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Ik kwam een keer een leuk artikel tegen. Dat begon 
met een verhaal. Het verhaal ging ongeveer zo: Er 
was eens een geliefde leraar, ergens in een warm 
land, die iedere week een zeer gewaardeerde en 
goed bezochte lezing over een gedeelte van Gods 
Woord hield. Op een zeker moment liep er een 
poesje de zaal binnen en rende speels heen en 
weer. Het leidde de aandacht van het publiek zo af, 
dat het buiten gezet werd. Dat hielp maar even, 
want de lesruimte had open ramen, en de poes 
sprong opnieuw naar binnen. Uiteindelijk gaf de 
leraar opdracht aan één van de leerlingen de poes 
met een lijntje vast te bin-
den aan een haak bij de in-
gang. De les ging nu onge-
hinderd voort, terwijl de 
poes aan de lijn lag te sla-
pen. De week daarop kwam 
de poes weer opdagen, en 
diezelfde leerling bond het 
bij voorbaat vast met dezelf-
de lijn aan dezelfde haak. Zo 
ging het week na week 
door. De leraar vertrok naar een andere plek. De 
lezingen gingen door en de poes werd trouw iedere 
week vastgebonden. 
 
Enkele jaren later werd de leerling bevestigd in het 
ambt van poesbinder en de haak kreeg de benaming 
poeshaak. Voorafgaand aan elke bijeenkomst werd 
de poes plechtig vastgebonden. Een nieuwe leraar 
kwam en vroeg wat dit allemaal betekende. “Zo 
doen we het altijd”, was het antwoord. Eindelijk 
stierf de poes. Er werd een commissie aangesteld 
om de zaak te onderzoeken. Na degelijke studie 
werd er door de commissie besloten toch weer 
een nieuwe poes aan te schaffen. Er werd veel ge-
praat over de kleur en grootte van de poes, lijn en 
haak, en na een jaar of twee was er genoeg consen-
sus bereikt. Er werd een rommelmarkt gehouden 
om geld in te zamelen en daarna gingen ze over tot 
de daadwerkelijke aanschaf. De voorzitter van de 
commissie, vergezeld van de ambtelijke poesbinder, 
ging in ambtsgewaad op weg om de aankoop te 
doen. Dit werd de volgende zondag aan de gemeen-
te gepresenteerd onder luid applaus.  
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Een generatie later ontstond de vraag bij sommige 
jongeren waarom er altijd zo nodig een poes aan 
een lijn moest zijn bij elke bijeenkomst. Dat vonden 
ze niet meer van deze tijd. Er verschenen daarop 
geleerde verhandelingen over de liturgische en the-
ologische betekenis van een poes aan de lijn tijdens 
een samenkomst. De gemeente was er heel trots 
op dat ze zich zo konden onderscheiden van andere 
gemeenten die deze inzichten niet hadden. De ou-
dere generatie hield de jongeren voor dat ze vooral 
trouw moesten blijven aan deze vorm, vanwege de 
diepe betekenis ervan.  

 
Zo hebben we veel poezen 
aan lijnen. Iets dat heel 
spontaan en onschuldig en 
zelfs noodzakelijkerwijs ont-
staan is, wordt tot een prin-
cipe verheven. Zo kan een 
uiterlijke vorm de ware ge-
meenschap met God ver-
dringen. En dat is heel ge-
vaarlijk. Een schijn van 

vroomheid kan je van de kracht van het geloof be-
roven! (2 Timotheüs 3.) Dit verschijnsel kunnen we 
formalisme noemen. Formalisme wordt beschreven 
als een “angstvallig hechten aan de uiterlijke vorm, 
zonder op inhoud of betekenis te letten.” (van Da-
le) Formalisme kan de ware inhoud of betekenis 
van het geloof verdringen.  
 
Voorbeelden hiervan zijn kledingstijlen, rituelen, 
gewoonten, regels, structuren, vergaderingen en 
status of posities die mensen innemen of vervullen. 
Dit zijn allemaal mooie dingen, net als een poes aan 
de lijn. Praktisch en handig. Maar deze dingen kun-
nen heel gemakkelijk verheven worden tot een plek 
waar het niet hoort. Wanneer dit gebeurt wordt 
het een soort principe, terwijl het bedoeld was als 
een praktische oplossing voor een concreet pro-
bleem voor een bepaalde tijd. Dan zijn de mensen 
druk met deze randzaken. En dat verdringt dan snel 
de ware betekenis van het geloof.  
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Redactioneel 
Beste Lezers, 
 
Voor u ligt de Maart 2021 editie van VPG Nieuws. Deze keer is het 
voorpagina artikel “Poes aan de Lijn” verzorgd door ds. Jan Douwe van 
‘t Zand. 
 
De Meditatie n.a.v. Matteus 10:11-16 op pagina 2 is van ds Aart Mak, 
Bloemendaal - Kerk zonder Grenzen. Ik heb deze meditatie geplaatst 
omdat ik de boodschap, die ook een worsteling inhoudt, voor mij zeer 
actueel is. 
 
Op pagina 3 staat zoals gebruikelijk het Bijbelleesrooster en op pagina 
4 de kerkdienstenroosters van de drie wijken. We hebben voldoende 
kopij ontvangen om ons kerkblad te vullen, maar ook in deze editie 
missen we jammer genoeg weer belangrijke informatie vanuit de 
Diaconie, Kerkvoogdij en Centrale Kerkenraad. 
 
Op pagina’s 6 t/m 11 het nieuws van de wijken met vanaf pagina 12 
verschillende interessante artikelen. 
 
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. 
 
Dit is mijn laatste redactioneel. Ik heb met veel plezier samen met 
Klaas Dekker jarenlang de opmaak van ons kerkblad verzorgd. Ik 
bedankt de overige redactieleden en een ieder die heeft bijgedragen 
om tien keer per jaar het VPG Nieuws te verzorgen. Voor mij is de tijd 
aangebroken om het stokje door te geven.  
 
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. 

voeten schudden. 

Dat wil niet zeggen dat je niet eerst alles geprobeerd hebt. De tekst 
komt uit de beginperiode van het christendom. Toen de christenen 
nog mensen van de weg heten. Zwerfgelovigen, zou je kunnen zeggen. 
Ze trokken van hot naar haar. Ze leefden van de geef, voorzagen soms 
in hun eigen eten, zoals Paulus die tenten maakte om enig inkomen te 
hebben. Maar ze waren onderweg, afhankelijk van de gezindheid en 
gastvrijheid van anderen. En dan wordt hun door hun meester geadvi-
seerd overal vrede te brengen. Op zoveel mogelijk plaatsen. Wenst 
elkaar de vrede! Eén moet dat als eerste zeggen. Dat is de roeping van 
volgers van Jezus. De eerste zijn in het elkaar vrede brengen. Maar niet 
altijd en niet bij iedereen. Niet iedereen blijkt het waard te zijn. Bij 
nader inzien. Verspil dan je goede woorden niet. Van niemand wordt 

Meditatie:  
“Het stof van je voeten” 

N.A.V. Matteus 10:11-16 
Ingestuurd door br. Hanco de Lijster 

Wat is die ware betekenis of inhoud van het geloof? Dat is gemeen-
schap met God. In gemeenschap met God worden we meer en meer 
gevormd naar het beeld van Christus. In gemeenschap met God ont-
vangen we vrede. Dan zijn we sterk. Dan houden we stand. Dan komt 
er heel veel ruimte in de uiterlijke vormen. Dan houden we ons aan de 
waarheid. Dan zijn we betrokken bij ons geloof, bij elkaar en bij de 
nood van de wereld. 
 
Dat laatste, de nood van de wereld, lijkt alleen maar groter te worden. 
Dat laat me denken aan de situatie van ruim 100 jaar geleden in Rus-
land. Door de revolutie stond Rusland in brand. Tijdens de revolutie 
was de kerk in vergadering bezig te discussiëren over de kleur van het 
ambtskleed van de priesters. Dus, om bij het verhaaltje te blijven, ze 
spraken over poezen aan lijnen terwijl de wereld in brand stond. Om 
ons heen zien we zoveel armoede, misdaad, eenzaamheid, verslaving, 
mensenhandel en misbruik. En we blijven vaak bezig met het eindeloos 
praten over poezen aan lijnen, net zoals de kerk in Rusland toen. Wat 
zal God tegen ons zeggen hierover wanneer we voor Hem staan? 

Stof ben je. En tot stof zul je weerkeren. Aarde tot aarde, stof tot stof. 
De klassieke uitspraak bij de dood. Een mens keert terug naar waar hij 
vandaan kwam. Uit aarde genomen, je krijgt de geest ingeblazen. Je gaat 
leven. Tot je de laatste adem geeft… Je lichaam wordt weer onderdeel 

van de materie. Stof. 

Dat stof is overal en altijd. Je moet stof afnemen maar evengoed komt 

het er weer bij. 

Maar soms moet je het stof van je voeten afschudden. Mooie beeld-
spraak. Blote voeten. Sandalen. Zand tussen je tenen. Maar dit is zinne-
beeldig bedoeld. Het gaat om een levenshouding. Als mensen je niet 
willen ontvangen. Als ze niet naar je willen luisteren. Als het ze niets 
interesseert wie je bent en waar je voor staat, ga dan weg en schud het 
stof van je voeten. 
 
Ik werk voor Kerk Zonder Grenzen en heb contact met allerlei men-
sen die luisteren naar de zender die ook deze diensten van de ADK 
uitzendt. U mag weten dat ik het advies om het stof van je voeten te 
schudden nog wel eens geef aan mensen. Laat het! Doe er niets meer 
mee! Nogal wat met name ouderen zijn tamelijk vasthoudend als het 
om relaties gaat. Je moet er toch zijn voor elkaar, zeggen ze. Je mag 
iemand niet zomaar in de steek laten, zeggen ze. Er staat toch in de 
bijbel dat je elkaar moet liefhebben? Ik had een moeder bij wie het 
woord opoffering tot haar veelgebruikte woorden hoorde. Zo ben ik 
ook grootgebracht. Je bent er in dit leven niet voor jezelf maar voor 
anderen. Dus hoe zou je anderen in de steek kunnen laten? De theorie 
is mooi. Maar nu de praktijk. 
 
Dan moet ik u een aantal situaties noemen waarin mensen zich laten 
knechten, omwille van het gebod der liefde. Want liefde is helaas mani-
puleerbaar. Een vrouw wordt beledigd, getergd, tot op het bot ge-
kwetst. Maar ze loopt niet weg. Haar vriend heeft kanker. Die kun je 
niet in de steek laten, vindt ze. En hij maar uitbuiten, een ziektewinst in 
het kwadraat. Of ouders die in hun goedheid door hun volwassen kin-
deren gebruikt worden. Lekker handig. Je eigen leven leiden. Kinderen 
hebben maar anderen de prijs laten betalen. De grootouders durven 
toch nooit nee te zeggen. Nogmaals: liefde staat open voor manipula-

tie. 

En daarom moet je soms weglopen. Adieu zeggen. Iemand de rug toe-
keren. Er een punt achter zetten. Kiezen voor jezelf. Het stof van je 
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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: Ebenezer’s Men’s 

Fellowship 

Oplage: 900 drukexemplaren zwart

-wit.  

Ruim 230 emailexemplaren 

 

Kopij kunt u in kale opmaak, letter-

type Gill Sans MT 11, per e-

mail 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 Maart 2021,  
11.59 a.m.  
Verschijningsdatum:  
Zondag 7 april 2021 

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-
Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen. 
 
Op deze manier kunnen we flink bespa-
ren op de maandelijkse kosten van NAf 
2000,—. 
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws 
elektronisch te ontvangen, meldt u dan 
aan door het zenden van een e-mail met 
uw naam en huidig postadres naar de 
redactie via e-mail adres: 
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw 
VPG-Nieuws in kleur. 

 

For those of you who are interested we 
are offering the possibility to have VPG-
News 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  VPG-
News by e-mail, please subscribe by 
sending a mail to the editorial staff, e-
mail address: 
vpgnews@gmail.com And you will re-
ceive your next VPG-News in colour. 
Please also include your name and street 
address. 

VPG Nieuws (News) via Email Bijbelleesrooster 
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes 

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 maal-
tijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltij-
den (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 on-
der 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 hier-
bij 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 maart Fundashon Encilia 

 
Behalve in december dan zijn alle deurcollectes bestemd voor de kerst-
voedselpakketten van de Diaconie. Ook de uitgangscollecte van de 
Kerstnachtdienst is bestemd voor de kerstvoedselpakketten. 
  

 

Collectes 

Maart 2021 
zo. 7    Psalmen / Salmonan  / Psalms      69:1-18 
ma. 8   Psalmen / Salmonan  / Psalms      69:19-36 
di. 9  Psalmen / Salmonan  / Psalms      107:1-22 
wo. 10   Psalmen / Salmonan  / Psalms      107:23-43 
do. 11  Numeri / Numbernan  / Numbers     21:1-9 
vr. 12   Johannes / Huan / John        3:1-21 
za. 13   Johannes / Huan / John        3:22-36 
zo. 14   Efeziërs / Efesionan / Ephesians      2:1-22 
ma. 15 2 Kronieken / 2 Krónikanan / 2 Cronicles  36:11-23 
di. 16     Jeremias / Yeremías  / Jeremiah      31:23-40 
wo. 17 Psalmen / Salmonan  / Psalms      119:1-16 
do. 18  Psalmen / Salmonan  / Psalms      119:17-32 
vr. 19   Lucas / Lukas / Luke         2:41-52 
za. 20   Hebreeën / Hebreonan / Hebrews     4:14-5:10 
zo. 21   Johannes / Huan / John        1:20-36a 
ma. 22 Jesaja / Isaías / Isaiah         42:1-13 
di. 23     Jesaja / Isaías / Isaiah         49:1-13 
wo. 24 Jesaja / Isaías / Isaiah         50:1-11 
do. 25  Hebreeewen / Hebreonan / Hebrews    10:1-18 
vr. 26  Jesaja / Isaías / Isaiah         52:13-53:-12 
za. 27  Filipensen / Filipensena / Philippians    2:1-11 
zo. 28  Marcus / Marko / Mark        11:1-11 
ma. 29 Marcus / Marko / Mark        11:12-33 
di. 30  Marcus / Marko / Mark        12:1-27 
wo. 31 Marcus / Marko / Mark        14:1-21 

April 2021 
ma. 1   Marcus / Marko / Mark        14:22-52 
di. 2     Marcus / Marko / Mark        15:6-41 
wo. 3   1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter       3:8-4:6 
do. 4   Marcus / Marko / Mark        15:42-16:8 
vr. 5    Jesaja / Isaías / Isaiah         25:1-9 
za. 6   Daniel / Daniel /Daniel        6:1-28 
zo. 7    Handelingen / Echonan / Acts      4:1-17 
ma. 8   Handelingen / Echonan / Acts      4:18-37 
di. 9  1 Johannes / 1 Huan / 1 John       1:1-2:2 
wo. 10   Johannes / Huan / John        20:19-31 
do. 11  Psalmen / Salmonan  / Psalms      133 & 134 
vr. 12   1 Johannes / 1 Huan / 1 John       2:3-17 
za. 13   1 Johannes / 1 Huan / 1 John       2:18-29 
zo. 14   1 Johannes / 1 Huan / 1 John       3:1-12 
ma. 15 Lucas / Lukas / Luke         24:13-35 
di. 16     Lucas / Lukas / Luke         24:36-53 
wo. 17 Psalmen / Salmonan  / Psalms      4 
do. 18  Handelingen / Echonan / Acts      3:1-15 
vr. 19   Handelingen / Echonan / Acts      3:16-26 
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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 
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De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een adver-
tentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of pro-
ducten 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 

Adverteren 

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 

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 con-
tact 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 do-
minee 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 
  
  06-03  br. Hanco de Lijster 

  13-03  zr. Sylvian Busby 

  20-03  br. D’arcy Lopes 

  27-03  ds. J.D. van ‘t Zand 

  03-04  ds. J. Kikkert 

  10-04  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 men-

sen 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? 

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 
07-03 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
14-03 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
21-03 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
28-03 br. Olaf Mulder  
01-04 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
  Witte Donderdag 19.00 uur H.A. 
02-04 zr. Rianne PLaisier  
  Goede Vrijdag 9.30 uur 
03-04 br. Olaf Mulder 
  Stille Zaterdag 19.00 uur 
04-04 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
  Paaszondag 
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
07-03 ds. Jacob Kikkert 
14-03 ds. J.P. van Bruggen 
21-03 ds. Jacob Kikkert 
28-03 ds. Jacob Kikkert, Palmpasen 
01-04 ds. Jacob Kikkert, Witte Donderdag  
  19.00 uur H.A. 
02-04 ds. Jacob Kikkert, Goede Vrijdag 9.30  
03-04 ds. Jacob Kikkert, Stille Zaterdag 19.00 
04-04  ds. Jacob Kikkert, Paaszondag 
 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
07-03 LP. Y. Isidora-Gumbs  (HC & CR) 
14-03 LP. D’arcy Lopes, Worship & Praise 
21-03 LP. Y. Isidora-Gumbs, Worship & Praise 
28-03 LP. Y. Isidora-Gumbs, Bible Study  
  Worship   
29-03 Men’s Fellowship, 6.30 pm 
30-03 Women’s Group, 6.30 pm 
31-03 Bible Study & Prayer Group, 6.30 pm 
01-04 Last Supper, 6.30 pm 
02-04 Good Friday Worship, 10.30 am 
04-04 LP. Y. Isidora-Gumbs  (HC & CR) 
  Easter Sunday 
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het uiterste gevergd. Het moet wel te doen zijn. Ik herinner me van 
jaren geleden een preek van een Amsterdamse dominee die het gebod 
om je ouders te eren – u weet, het staat in de bijbel: eert uw vader en 
uw moeder – als volgt uitlegde: eert je ouders, zeker, maar ook voor 
zover zij het waard zijn. Dat was toen, vond ik, bijna revolutionair. Het 
was de tijd dat sommige christelijke ouders bij hun kinderen gehoor-

zaamheid afeisten vanwege dit gebod. 

Weet u, het is onmogelijk om met iedereen vriendschap te hebben. 
Maar dan moet je het ook niet heimelijk tóch willen. Ik weet het: dit 
valt sommigen zwaar: nee zeggen. Een streep trekken. Niet alles kun-
nen. Niet met iedereen. Sommigen ervaren dit als tekort schieten. 
Ook in geloof. Mag je wel voor jezelf kiezen? Maar mensen zijn uitein-
delijk verantwoordelijk voor hun eigen daden. En ook voor hun woor-

den. Die kunnen evengoed beschadigen en vernietigend inwerken.  

Volgens het evangelie komt dat wat je zegt of doet uiteindelijk terug op 
je eigen hoofd. Het lot van de steden Sodom en Gomorra – een be-
roemd voorbeeld in de oudheid hoe catastrofaal de gevolgen van je 
eigen daden kunnen zijn – zal draaglijker zijn, staat er. 
Overdrijven is ook een kunst, maar er moet hier iets duidelijk worden 
gemaakt. Alles hangt namelijk met elkaar samen. Wie het zwaard grijpt, 
zal door het zwaard vergaan, zegt Jezus ergens anders. Het kwaad gaat 
een keer aan zichzelf ten onder. Niets, ook de vervloeking en de boze 
daad, blijft zonder gevolgen. Ook dat is een deel van geloof. Omdat het 
soms lijkt alsof dat niet waar is, het kwaad te machtig is en tirannen als 

Mugabe stokoud worden, terwijl fantastische mensen jong sterven… 

Terug dan weer naar de menselijke maat. Laten we het over ons heb-
ben. U kunt veel betekenen voor anderen. Dat is zo. Maar u kunt niet 
voor anderen verantwoordelijk zijn. Ook dat is zo. Doe daarom wat je 
kunt, maar laat het dan ook. Zaai het goede, voor zover u kunt, maar 
ontwikkel niet de behoefte om ook de oogst te willen zien. En wees op 
je hoede. Een laatste advies. Niet alleen een ongeluk zit in een klein 
hoekje. Ook wat een ander jou kan aandoen. Lichamelijk en vooral 
geestelijk. De eerste generaties christenen waren zich daar zeer van 
bewust. Ze konden worden verraden, gevangen en geëxecuteerd, om-
wille van hun geloof, net als degene naar wie ze zich noemden. In al 
hun kwetsbaarheid waren ze als schapen onder de wolven. Kwetsbaar? 
Toen zeker. Nu ook? Anders maar nog steeds. Kwetsbaar als schaapjes 
tussen de wolven zijn de mensen die niet meedoen met het alom heer-
sende cynisme. Mensen die handelen met geloof, hoop en liefde, zijn er 
gelukkig velen. Maar vaak moeten zij zich verweren tegen de onver-
schilligheid, de platitudes en het politieke narcisme van deze tijd. Daar-
om is het goed als er mensen zijn die een ander hopen te redden, li-
chamelijk, geestelijk. Mensen die bereid zijn veel te doen. Maar niet ten 
koste van alles. Wees scherpzinnig als slangen maar behoud de on-
schuld van de duiven, staat er. Voorzichtig en argeloos, staat in een 

andere vertaling. 

Dit is een prachtige paradox. Je kunt allebei tegelijk zijn in je omgang 
met mensen. Open en behoedzaam. Altijd in voor iets nieuws maar 
ook bewust dat het bitter kan tegenvallen. Graag bereid goed te doen, 
vrede te wensen. Maar niet zonder nadenken. Aardig maar niet onno-
zel. Als een kind maar ook je levenservaring gebruikend. Wat mij be-
treft duidt dit ook op de kunst van het evenwicht. En dat kun je alleen 
als je in al je behulpzaamheid voor anderen – noem het roeping – je 
niet afhankelijk maakt van het resultaat. Maar ook niet van het compli-
ment. Doe wel en zie niet om, luidt het oude en wijze advies. Wees 
van jezelf. Laat anderen niet bepalen wie je bent en wat je van jezelf 
vindt. Maak je niet afhankelijk van het oordeel van anderen. Oordeel je 
zelf alleen. Of dat zelfs niet. Laat het oordeel over aan God. 
Schud daarom het stof van je voeten. Tijdig. Als je kunt. En laat tenslot-
te ooit je stof achter hier op aarde, aarde tot aarde, stof tot stof, om 
weer te keren bij degene die jou gewild en gemaakt heeft. Die zal oor-

delen. En niemand anders… 

Bron: ds Aart Mak, Bloemendaal - Kerk zonder Grenzen 

Naschrift: 
De laatste maanden worstel ik vaak met de gedachte of het geen tijd 
wordt om dit huis te verlaten en het stof van mijn voeten af te schud-
den. Matteus 10:14 NBG.  
Terwijl ik een Bijbeltekst aan het opzoeken was, waaruit ik inspiratie 
wilde putten om de meditatie voor de VPG Nieuws editie van deze 
maand te schrijven, verscheen het artikel van ds. Aart Mak op mijn lap-
top scherm. Dat was voor mij een bevestiging. 
Ik wil ds. Jan Douwe bedanken voor zijn steun en begrip in de afgelo-
pen maanden. Broeder ik zal aan de Zoom bijeenkomsten van de kleine 
groepen en die van Mission Alive met veel plezier blijven mee doen. 
 
Br. Hanco de Lijster 

Vervolg van pagina 2: Meditatie 

Met het schrijven van dit artikel zijn we inmiddels de Lijdenstijd 
ingegaan, de 40 dagen voor Pasen. We gaan weer, voor de zoveelste 
keer op weg naar Kruis en Opstanding. Vrienden van mij stuurden mij 
via een app een opmerkelijk stuk van de Duitse beroemde theoloog en 
Pastor, martelaar en vrijheidsstrijder Dr. Dietrich Bonhoeffer. Hij was 
de grote theoloog die in mijn en vele andermans ogen Jura en 
theologie heeft weten te verenigen tot waar ze in deze zin toe 
bestemd waren en zijn. Ik voelde mij als door een magneet 
aangetrokken. Deze dramatische tocht van Jezus naar Jeruzalem maakt 
op ons mensen nog altijd grote indruk. Kijk en luister maar naar 
vroeger: “Jesus Christ, superstar”, of elk jaar in Nederland: “ De Pasion”. 
Op zaterdag, 20 februari 2021 schreef ik een paar meditatieve 
gedachten over deze lijdenstijd op mijn FB-Post: 
“Als emeritus-predikant zoek je toch steeds wegen om je geloven met 
anderen te delen. 
Juist in deze dagen van het lijden van Jezus Christus. Wij leven in een van 
oorsprong christelijk land. 
Is het Bijbelse geloof nog ons gezamenlijk juridisch fundament, waarop wij 
ons leven bouwen? 
Onze relatie met God berust op een juridisch vastgelegd fundament. Ik citeer 
de Romeinenbrief van Paus, hoofdstuk 3, vers 22 “ God schenkt vrijspraak 
aan allen die in Jezus Christus geloven en er is geen onderscheid. Niemand 
heeft recht op God en door de zonde heeft de mens geen band meer met 
God. Maar iedereen wordt gratis, door de genade van Jezus vrijgesproken en 
komt weer recht voor God en dan ook voor mensen te staan.” 
Waarom zegt deze juridische basis vele mensen niet veel meer? 
Een uitspraak op grond van een juridisch oordeel zegt de mens dan pas 
weer iets als hij het aan den lijve zelf dus heeft ervaren. Als een rechter 
jou of mij een boete van duizend gld. oplegt, dan voel je dat hard in je 
portemonnee. Wij gebruiken het spreekwoord: “Als is de leugen nog zo 
snel, de waarheid achterhaalt ze wel”  
In het leven van alle dag merk je dat misschien niet, maar o wee, als het 
misloopt!. God zegt je niet zoveel, totdat het leven je raakt en je, bij 
wijze van spreken aan een stuk touw hangt in de ravijn.Dan breekt die 
door jou opgelopen leegte van God je op, en indien niet meer, je dan 
doelloos de eeuwigheid in zuist. 
 
En dan opeens die app over de grote Godsman, Dr. Dietrich 
Bonhoeffer. 
Hij leefde en werkte tijdens het Naziregiem. Hitler met de zijnen 
richtten toen uit de Protestantse en R.K.kerken een nieuwe door de 
Staat erkende Kerk op: “Die Deutschen Christen”. Op gegeven moment 
werd Pastor Bonhoeffer gevraagd hoe het toch in Gods Naam mogelijk 
was geweest dat Hitler zoveel macht kon krijgen, absolute macht. 
Zijn stevig en gedurfde antwoord luidde:”Te wijten aan de leer van de 
kerken vanuit een godloze, goedkope Genade!” 
Ik voeg hier aan toe: “Wij leven in een tijd en in een cultuur waarin 
niet alleen een goedkope Genade gepredikt wordt, maar waarin deze 
goedkope Genade geprezen wordt. De kerken doen met alle 

Dure en goedkope genade  
Ds. Jan Jonkman-em. 

Vervolg op pagina 10 
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Ebenezer Church 
MCB accountnr 330028508                     

Ebenezer Church 

Ebenezer Community News  and Church Activities 
 

Submitted by Bro. D. Martina 

1. Bible study illuminates our daily reading 
2. Bible study protects us from twisting the truth. 
3. Bible study amplifies our service. 
4. Bible study opens our understanding. 
5. Bible study deepens our devotion to Christ. 
In some ways, Bible study is easier than daily reading. Since in-depth 
study occurs less often, it takes less self-discipline. Bible study also fo-
cuses on fewer verses or more refined topics, which may seem more 
palatable. 
However, Bible study has its challenges. The interaction with the text 
is more intense, making times of study seem more daunting than daily 
reading. Many people do not feel qualified to delve into Scripture 
study, which seems like it should be reserved for pastors and theologi-
ans. However, Bible study is for everyone; we just need a plan. 
A simple way to get started on your own is to purchase a study Bible, 
which have sections before each book explaining the historical con-
text, theme, author, audience, and other details. These Bibles also have 
commentary alongside the verses that note relations to other books of 
the Bible and explanations of confusing or difficult concepts. 
However, one of the best ways to study the Bible is to sit under solid 
preaching and get involved in a group through your local church. Jesus 
meant for us to encourage each other in spiritual growth, and the 
study of his Word is one of the greatest ways we can grow to love 
him together. 
 
Ebenezer Church invites everyone on  
Friday at 6:30 pm t/m 7:30 pm  
At Oranjestraat # 111 
 
Come and join us!  
   
Ebenezer Men’s Fellowship (EMF) 
The Ebenezer Men’s Fellowship is planning to resume their monthly 
meetings starting on the 4th Monday in March at 5:00 pm.   
 
Miss Lee Foundation 
The Miss Lee Foundation is also planning to resume the activities in 
March/April. 
 
Holy week services 
This year we will have the usual holy week services. Monday March 29 
the service will be led by Men’s Fellowship, Tuesday March 30 the 
Women’s Group, Wednesday March 31, the Bible study and Prayer 
Group will lead the service, Thursday April 1 Worship Service of Last 
Supper celebration at Ebenezer  (all these services are at 6:30 pm). On 

Congregational Meeting 
On Sunday February 21, a Congregational meeting was held to inform 
and interact with our members. The congregation was informed of the 
following matters: - Brief review of 2020, - New composition of local 
board and representation in the United Protestant Organs, – Status 
recruitment new pastor, - Ebenezer Church program up to June 2021, 
- Program/Projects and restarting activities Auxiliaries, -Status to be 
incorporated legal entities. – Financial situation Ebenezer Church.  
 
Live streaming Praise and Worship Services  

 

We are glad to inform that 
all our Praise and Worship 
services can be followed 
on Facebook 
Ebenezerchurchvpg1 or 
Ebenezerchurchvpg. The 
services can also be fol-
lowed on our website: 
Ebenezerchurchvpg.com. 
You can find all infor-
mation of the Church on 
our website. Bro. Murry 
Brooks is the webmaster.   
We are also preparing a 
“YouTube” account for 
Ebenezer Church.  

 
Ebenezer Church Auxiliaries 
 
Ebenezer’s Soup Kitchen  
resumed on Thursday February 4. We started with an average of 50 
persons especially schoolchildren enjoying a cup of soup. Sis Karen 
Martina and Sis Carla Fernandes now organize the soup kitchen. Sis 
Farida Da costa Gomez is the “chief cook”. We are still appealing to 
those who can contribute with donating towards this project. Please 
contact one of the leaders or a member of the Church board. 
 
Bible Study and Prayer meeting  
resumed in February. The meeting is on Friday’s from 6:00 to 7:30 pm. 
We have a lively group and like to invite all to become a part of this 
group.   
You will learn to be more connected with God by reading and under-
standing the Bible.. 
What is So Important about Studying the Bible? 

Audio visual crew 
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Margarita Elisah Hodge   

 
EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND  
SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS 

 

 Sewing classes / Les di kosementu    18.30-20.30 

 Computer and Smart phone       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. 

 

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. . 

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 

and I think most members know that by now. However, I think they 
also know that I love being a part/member of our church and the love 
all of us share for God. I will always try to be there whenever and 
however I can. For the members and for our church/congregation.  
 
Do you have an anecdote, something that happened in the 
Ebenezer Church that you would like to share? 
As I said in the beginning, I have been a member of the Ebenezer 
Church since I can remember and I love being there. I especially loved 
the trips we took as kids with the different leaders we had growing up 
in church. There was always something to laugh about and always a 
reason to have a good time together. Therefore, I do not have a spe-
cific anecdote, but I can truly say that I LOVED being a kid in the 
Ebenezer Church.  
 
Bro. Darronell James 
My name is Darronell James, born on the island of Sint Maarten. I am 
30 years of age and am a General Practitioner. 
 

Friday April 2 Good Friday Worship service at 9:30 am. Sunday April 4 
Resurrection Service &  Holy Communion 9:30 am. 
 
Interview with two young  
We held an interview with two very active young adults of Ebenezer 
Church Bro. Dr. Darronell James and Sister Sheena Valks:  

Sis. Sheena Valks 
My name is Sheena Valks. I am 29 years old and am currently in the 
final stage to get my Bachelor degree in Law. I was born and raised in 
Curacao.  
 
How would you describe yourself? 
I am someone that does not go out very often and am very quiet. I 
love being around family & close friends. Some would even say that I 
am very shy because I keep to myself. I love listening to all kinds of 
music and like to help others in every way I can. 
 
When did you join the Ebenezer Church? 
I have been a member of the Ebenezer Church since I can remember. 
So I would say, for about 29 years now.  
 
What do you like most of the Ebenezer Church? 
I love the love we show each other every time we meet up. It might be 
with a hug, a smile, telling each other jokes or even just sitting and lis-
tening to each other. I love that whenever we know of someone that 
needs help either a member or someone that lives in the neighbour-
hood, we are always ready to help in every way we can. I also love the 
fact that EVERYONE is welcome in our congregation. It does not mat-
ter what religion they believe in or where they come from.  
 
What are the strengths of our Church? 
We always make sure that we show each other and others the love 
we share for Christ. We stand firm for what we believe being 
protestants. As I said earlier, we welcome everyone that wants to 
serve the Lord or wants to know God in our congregation. Whenever 
we know of a member that is in need, sick or has a sick family member 
we try to keep them in our prayers and keep in contact with them.  
 
What are the weaknesses of our Church? 
We are afraid of accepting change. It is a slow process but we are try-
ing our best to accept the changes that are inevitable and necessary.  
What can be done to improve the Church's functioning? 
Accepting and embracing the changes, we see that are necessary. Keep 
trying to involve the kids, youngsters and young adults in the different 
events and activities that we have. 
 
What would you like to say to all our members? 
I am not someone that likes to share or show my feelings or thoughts 

Online services: 
 https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente 

Continue on page 11 

Holy communion service 

Worship Team Ebenezer 
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Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  
ds. Jacob Kikkert 

 Fortkerk         
Wijk 2                  

Leden van de wijkkerkenraad  

Ouderlingen 
Zr. M. Bakhuis  (voorzitter) 
Br. F. Hasselbaink 
Br. C. Renardus (kerkvoogd) 
 
Zr. R.D. Rahman 
Zr. Hilly Pijnaker-
Oostingh (Scriba) 

 
461 5013 
738 1725 
736 5391 
524 6823 
565 2334 
 

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

 
 
 
 
747 6627 
 
 
462 6873 
696 6818 

Predikant:  
ds. Jacob H. Kikkert          
Kaya Cacique Manaure S-36 
Cel: 687 0262 
E-mail: ds.kikkert@icloud.com 
 
Stichting Behoud Fortkerk 
Bankrekening MCB 26392809 

Over lange gehoorzaamheid in dezelfde richting 
 
Het is inmiddels een jaar geleden dat de eerste Covid-19 shutdown 
plaatsvond. Maar het was in China, en de meesten van ons besteedden 
er geen aandacht aan. En toen, minder dan twee maanden later, zaten 
we er allemaal middenin. Twee weken, hoopten we. Maar die sluiting 
ging nog bijna drie maanden door. Scholen dicht. Niet meer dan dertig 
mensen mochten aanwezig zijn bij een uitvaart, wat maakte dat afscheid 
nemen traumatisch werd. Want Juist het schudden van handen of een 
bemoedigende knuffel geven tijdens het condoleren is een gebaar van 
medeleven en zo verbonden met de cultuur van het eiland. Medio mei 
leken de zaken een beetje te verbeteren. Al was vliegverkeer niet of 
nauwelijks mogelijk. Ook de kerk begon weer met samenkomsten, zij 
het met beperkingen en sociale afstandelijkheid.  We konden opnieuw 
dineren in onze favoriete restaurants, hoewel ook hier beperkingen 
golden. Tegelijkertijd staarden we vol afschuw naar een forti dat toneel 
werd van rellen. Plunderingen en brandstichtingen legde de dieper lig-
gende frustraties  en onvrede bloot over de al langer durende econo-
mische crisis. Het was politiek van de straat tegenover politici die zich 
doof hielden en immuun maakten voor tegenspraak. In de maanden die 
volgden kwam er langzamerhand ook weer een streepje licht. De 
eerste toeristen mochten weer mondjesmaat komen. Tot in de nazo-
mer de positieve gevallen en sterfgevallen weer toenamen, restaurants 
en snècks weer dichtgingen, we niet meer mochten zingen in de kerk 
en de toke de keda weer werd ingevoerd en later aangescherpt. 
Vrienden in de VS, Frankrijk en Spanje hebben niet zoveel geluk gehad. 
Maar toch weten we dat het nog niet voorbij is. 
 
We zijn moe. Moe van de tapaboka, al begint dat ook routine te 
worden. Moe van het niet omhelzen van onze vrienden die rouwen. 
Moe omdat we ons oude leven zijn kwijtgeraakt. Moe omdat we nog 
steeds schrikken van elk kuchje van iemand die dichtbij ons staat in de 
supermarkt. Met mogelijke doeltreffende vaccins in het verschiet is er 
reden tot hoop, maar toch worden we nog steeds geconfronteerd met 
maandenlange beperkingen van wat we kunnen en zouden willen doen. 
Ik mis het onbevangen samenkomen, koffiedrinken na de kerkdienst, 
het delen hoe God ons een leven heeft gegeven met een doel en be-
tekenis dat we moeten nastreven voor Zijn Koninkrijk. Hoe streef je je 
doel na als je je zo beperkt voelt?  
 
Het christelijk leven betekent dat we God een "lange gehoorzaamheid 
in dezelfde richting" bieden, las ik ergens. Dit citaat komt, verrassend 
genoeg, van de atheïst Friedrich Nietzsche, die het idee op deze manier 
verwoordde: "Het wezenlijke 'in hemel en op aarde' is...dat er een lang-
durige gehoorzaamheid in dezelfde richting behoort te zijn. Dat result-
eert altijd en heeft altijd op de lange duur geresulteerd in iets wat het 
leven de moeite waard maakt”. 
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Het christelijk leven vereist dus een langdurige inzet, een lange adem. 
We kunnen vandaag niet sprinten en de overwinning uitroepen. Het is 
meer een soort modderloop, een race met hindernissen die het 
moeilijk maken om vooruit te komen. En toch is het de bedoeling dat 
we doorzetten. Het "leven dat het waard is geleefd te worden" komt 
nadat we de "lange gehoorzaamheid" hebben volbracht. 
 
En zo kan ik elke dag opstaan en, zoals Hebreeën 12 zegt, "mijn ogen 
op Jezus richten" terwijl ik "met volharding de wedloop loop die voor 
mij is uitgestippeld". Ik doe dat niet altijd goed. Ik heb het deze maand 
zelfs wat middelmatig gedaan. En de 'race' ziet er misschien niet uit 
zoals ik dacht dat hij eruit zou zien. Het ziet er zeker niet uit zoals ik 
wilde dat het eruit zou zien. Maar ik kan er nog steeds voor kiezen om 
"door te gaan op weg naar het doel, om de prijs te winnen waartoe 
God mij geroepen heeft" (Filippenzen 3:13). Hoe zou dat er uit kunnen 
zien? Misschien door het volgende: Niet zozeer de focus leggen op wat 
niet kan, maar op wat nog wel mogelijk is. Mij meer bewust worden 
dat het coronavirus een invloed van buitenaf is, waardoor ons besluiten 
worden opgelegd, maar daarbij steeds opnieuw dat woord van Francis-
cus van Assisi (1181-1226) in herinnering roepen die zegt: “Geef me de 
moed om te veranderen wat ik kan veranderen. En geef me de wijsheid 
om te accepteren wat ik niet kan veranderen! En het onderscheid tus-
sen beiden te leren”. Voorts om God te danken voor deze dag, zonder 
hem weg te wensen of te verspillen omdat het niet de dag is die we 
wilden. Vreugde vinden we immers in de kleine dingen met de ogen en 
het hart open om op te merken. God belooft ons een leven met be-
tekenis, een "overvloedig leven" (Johannes 10:10). Laten we ons dat 
niet laten ontnemen door een moeilijke reis. 
 
ds. Jacob Kikkert. 
 
 

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 
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Online diensten:  
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente 

Jesaja 66:10, waarin de mensen worden opgeroepen zich met Jeruzalem 
te verheugen op een komende vrede die over de stad zal komen.  
Wat aardig is, is dat het een zondag is met een roze randje. De liturgi-
sche kleur in de veertigdagentijd is paars. De kleur paars van de tijd van 
vasten en bezinning met oog op Pasen. Maar voor even, halverwege de 
veertigdagentijd, wordt er alvast vooruitgekeken naar Pasen.  
 
Het is zinvol om die kerkelijke kalender op waarde te schatten. Er ligt 
wijsheid van eeuwen hier in besloten. Dat blijkt: ook als het vastentijd 
is, tijd van boete doen en bezinning over het lijden van onze wereld, 
over het menselijk tekort, heeft de kerk van eeuwen het kennelijk van 
belang gevonden om dat vasten niet geïsoleerd te bezien en te ervaren, 
maar het ook halverwege al in verband te brengen met het hoge feest 
van de kerk, met Pasen. Alsof men daarmee heeft willen zeggen: “Niet 
vergeten dat het daarom gaat: de gekruisigde die wij navolgen, is de 
Levende, de mens van Pasen die als de Geest van leven en liefde met 
ons is!” 
 
Misschien vraag je je af wat die kerkelijke kalender ons nog te zeggen 
heeft. Het gaat toch om Jezus, kruisiging, en verlossing? Zeker. Het zou 
dan ook goed kunnen dat velen dat alleen maar weer even te binnen 
schiet als je in de kerk komt en op de voorkant van de liturgie leest dat 
het de zoveelste zondag van de veertigdagentijd is. Of als de ouderling 
van dienst dat aan het begin van de dienst nog even noemt. “O ja, da’s 
waar, we zijn op weg naar Pasen,” denk je dan. Anderen beleven het 
misschien intenser, de 40 dagen, en houden zich aan een bepaalde ma-
nier van vasten. Hoe dan ook, steeds ervaren we vooral ook de druk 
van een andere tijd: de kloktijd, de urgentie van de actualiteit, de poli-
tiek, corona, het ritme van de agenda, het voortrazende leven van alle-
dag. Op zich allemaal heel begrijpelijk, dat dat ons vooral bezighoudt. 
 
Toch is het goed om die kerkelijke kalender te volgen, ook al is het 
misschien een tijdservaring in de marge van onze alledaagse beleving. 
Want op het ritme van het kerkelijk jaar worden we intens herinnerd 
aan het geheim waaruit de kerk haar inspiratie haalt. Het geheim, het 
mysterie van Jezus Christus, deze mens over wie wij aarzelend zeggen 
of soms ook jubelend zingen: hij is een mens uit God met de Naam ‘Ik 
zal er zijn’. Zo is de zin van het kerkelijk jaar een oefening in de tijd: in 
dagen, weken en periodes steeds opnieuw, steeds vanuit een ander 
perspectief ons Jezus Christus voor ogen te stellen. 
 
Wat aardig is, is dat die vierde zondag Laetare, een zondag is met een 
roze randje. De liturgische kleur in de veertigdagentijd is paars. De 
kleur paars van de tijd van vasten en bezinning met oog op Pasen. Maar 
voor even, halverwege de veertigdagentijd, wordt er alvast vooruitge-
keken naar Pasen. Daarom is het zinvol om die kerkelijke kalender op 
waarde te schatten. Er ligt wijsheid van eeuwen hier in besloten. Dat 
blijkt dus: ook als het vastentijd is, tijd van boete doen en bezinning 
over het lijden van onze wereld, over het menselijk tekort, heeft de 
kerk van eeuwen het kennelijk van belang gevonden om dat vasten niet 
geïsoleerd te bezien en te ervaren, maar het ook halverwege al in ver-
band te brengen met het hoge feest van de kerk, met Pasen. Alsof men 
daarmee heeft willen zeggen: “Niet vergeten dat het daarom gaat: de 
gekruisigde die wij navolgen, is de Levende, de mens van Pasen die als 
de Geest van leven en liefde met ons is!” 

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 (type Fortkerk in het zoekveld op 
Facebook) 
 
In de weken tot aan Pasen wordt dagelijks in een Groepsapp een tekst, 
een gedicht, een lied of een gedachte gepubliceerd. U kunt uzelf op de 
‘app' abonneren door op de onderstaande link te klikken of over te 
typen in webbrowser (u kunt u ook zelf weer afmelden indien u dat 
wenst). Daarmee krijgt u iedere morgen een appje met een korte 
tekst, gebed of gedicht. In de veertigdagentijd mogen we zo samen op 
pad gaan, Paasmorgen tegemoet. Ook zo zijn we met elkaar verbond-
en. U kunt ook mij even een berichtje sturen met het verzoek u aan te 
me lden  voor  de  App .  h t tps : / / cha t .what s app . com/
JnDHO4QCc1t8qPewhH9Fj2 
 
Diensten in de Paascyclus 
In het verleden was het gebruikelijk om de diensten in de Stille Week 
als VPG gezamenlijk te vieren en de verschillende diensten te verdelen 
over de drie wijkgemeenten. Deze corona tijden nopen ons om het 
ook dit jaar anders te doen (vorig jaar waren er helemaal geen diensten 
mogelijk, weet u nog?). Ieder wijgemeente viert Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en eventueel Stille Zaterdag in het eigen kerkgebouw, 
omdat we nog steeds met de beperking zitten van het aantal aan-
wezigen in onze kerkgebouwen. Gezamenlijk vieren als VPG gemeen-
ten is daarom nog niet mogelijk, in afwachting van andere tijden.  
 
Bijeenkomsten 
De bijeenkomsten van de kring Tamarijn zijn 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 vervol-
gens is er een programma rondom bijbelse thema’s en discussie. 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.  
 
Pastoraat 
Het is voor een predikant fijn te weten waar zij of hij welkom en 
gewenst is. Ik stel het op prijs dat u bij opname in het ziekenhuis en 
thuiskomst dit even doorgeeft aan mij als de wijkpredikant of een van 
de ouderlingen. Ditzelfde geldt ook bij langdurige en ernstige ziekte 
thuis. Als kerk willen we graag in dagen van zorg en ziekte met u 
meeleven en voor en met u bidden. 
We denken in deze periode aan de verschillende zieken in onze wijk, 
om hen te noemen in onze gebeden en hen sterkte en beterschap 
wensen. Dat geldt voor degenen die herstellende zijn na een 
ziekenhuisopname en zij die het verdriet kennen van verlies. Laten we 
ook hen gedenken die getroffen zijn door de economische rampspoed 
van de wereldwijde corona-crisis, dat de Eeuwige ook ons mag ge-
bruiken om een ander een hart onder de riem te steken en hen zegen 
toe te wensen. 

Berichten vanuit de wijkgemeente 
ds. . Jacob Kikkert 

De zin van het kerkelijk jaar 
ds. . Jacob Kikkert 

Bij verschijnen van dit nummer zijn wij zo ongeveer aangeland in het 
midden van de veertigdagentijd. De vierde zondag is zondag Laetare 
(Latijn voor: ‘verheug u’). De naam van deze zondag is ontleend aan 
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Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  
ds. Jan Douwe van ‘t Zand 

niet over partijpolitiek. Dat is meestal kleinzielig, pietluttig en vol valse 
beloften. Nee, ik wil praten over Gods politiek. Gods bedoeling met 
politiek is dat de regering zo zijn werk zal doen dat we een stil en rus-
tig leven kunnen hebben waarin we God met volle overgave kunnen 
dienen. Daar bidden we om wanneer we voor de regering bidden. Ik 
probeer dit altijd voor ogen te houden wanneer ik moet kiezen op wie 
ik ga stemmen. Is er een goede kans dat die partij mij en ons hiertoe in 
staat zal stellen? Mag ons land een huis van genade zijn, voor iedereen. 
Mogen de leiders die gekozen worden, niet hun eigen eer zoeken. Mo-
gen ze dienaren zijn. Nederig en afhankelijk van de genade van God.  

Huizen bouwen. In de omgeving waar we wonen, op Grote Berg, wordt 
er veel gebouwd. Heel bijzonder om te zien hoe een gebouw uit het 
niet groeit tot een plaats waar mensen kunnen wonen. En dan zit ik 
soms te denken, wat voor soort huis zal dat toch zijn? Een huis van ru-
zie, waar ieder zijn eigen gelijk wil halen? Een huis van verdriet, waar 
mensen elkaar pijn doen? Een huis van vrolijkheid, met veel feesten en 
plezier? Het beste huis, zo lijkt mij, is een huis van genade. Waar er ver-
geving is, toewijding, tweede en derde kansen, aanvaarding en troost. 
Dat is het soort huis dat God voor ons bouwt.  
 
In de brief van Paulus aan de Efeziërs lezen we: Door zijn genade bent u 
nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het 
is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand 
kan zich erop laten voorstaan. (2:8-9) 
 
Wanneer ik met ex-moslims praat, zeggen ze dat het grootste verschil 
tussen Islam en christendom is dat er bij de christelijke God genade is. 
Genade betekent dat je niet ontvangt wat je verdient, en wel ontvangt 
wat je niet verdient. Dit idee van genade is uniek aan het Christelijk 
geloof. Geen wonder dat de Reformatoren er zoveel aandacht aan ga-
ven. Daar draait het immers allemaal om. We ontvangen wat we niet 
verdienen – troost, kindschap, liefde, ontferming, hulp, zegen, vrede, 
gaven, en oneindig veel meer.  
 
De handen waarmee we deze geschenken aannemen en toe-eigenen, 
heten geloof. Door geloof maken we ons eigen wat God ons in Jezus 
geeft. Paulus zegt dat zelfs geloof een geschenk is van God. De Heilige 
Geest maakt tot ons eigendom wat Christus geeft.  We hebben dus 
echt helemaal niets om ons erop te laten voorstaan.  
 
Wanneer je een besef krijgt van die onvoorstelbare rijke genade van 
God, gebeurt er veel met je. Je gaat de ander hoger achten dan jezelf. Je 
wordt een dienaar die de voeten (en niet de oren) wast van je naaste. Je 
wordt bescheiden omdat je beseft dat de genade ondoorgrondelijk is. Je 
zoekt de eenheid met de medegelovigen. Je streeft naar gerechtigheid in 
de wereld. Je vertelt aan anderen waar ze een genadige God kunnen 
vinden.  
 
Door de mensen die genade hebben leren kennen, brengt God ook een 
nieuwe gemeenschap tot stand. Een gemeenschap waar je aanvaard 
wordt. Een gemeenschap waar je geliefd bent. Een gemeenschap waar 
het er anders toe gaat dan in de wereld. Een gemeenschap waar we blij 
zijn met wie blij is, en verdriet hebben met degenen die verdrietig zijn. 
Deze gemeenschap van heiligen wordt een huis van genade waar ieder-
een welkom is. Dit is hoe de kerk behoort te zijn. Maar ook wel een 
land. 
 
Ik praat niet graag over politiek. Maar deze maand moeten en mogen 
we gaan stemmen. Daar wijd ik dus wel een paar woorden aan. Maar 

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. 

nieuwlichterij mee, is een sociaal en psychologisch centrum geworden, 
waarin geen plaats meer is voor Jezus Christus.”  
Goedkope Genade is een fakegeloof, een nepgeloof zonder respect voor 
de Heilige God. 
Goedkope Genade is het prediken en aanbieden van vergeving zonder 
echt berouw! 
Goedkope Genade is het Sacrament van de Heilige Doop zonder de 
kerkelijke discipline.  
Goedkope Genade is het Sacrament van het heilig Avondmaal zonder 
belijdenis van zonden, absolutie zonder persoonlijke schuldvergiffenis. 
Goedkope genade is genade zonder discipel van de Heer Jezus te zijn. 
Genade zonder het Kruis  
Genade zonder Jezus Christus. 
In het boek van Dr. Dietrich Bonhoeffer, DIE NACHFOLGE wordt ons 
duidelijk wat  
DURE GENADE is. 
 
Dietrich Bonhoeffer werd door de WaffenSS zonder pardon door het 
hoofd geschoten, terwijl hij voor hen op de knieen lag, Een getuige van 
Christus die de dure genade verkoos boven de goedkope quasi genade. 
 
Als het mag wordt het vervolgd de volgende keer. En wel met: 
 
De dure genade door Jezus Christus. 

Vervolg van pagina 5 
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How would you describe yourself? 
I am a very calm/peaceful person, positive, always with a helping hand 
to the ones who need it. I am always eager to learn. I respect every-
one’s culture and background. 
 
When did you join the Ebenezer Church? 
I have been part of the Ebenezer Church from very small, being that 
my grandfather was one of the founders of this church. I did my confir-
mation of faith on April 13, 2003. 
 
What do you like most of the Ebenezer Church? 
Ebenezer Church is a family church. The background of our church 
makes us unique. The uplifting music is very inspiring. You can be your-
self among the other members. We are one of the few English-
speaking churches. 
 
What are the strengths of our Church? 
Our church is very diverse, speaking and mastering different languages. 
Our outreach programmes are good for the community. We embrace 
all strangers and ethnic groups that attend our church. 
 
What are the weaknesses of our Church? 
Sometimes it takes too long for some of our members to accept 
changes for the better. We also tend to take too long to make deci-
sions to move forward. 
 
What can be done to improve the Church's functioning? 
More engagement between the church communities. When they not 
only are in need, or sick. But regular visitations to all members of our 
church, to see the need in their spiritual life and their thoughts about 
the church. 
 
What would you like to say to all our members? 
To my fellow church members I would like to say that coming to 
church should not be something ordinary, but when you come to 
church come for your personal growth and healing. God has some-
thing great in store for us all, but we should be more connected to 
him. Just remember, “They will know we are Christians by our love”! 
 
Do you have an anecdote, something that happened in the 
Ebenezer Church that you would like to share? 
The things that I will always remember and cherish are the trips we 
took with the Sunday school to Aruba, Bonaire and Sint Maarten. They 
will always be a part of my life. 

rard de Korte voor meer bijbellezen en discipline daarin. Zouden we 
ook eenvoudig kunnen bijbellezen, op een manier dat het ons goed doet 
en dat we het volhouden? 
 
1. Je leven ontwikkelt zich en dat stempelt je bijbellezen (Douma), maar 
eerdere fasen blijven actueel. Als je als kind de Bijbel hebt leren kennen 
door de lezing thuis aan tafel en de verhalen op school, bouw daar dan je 
leven lang op voort. Het waren niet alleen spannende wonderverhalen. 
Je proefde ook de eerbied van de volwassenen en je kreeg een lijn mee. 
Dit is onze God! 
 
2. Er waren ook altijd dingen die je niet begreep en dat zal zo blijven. 
Accepteer dat. God spreekt geen geheimtaal, maar zijn daden en zijn 
woorden zijn groot en wonderlijk en zijn beleid omspant eeuwen en Hij 
is geduldig. Als je begint met accepteren dat je, luisterend naar de Ont-
zagwekkende, klein blijft, maar evengoed wel met Hem doorgaat, gaan 
geleidelijk ook profetieën en apostolische brieven meer voor je open. 
 
3. Het is goed om door te gaan als je een poosje weinig Bijbel leest en je 
daar teleurgesteld over bent. Verwacht niet elke dag een hapklare brok 
die je direct aanspreekt. Er zijn hapklare brokken, maar lang niet de hele 
Bijbel bestaat daaruit. Een bijbels dagboek of bijbelleesrooster wekt mis-
schien die suggestie. Maar stukjes staan in hoofdstukken en die staan in 
boeken, en die horen op hun beurt weer bij elkaar. Als je geduldig door-
leest over de tabernakel en de wetten in Leviticus, dan kun je het plaat-
sen als er in Hebreeën en Openbaring op teruggegrepen wordt. 
 
4. Het onderscheid tussen studerend, exegetisch bijbellezen aan de ene 
kant en meditatief aan de andere kant – ‘hoofd’ en ‘hart’ – is al vele gene-
raties oud. 
Als theoloog, predikant en gelovige vind ik ze gelijk op gaan. Je wilt we-
ten wat die geweldige God, jouw God, zegt en bedoelt, en van daaruit 
probeer je er dieper in door te dringen. Zoek daarbij hulpmiddelen die 
de Bijbel niet te veel neerhalen naar het menselijk vlak, als woord van 
mensen voor mensen of een woordje voor de ziel. 
 
5. Veel suggesties voor ‘stille tijd’ zijn aan het individu gericht. Zinvol, 
maar vergeet niet dat je de Bijbel leest met elkaar: ‘samen met alle heili-
gen’. 
In coronatijd is dat moeilijker, maar blijf luisteren naar preken, ook on-
line. Preken waarin Gods stem doorkomt en waarin dan weer inzichten 
van andere begaafde ‘heiligen’ uit verleden en heden verwerkt zijn. Jouw 
persoonlijk bijbellezen kan niet zonder die voeding. 
 
6. Blijf nuchter in je verwachtingen. Elke methode die met veel enthousi-
asme wordt aangeprezen of die je werktuigelijk volgt, zal je af en toe 
doen verzuchten: nu even niet, laat mij maar. En laat een ‘maand van de 
Bijbel’ of een veertigdagentijd niet de suggestie wekken: nú moet, of nu 
zal het gebeuren. 
Er kunnen perioden in je leven zijn dat er nauwelijks iets bij je binnen-
komt. In zulke ervaringen zijn vele christenen je voorgegaan. Laat het los, 
geloof dat God jou niet loslaat; dan komt het wel weer. Laten er mede-
gelovigen om je heen zijn – al is het er maar een, met wie je af en toe 
contact hebt. 
 
7. Wil je God ervaren in je leven, dan kom je boven het luisteren naar 
zijn stem in de Bijbel nooit uit. Vergelijk het met wat je met een geliefde 
op aarde ervaart. 
Het woord van God is levend, zijn stem zal telkens weer nieuw klinken 
en boren naar je hart. 

Ebenezer news, continued from page 7 

Celebration Sis Margerie 

7 tips om het bijbellezen vol te houden 
 

Piet Houtman • theoloog 19 februari 2021 

Stop ook eens met bijbellezen, schrijft Jos Douma. Eerder pleit-
ten René de Reuver (scriba van de Protestantse Kerk) en bisschop Ge-
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Wat doet de weg die Jezus ging met jou? Wat laat je niet meer los als 
je hierover nadenkt of mediteert? In de veertigdagentijd geven mensen 
antwoord. Vandaag: Alfred van de Weg (36), predikant van de hersteld-
hervormde Victorkerk in Apeldoorn. 
 

 
Alfred van de Weg (beeld Carel Schutte) 
 
‘Sinds een paar jaar is het begrip veertigdagentijd meer voor mij gaan 
leven. In de reformatorische traditie gaat het over de lijdenstijd, de 
zeven weken die voorafgaan aan Pasen. Dat begrip is me nog steeds 
dierbaar, en ik gebruik daarom beide begrippen. Ik vind het jammer dat 
de protestantse traditie heeft gebroken met de veertigdagentijd, al zie 
je dat de belangstelling hiervoor gelukkig overal weer toeneemt. Pro-
testanten zijn altijd beducht voor het overnemen van rooms-katholieke 
gebruiken, en zeker in de bevindelijk-gereformeerde traditie zie je die 
angst nog steeds. Door te vasten zou er bijvoorbeeld te veel nadruk 
komen te liggen op wat wij voor Christus doen, in plaats van wat Hij 
voor ons doet. Ik kan die angst wel begrijpen, maar wat komt er dan 
voor dit vasten in de plaats? Het mooie van zo’n veertigdagentijd is nu 
juist dat dit ervoor kan zorgen dat je elke dag heel bewust je aandacht 
richt op dat wat Christus voor jou heeft gedaan, en dat je het niet al-
leen op zondag in de kerk hoort. Door hier elke dag mee bezig te zijn 
breng je het bekende lied ‘Leer mij uw lijden recht betrachten’ in de 
praktijk. Bepaalde rituelen kunnen je hierbij helpen. Ik denk dan niet 
direct aan een askruisje of het ontsteken van een paaskaars, maar wel 
aan rituelen in je dagelijkse omgang met God. Zo luister ik in deze peri-
ode daarom elke dag twintig minuten naar een cantate. 
 
handen en voeten 
Een mooi voorbeeld hiervan is de cantate Membra Jesu Nostri, geschre-
ven door Dietrich Buxtehude. Hij gebruikt hierin een middeleeuwse 
hymne waarin de lichaamsdelen van Jezus worden bemediteerd. Dat 
doet wat met je, want zelf heb je ook handen en voeten. Dat maakt de 
band inniger, wanneer je beseft dat al die lichaamsdelen gewond zijn 
geraakt. Wat Jezus heeft ondergaan staat niet los van mij. Je kunt het 
“voor mij” nooit scheiden van het “vanwege mij”. 
 
Doordat de veertigdagentijd in de traditie waarin ik sta niet zo bekend 
is, zie ik het als predikant als mijn taak de gemeente bij de hand te ne-
men. In de kerkbode heb ik daarom geschreven dat het goed kan zijn 
om in deze periode een gelofte van concentratie en inkeer te doen. 
Denk aan het temperen van het gebruik van sociale media. De tijd die 
je wint, zou je kunnen besteden aan het overdenken van het lijden van 
Jezus. Spreek dat naar elkaar uit, het geloof heeft baat bij een bepaalde 
ritualisering. Dat betekent niet dat je jezelf zo verdienstelijk maakt 
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Zoek in deze tijd de heiligen op 
 

Rick Moeliker 22 februari 2021 

voor God of iets dergelijks, je laat je zo juist voeden door Hem. 
 
In de bevindelijk-gereformeerde traditie ligt veel nadruk op het per-
soonlijk geloof. De kracht van het evangelie ervaar je ook juist in een 
persoonlijke relatie met Jezus. Het evangelie is geen gemakkelijk ver-
haal, maar gaat over bevrijding uit schuld en duisternis. De lijdensge-
schiedenis is niet los te maken van het heilsfeit van de opstanding. We 
lezen deze geschiedenis daarom met de bril van Pasen. Ik denk dat het 
zeker voor mensen die het moeilijk hebben ook een enorme bemoedi-
ging kan zijn om te weten dat Jezus ons in alles gelijk is geworden. Hij 
weet van uitputting, van rouw, van verdriet, Hij onderging het allemaal. 
 
Ik denk dat het goed is om je zeker in deze periode te verdiepen in 
gelovigen die je voorgingen, de heiligen. Wanneer je bijvoorbeeld een 
biografie leest over iemand die leefde met God, kun je jezelf daaraan 
spiegelen. Zelf heb ik dat in deze tijd heel sterk met C.S. Lewis, Augus-
tinus en Thomas a Kempis. Maar misschien zijn heiligen wel heel dicht-
bij. In je gemeente, of zelfs in je gezin. Ik kan ze in mijn omgeving aan-
wijzen. Zelf zullen ze misschien van hun stoel vallen van verbazing als ik 
hun naam noem, maar het zijn mensen die het evangelie van Christus 
leven. Misschien is het juist deze periode wel een mooie oefening zulke 
heiligen in je omgeving te ontdekken.' 
 
Alfred van de Weg 
Alfred van de Weg is sinds 2018 predikant van de hersteld-hervormde 
Victorkerk in Apeldoorn. 
Hiervoor was hij predikant in Soest en Abbenbroek. In mei verschijnt 
zijn eerste boek, Daarom ga ik naar de kerk. 

Achtergrond 
 

Klaas van der Zwaag 

‘In elke kerk zou zending moeten leven’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westerse christenen 
schieten vaak tekort 
in hun zendingsbe-
wustzijn, terwijl het 
zendingsveld al bij de 
buren begint. „Een 
gemeente waar zen-
ding niet leeft, gelooft 
niet in haar eigen 
boodschap.” 
 

Dat stelt dr. Steven Paas naar aanleiding van zijn nieuwe boek Wester-
se christenen met hun buren onderweg (uitgave Boekscout, Soest). De 
kerkhistoricus uit Veenendaal begint zijn boek met een herinnering aan 
zijn grootvader Willem Klein. Die leidde een moeitevol leven als veen-
arbeider. Zijn jongste zoon werd in 1944 vermoord door de Duitsers. 
Toch bleef hij een overtuigd christen. 
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Steven was ongeveer acht jaar toen zijn opa tegen hem zei: ,,Jezus is de 
belangrijkste in je leven. Hij wil altijd bij je zijn.” Paas: „Het ontroert 
me dat God de jaren door deze geloofsuitspraak heeft willen gebruiken 
om mij vast te houden, vooral in tijden van crisis en duisternis.” 
 
Zending van christenen duurt levenslang en begint naast de voordeur, 
misschien zelfs achter de voordeur, aldus Paas. Christus, de Gezonde-
ne van de Vader, is christenen voorgegaan en laat hen deelnemen in 
Zijn missie. Als participanten in de zending van Christus dienen zij hun 
omgeving als „vreemdelingen en priesters”, zo zegt Paas, aansluitend bij 
het bekende boek uit 2015 van zijn zoon Stefan, door wie hij zich heeft 
laten inspireren. Vader en zoon hebben een missiologische drive: Ste-
ven Paas was zendingswerker in Malawi, Stefan Paas is hoogleraar mis-
siologie in Amsterdam en Kampen. 
 
Gods missie in Jezus Christus heeft universele reikwijdte, aldus Paas. 
De zendingsopdracht heeft geen raciale of etnische voorkeuren. Ook 
het Joodse volk is een voorwerp van zending voor de kerk. Het oud-
testamentische Israël heeft de universele missie om tot heil voor de 
wereld te zijn niet kunnen uitvoeren; die missie is nu in Jezus Christus 
mogelijk geworden. 
 
Heidense hutten 
Paas zet uiteen dat er raakpunten zijn met andere religies, al zijn die 
niet heilbrengend. Hij verwijst naar zijn ervaringen in Malawi, waar hij 
veel traditionele namen voor de ene God tegenkwam. 
 
„God heeft elementen van waarheid en schoonheid in andere religies 
en culturen laten bestaan. Tijdens mijn verblijf in Afrika kwam ik in de 
zogenaamde armste heidense hutten een beschavings-niveau tegen dat 
niet zelden hoger was dan wat het rijke, moderne Westen biedt.” 
 
Hij keert zich in het boek tegen de algemene verzoening, maar ook 
tégen de stelling dat Jezus niet voor iedereen is gestorven. „Dat klopt, 
want als je dat bijvoorbeeld in een Marokkaanse wijk in Veenendaal 
niet kunt zeggen, dan sla je het voornaamste wapen van zending uit 
handen. Helaas wordt niet iedereen automatisch gered en daarom 
moet je als gemeente naar buiten om het evangelie te verkondigen, 
anders geloof je ook zelf niet in jouw boodschap. Als Jezus alleen voor 
bepaalde mensen zou zijn gestorven, waar moet je je dan druk om ma-
ken?” 
 
Paas behandelt in zijn boek diverse uitvluchten om niet aan zending te 
doen, zoals: het is alleen voor specialisten, of: met iedereen komt het 
wel goed. De verdeeldheid van de kerk is ook funest. ,,Er is waarschijn-
lijk geen enkel gebod van Jezus ernstiger overtreden dan Zijn bede om 
eenheid en liefde tussen Zijn volgelingen.” 
 
Loze kreet 
Paas laakt een gemeentebegrip waarin mensen eenzijdig focussen op de 
vraag: ben ik wel bekeerd? „Hoe goed en noodzakelijk die vraag ook is. 
Het wordt echter anders wanneer de vraag naar persoonlijke verlos-
sing en heil zo veel accent krijgt, dat het belijden van de gemeente als 
gemeenschap der heiligen een loze kreet wordt. De geestelijke blik 
wordt verengd, inclusief het missionaire aspect. De gemeente is niet 
bedoeld als een gesloten organisatie, maar als een open zendingsorga-
nisme.” 
 
Westerse christenen met hun buren onderweg. Deelnemers aan de 
missie van Jezus, dichtbij en veraf. Steven Paas. Boekscout, 16,99 euro 

Juist nu samen zingen niet kan, verdient zingen aanbeveling. Het is ge-
zond, in vele opzichten. 
Ga je gang. Gods lof zingen kan altijd. 

Archieffoto uit 2018 van de Nederland Zingt-dag van de Evangelische  
Omroep. 
 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds weer dat zingen gezond 
is. De ademhalingstechniek die we erbij gebruiken is gezond en zelfs 
helend voor tal van aandoeningen. Muziek heeft invloed op ons welbe-
vinden en onze emoties. Bij zingen hebben onze woorden extra uit-
drukkingskracht. Onze hersenstam blijkt daarbij betrokken te zijn. Daar 
ontvangen we de klanken, verwerken we ritme en daar ligt het cen-
trum voor vreugde, verwondering en de kracht van muziek. De hersen-
stam is het centrum van waaruit onze essentiële functies worden aan-
gestuurd (ademhaling, hartslag, bloeddruk). 'Vandaar ook het (on)
gunstige effect van muziek op het autonome zenuwstelsel', schrijft neu-
ropsycholoog Erik Scherder in Singing in the brain. 
 
God zelf geeft in zijn Woord opdracht Hem lof te zingen. Dat alléén al 
maakt zingen noodzakelijk. Bovendien blijkt Hij zingen bedoeld en ge-
schapen te hebben als een van de noodzakelijke basisbehoeften in ons 
leven! 
 
Van nature zingen we vooral wanneer we blij zijn. Hoe vaak vergeten 
we niet dat het ook andersom werkt: van zingen worden we blij. Het-
zelfde geldt voor God prijzen en je zegeningen tellen. Hoeveel makke-
lijker is dat in tijden dat het goed met je gaat … Maar: door God groot 
te maken (verbaal, hardop) en van zijn wonderen te 'verhalen' worden 
we bepaald bij al het goede dat van Hem komt en in ons leven aanwe-
zig is. 
 
Juist nu we niet meer in koren, groepen en zelfs in de kerkdiensten 
samen kunnen zingen is het zaak er meer aandacht aan te geven. Aller-
eerst kunnen we natuurlijk individueel thuis proberen meer te zingen. 
In je 'stille' tijd voor God (een nieuw lied) zingen, zingen onder de dou-
che, op de trap, ervoor gaan zitten of staan. Gewoon omdat het ons 
goed doet en omdat God het voor ons bedoeld heeft en aan ons heeft 
gegeven. 
 
online meezingen 
We kunnen ook proberen het voor iedereen makkelijker te maken om 
tijdens het bekijken van een (live)opname van onze kerkdiensten mee 
te zingen en het gevoel van 'samen' toch wat terug te krijgen. We zien 
dat mensen nauwelijks geneigd zijn mee te zingen wanneer er een gelikt 
filmpje wordt afgespeeld van een professionele muziekgroep. 
 
Het stimuleert ons het meest om mee te zingen wanneer we onze ei-
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gen muzikanten en zangers zien en horen zingen. Het liefst zij klein in 
beeld, en de liedtekst groot in beeld. Dat geeft ons een 'samen'-gevoel, 
het geeft iets vertrouwds in deze onwerkelijke situatie. Ook al is het 
voorzingen of is de begeleidende muziek niet perfect. Het is 'onze' ge-
meente, zoals wij dat gewend zijn. De tekst groot in beeld bepaalt ons 
ook nog eens visueel bij welke boodschap we proclameren … Aan 
God, aan elkaar en naar onszelf toe. 
 
Zo helpt het ons vaak ook om de week door te komen, doordat de 
Heer ons dan zo'n lied weer in gedachten brengt, net op het moment 
dat we het weer even nodig moeten zingen! 
 
Zin in zingen? Ga je gang!  

 
At the same time, the COVID-19 pandemic has gravely affected 
opportunities for practical face-to-face engagement, whether for 
political, humanitarian, development or ecumenical purposes. We don’t 
know when these opportunities will open, but we hope that the 
situation regarding the pandemic will alleviate, bringing improvement. 
 
What is the role of churches in building a sustainable peace in 
this context? 
 
Prove: One of the most important things that we as churches globally 
can do is continue to pray for peace and reunification, for a sustainable 
and peaceful coming together of the Korean people, and that they are 
made aware of this accompaniment in prayer by churches around the 
world. 
 
The principle of the ecumenical movement’s engagement in this issue 
has always been that peace must be made between the Korean people 
– it won’t be made for them by others. Our role is to support and be 
in solidarity, to accompany and encourage them on this journey. 
 
Even with no physical meetings, 2020 was a busy year in 
churches’ advocacy and peace-building initiatives for the 
Korean Peninsula worldwide. 
 
Prove: Initiatives that we undertook in the course of last year, with 
events and gatherings marking the 70th anniversary of the start of 
Korean War, were really important expressions of global solidarity 
with the churches and people of the Korean Peninsula, despite the 
constraints of the pandemic. 
 
We continue to support the role and leadership of the South Korean 
churches – the National Council of Churches in South Korea has really 
been in the vanguard of these efforts for peace for many decades. 
Given the practical impossibility of meeting our North Korean partners 
- the Korean Christian Federation - last year, we haven’t been able to 
officially convene the Ecumenical Forum for Korea. However, we have 
remained in close communication with the members of the forum 
informally, and we are looking forward to convening again in 2021. 
 
Is the interest of churches growing, to engage in the peace-
building initiatives for Korea? 
 
Prove: We see more partners from among churches and church-
based organizations around the world expressing interest in 
participating in this multilateral forum convened by the WCC. There 
are partners who are engaged or interested in engaging in humanitarian 
and development work in North Korea, and churches that want to be 
active in solidarity efforts for peace on the Korean Peninsula. These 
partners are coming from an increasingly wide range of church families; 
we have growing participation from Roman Catholic as well as 
Evangelical and other partners in the forum. 
 
On the other hand, more and more churches and church-related 
organizations working in relation to North Korea are facing 
increasingly severe constraints due to the sanctions, deeply impacting 
humanitarian access and the capacity to do diaconal work with North 
Korean partners. 
Nevertheless, the interest and commitment is still there, and we are 
gathering a large number and a wide spectrum of churches and church-
based partners that wish to contribute.. 
 
What do you see as priorities moving forward? 
 
Prove: Given all the unknowns, it’s vital that we maintain hope and 
continue to pray. Despite the fact that there are so many obstacles and 
constraints in terms of communication and cooperation, we should 
never give up. 
We cannot resile from our longstanding commitment to peace and 
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While the peace process on the Korean Peninsula needs further pro-
gress built on trust, the COVID-19 pandemic has severely affected in-
ternational humanitarian support and development cooperation efforts. 
World Council of Churches (WCC) communications invited Peter 
Prove, director of the WCC Commission of the Churches on Interna-
tional Affairs, to discuss the current ecumenical engagement for Korea 
and role of churches in building a sustainable peace.  

 
INTERVIEW 
 
How do you see the current status of relations between 
North and South Korea? 
 
Prove: Clearly we have suffered a very serious reversal of the 
circumstances for the peace process on the Korean Peninsula in 
general. One reason for that is the way the peace process developed 
itself – the mismatch of expectations and assumptions, particularly 
between the USA and the DPRK, and a failure to take incremental 
steps of trust-building to provide a basis for further progress. 
 
Among other things, the continued imposition of the most rigorous 
and severe sanctions regime that has ever been applied anywhere has 
had a serious impact not only in terms of humanitarian access, but also 
in terms of the political environment for progress towards peace – and 
while having demonstrably failed in the stated purpose of nuclear non-
proliferation. 

Peace and unity on the Korean 
Peninsula matters globally 

Director of the WCC's CCIA Peter Prove, general secretary of the NCCK Rev. 
Lee Hong Jung (South Korea) and the chairperson of the KCF 
Rev. Kang Myong Chol (North Korea) holding hands in prayer and solidarity 
for peace and reunification on the Korean Peninsula during the EFK meeting 
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reunification for the Korean people. The problem will continue to be a 
problem, it will continue to fester and present a threat to the security 
and the future for all people in the region, and the whole world, unless 
a peaceful and sustainable solution is found. 
 
What is your hope for 2021? 
 
Prove: Our hope and prayer for this year is that there will be 
resumed intensity of engagement and cooperation as the COVID-19 
pandemic diminishes, and even more hopefully, that there will be 
renewed efforts for political dialogue as the new administration in the 
USA has settles in. 
Our purpose is as simple, and yet as deep, as remaining in relationship 
and communication with our Christian sisters and brothers in North 
Korea – despite constraints that currently exist and that have long 
existed in the history of our engagement with them for peace and 
reunification. 
 
Source: World Council of Churches 
 

heid van het moeder zijn onbewust minder waardevol gemaakt. We 
zien dat echtscheidingen steeds normaler worden en alsof dat niet erg 
genoeg is, wordt het zelfs gepromoot in allerlei campagnes en films. En 
wat te denken van de verschillen tussen man en vrouw die steeds meer 
moeten worden weggepoetst, waardoor het perfecte teamverband van 
een vader, met al zijn mannelijke kwaliteiten, en een moeder, met al 
haar vrouwelijke kwaliteiten, onder druk komt te staan. 
Maar niet alleen de ouders van het gezin worden aangevallen. Ook de 
kinderen worden onderdeel van de strijd gemaakt. Een belangrijk wa-
pen van satan is gezagloosheid. Dit wordt in de maatschappij óók onbe-
wust steeds meer aangemoedigd. Soms heel direct, door bijvoorbeeld 
artiesten die in hun liedteksten schoppen tegen wetten, regels en de 
politie. Maar soms ook indirect, door een sfeer van voortdurende kri-
tiek en wantrouwen richting alles wat verantwoordelijkheid draagt. 
Ik geloof dat het ontbreken van ontzag voor ouders, overheid, juffen en 
meesters, en uiteindelijk voor God, één van de grootste problemen is 
in de maatschappij. Het is de gist die opgeblazen maakt. En volgens mij 
zien we de gevolgen daarvan in de hedendaagse polarisatie, bijvoor-
beeld rondom de hele racismediscussie. Wij bidden daarom voor onze 
kinderen regelmatig dat ze ontzag voor ons als ouders zullen hebben, 
ontzag voor hun juffen en ontzag voor God. Ik denk dat de negatieve 
ervaringen van strenge opvoedingen ervoor hebben gezorgd dat we te 
veel aan de andere kant zijn gaan hangen. Kinderen moeten vandaag de 
dag vooral de vrijheid krijgen en ons gebed is vaak vooral gericht op 
hun voorspoed. Hoewel dat natuurlijk een goed gebed is, moet ons 
gebed in de eerste plaats gericht zijn op hun karaktervorming. 
Als je deze progressieve ontwikkelingen in de maatschappij bekijkt met 
geestelijke ogen, dan zie je dat het eigenlijk helemaal niet zo vooruit-
strevend is. Want het hedendaagse individualisme zorgt voor meer 
problemen dan het door God bedachte gemeenschapsleven. Daarom 
tot zover de negatieve kant van het verhaal. Wat kunnen wij als chris-
tenen zetten tegenover deze trends in de maatschappij? God heeft het 
gezin zo schitterend bedoeld. Hij weet als geen ander dat wanneer een 
kind in een goede en veilige omgeving opgroeit, dit voor de toekomst 
van de maatschappij tot grote zegen zal zijn. Daarom hecht God veel 
waarde aan het gezin. 
Deze goede omgeving begint met een zorgzame vrouw die veiligheid, 
warmte en liefde brengt in het huis. Die gastvrijheid najaagt voor men-
sen die warmte missen. Maar ook met een man die als een priester 
over zijn huis waakt, die let op wat er binnenkomt, en standvastig de 
koers uitzet voor het gezin: “Ik en mijn huis, wij zullen de Heere die-
nen”. Deze twee ouders zijn een team dat elkaar perfect aanvult en 
samen als doel hebben dat God groot wordt gemaakt in het huis. Ze 
willen dat de kinderen, als die er mogen zijn, zullen worden gevormd in 
hun karakter, zodat daarin het leven van Jezus zichtbaar wordt. Het 
doel van het gezin is niet om in een mooi huis te wonen, met kinderen 
die er uit zien als prinsen en prinsessen, en waar het plaatje helemaal 
klopt. Het doel van het gezin is om een licht te zijn in de wereld en om 
iets te weerspiegelen van het huisgezin van God. Een Bijbels gezin 
spreekt dus. Het vertelt: ‘Zó liefdevol is God’. Het gaat dus niet om de 
buitenkant, maar om de liefde vanuit het hart. 
Ik weet dat we in een gebroken wereld leven en dat dit perfecte plaatje 
confronterend kan zijn. Niet iedereen is onderdeel (geweest) van een 
warm gezin. Maar juist voor hen die gebrokenheid ervaren in hun le-
ven, zouden er huisgezinnen moeten zijn om in opgevangen te worden. 
Gezinnen hebben een kans om liefde te geven aan hen die een huisge-
zin moeten missen. Wat zou het geweldig zijn als wij als gelovigen zó’n 
licht mogen zijn. Ik geloof dat door de toenemende individualisering het 
licht van de Bijbelse gezinnen steeds feller gaat schijnen. Mensen hunke-
ren uiteindelijk naar echte gemeenschap, naar een echte ‘samenleving’ 
waar je van hart tot hart dingen met elkaar kan delen, waar veiligheid 
en echte liefde is. Mogen onze huizen open komen te staan voor de 
mensen die dit missen. Dat is de beste oplossing voor het probleem 
van eenzaamheid. En hopelijk gaat iedereen dan weer zien dat het tra-
ditionele gezin zo gek nog niet is. 
 
Bron: 
Zanger en liedjesschrijver Christian Verwoerd schrijft op regelmatige basis 
columns voor CIP.nl. 
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Zelfs als je niet zou weten dat het huwelijk en gezin instellin-
gen van God zijn, dan zou je het haast al kunnen zien aan de 
hevige strijd die ertegen gevoerd wordt vanuit een steeds 
meer seculariserende maatschappij. In een tijd waarin het 
traditionele gezin zeldzamer wordt, biedt dit tegelijkertijd 
een geweldige kans om te evangeliseren. Zelfs zonder woor-
den. Een gezin dat orde, liefde en vrede uitstraalt, is automa-
tisch een lichtbaken in een tijd van wanorde, eenzaamheid en 
onrust. 
 
Als je net als mij een beetje politiek geïnteresseerd bent, dan kan het 
niet anders dan dat het je opvalt dat veel nieuwe overheidsplannen of 
ontwikkelingen in de maatschappij negatief zijn voor het traditionele 
gezin. Ik noem zomaar een aantal dingen. 
Allereerst worden ouders steeds meer gestimuleerd om beiden veel 
te werken, wat tot gevolg heeft dat ze veel van huis zijn en minder 
invloed hebben op de ontwikkeling van hun kinderen. Vrouwen wor-
den gepusht om carrière te maken en zo wordt de verantwoordelijk-

In Nederland woedt een  
oorlog tegen het gezin 

 
Door Christian Verwoerd 
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Kom naar...Kom naar...Kom naar...Kom naar...    

Voor Elkaar 
Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 
 

    Ik heb...Ik heb...Ik heb...Ik heb...    

Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...    
    Wie kan mij Wie kan mij Wie kan mij Wie kan mij 

helpen?helpen?helpen?helpen?    

Ik kan...Ik kan...Ik kan...Ik kan...    

   vpgnews@gmail.com 

Heeft u bruikbare meu-
bels, kleding, huishoude-
lijke 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 

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 
  

Appartementenverhuur voor uw familie. 
 

Wij verhuren bij onze woning apparte-
menten 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 

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

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

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 Fort-
kerk. Bel voor meer infor-
matie naar: 
Tel: 737 5642 of 520 3015 

Professioneel gemaakt en prachtig, ge-

detailleerd 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. 
  

Een cadeautje voor me-
zelf ... om te vieren Met 
Elkaar. 
Deze aanbieding is weer ge-
start ! Op een zaterdagochtend 
komen we bijeen: samen ‘zitten’ 
- wie weet ‘ontdekken’ van iets 
waarvan je je niet zo bewust 
bent.  Het uitwisselen van ge-
dachten; stilte-momenten; oefe-
ning ‘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 aange-
meld; 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 informa-
tie:  
 
Maria Muller,  
tel.: 737 8323 / 513 9631 
e-mail: 
mariamullerdidi@gmail.com 

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 
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achterzijde. Houdt u dan rekening met 

een levertijd van twee maanden. 

Een cadeautje voor me-
zelf ... om te vieren Met 
Elkaar. 
Deze aanbieding is weer ge-
start ! Op een zaterdagochtend 
komen we bijeen: samen ‘zitten’ 
- wie weet ‘ontdekken’ van iets 
waarvan je je niet zo bewust 
bent.  Het uitwisselen van ge-
dachten; stilte-momenten; oefe-
ning ‘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 aange-
meld; 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 informa-
tie:  
 
Maria Muller,  
tel.: 737 8323 / 513 9631 
e-mail: 
mariamullerdidi@gmail.com 

 


