPG
community a most Blessed New Year. May the year 2021 bring reality
to all your expectations and may it be the greatest under God’s continued guidance. Blessing and Peace to you and your loved ones and to all
mankind!

Stap naar de antichrist is
heel klein
Ds. Van Reenen roept op tot waakzaamheid
“Als de macht van Google en Facebook wordt gecentraliseerd en
toevertrouwd aan een internationale regering, is de stap naar de antichrist heel klein”, stelt ds. M. van Reenen. Juist nu vindt hij het belangrijk om het te hebben over het rijk van de antichrist en de wederkomst van Jezus. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘De vijand rukt
vast aan’ zocht CIP.nl de hersteld hervormde predikant op in
Oldebroek. “Als christen heb je de roeping om te kijken wat zich
achter de schermen afspeelt.”
Waar kunnen we de antichrist in uw ogen aan herkennen?
“Het rijk van de antichrist is een rijk met een horizontale godsdienst,
de mens-zonder-God staat centraal. Dat brengt het nu ook zo dichtbij.
Secularisatie betekent, dat God uit onze gedachten verdwijnt, en dat
gebeurt ook onder christenen. Het betekent ook dat wij ons eigen project zijn. Zelfontplooiing, zelfbeschikking, zelfbescherming.
Nu, in een wereld waarin dit denken overheerst, is ruimte voor de antichrist. De Bijbel geeft redenen om aan te nemen dat de antichrist een
soort supermens zal zijn, die deze anti-godsdienst belichaamt”, maakt
Van Reenen duidelijk, verwijzend naar Openbaring 13 en oudtestamentische profetieën. “We zouden moeten beseffen dat alle wereldrijken
uit het verleden ten diepste geen echte wereldrijken waren. Alexander
de Grote, Napoleon en Hitler hadden die aspiratie, maar het is hen
nooit gelukt. Eén van de belangrijkste redenen waarom het niet lukte, is
dat het vrijwel onmogelijk was om de communicatie bij elkaar te
houden. Dankzij internet is dit probleem verleden tijd.

De échte wereldleiding ligt niet zozeer in Genève (Verenigde Naties) of
Brussel (EU), maar in Sillicon Valley. Google, Amazon, Facebook, Apple
en Microsoft weten ongekend veel van mensen. Ze slaan ongelooflijk
veel informatie op en algoritmen zijn dag en nacht aan het rekenen om
hier conclusies uit te trekken. Steeds nauwkeuriger is men daardoor in
staat om mensen te doorgronden, van de ‘nodige’ informatie te voorzien en op de gewenste manier te ‘gebruiken’. Zo krijgt de computertechnologie haast een soort goddelijke positie. Kortom, het internet
van de toekomst is bij uitstek in staat om de wereld tot één geheel te
smeden, de geesten rijp te maken voor de aanbidding van de antichrist
en iedereen buiten te sluiten die niet wenst mee te doen.”
Tegelijkertijd stelt de Bijbel dat Jezus niet eerder terugkomt
voordat alle volkeren bereikt zijn met het Evangelie. De digitalisering
heeft
daar
enorm
aan
bijgedragen.
“Dat klopt. Voor de goede orde, de ontwikkelingen die ik in mijn boek
beschrijf zijn niet alleen maar negatief te duiden. Er zitten vaak twee
kanten aan. De coronacrisis zie ik bijvoorbeeld als een oordeel van
God én een aanslag door de duivel. Zo kan ook het internet gebruikt
worden voor Gods Koninkrijk en voor het rijk van de duisternis. De
vraag is hoe we ermee omgaan. Mijn boodschap is dan ook niet dat we
van internet vandaan moeten blijven omdat de duivel het gebruikt. Laat
het ons gebed en onze inzet zijn, om ook het internet zo veel mogelijk
in te zetten voor ten dienste van het Evangelie! Maar laten we niet naïef
zijn. Onderken je eigen zwakheid, waardoor je er snel een slaaf van
wordt. En onderken de grote macht van de duivel die gebruik maakt
van het internet en miljarden in zijn greep heeft.” De predikant noemt
internet “de infrastructuur voor de antichrist”.
Is er nog een ander kenmerk waar we als christenen goed op
zouden moeten leggen, volgens u?
“In met name 2 Thessalonicenzen 2 en 1 Johannes 2 wordt de antichrist geschetst als degene die tegen God in gaat. De wetteloze, de
God-loochenaar. Nietszche sprak van de ‘umwertung aller Werten’,
het omverwerping van alle waarden. De wet en de orde die God in
Zijn wereld gegeven heeft moet worden weggevaagd. In onze tijd zien
we dat op ongekende schaal gebeuren. Zelfs wetten die in de
grondstructuren van de schepping liggen moeten worden gewijzigd.
Het aanvaarden van homoseksuele relaties is een duidelijk voorbeeld,
maar nog ingrijpender is het feit dat de hele gedachte aan verschillen
tussen man en vrouw moeten worden uitgewist (genderideologie). Dit
alles komt voort uit de behoefte om vrij te zijn en niet beperkt door
een Schepper of Rechter.”
Ieder tijdperk heeft z’n eigen crisis. Ook in de Tweede Wereldoorlog wilden we verlost worden, namelijk van de Duitsers.
Is het niet gevaarlijk wat de Bijbel over de antichrist zegt te
veel op onze tijd te betrekken?
“Johannes schrijft: de antichrist komt nog en er zijn al veel antichristen
geweest. Kortom, in alle tijden zijn er antichristen. Daarom moeten we
in elke tijd goed opletten. Want elke voorloper van de antichrist geeft
nieuw inzichten en alertheid. Eén van de lessen van Nazi-Duitsland is,
dat er ook toen weinig mensen waren die het gevaar vroegtijdig in de
gaten hadden.”
Van Reenen ziet duidelijke verschillen tussen 75 jaar geleden en nu.
“Het nazirijk was zeer antichristelijk, maar de wereld was nog niet rijp
voor de laatste fase voor Christus’ wederkomst, zoals nu. Het Evangelie was nog niet over de hele wereld verspreid en van grootschalige
wetteloosheid was geen sprake. Europa was over het algemeen
christelijk, waardoor er geen basis was voor het rijk van de antichrist.
Die basis is er nu wel. Er is nog nooit een post-religieuze samenleving
geweest. We hebben afscheid genomen van de meest basale aspecten
van het christelijk geloof. Ik ben ervan overtuigd dat dit een voorwaarde is voor de komst van de antichrist.”
Gelooft u dat de antichrist nu onder ons is?
“De antichrist moet nog komen. De antichristen uit het verleden had-
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den altijd beperkte middelen ter beschikking. De antichrist die de Bijbel
omschrijft lijkt onbeperkt. Echt een soort pseudo-God. Denk aan de
wonderen en tekenen die hij verricht, waar 2 Thessalonicenzen 2 en
Openbaring 13 over schrijven. Als je dit legt naast de huidige ontwikkelingen is het goed voor te stellen hoe een supermens ontstaat door
de combinatie van genetische technieken en kunstmatige intelligentie.
Een soort zelfgemaakte evolutie. Er ontstaat nu een grootschalig en
machtig netwerk bij bedrijven. Als die macht gecentraliseerd wordt en
toevertrouwd wordt aan een bepaald regime is die stap naar de antichrist heel klein.”
Zijn we als christenen geroepen om ons hiermee bezig te
houden? Sommige mensen zullen denken: deze speculaties
zijn niet tot opbouw van Gods koninkrijk, we hebben betere
dingen te doen.
“Dat is een terechte vraag. De kerntaak van de kerk is de verkondiging
van het Evangelie. En waar het gaat om waakzaamheid moeten we
primair letten op de listen die satan in alle tijden gebruikt (zie Efeze 6).
Je loopt ook het gevaar dingen in te vullen die achteraf mis blijken te
zijn. Toch wil ik die vraag niet negatief beantwoorden. De Bijbel geeft
zoveel informatie over de antichrist dat we geroepen zijn om dat tot
ons te nemen. In ieder tijdperk zou je moeten kijken wat het beste
past bij wat de Bijbel hierover zegt. Waakzaamheid kenmerkt zich niet
door vage algemeenheden. Ook niet door oppervlakkige speculaties.
Maar waakzaamheid let op concrete ontwikkelingen om aan de hand
daarvan dieper te peilen. Daarom hoeven we niet op een wereldse manier bezig te zijn met complottheorieën om toch bezig te zijn met een
complottheorie, namelijk het complot van het rijk van de duivel.
De complottheorieën die nu voorbijkomen zijn te beperkt. Ik ben niet
primair benieuwd wat China met corona voor heeft, maar waarom de
duivel er baat bij heeft. Bill Gates is niet de kwade genius, maar het is
natuurlijk wel mogelijk dat hij onwetend een pion is in plannen van satan. Hij heeft immers tegelijk een onchristelijke visie én geweldige middelen. Lettend op wat er gaande is, heb je als christen de roeping om
te kijken wat zich achter de schermen afspeelt. Hoe dichter het einde
nadert, hoe meer waakzaamheid geboden is. Waar we alert op moeten
zijn is niet onze eigen interpretatie vermengen met de Bijbelse waarheid.”
De predikant verwijst naar dominee Dirk Arie van den Bosch (18841942), een verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. “Hij schreef
vlak voor de oorlog over Openbaring 13. Hij noemde niet met zoveel
woorden het nazisme, maar de Duitsers hebben het zo wel geïnterpreteerd, waarna hij is opgepakt en uiteindelijk omgebracht. Van den
Bosch suggereerde niet dat Hitler de antichrist was, maar beschreef
vanuit de Bijbel wel de kenmerken die destijds toepasbaar waren op
het Duitse rijk.”
We kunnen antichristelijke ontwikkelingen signaleren. Tegelijkertijd gaat ons gewone leven door. Thuis, op het werk en
in de kerk. Wat moeten we concreet met uw constateringen?
“De centrale vraag is onafhankelijk van de omstandigheden: hoe sta ik
tegenover God? Het gaat om bekering. Rust vinden we niet in onze
gezondheid of complottheorieën, maar in Christus. In dat opzicht hoeft
een christen nu in de kern niet anders te leven dan in voorgaande eeuwen. En voor een ongelovige is er nu geen ander redmiddel dan
eerder: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.’
Tegelijkertijd kent iedere tijd gevaren, en daarom roept Jezus ons op
om waakzaam te zijn. Naarmate het eind van de tijd nadert des te
meer. En in crisistijd ook extra nadrukkelijk. Ik zie dat de coronacrisis
ons losweekt van het gewone leven en de verbanden waarin God ons
geplaatst heeft, waardoor we vervreemden van elkaar. Laten we juist
nu investeren in ‘echte’ relaties met anderen en tijd blijven maken voor
stilte met God. Op die manier vormen we in deze tijd een
tegenbeweging.”
Bron: CIPL.nl
Auteur: Jeffrey

World Council of Churches
“Converting Discipleship: Dissidence and Metanoia” paper
newly announced during webinar.
A 24 November webinar unveiled and then unpacked many aspects of
“Converting Discipleship: Dissidence and Metanoia,” a study paper produced by the World Council of Churches (WCC) Commission for
World Mission and Evangelism.
The paper, produced by the commission’s Working Group on Transforming Discipleship, is an affirmation of the key place that discipleship
holds across all levels of ecumenical and denominational church work.
Jennifer Martin, Education in Mission secretary for the Caribbean and
North America Council for Mission, United Church in Jamaica and the
Cayman Islands, explained that the working group has been steadily
looking at various aspects of discipleship.
Now, she said, is the time to engage others in exploring what it really
means to be a disciple in the world today: “We have to use our voices
and we have to use our computers,” she said.
Rev. Dr Peter Cruchley, mission secretary for mission development
with the Council for World Mission, acknowledged the deep crisis the
world is facing today. “It’s particularly pronounced in the context of
COVID, but even without COVID we know we are facing enormous
challenges.”
H.E. Metropolitan Iosif de Buenos Aires, Metropolitan of Buenos Aires
and Exarch of South America, Ecumenical Patriarchate, Buenos Aires,
Argentina, spoke of what leads to metanoia.
“We first need to live the transforming reality of God, to have a personal spiritual transformation, in order to proclaim transforming discipleship to the world, that leads to metanoia,” he said.
Necta Montes, general secretary of World Student Christian Federation, and a member of the United Church of Christ in the Philippines,
reflected that the paper resonates with the life and work of the World
Student Christian Federation.
“The World Student Christian Federation, like the churches, is haunted
by our colonization,” she said. "Radical and progressive ideas coming
from the youth and the students directly confronted the colonialist
agenda.”
Dr Mutale Kaunda, from the Pentecostal Assemblies of God Church in
Zambia, independent researcher and coordinator of Expat Professional
and Business Women International in South Korea, emphasized the
need to delve into the meaning of discipleship on its deepest level. She
called into question how, in the very formation of disciples, the voices
of minorities often go unheard.
“The drivers of discipleship are professors in Bible schools and pastors
in parishes,” she said. “There is more that needs to be done.”
Archbishop Mark MacDonald, WCC president, national indigenous
bishop, Anglican Church of Canada, offered his feelings and impressions
upon listening to the group.
“I will say, in a way—all hands on deck! We are facing a massive and
urgent crisis from every aspect of human life. We are waking up to the
threat to creation, to the threat of human life, and it is waking up in a
kind of stupor, perhaps even a hangover of complicity with colonialism,” he reflected.
Cruchley, who co-moderated the webinar with Martin, voiced a key
question: “Where do you see the hope for us as we develop this?”
Source: World Councel of Churches
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Voor Elkaar
Advertentierubriek
Advertentierubriek

Een mooie plaats voor uw advertentie
IkIk
heb...
heb...
Kom naar...
IkIk
kan...
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
nodig?
Nog Hulp
Hulpinindedehuishouding
huishouding
Drie
middagen in de week;
nodig?
van
u - 18 u, 19
Drie16middagen
in de week;
U
kan
ook.
Bellen
naar Zr. Lolita
van 16 u - 18 u, 19
Breeveld; tel 7373182

Wie
Wie
kan
kan
mij
helpen?
mij
helpen?

IkIk
zoek
zoek
......

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

Wiskundebijles
Geef om uw kerk!
De actie Kerkbalans: maak
uw vaste vrijwillige bijdrage
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
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com
Tel: 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.
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.

