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Duna for di Abundansia

Februari 2021

Ruman D’arcy J. Lopes
Pasombra Todopoderoso ta todopoderoso, tur kos
ta di dje. Pasó tur kos ta di dje, E no tin mester di
nada. Pasó E no tin mester di nada, E ta duna i E ta
duna Abundansia pa motibu ku E ke i E por. E ta
siña nos hasi meskos ku n’E : duna for di e prinsipio
di abundansia..
Mundu ta siña nos haña i no duna. I si nos duna
mes, duna sobrá òf kos ku no ta sirbi mas. Asina
nos ta bira siegu pa abundansia. Konsekuentemente
nos tin, sin realisá kuantu kos nos tin na abundansia.
Na promé lugá nos mester komprondé ku nada ta
di nos!
Ora nos duna, ta for
di loke nos (t)a haña
di djE pa nos parti ku
otro. E ta duna na
abundansia, pa nos
duna na abundansia.
Algun ehèmpel:
- Tempu
Tempu no ta di nos!
Pues no purba hasi
doño di dje. Nos no
a trahé, ni por influensiá su spit. Nos (t)
a hañé por nada pa
nos usa i pa duna
otro.
Todopoderoso a duna nos 6 x 24 ora, pero nos no
ke dunÉ 2 ora pa siman riba Su dia. Nos no tin
tempu pa pasa nos konosementu pa otro ni buska
mas konosementu. Maske nos tin tempu na abundansia, nos ta yora i pretendé ku nos no tin tempu.
- Sèn
Si esun ku tin trabou bisa ku e no tin sufisiente sèn,
e miyonario ta bisa meskos pasó e no ta biyonario.
Esun ku no tin nada lo bisa ku esun ku tin algu, tin
abundansia.
Semper lo tin ku tin mas ku abo, pero tambe lo tin
ku tin menos ku abo.
- Rèspèt
Todopoderoso ta bisa nos respetÉ.

Muchu hende ta eksihí rèspèt, pero duna rèspèt no
ta den nan dikshonario ni vokabulario. Nan ta
warda pa haña promé ku nan pensa di duna, siendo
ku nos tin na abundansia pa duna. E regla ta: mas
nos duna, mas nos lo haña.
Respetá tur hende: grandi i chikí, riku i pober, ku
poder i sin poder. Kuminsá respetando di Todopoderoso te esun ku parse insignifikante.
- Miserikordia
Todopoderoso tabata tin tur derecho pa bira lomba
pa nos, pasó nos no a obedesÉ i asta nos ta bira
lomba p’É. Pa motibu di Su miserikordia i amor na
abundansia, E ta pordoná nos. Ela manda
Su úniko yu Kristu
Hesus pa salba nos.
Tur esnan ku aseptá e
gesto aki i pidi Kristu
pa biba den nan kurason tin e promesa
di bida eterno. Todopoderoso ta mustrando Su miserikordia na
abundansia i na nivel.
Ela duna nos abilidat
di por hasi meskos na
abundansia. Pakiko
nos ta asina pichiri?
- Amor
Todopoderoso a krea hende segun Su imagen i
tambe e hende mester parsÉ. Ora Ela supla rosea
den nanishi di hende, ta pa hende tin tur kos bon na
abundansia. Ela yena nos ku amor na abundansia pa
nos duna otro. No amor di novela, pero amor
berdadero. Kristu (t)a bisa nos: stima Señor, bo
Dios, stima bo próhimo manera bo ta stima bo
mes.
E amor ku nos (t)a haña serka Todopoderoso ta na
abundansia pa parti na abundansia. Nos tin ku stima
asta nos enemigu! Amor ta e regalu mas presioso i
grandi ku nos (t)a haña pa parti. P’esei nos tin’é na
granèl.
Amor ta vense tur opstákulo pasó Dios ta amor.
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Esaki ta djis algun punto pa hala atenshon riba abundansia. Ora
nos eksplorá i ehekutá eskinan, nos lo topa muchu mas prueba
ku Todopoderoso tin pa abundansia.
Echonan 20 : 35 – ‘Duna ta hasi hende mas felís ku risibí’ !
Bendishon.

Meditation: There is no Love
Without Sacrifice
Submitted by Sis. Sylvian Busby
Love without sacrifice is like an ocean without water

gle. True love urges us to let go of all that doesn’t serve us, so that we
may be the purest versions of ourselves. The love that resides in our
souls is the very same love that beats in the hearts of others. It is the
same love that flows through the fabric of life and connects us all. We
come from this love, we will return to this love, we are this love.
1 Corinthians 13:4-13
4
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not
proud. 5 It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. 6 Love does not delight in evil but rejoices with the truth. 7 It always protects, always trusts, always hopes, always
perseveres.
Written By
Bobby J Mattingly

Redactioneel
Beste Lezers,
Voor u ligt de februari 2021 editie van VPG Nieuws. Deze keer is het
voorpagina artikel “Duna for di Abundansia” verzorgd door br. D’arcy
J. Lopes
De Meditatie op pagina 2 is in gestuurd door zr. Sylvian Busby en heeft
als titel: “There is no Love Without Sacrifice”.

Photo by _Marion on pixabay

Anyone who has lost someone they love knows the excruciating pain that comes along with that loss. Anyone who is in a successful long-term relationship knows the amount of compromise it takes
to keep that relationship happy and functional. Anyone who has children
knows of the thankless work and relentless devotion necessary to be a
good parent. Anyone who has ever loved knows that true love requires
sacrifice.
I am not speaking of sacrificing our self-respect or integrity to
hold onto someone we love. That would be a toxic love, which is a
warped version of real love. The sacrifice I am referring to is that which
tears down blocks and breaks through barriers. It strips us of ego and
demands that we stand bravely in the moment and bring forth the best
parts of ourselves.
When we truly love another, we are willing to give anything to
ensure that our loved one is safe. This love is pure and emits itself
from the deepest reaches of the soul. This love is unconditional and is
not a mere emotion, but a force of nature. It is a phenomenom of the
human spirit that is unparalleled. It is a mother lifting a car to save her
child. It is a husband who jumps in front of a bullet to shield his wife
from harm. It is the parents who work overtime to feed their children. It
is the young girl who stands in front of the bully who threatened her
sibling.
There is no love without surrender. There is no love without understanding. There is no love without pain. There is no love without giving.
There is no love without listening. There is no love without caring.
There is no love without the willingness and ability to sacrifice all of
these things and more. Love without sacrifice is like an ocean without
water.
True love is not a thought nor a feeling, but an undeniable desire to nurture and polish the hearts of those we love so they
may shine their brightest. True love does not come without a strug-

Op pgina 3 staat zoals gebruikelijk het Bijbelleesrooster en op pagina 4
de kerkdienstenroosters van de drie wijken. Pagina 5 hebben
gereserveerd voor twee korte artikelen van de K.V. en C.K en een
artikel van het Christelijk Informatie platform.
Op pagina’s 6 t/m 11 het nieuws van de wijken met op pagina 12 een
fotoreportage van gebeurtenissen binnen de Ebenezer Church.
Op pagina 13 een interessant artikel oven Natuurlijke Gemeente
Ontwikkeling.
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 vertrouwen op Onze Vader, Zijn Zoon Jezus Christus
en de krachtige werking van de Heilige Geest.
De redactie wenst u veel leesplezier.
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.

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.

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 21 februari Jeugdwerk
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.

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

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.

Collectes

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.

Bijbelleesrooster

Opmaak:
Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV
Distributie: Ebenezer’s Men’s
Fellowship
Oplage: 900 drukexemplaren zwart
-wit.
Ruim 230 emailexemplaren
Kopij kunt u in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per email ver-sturen naar
vpgnews@gmail.com.
Bijbehorende foto’s in
aparte bestanden, voorzien van
onderschrift, meesturen.
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

24 februari 2021,
11.59 a.m.
Verschijningsdatum:
Zondag 6 maart 2021

Februari 2021
zo. 7
ma. 8
di. 9
wo. 10
do. 11
vr. 12
za. 13
zo. 14
ma. 15
di. 16
wo. 17
do. 18
vr. 19
za. 20
zo. 21
ma. 22
di. 23
wo. 24
do. 25
vr. 26
za. 27
zo. 28

Marcus / Marko / Mark
2 Koningen / 2 Reinan / 2 Kings
2 Koningen / 2 Reinan / 2 Kings
1 Korinthiers / 1 Korintionan / 1 Corinthians
2 Korinthiers / 2 Korintionan / 2 Corinthians
2 Korinthiers / 2 Korintionan / 2 Corinthians
Marcus / Marko / Mark
Marcus / Marko / Mark
Marcus / Marko / Mark
2 Korinthiers / 2 Korintionan / 2 Corinthians
Psalmen / Salmonan / Psalms
Joel / Yoel / Joel
Joel / Yoel / Joel
Joel / Yoel / Joel
Joel / Yoel / Joel
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Romeinen / Romanonan / Romans
Romeinen / Romanonan / Romans

1:29-39
2:1-14
5:1-15
10:14-11:1
4:1-12
4:13-5:10
1:40-45
9:2-13
9:14-29
5:11-6:10
51
1:1-15
1:16-2:11
2:12-31
3:1-21
9:1-17
17:1-16
17:17-27
22:1-15
22:16-31
4:1-12
4:13-25

Maart 2021
ma. 1
di. 2
wo. 3
do. 4
vr. 5
za. 6
zo. 7
ma. 8
di. 9
wo. 10
do. 11
vr. 12
za. 13
zo. 14
ma. 15
di. 16
wo. 17
do. 18
vr. 19
za. 20
zo. 21
ma. 22
di. 23

Exodus / Eksodo / Exodus
Deuteron. / Deuteron. / Deuteron.
Psalmen / Salmonan / Psalms
1 Korinthiers / 1 Korintionan / 1 Corinthians
1 Korinthiers / 1 Korintionan / 1 Corinthians
Johannes / Huan / John
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Numeri / Numbernan / Numbers
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Efeziërs / Efesionan / Ephesians
2 Kronieken / 2 Krónikanan / 2 Cronicles
Jeremias / Yeremías / Jeremiah
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Lucas / Lukas / Luke
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Johannes / Huan / John
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah

38:1-18
5:1-22
19
1:1-17
1:18-31
2:13-25
69:1-18
69:19-36
107:1-22
107:23-43
21:1-9
3:1-21
3:22-36
2:1-22
36:11-23
31:23-40
119:1-16
119:17-32
2:41-52
4:14-5:10
1:20-36a
42:1-13
49:1-13
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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
07-02
14-02
21-02
28-02
ship
07-03

LP. Y. Isidora-Gumbs (HC & CR)
LP. D’arcy Lopes, Worship & Praise
LP. Y. Isidora-Gumbs, Worship & Praise
LP. Y. Isidora-Gumbs, Bible Study WorLP. Y. Isidora-Gumbs (HC & CR)

Fortkerk
Fort Amsterdam
07-02
14-02
21-02
28-02
07-03

ds. Jacob Kikkert (HA)
Nog niet bekend
ds. Jacob Kikkert
ds. Jacob Kikkert
ds. Jacob Kikkert

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

Kerkelijk Bureau

07-02
14-02
21-02
28-02
07-03

ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
zr. Rianne Plaisier
ds. Jan Douwe van ‘t Zand

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.

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
13-02
20-02
27-02
06-03
13-03
20-03
27-03
03-04
10-04

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

Wijzigingen voorbehouden.
Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen
hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties?
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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 opgedate, willen wij daarom u allen verzoeken om via
telefoon(4611139) of via email (info@vpg-curacao.com ) ons de laatste
adressen van u te geven zodat we u beter kunnen informeren over het
reilen en zijlen van uw kerkgemeenschap.
Stuur ons uw laatste adres telefoon en tegenwoordig wat 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 email adres is dat ook super handig veel info
en ook de nieuwsbrief wordt tegenwoordig ook via email verstuurd.
Help ons u beter te kunnen informeren en de kosten laag te houden
verspreiden info via post is duur en zeer langzaam en als uw adres niet
goed is komt het nooit aan.
Ondanks al onze streven om de kosten laag te houden door zoals we
deden door nieuwsbrief via vrijwilligers en in kerk te verspreiden iets
wat nu bijna niet mogelijk is uw kerkelijke bijdrage noodzakelijk voor
ons om toch het hoofd boven water te houden. Het is thans door de
teruggang van kerkbezoek door de 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 wij rekenen op uw hulp uw correcte gegevens en Kerkelijke bijdrage zijn nu
nog belangrijker dan ooit. Uw Kerk gemeenschap rekent op u.

Centrale Kerkenraad
De Centrale Kerkenraad van de
Verenigde Protestantse Gemeente
Roept alle leden op voor een oprichtingsvergadering.
Te houden op zaterdag 27 februari.
Plaats: kerkzaal Fortkerk zodat wij 2 meter afstand kunnen houden.
Tijd: 10.30 uur en 11.15 uur
U wordt verzocht bij het binnen komen en bij vertrek
uw mondkapje te dragen.
Eenmaal op de aangegeven zitplaats, kunt u uw mondkapje afdoen.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Slappe excuusjes voor coronarellen in
Nederland zijn verbazingwekkend
27 januari 2021 door Tom de Nooijer
Het afgelopen weekend ging het op verschillende plekken in
Nederland gigantisch mis. Heel Nederland zag hoe in Amsterdam, Eindhoven, maar ook op plekken als Urk en de
Schilderswijk, rellen uit de hand liepen. Geweld tegen de politie werd hierbij niet geschuwd, en auto’s, camera’s, teststraten en zelfs een ziekenhuis moest het ontgelden. Dat SGPjongeren geweld en vernielingen in elke vorm ten stelligste
veroordeelt, staat als een paal boven water. Het is tijd om je
duidelijk uit te spreken tegen de slappe excuusjes, en vóór
democratie, rechtstaat en veiligheid!
Slappe excuusjes
Verbazingwekkend waren de slappe excuusjes voor de uit de hand gelopen anti-avondklok betogingen. Kenmerkend voor deze tijd zijn de

5

filmpjes die binnen een mum van tijd opduiken op social media, waarna
iedereen direct een eigen oordeel velt. Velen grijpen beelden aan om te
willen bewijzen dat de politie de ontstane situatie heeft uitgelokt. Zo
werd veelvuldig een filmpje gedeeld van een vrouw die hard geraakt
werd door een waterkanon van de politie in Eindhoven. Ondanks dat
deze situatie kan lijken op disproportioneel geweld, is het meest van
belang dat er geen vergunning was verleend voor de demonstratie. Alle
demonstranten hoorden er dus überhaupt niet te zijn.
Een ander veelgehoord slap excuus is dat Rutte en zijn avondklok
schuldig zijn aan de uit de hand gelopen rellen. De onvrede over de
avondklok zou zo groot zijn, dat dit een explosieve uiting van de onmacht daarover is. Ondanks dat de weerstand tegen de avondklok begrijpelijk, en volgens SGP-jongeren terecht is, biedt deze verklaring natuurlijk nooit een legitimatie voor geweld en vernielingen. Wie een ander beleid voor staat, heeft het recht om te demonstreren en moet
vooral gaan stemmen in maart, in plaats van fysiek af te reageren.

Daarnaast werden er door groepen ook vernielingen aangericht bij supermarkten en winkels. Dit heeft niets met de weerstand tegen coronamaatregelen te maken. Vernielingen van privébezit, nota bene van
ondernemers die het zwaar hebben in tijden van een lockdown, is uit
den boze. Alle mensen die dit weekend de schreef zijn overgegaan, dienen gepakt en beboet te worden.
Veiligheid
In tijden als deze blijkt maar eens te meer hoe belangrijk het is om te
investeren in veiligheid, als kerntaak van de overheid. De politie en de
mobiele eenheid (ME) zijn van onmisbaar belang om orde en rust te
bewaken, en desnoods te laten terugkeren. Echter, uit verschillende
hoeken komen gezagsdragers steeds meer onder vuur te liggen. Een
gedeelte van de anti-avondklok demonstranten ziet de politie als
‘verraders van het volk’. Maar ook vanuit repressief-linkse hoek zwelt
de kritiek aan. Het vanuit Amerika overgewaaide ‘defund the police’
vindt inmiddels weerklank bij de politieke partij BIJ1. De politie is een
‘racistisch en onderdrukkend instituut’, de ME moet om soortgelijke
redenen zelfs worden afgeschaft en defensie is een ‘moordmachine’. Dit
soort gevaarlijke retoriek is te gek voor woorden.
Het klinkt vaak in ‘corona-kritische’ hoek: word wakker! Een goede
oproep. Maar niet om in opstand te komen tegen de overheid, maar
om je juist uit te spreken vóór gezag en veiligheid. Het gehoorzamen
van de overheid, ook als die vervelende of zelfs slechte maatregelen
neemt, is geen advies, maar een moreel gebod. Slapen kan niet langer,
want een rechtsstaat blijkt steeds meer een onrustig bezit. Rechtsstaat,
orde en gezag mogen het niet stukje bij beetje verliezen van chaos en
anarchie.
Tom de Nooijer is commissielid binnenland namens SGP-jongeren.
Bron: CIP.nl
Christelijk Informatie Platform
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Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by Bro. Ralph L. James
Looking back at 2020...
Last year was a very challenging year, not in the least due to the still
ongoing pandemic caused by the COVID-19 virus. 2020 was also the
year that two of our trusted church members as well as relatives of
some our members left us and went on to be with the Lord. The pandemic shook societies worldwide at their core, drastically changing the
way of life as we all have known. We as a community were also not
spared from the far-reaching implications of this pandemic.

keep our doors open. Over the past months as a Church, together
with amongst others the Diacony of the UPC, we were able to reach
out to a number of members and fellow citizens in our community
whose lives and livelihood were seriously affected by the pandemic.
This support brought much needed and highly appreciated relief in
many homes. During the height of the pandemic as a Church together
with the Diacony we delivered food parcels to some of those who
were in dire need of this type of assistance.

Our economy took a deep nose dive leaving many unemployed, our
social cultural life was deeply affected and the term shelter-in-place
gave new meaning to the importance of family relationship. Some of us
experienced other personal challenges which impacted our lives even
more. Church Services were also affected by the pandemic, requiring
new and creative approaches. Even though as a Church we were not
able to meet and fellowship with each other as before due to the pandemic, we were still able to keep our Church doors open and via live
streaming reach out to our members and friends who were not able
to physically be present in our Services. In spite of all of this we all felt
interconnected and One in the Spirit. We give thanks to our Almighty
God Who stood by us as we tried to continue pursuing the Mission
which He has entrusted upon us. He always showed up when we
needed Him most. I would like to thank our Interim Pastor sis.
Yvonne Isidora Gumbs for her very consistent and most inspiring Spiritual leadership over the past, now going to, two years.

As a Church we also helped some families in need with kitchen appliances. We closed off 2020 with a number of beautiful events. The first
activity which took place on Saturday December 5th was a fundraising
event in the form of a walk/drive through take-out breakfast. The ticket sale exceeded our expectations and contributed significantly towards covering some of the costs which we incurred over the past
year.

I am sure that none of us can imagine Ebenezer Church without her
presence at the Spiritual Helm as she continues to motivate us to keep
on keeping on, all for the glory of God. I would also like to thank my
fellow Board members for their steady commitment and remarkable
team Spirit. It is an honor to be able to work with such a dedicated
team. They embody the terms commitment, selflessness and sacrifice.
The Board is most grateful for all those who next to the Board, in one
way or the other contributed in a most significant way to the functioning of our Church, enabling us to continue to pursue our God given
Mission, in spite of the COVID-19 pandemic. Without your help and
commitment, it would not have been possible to keep our Church
doors open. We look forward to your continued support in the New
Year and we pray God’s Blessings, guidance and protection over you
and your love ones in this New Year and beyond.
Thanks also goes out to our members who regularly attended our
Services in the past year. Your presence was a great source of inspiration which encouraged us and kept on reminding us of the need to

Op zaterdag 5 december (Sinterklaas!) had de Ebenezer een fundraising, voor zover mogelijk een drive tru! Wat een verrassingen en lekkernijen zaten er in de doos. Lekker! Het was niet één ontbijt, maar ontbijtjes voor wel een week. Lieve mensen, een applaus! Compliment! De
moeite waard! Volgend jaar met Sinterklaas weer??
Jet Baank.
Our traditional Candlelight Service which took place on Sunday evening December 20th was very well organized and filled the Church to
the allowed capacity under the prevailing COVIDS-19 seating restrictions. Early in the morning of Christmas day, December 25th, a
relatively large number of members and visitors turned out to jointly
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commemorate the birth of our Lord & Savior Jesus Christ in our
Church. Following the Service, the congregation was treated with on
very delicious take-out breakfast.
Other activities which took place in the month of December was the
sharing of Christmas parcels amongst our senior members. This activity was funded by the Kerkvoogdij of the VPG (Church Guardianship of
the UPC). And last but not least, some of our youth leaders took the
wonderful initiative to give Christmas parcels to some 32 of our kids.
This as to show them that although we have not met with them for the
last nine months of 2020, they are still very much in our hearts and
minds. The last activity which took place last year in our Church in
2020 was the New Years’ Eve (Old Year’s Night) Service. Just like on
December 31st 2019, this Service was led by both Rev. Jacob Kikkert
and our Local Preacher, bro. D’arcy Lopes. All in all, the COPVID-19
pandemic did not deter us as a Church to organize aforementioned
events. In short: 2020 showed beyond a shadow of a doubt that God
Who loves us with Agape Love will ALWAYs be WITH us and that HE
will also ALWAYS provide for all that we may need to serve Him and
to carry out His Mission. So, let us then boldly step into 2021, walking
by Faith and not by sight, knowing that all the less pleasant things
which we have experienced in 2020 too will pass and our Lord awaits
us in the New Year.

Looking ahead 2021…
As we have ushered in the New Year, we can be most certain, as it is
written, the God that we serve WILL remain with and within us and
that He WILL see us through whatever challenges which me lie ahead.
Why? Because our God is the same yesterday, today and tomorrow.
He is bigger than any obstacle that we may face during the coming year
and beyond. As a matter of fact, He is already in the future dealing and
resolving on our behalf all the challenges which lie ahead of us. The
God that we serve is indeed Omnipotent and Omnipresent.
Speaking of the future, in order to ensure a proper functioning of our
Church a number of decisions have been taken by the Board with regard to its new composition and also regarding its future representation in the various UPC organs. More information will be issued at a
later date.
As a Church we firmly believe that we should set out a planning framework as a basis as to guide our activities during the coming year and
make the necessary adjustments when such is called for. A Tentative
Program in connection with the organizing of various Church activities
during the coming six months was recently completed. The Theme of
the Ebenezer Church for this year is: “Ebenezer: Inspiring God’s People to
Worship in Spirit and Truth.” The Motto of our Church for 2021 is
“Unity in One Lord, One Faith & One Baptism”. The draft program was
discussed in a Board meeting which took place on Saturday, January
16th. On Saturday January 23rd the Board of the Church met with representatives of the various Auxiliaries during a retreat on Saturday to
discuss and approve the draft program. The idea was basically to look
at and decide on which activities will be restarted in the coming
months and under which conditions, taking into account the prevailing
health and safety guidelines issued by our government. During a Congregational meeting which will take place after the Church Service on
Sunday, February 14th, the Program covering the period January to June
2021 will be presented and discussed with the congregation. In view of
the ongoing COVID-19 pandemic it is clear that we will have to be
flexible when implementing the program.
In order to keep our Church doors open and also to enable us to continue carrying out God’s work as a Church (including helping persons
seriously impacted by the ongoing pandemic) we urgently need your
constant prayers and your gifts. For payment of your usual contribu-
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tions and/or donations to the Church, you may bring these with your
Contribution Card to Church and leave these behind with our treasurer. You can then collect your card on the next Sunday. Please note
that you can also deposit your payments on the Ebenezer Church at
the MCB Account nr. 330028508.
I would like to use this opportunity to wish you and your love ones a
2021 filled with love, good health, joy, happiness and wellbeing. May
you continue to experience the presence of the Lord in your lives and
may His Love, Grace and Mercy protect you and take you and yours
safely through this New Year. Brothers in Christ, take good care of
yourself and your love ones. Be safe and Be Blessed
****
First Holy Communion of the New Year & Renewal of our
Covenant with God, Sunday, 3rd 2021
The first Praise & Worship Service of the New Year can be characterized as has being very special. During this Service the Sacraments of
Holy Communion were also administered. In keeping with a longlasting tradition, as a congregation under the Spiritual guidance of our
Interim Pastor, sister Yvonne Isidora-Gumbs, we also renewed our
Covenant with God. This was experienced as a special moment as it
reminded us all that as we were going through very trying times in the
past year, God kept His side of the Covenant we had with him.
There are two Covenants: An Old Covenant and a New Covenant.
The Old Covenant was established between God and the people of
Israel after God freed them from slavery in Egypt. Moses, who led the
people out, served as the mediator of this contract, which was made at
Mount Sinai. The system of animal sacrifice lasted hundreds of years,
but even so, it was only temporary. Out of love, God the Father sent
Continue on page 11

Margarita Elisah Hodge

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.

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
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Wijknieuws Fortkerk
ds. Jacob Kikkert
Nog even terugblikken?
Opnamen van de kerkdiensten vanuit de Fortkerk worden beschikbaar
gesteld op zowel de WhatsApp groep ‘Fortkerk bij u thuis ,’als op de
Facebook pagina van de Fortkerk: https://www.facebook.com/VPGFortkerk-Curaçao/
Bijeenkomsten
De bijeenkomsten van de kring Tamarijn is is zoals gebruikelijk op de
eerste dinsdag van de maand, aanvang 10 uur. Voor de bijeenkomst
voor jongeren; Bijbel, Pizza’s en Cola wordt iedere keer gekeken naar
een geschikt moment. We beginnen 18.00 uur met een pizza en vervolgens is er een programma rondom Bijbelse thema’s en discussie. Ben je
tussen de 14 en 26 jaar en geïnteresseerd om mee te doen, neem dan
even contact op met ‘domi' Jacob 687 0262. De leeskring Marcus evangelie is eens per 14 dagen op donderdagmorgen in de Tamarijn. Ieder
bijeenkomst staat op zichzelf, dus wees welkom. Voor de duidelijkheid,
de bijeenkomsten zijn ‘coronaproof' door maatregelen als afstand houden, sanitizing van handen, mondkapjes etc., Zo zorgen we voor elkaars veiligheid.
Wijkerkenraad
Binnenkort zullen een aantal ouderlingen reglementair aftreden. Daarmee zou de wijkkerkenraad nog maar uit de helft van het aantal benodigde ambtsdragers bestaan. We zijn dus opnieuw op zoek naar nieuwe ambtsdragers, diakenen en ouderlingen! Het is van belang om deze
vacatures in de kerkenraad op te vullen. Een volledig bestuur heeft
meer daadkracht en kan beter inspelen op de behoeften van onze gemeente. Je krijgt er zelf veel voor terug. Het is ook een mooie ervaring, als je ontdekt dat je in vele momenten gedragen wordt door Gods
geest. Dat willen we u graag meegeven. Wat zou u kunnen bijdragen
aan onze gemeente?
Pastoraat
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.
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 een ziekenhuisopname 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.

Vriendelijk, doch dringend verzoek
Om de ledenlijst van onze gemeente actueel te houden vragen we aan
alle leden van de gemeente om
WIJZIGINGEN IN ADRES, TELEFOONNUMMER
en/of E-MAIL
door te geven aan het kerkelijk bureau. Dit zou ons enorm helpen.
Tel: 4611139. (op werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur)
Email: info@vpg-curacao.com

In memoriam:
Joyce Eileen Douglas
Op dinsdag 26 januari waren kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden bijeen in 'El Tributo' in Bottelier, om afscheid te nemen en in dankbaarheid het leven te vieren van Joyce Eileen Douglas. Zij mocht 71
jaar worden.
Het alledaagse leven weeft mensen met ontelbare onzichtbare draadjes
aan elkaar, en als zij van ons zijn heengegaan moeten die allemaal weer
losgemaakt worden. Dat is de pijn die we voelen in het zachte licht van
het afscheid, de lege plaats die onze dierbaren achterlaten en het verdriet daarover achter onze betraande ogen.“Waarom is deze pijn zo
heftig?”, vroeg kleindochter Jasmin zichzelf af. Om vervolgens zelf ook
het antwoord te kunnen geven. “Omdat ik zoveel van haar hield.”
We lazen ten afscheid de hoopvolle en troostrijke woorden uit dat
laatste boek in onze bijbel: ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.) ’Op
21.4) Ook de onzichtbare tranen, die iemand in het verborgene huilt.
Misschien, omdat men in de hemel weet, dat tranen geen teken van
zwakte zijn, maar van heling en hoop dat de werkelijkheid die wij kennen eens wordt omgezet in een werkelijkheid zonder pijn en verdriet.
We stonden stil bij haar bijzondere leven en de grote passie voor muziek die van kinds af aan als een rode draad door haar leven loopt. Geboren in 1949 hier op Curaçao groeide Joyce en haar tweelingzus Linda op in een groot gezin van negen kinderen.
Aandacht delen met broers en zussen maakt dat je leert voor jezelf op
te komen. Het tekende haar karakter. Ze was assertief en opiniona-
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ted, een echte ‘Douglas’, zeiden haar kinderen over hun moeder. Maar
ze was ook heel sociaal en behulpzaam, soms zó dat ze teveel rekening
hield met de wensen van de ander, en weinig luisterde naar eigen gevoelens, en wat zijzelf nodig had. Wanneer mensen het haar moeilijk
maakten, bazig deden of haar inzet niet naar waarde schatten, dat vond
ze dan lastig. Ze was de spil in de familie en haar gastvrije huis leek
soms een zoete inval. Een plek waar mensen genoten van haar aanwezigheid, of om hulp vroegen. Van huis uit had ze meegekregen dat educatie belangrijk was, iets dat ze heeft doorgegeven aan haar eigen kinderen, Belinda en Andy. Zijzelf studeerde uiteindelijk accountancy, en
begon haar eigen bedrijf en werkte hard en veel, eigenlijk tot op het
laatst, toen ze al zo ziek was.
Maar haar werkelijke passie was muziek. Samen met haar tweelingzus
Linda. Er werd verteld dat ze eerder kon zingen dan praten. Het eerste
optreden van haar en haar zus was op 7-jarige leeftijd in een live radiozangwedstrijd. De familie verhuisde in 1964 voor korte tijd naar Suriname waar Joyce en haar zus al snel de "Singing Twins" werden genoemd.
Veel van hun repertoire was in het Engels. Maar eenmaal weer terug
bleek hun liefde voor muziek in het Papiaments. Onder andere Rudy
Plaate inspireerde hen. Er waren concerten in Suriname. Maar het
meeste traden ze op bij sociale evenementen, bij de televisie, in Arco
Cavent en verzorgingshuis Golden Oldies en soms ook bij begrafenissen. Joyce genoot van de aandacht en de, in zekere zin ‘diva- status’, als
zangeres.
Maar daarnaast was ze ook gewoon de oma die zo ontzettend veel
hield van haar kleindochters, die voor sinterklaas kon spelen als geen
ander: onherkenbaar, compleet met mannenstem, baard en herenschoenen. En ook als volwassene ontsnapte je niet aan de strenge blik
van deze Sint.
Ze was ook toonbeeld van veerkracht die zij in haar soms turbulent
leven heeft laten zien. Want zoals in ieder mensenleven is er ook de
gebrokenheid, dingen die niet gelukt zijn. Waarbij je jezelf moet herpakken. Waar je verdriet om hebt. Verdriet was er onder meer met
overlijden, nu 11 jaar geleden, van haar echtgenoot Robby met wie zij
13 jaar samen was. De vrolijkheid daarna is altijd een vrolijkheid met
een klein zwart randje gebleven.
Een aantal maanden geleden openbaarde zich dat ze ziek was, en niet
meer beter zou kunnen worden. Met een verrassende moed en doortastendheid wilde ze blijven vechten. Het mocht niet zo zijn. Op 20
januari is zij op engelenvleugels van ons heen gegleden in de handen van
de Allerhoogste God, die barmhartig is en de zijnen kent. Zij is nu verenigd met haar Robby. Mag de dankbare herinnering overheersen om
wie zij was, de gaven van haar hart en hoofd, en haar onvergetelijke
aanwezigheid onder ons. Dat dat tot troost zal zijn voor haar allerliefste dierbaren die zonder haar vanzelfsprekende aanwezigheid verder
gaan.

In memoriam:
Rie Brobbel
In memoriam Maria (Rie) Brobbel-Keij.
Op 15 december is van ons heengegaan onze zuster in geloof, Rie
Brobbel. 89 jaar werd ze. Haar overlijden was niet onverwacht voor
haar naasten. Aan het begin van de zomer bleek dat zij niet meer beter
zou worden. Ongeloof en verdriet streden eerst om voorrang. Maar in
de afgelopen maanden leefde zij bewust naar het moment toe dat haar
Heer en Heiland haar thuis zou halen, om, zoals zij het zelf zei, herenigd te worden met haar man Adrie. Het was goed zo. Ze had er
vrede mee. Met dankbaarheid keek ze terug op alles wat er in haar
lange leven was geweest, het goede, maar ook de moeite en zorg. Tot
op het laatst was Rie bijzonder geroerd door wat haar in de voorbije

9

maanden ten deel viel aan lieve berichtjes, bezoekjes, en telefoontjes.
'Waaraan had ze dat te danken?’, vroeg ze zich af. Dat gold ook de verzorging en mensen om haar heen die ieder een eigen rol vervulden en
haar nabij waren. Blij was ze ook met kinderen en kleinkinderen en
familie die haar bezochten, overkwamen vanuit Nederland, of die bijna
dagelijks bij haar langs kwamen. Vol verwachting voor het onbekende
heeft zij het leven losgelaten, thuis,, in haar eigen omgeving, zoals zij
gewild had en omringd door haar dierbaren. Een woord, een blik, alles
was gezegd en alles was gedaan. In de beslotenheid van de familiekring
heeft vervolgens de uitvaart plaatsgehad.
"Geloof hoop en liefde, deze drie, maar de meeste is de liefde.” Dit
waren de woorden van afscheid op de overlijdensaankondiging. Voor
velen die haar gekend hebben, herkenbaar. Uit geloof hoop en liefde
heeft zij geleefd. We herinneren haar zachtaardig en liefdevol karakter,
vriendelijk en gevoelig. Als iemand die het goede wilde blijven zien in
mensen. Zoals in ieder mensenleven is er ook verdriet geweest; van
een scheiding, was er gebrokenheid, moeite en teleurstelling. Maar wat
overheerste was haar diepe vertrouwen dat wat er ook gebeurt, we
nooit uit Gods hand zullen vallen.
Maria Wilhelmina Keij - zoals zij voluit heette, is geboren op 25 april
1931 in Den Haag in een gezin van drie dochters. Nog maar negen jaar
oud was ze, toen haar moeder overleed. Dat was aan het begin van de
2e wereldoorlog. Vader hertrouwde anderhalf jaar later, en er werd
nog een broertje geboren. In de oorlogsjaren was er schaarste aan alles, het gemis van haar moeder en zoals zovelen in het westen van Nederland, ondervoeding. Gebeurtenissen die je je leven bijblijven. Haar
kinderen werd later met de paplepel ingegoten dat voedselverspilling
‘uit den boze ’was.
Een nieuw bestaan volgde toen het hele gezin in 1948 verhuisde naar
Curaçao. Ze vond daar werk en voldoening in de wijkverpleging. Haar
eerste huwelijk liep na 17 jaar uit op een scheiding. Een moeilijke tijd
volgde. Maar in 1970 volgde nieuw geluk. Ze trouwde met Adrie. Zij en
Adrie werden een vertrouwde verschijning op zondagmorgen in de
Fortkerk. Haar verdriet was groot toen Adrie in 2019 overleed. 'De
leegte na bijna vijftig jaar samen is niet voor te stellen. Maar ik leer om
dankbaar te zijn om wat geweest is', zei ze.
En sinds deze zomer kwamen we veel met elkaar te spreken. Dat wil
zeggen: Rie was meestal diegene die vertelde: over het leven op Curaçao, haar jeugd in Den Haag, over geloof en vertrouwen op Gods liefde
en nabijheid, over het gemis van Adrie, over familie en dankbaarheid.
En vooral over haar grote gezin, en dan met een twinkeling in haar
ogen als er een mooi verhaal van binnen naar buiten moest als ze vertelde over haar kinderen of kleinkinderen. Hoe trots ze was, en hoe
bijzonder ze het vond om moeder te zijn voor al 'haar' kinderen. En
natuurlijk oma Brobbel voor haar kleinkinderen die bij haar altijd een
gezellig thuis vonden, en vooral tijd voor spelletjes. Uit alles bleek dat
haar gezin voor haar een bron van vreugde was, en soms — want zo
gaat dat ook — reden tot zorg. Maar ze had ook het vermogen om
het over te geven aan Hem die alles in zijn hand houdt. Ook datgene
wat voor haar zo wezenlijk was; haar geloof en godsvertrouwen en dat
ze zo van harte ook al haar kinderen gunde— en er op hoopte —,
maar onder ogen kon zien en de ruimte in haar hart kon vinden om er
vrede mee te hebben dat het voor de één wel, en voor de ander soms
anders gaat. ‘ Zo zijn klaarblijkelijk Gods wegen', vond ze. En daar moet
je het mee doen.
Wij bespraken de laatste dingen, over het afscheid, over wat betekenis
heeft en heeft gehad. 'Vertel maar iets over mijn geloof', vertelde ze tot
slot. Ze noemde het gedeelte uit 1 Petrus 3:8-12. Het had haar aangesproken toen het een keer gelezen werd in een dienst. Het ging over
Vervolg op pagina 11
Online diensten:
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente
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Wijknieuws Emmakerk
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
De dappere bloem.
Naast ons huis waar we woonden in Nederland stond een houten
schuurtje. Dit gebruikten we vooral als opslagplaats voor tuingereedschap. Wanneer een groeiseizoen was afgelopen, haalden we soms bollen uit de grond om ze dan in het schuurtje te laten drogen. Een keer in
de maand februari vonden we daar een Amaryllisbol in het donker onder wat gereedschap. Hij was al helemaal uitgelopen en bijna aan het
bloeien.
Hij lag dus de hele winter en een stukje van het voorjaar in een donker
hoekje, vergeten en verwaarloosd. Toch ging hij bloeien. Ten spijt van
zijn omstandigheden en ten spijt van het feit dat niemand hem waarschijnlijk zou zien, deed hij waar hij voor gemaakt was. Daar waar hij
was, ging hij bloeien.
Is dat niet een prachtig voorbeeld voor ons allemaal? Soms liggen wij
een tijdlang in het donker, eenzaam en verwaarloosd. Niemand die om
ons geeft, niemand bij wie we ons verhaal kwijt kunnen. Misschien zit je
in een baan waar je helemaal niet gelukkig van wordt. Misschien ontvang
je geen erkenning van mensen. Misschien ziet niemand jou zitten. Of je
voelt je gepasseerd. Misschien vraag je je af of het ooit weer licht zal
zijn. Misschien is het donker om je heen vanwege een ziekte of ouderdom of eenzaamheid of depressie. Of je hebt vragen en twijfels, en veel
frustratie over de corona maatregelen. Wat de reden ook mag zijn, er
komen in dit leven altijd wel donkere tijden over ons heen.
Laten we dan een voorbeeld nemen aan deze Amaryllis. Hij gaf het niet
op maar bloeide waar hij was. Toen we hem vonden, namen hem in
huis waar hij de allermooiste roze bloemen droeg. Dat liet me denken
aan de woorden van 1 Petrus1:4-5 “Er wacht u, die door Gods kracht
wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke,
ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die
aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 6 Verheug u
hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei
beproevingen verduren.”
Laten we de donkere tijden dragen in de hoop dat wij, net als die Amaryllis, op de goede tijd door God gered zullen worden en dan een eeuwige erfenis zullen ontvangen. Laten we er intussen een prachtig jaar
van maken.
Het is het jaar 2021. Al een maand lang. In het Latijn is er meestal een
afkorting na het noemen van het jaartal – AD. AD wordt vertaald met
“na Christus”. In tegenstelling met vC, voor Christus. Mooi dat we op
deze manier kunnen onthouden dat Christus de spilpunt is van de geschiedenis van de wereld. Maar AD betekent niet letterlijk, na Christus.
Het staat voor Anno Domini, jaar van de Heer. Dat vind ik altijd bijzonder. Jaar van de Heer. Als iemand het heeft over jouw dag, dan bedoelen ze daarmee dat op deze dag jij heel centraal staat en je in het zonnetje wordt gezet. Zoals op je huwelijksdag of verjaardag. In de Bijbel
wordt vaak gesproken over de dag van de Heer. Dan wordt vaak ver-

wezen naar de eerste of tweede komst van Jezus Christus als Koning
van de wereld. In een andere zin verwijst het naar elke dag van ons leven. Elke dag is de dag van de Heer. En elk jaar is het jaar van de Heer.
Dat betekent dat wij als gelovigen de mooie taak hebben dit feit ook
waar te maken. Dat 2021 echt het jaar van de Heer zal zijn. Een jaar
waarin het (opnieuw) gaat om God. Om het feit dat Hij centraal staat,
dat we luisteren naar Hem, dat we Hem in het zonnetje zetten en niet
onszelf. Dit geldt ook en in bijzonder voor de kerk. In de kerk gaat het
niet om de meningen of behoeften van mensen, maar om het Woord
van God. Laten we Hem in alles gehoorzamen. Dan wordt het ook
voor de VPG een jaar van de Heer. En dan gaan we bloeien en groeien
in een donkere wereld.
Als wijkgemeente van de VPG in en rondom Emmastad hebben we ook
in de afgelopen maanden gedaan wat we konden, met alle maatregelen
van Corona. We feliciteren mensen die de afgelopen tijd getrouwd zijn,
of een jubileum hebben gevierd. En we blijven bidden voor mensen die
iemand hebben moeten begraven of ziek zijn geworden. Ook zijn er
mensen met zorgen over familieleden of vrienden. Of over onze eigen
toekomst. Een hele aantal mensen zijn ook teruggegaan naar Nederland. Er blijft altijd veel in beweging. (Voor de doeleinden van privacy
noem ik geen namen.) Laten we bij elkaar betrokken blijven!
We hebben weer een paasproject, namelijk “Feest van het koninkrijk”.
Naast de diensten van de zondagen gaan we ook wekelijks in de kerk
op woensdag avonden hieraan aandacht geven. Iedereen is natuurlijk
welkom hieraan mee te doen. We gaan samen op naar Pasen!
Mag Gods zegen op ons alle blijven rusten.
JD van `t Zand

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.
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6. In the old, Moses and prophets were mediators while in the
new covenant, Jesus Christ is the mediator
7. The old covenant is a covenant of letter while the new covenant is a covenant of spirit
8. The old covenant needed offering for sin while in the new
covenant, Jesus is the perfect sin offering
9. The old covenant was written with ink while the new covenant is written with the spirit of God (2 Cor 3:3)
10. The old covenant is for Israelites only (Det 4: 7-8) while the
new covenant is for all men (Luke 22:20)
Having renewed our Covenant with God we have therefore committed
ourselves to re-dedicate our lives in the coming year and beyond to continue serving our Lord as we answer to His calling to further His Mission, serving in His Vineyard right here on our beautiful island of Curaçao. All glory to the Author of the New Covenant, Jesus Christ. God
Bless.
Praise & Services were also conducted in the Ebenezer Church on January 10th, 17th and 23rd. The Service on Sunday 23rd was led by the
Ebenezer Men’s Fellowship. The Message brought by bro. Locksley Brodie was titled “The Jericho Road”. All Services held in the Church continued to be Live Streamed.
****
De Muurschildering van onze Jeanette Kroes op de muur van het Sportcentrum van Suffisant. Er komt nog een stuk van haar
erbij, want Jeanette en haar piano, dat is 1+1=1.

Hoera voor Jeanette! Dik verdiend!
Only Blessings!
Jet Baank.

Vervolg “In Memoriam: Rie Brobbel”
goed leven naar Gods bedoeling. Maar bovenal over gezegend-zijn. Er
zitten heel veel kanten aan vond ze; voorspoed, gezondheid, vrede, verlossing en vergeving, een goede relatie met anderen, en een goede verhouding tot God. Want het gaat niet alleen om jezelf, maar om jezelf in
relatie tot de ander en tot God. 'Als je iemand zegent,' zei ze, 'dan
wens je dat het hem of haar góed gaat in alle opzichten’. En tot zegen,
dat ben je als je rijkdom deelt, als je er bent voor een ander, als je luistert naar iemands verhaal. Op al deze manieren mogen we iets van
Gods goedheid laten zien.
Diezelfde goedheid van God ontfermt zich nu over haar, nu haar aardse
bestaan is opgenomen in Hem die alles in alles is. Vanuit de hemel zal
ze ons met haar vriendelijkheid blijvend omringen. Moge haar gedachtenis tot troost zijn voor haar dierbaren. Haar ziel rust in vrede.
ds. Jacob H Kikkert
Ebenezer news, continued from page 7
his only Son, Jesus Christ, into the world. This New Covenant would
resolve the problem of sin once and for all. Here are some of the differences between the Old Covenant and the New Covenant
1. The old covenant came by Moses while the new covenant
came by Jesus Christ (John 1:17)
2. The old covenant was ended by Jesus Christ (Roman 10:4)
while the new covenant was established by Jesus Christ
(Heb 8:6)
3. The old covenant was abolished while the new covenant is
in force (Eph: 2:15)
4. In the old covenant, living is by works while in the new
covenant living is by faith (Gal. 3:10-11)
5. In the old, the law was written in stone tablets while in the
new covenant, the law is written in people hearts (Jeremiah
31:33)

An Intercessory Prayer to Keep God First This New Year
Dear God, thank you that you make all things new. Thank you for all that
you've allowed into our lives this past year, the good along with the hard
things. All of this has reminded us how much we need you and how
much we rely on your presence filling us every single day. We pray for
your Spirit to lead us each step of this New Year. Dear Lord, we pray
for our pastor sis. Yvonne Isidora-Gumbs. Bestow Your Infinite Blessings
upon her during the coming year and beyond as she continues to bring
the Message to your people. We ask that you will guide her and keep
her and her love ones safe in Thy bosom.
As your people oh God, we ask for your wisdom, for your strength and
power to be constantly present within us. We pray you would make us
strong and courageous for the road ahead. Give us the ability to do beyond that which we feel that we are able to do. Let your gifts flow freely
through us, so that you would be honored by our lives, and others
would be drawn to you. We pray for your protection over our families
and friends. We pray that you would give us discernment and insight, to
understand your will, to hear your voice, and to know your ways. We
ask that you would keep our footsteps firm, on solid ground, helping us
to be consistent in carrying the work that Thou has entrusted upon us
and that we may always remain faithful to You. Give us supernatural endurance to stay the course, not swerving to the right or to the left, or
being too easily distracted by other things that would seek to call us
away from a close walk with you.
Forgive us for letting fear and worry at times control our minds, especially in light of the still ongoing pandemic and the way it has impacted
our community and also affected our personal lives. Help us to keep focused on what is pure and right and give us the power to be obedient to
your Word. Remind us that we are safe with you and that your purposes
and plans for our Church and also for our own personal lives will never
fail. We ask that you would provide for our needs, we ask for your grace
and favor. We pray for your blessings to cover us; we pray that you
would help us to prosper.
Help us to always be generous and kind, help us to look to the needs of
others and not to be consumed by only our own. May the fruits of your
spirit be evident in our lives - your love, joy, peace, patience, kindness,
goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. May Your light shine
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through this your Church, over the leaders of this Church and over all
the members of this congregation. May we make a difference in this
community, especially in these uncertain times we are living in and may
we do this all for your glory and honor. May we as a Church consistently reflect your peace and hope to a community that so desperately
needs your presence and healing. To you be all glory and honor, in this
New Year, and forever. This all we ask in the name of Thy One and
Only Son, Jesus Christ, our Blessed Lord and Savior. Amen.

Photographic overview of activities in
Ebenezer Church
Sis. Ai-ling De Riggs doing a reading during The Praise & Worship Service

Sis. Sheena Valks bringing the Message during The Christmas Candlelight Service on December 20th 2020
Retreat of Board and representatives of Auxiliaries on Saturday, January 23rd 2021

Br. Locksley Brodie bringing the Message during Service led by the
Ebenezer Men’s Fellowship on Sunday, January 24th 2021

Bro. Daronell James singing during The Christmas Morning Service on
December 25th 2020

Elder of Service bro. Adriaan Fernandes during The New Year’s Eve
Service on December 31st 2020

Sis. Balborda after having received her Birthday’s Blessings during
Service led by the
Ebenezer Men’s Fellowship on Sunday,
January 24th 2021
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Natuurlijke Gemeente
Ontwikkeling
br. Hanco de Lijster
Dit artikel bevat de inhoud van een paper dat ds. Jan Douwe van ‘t
Zand en ik hebben opgesteld. Met ds. Wouter Smit, indertijd Jeugdpredikant van de VPG, heb ik er toen ook over gesproken. Hij heeft het
mij verteld hoe de Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling ontstaan is.
Ook toen was ik er enthousiast over, maar mijn enthousiasme vond
niet veel steun binnen de VPG indertijd. In het eerste gesprek dat ik
met ds. Jan Douwe had, ging het grootste deel van ons gesprek over
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling. Wij geloven dat het in de periode
van Corona en COVID-19 een uitstekende gelegenheid is om dit met
de leden van de VPG te delen. Een belangrijk onderdeel van Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling is zelfevaluatie. Dit is de reden waarom we
bij elk kwaliteitskenmerk een aantal vragen hebben opgenomen in ons
paper. Ons paper in opgesteld met als eerste doelgroepen de wijkkerkenraden van de VPG, omdat zonder steun van de wijkkerkenraden de
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling moeizaam zal verlopen.
Het ontstaan van Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling
Uit onderzoek onder meer dan 150,000 gemeenten uit alle culturen en
denominaties bleek dat een groeiende en gezonde gemeente de volgende acht kwaliteitskenmerken heeft:
 Toerustend leiderschap
 Gavengerichte bedieningen
 Hartstochtelijk geloofsleven
 Doelmatige structuren
 Inspirerende samenkomsten
 Groeizame gemeentekringen
 Behoeften gerichte evangelisatie
 Liefdevolle relaties
Toerustend leiderschap
Bijbel
Efeziërs 4 vers 11-12. En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en
profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12om de heiligen
toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van
Christus opgebouwd
1 Petrus 5:3. 2Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid
hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God
dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze
toewijding. 3Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is
toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.
Theorie
Leiders van groeiende gemeenten zijn toerusters, coaches. Ze proberen nooit hun eigen koninkrijkje te bouwen. Ze zoeken geen macht of
status. In tegendeel. Eén van de belangrijkste bedieningen van een leider bestaat hierin dat ze andere christenen (heiligen, Efeziërs 4) toerusten en helpen om zelf hun eigen bediening op zich te nemen, die past
binnen Gods plan. In Gods plan passen geen supersterren. Zulke mensen zullen altijd een rem op de gemeente opbouw zijn. Geestelijke leiders zijn nederig, dienstbaar, vol van de Heilige Geest en coachend.
God heeft niemand als een schaap met vijf poten geschapen. En als iemand die rol speelt (of moet spelen, omdat de gemeente dat van hem
of haar verwacht), is dat een onmiskenbaar teken dat er iets niet klopt.
Praktijk
Wij als kerkenraad zijn de dienende coaches van de gemeente. Wij mogen elkaar en anderen helpen en trainen en motiveren om onze eigen
bediening te ontwikkelen. Concreet door mensen te vragen dingen op
te pakken en echt te delegeren (verantwoordelijkheid en gezag geven
aan iemand).
- Wat voor cijfer uit 10 zou je ons als gemeente en kerkenraad
geven voor deze eigenschap? Toerustend leiderschap?

-

Welke nieuwe leiders kunnen we identificeren en toerusten in
de gemeente?
Hoe kunnen we elkaar en de gemeenteleden toerusten voor
ons dienstbetoon?

Gavengerichte bedieningen
Bijbel
1 Petrus 4: 10Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft,
gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
Theorie
Gods heeft eenieder van zijn kinderen gaven gegeven. Gods bedoeling
is dat we de gaven gebruiken. Velen weten niet welke gaven zij hebben.
Anderen hebben geleerd dat het niet op prijs wordt gesteld wanneer
ze hun gaven aanwenden. Ze worden niet gevraagd voor taken. Nog
anderen hebben geleerd dat ze geen fouten mogen maken, en durven
hun gaven niet te gebruiken. Nog anderen hebben gezien dat de sfeer
in de gemeente slecht is, en zien het niet zitten in zo een sfeer te werken. Eén van de belangrijkste bedieningen van de gemeenteleiding is de
gemeenteleden helpen de gaven te ontdekken die God hun gegeven
heeft en een bediening te vinden die bij deze gaven past. We mogen
niemand werkloos laten.
Praktijk
We moeten als leiders de randvoorwaarden creëren waardoor mensen
hun gaven komen aanbieden, en durven te gebruiken. We moeten de
gemeente kennen zodat we weten welke bediening aan personen te
koppelen.
- Welk cijfer zou je ons als gemeente en kerkenraad geven voor
deze eigenschap?
- Hoe kunnen we de cultuur van de gemeente hierin veranderen?
Hartstochtelijk geloofsleven
Bijbel
Mattheus 22: 37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel
uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Theorie
De mate van hartstocht in het geloof onderscheidt groeiende van nietgroeiende gemeenten. Hartstocht heeft te maken met passie, overgave.
Je kunt niet genoeg van God krijgen. Je wilt altijd meer van Hem, en
dichter bij Hem zijn. Met je verstand, wil, gevoel en daadkracht. Dat is
je allesoverheersende passie en doel. Wanneer een gemeente hierdoor
gekenmerkt wordt, groeit het. Het trekt aan. Jongeren worden graag
deel van zo een gemeente als ze zien dat de volwassenen en ouderen
zo in het leven staan.
Praktijk
De beste manier om aan de hartstocht van een gemeente te bouwen, is
niet door de structuren te veranderen, activiteiten te organiseren of
bezoekjes af te leggen. Het is door de hartstocht met elkaar te delen.
Denk aan getuigenissen, geestelijk verdiepende kringen, discipelschap
cursussen en projecten in de 40 dagen tijd, enzovoorts.
- Welk cijfer zou je ons als gemeente en kerkenraad geven voor
deze eigenschap?
- Welke concrete stappen kunnen we zetten om aan de hartstocht te bouwen?
Doelmatige structuren
Bijbel
1 Petrus 5: 2Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid
hebt, houd goed toezicht.
Theorie
Het woord toezicht in 1 Petrus 5 betekent goed en doeltreffend bestuur. Dit betekent dat de structuren die er niet toe doen, weggegooid
moeten worden. Een groot vijand van goed bestuur is traditionalisme.
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Traditionalisme is het vasthouden aan vormen en gewoonten, die misschien niet meer werken, maar waar we aan gewend zijn. En een enorme angst voor vernieuwing, voor het openstaan voor bedieningen die
gemeentegroei bevorderen. Een andere vijand van goed bestuur is status. Wanneer mensen stug vasthouden aan bepaalde posities omdat
deze posities of rollen aan hen status en identiteit verlenen. Regelmatige wisseling van leiderschap is dus essentieel voor blijvende gemeentegroei. Ook is goed financieel, administratief en bestuursmatig beheer
van groot belang.
Praktijk
We moeten dapper genoeg zijn om al onze structuren goed onder de
loep te nemen. Eerst als wijkkerkenraad, en dan op een later tijdstip als
VPG. Dienen de structuren nog hun doel? Wat zouden we kunnen aanpassen?
- Welk cijfer zou je ons als gemeente en kerkenraad geven voor
deze eigenschap?
- Noem eens één structuur die niet doeltreffend is, volgens jou.
- Wat is volgens jou de beste manier om ons beheer op orde te
krijgen?
Inspirerende samenkomsten
Bijbel
1 Korintiërs 14: 25Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden:
‘Werkelijk, God is in uw midden.’
Theorie
Het doel van de samenkomsten in de gemeente is om mensen in de
nabijheid van God te brengen, zodat zij Zijn glorie kunnen zien. Dan
zeggen mensen daarvan, werkelijk, God is in uw midden. Zodoende
worden mensen geïnspireerd om in hun dagelijks leven met God te
wandelen. Dit geldt niet alleen voor de erediensten, maar ook voor
andere samenkomsten, zoals Bijbelstudie, Catechisatie, zanggroepen, en
wat voor bijeenkomsten of vergaderingen er ook zijn. Het moet niet
alleen leerzaam zijn, maar ook inspirerend. Als de gemeenteleden naar
erediensten gaan omdat ze God, of de predikant een plezier willen
doen en niet omdat het een ervaring is die zij niet willen missen, dan is
er iets heel erg mis in de gemeente. Maar als de samenkomsten inspirerend zijn, zullen mensen daarheen worden aangetrokken.
Praktijk
Inspirerende samenkomsten organiseer je niet door kleine aanpassingen of trucjes. Het gaat niet om de vorm, maar om de samenhang tussen vorm en inhoud. Wanneer mensen door de liederen, gebeden,
woorden en gesprekken in de nabijheid van God worden gebracht, raken ze geïnspireerd. En geïnspireerde mensen inspireren anderen.
- Welk cijfer zou je ons als gemeente en kerkenraad geven voor
deze eigenschap?
- Welke aanpassingen kunnen worden gedaan in vorm en inhoud
om de samenkomsten meer inspirerend te maken? Denk aan
alle soorten samenkomsten.
Groeizame gemeentekringen
Bijbel
Handelingen 2: 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de
tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden
in een geest van eenvoud en vol vreugde.
Theorie
De eerste gemeenten hadden geen kerkgebouwen. Ze kwamen samen
in de tempel of andere plaatsen. Maar vooral bij elkaar thuis. Dit zijn
kleine groepen. Dit is de kern van de samenkomsten van de gemeente.
Groeiende gemeenten hebben een systeem van kleine groepen ontwikkeld, waarin individuele christenen menselijke warmte, praktische hulp
en intensief geestelijk contact kunnen vinden. In deze groepen wordt
niet alleen over Bijbelteksten gesproken, of naar de uitleg van een deskundige geluisterd. Hier worden ook de Bijbelse impulsen verbonden
met de vragen van de deelnemers voor het leven van alledag. Hier

wordt pastorale zorg aan elkaar verleend. Hier worden mensen toegerust. Dit is de motor van een groeiende gemeente. Hier vindt pastoraat
en diaconaat plaats.
Praktijk
Veel mensen willen niet bij een kleine groep aansluiten vanwege negatieve ervaringen uit het verleden. Dit feit maakt het ingewikkelder om
een systeem van kleine groepen op gang te krijgen. Verder zijn de
meeste mensen gewend een consument te zijn, die zondag “naar de
kerk” gaat en verder geen contact heeft met medegelovigen door de
week. Formalisme, kunnen we het noemen. Een soort formele omgang
met God en elkaar. Om deze obstakels te overkomen, is hard werk
nodig.
- Welk cijfer zou je ons als gemeente en kerkenraad geven voor
deze eigenschap?
- Hoe zou een systeem van kleine groepen eruit kunnen zien?
- Wat zouden jouw verwachtingen zijn voor een kleine groep?
Nood gedreven evangelisatie
Bijbel
Handelingen 2: 37Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’
Theorie
Jezus was hier natuurlijk de Meester in. Hij bracht het evangelie op een
andere wijze bij de verschillende mensen met wie Hij sprak. Hij bracht
de nood van die persoon aan het licht. Dat gebeurde ook na Pinksteren
in Handelingen 2 aan het eind van de toespraak van Petrus. Evangeliseren is als gemeente gehoor geven aan de belangrijkste opdracht van de
Here Jezus. Nood gedreven evangelisatie is het Evangelie op zo’n manier over brengen, dat het aansluit bij de noden en vragen van de mensen die verder van Jezus af staan.
Praktijk
Om dit te kunnen doen, is het nodig dat we de omgeving goed zullen
leren kennen. Welke vragen leven er? Hoe kunnen we als kerk op deze
vragen ingaan? Welke noden zijn er in ons omgeving en de maatschappij? Hoe kunnen we die noden gaan verlichten? Ingewikkelde vragen. En
het antwoord hangt samen met al de andere kwaliteitskenmerken.
- Welk cijfer zou je ons als gemeente en kerkenraad geven voor
deze eigenschap?
- Noem eens een vraag en een nood waar jij je van bewust bent
in je omgeving. Hoe zouden we daarop kunnen ingaan als kerk?
Liefdevolle relaties
Bijbel
1 Johannes 4: 11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
Theorie
Geloofwaardig doorleefde liefde geeft een gemeente een veel sterkere
uitstraling dan alle marketing-inspanningen ter wereld. Liefhebben is
niet altijd lief zijn. Het sluit ook vermaning in als het nodig is. Het kan
ook soms hard en scherp zijn. Denk maar aan hoe scherp Jezus soms
kon zijn. Liefhebben is vergeven, dienen, praten, lachen, complimenteren, terechtwijzen. Kortom, lees maar eens de elkaar-opdrachten in
het Nieuwe Testament. Er zijn er meer dan 100! Liefhebben is dus een
complexe klus, die veel tijd en aandacht vraagt. Elkaar betekent niet
alleen degenen die het met jou eens zijn of die bij jou passen. Nee, iedereen die God op jouw weg plaatst.
Praktijk
Onderlinge liefde is deel van Gods grote gebod. En het moet handen
en voeten krijgen.
- Welk cijfer zou je ons als gemeente en kerkenraad geven voor
deze eigenschap?
- Hoeveel tijd brengen wij als gemeenteleden met elkaar door
buiten de kerkelijke samenkomsten. Hoe scheutig (of hoe ka-
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rig) zijn wij met oprechte complimenten aan elkaar. Hoe vaak
lachen we met elkaar. Om maar een paar dingen te noemen.
Van deze acht kwaliteitskenmerken mag er geen één ontbreken in een
groeiende gemeente. Waar beginnen we? Bij de eigenschap die het
laagste scoort. We kunnen bij de vergadering onze cijfers even optellen
en vaststellen waar onze laagste score ligt. En dan daarmee aan de slag
gaan zonder de andere dingen te verwaarlozen.
Ik ben onder de indruk van de enorme taak die voor ons ligt. We kunnen het niet zonder Gods kracht. Zonder zijn Geest.
Laten we Gods medewerkers zijn onder leiding van zijn Geest en vol
toewijding en inspiratie aan het werk gaan! Doe je mee?

Global Ecumenical Prayer
Global ecumenical prayer shows “we are one world and one human
family”.
In a culmination of the Week of Prayer for Christian Unity, the World
Council of Churches (WCC) held its first ever online global ecumenical prayer on 25 January, drawing attendees from across the world
who came together in a spirit of hope.
As he offered words of welcome, WCC interim general secretary Rev.
Prof. Dr Ioan Sauca reflected that the online format allowed people to
pray together wherever they are. “The global pandemic has shown just
how fragile we are as humans, yet also how creative and resilient we
can be when we pray and work together to bring hope and a sense of
caring for each other and for the wider ecumenical family,” he said.
“We are one world and one human family.”
The theme for this year, with materials prepared by the Community of
Grandchamp in Switzerland, was “Abide in my love and you shall bear
much fruit.”
Prayer is one of the fruits that is borne out of our abiding in Christ’s
love, reflected Sauca. “As we gather in prayer, we do so as an affirmation and expression of our common vocation to pray for Christian unity and reconciliation among our human family."
In a pastoral greeting, WCC moderator of the Central Committee Dr
Agnes Abuom reflected that we are called as Christians and churches
to move from separation to full visible communion in faith, life, mission
and witness. “This is the core vocation of the World Council of
Churches,” she said. “But this vocation cannot be fulfilled if we do not
pray together for the realization of this calling and vision.”
His Beatitude Archbishop Anastasios of Albania spoke on the importance of common witness. “It is clear that it is not enough only to
receive and to benefit from the divine blessings and gifts,” he said.
“Certainly we are also obliged to share His truth and love with others.”
Cardinal Kurt Koch reflected on Jesus as the root and sustenance for
all churches, and different Christian traditions. “At the very heart of
fruitful ecumenism, there is prayer,” he said. “Our ecumenical relations
indicate the ways that can lead to rapprochement, peaceful coexistence, cooperation and fraternity among all men.”
The service also included music, responsive readings by members of
the WCC Central Committee and the staff leadership and the Spiritual
Life team, as well as inspiring images that drew the fellowship together
during a time when many are physically separated.
The Week of Prayer for Christian Unity has been jointly organized by
the WCC and the Pontifical Council for Promoting Christian Unity of
the Roman Catholic Church since 1968.
Source: World Council of Churches

The Path to a Nuclear
Weapons-free World
In a 27 January webcast hosted by the World Council of Churches (WCC),
speakers spoke candidly about encouraging signs and discouraging obstacles
along the path to a nuclear weapons-free world.

Encouraging is the recent entry into force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. But this milestone occurs amid grim obstacles such as the harmful effects of nuclear weapons testing on Pacific
island nations, and the refusal of some nations to sign the treaty.
Rev. James Bhagwan, general secretary of the Pacific Conference of
Churches, said that the specter of nuclear weapons testing has long
cast a shadow over his region. “The people and the environment of the
Pacific have suffered as guinea pigs for the proliferation of nuclear
weapons,” he said. “That’s our reality.”
Archbishop Stephen Cottrell, the 98th Archbishop of York, reflected
that, although not all Christians are pacifists, they can still arrive at a
point of agreement regarding a world free from nuclear weapons.
“I think from a Christian point of view issues of war, and the possession of weapons of war, is a contested area,” he said. “But weapons of
mass destruction can never be used in a proportionate way, and therefore can never be used. It follows that they should never been possessed.”
Alicia Sanders-Zakre, policy and research coordinator for the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, said that the Treaty on
the Prohibition of Nuclear Weapons has become international law—
but not for nations that haven’t signed on. “So what does that mean?”
she asked.
Other treaties which have banned weapons—such as cluster munitions, land mines, and chemical and biological weapons—helped delegitimise and stigmatise those weapons around the world. Governments
then responded positively to the increased internal and external pressure they were facing to be on the right side of the history books, and
committed to a complete legal ban of such weapons.
"These treaties have impacted the behavior of states that have not
joined the treaties,” Sanders-Zakre explained.
Bishop Mary Ann Swenson, vice-moderator of the WCC central committee, said that Christians can heed God’s call to choose life. “The
danger in the world today is the potential to worship power—and the
power that we have to destroy creation—more than the God of creation,” she said. “How much humanitarian care is lost due to the resources that are spent on nuclear proliferation?”
Deacon Adebayo Anthony Kehinde, from Church of the Lord Worldwide in Nigeria, served as moderator for the conversation. “The role
of Christians is as guardians of creation,” he said. “It is inspiring to hear
from some of the most affected communities that are seeking justice.”
Source: World Council 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 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
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.

