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Never waste a good crisis
ds. Jacob H. Kikkert

Herstart

Hoera, we zijn weer begonnen! Als kerk. Maar
hoe? Ruim een jaar geleden
kwam alles plotseling tot
een soort stilstand. Er
kon er niets meer. Zelfs
bij elkaar komen in een
kerkdienst niet. Niemand
van ons had zoiets ooit
meegemaakt. Vanaf medio
mei vorig jaar kwam er
weer enige beweging. Het
piepte hier en daar, maar
er waren weer fysieke diensten. Echter, een aantal maanden erna kwamen er weer nieuwe beperkingen: diensten zonder zingen. En uiteindelijk kwam alles opnieuw
krakend tot stilstand en waren de diensten weer uitsluitend online. Het heeft veel met ons allemaal gedaan.
Want corona heeft heel ons leven op zijn kop gezet.Van
concreet verlies van geliefden tot het meer abstracte
verlies van een wereldbeeld dat zo plots en drastisch
overhoop werd gegooid en ons allen in de kern van ons
bestaan heeft geraakt. Sectoren in de samenleving zoals
het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg,
het toerisme en de horeca raakten diep getroffen door
de corona-pandemie. Maar ook privé en in vriendenkring, in werk en op school, in uitgaan en recreatie zijn
we erdoor geraakt. Voor de één meer, voor de ander
minder. Maar bijna iedereen heeft wel een verhaal te
vertellen. De één heeft een familielid verloren of een
goede vriend en voor een ander kwam het leven tot
stilstand door corona. En onzeker is nog hoelang corona blijft doorwerken, ook na de vaccinaties. En ook
aan de kerken is het niet voorbij gegaan: het gemis van
de lofzang en samenzang, en het onnatuurlijke afstand
bewaren. Het ‘verstoort’ tot nu toe de gewone diensten
en samenkomsten.

Verbondenheid ervaren

Het gaat juist ook om het contact na de dienst, al is het
maar een blik van verstandhouding. Als er een andere
ramp zou gebeuren, kom je juist in de kerk samen om
te bidden en elkaar te troosten. Het voelde en voelt
dus tegennatuurlijk om in deze tijd geen arm om iemand heen te kunnen slaan. Online vieringen zijn geen
echte vervanging gebleken. Zeker, digitaal hebben we

als kerken sprongen gemaakt in het pogen zo
goed mogelijk onderling contact te houden.
Troost en bemoediging
te bieden middels de virtuele vieringen, nieuwsbrieven en groeps-appjes.
Maar het bleef behelpen
Omdat de kerkdienst in
essentie ook een sociale
aangelegenheid is. En als
dat wegvalt omdat iedereen meteen na de
dienst weer moet vertrekken zonder iemand te hebben gezien, zoals nu, is dat een ervaring van gemis. De
ontmoeting is heel wezenlijk. Ook dat heeft corona
ons geleerd.

1
Hoofdartikel

Never waste a good crisis

2
Redactioneel
Meditatie: Getal 12

3-5
Bijbelleesrooster
Kerkdiensten
Vervolg meditatie

Blijvertje?

Inmiddels zijn de corona-maatregelen versoepeld en
komt, danki Dios, het leven weer op gang. Nu de overlevers weer op krachten komen of gehavend verder
leven. Nu de reguliere zorg weer aandacht krijgt. En
er is blijdschap daarover, opluchting. Er is steeds meer
mogelijk nu er volop gevaccineerd wordt. En er is de
hoop dat het kerkelijk leven zich kan herstellen. Of is
het te vanzelfsprekend om klakkeloos ervan uit te gaan
dat we als kerken doorgaan bij waar we voor corona
waren gebleven? Na alles wat we meegemaakt hebben?
De digitalisering van de diensten zal vermoedelijk wel
blijven. Ze voorzien in een behoefte.Het streamen van
kerkdiensten voor veel thuisblijvers een goed alternatief; kijken en luisteren op jouw moment en vanaf
je eigen sofa met een kop koffie of thee in de hand,
en net zo lang of kort als jij wilde. We kunnen dan wel
niet zien wie er kijkt Maar inmiddels weten we: het zijn
niet alleen onze eigen gemeenteleden die de videostreaming van diensten waardeerden. Kijkers komen uit
dushi Korsòu, Suriname, Nederland, de Verenigde Staten en zelfs Turkije en verder. Tegelijkertijd kunnen we
ons afvragen hoe we kerk willen zijn? Waarom wij als
kerken, plekken zijn waar gemeenschap telt? Waar je
gezien wordt, ook als we elkaar lang niet gezien hebben? Want dàt is waar er leemte werd ervaren.
Vervolg op pagina 2
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Leegloop

Trouwe kerkgangers zullen wel weer komen. Maar het automatisme dat
mensen toch wel komen stond al onder druk. Dat is door corona alleen maar
versterkt. Als kerken zullen we dan ook zelf op zoek moeten naar de mensen
èn naar onze relevantie in de samenleving. Mensen komen vermoedelijk niet
meer automatisch naar ons en naar de kerk. Dat toont in ieder geval onderzoek in Nederland en in de Verenigde Staten aan: dat de band van mensen
met de kerk losser is geworden. Mensen raakten de kerkgang ontwend. Ik
vraag mij dan ook af wat de ontwikkelingen op dushi Korsòu zullen laten
zien in de nabije toekomst. Wat we inmiddels wèl weten, en dat laten de
universele ervaringen van het afgelopen jaar zien, dat is dat ieder mens anderen nodig heeft, dat niemand zelfvoorzienend is: dat een onzichtbaar virus
voldoende is om de illusie om te buigen dat we ons welzijn en geluk allemaal
zèlf in handen hebben.

Kwetsbaarheid als relevante boodschap

Corona heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: het leven hebben we niet
in onze hand. Dat geldt in het klein, voor onze gezondheid en voor het verloop van ons leven, maar ook in het groot, voor onze samenleving en voor de
geschiedenis. Wetenschap en politiek kunnen niet alles oplossen. Eén van de
lessen die we dan ook kunnen trekken uit deze coronatijd is: dat we ervaren
hebben, als individu en als samenleving als geheel, dat wij moeten leren leven
met een besef van kwetsbaarheid, en van gevoeligheid voor het tragische
van het leven. Misschien is dàt het wel wat mensen zouden kunnen of willen
herontdekken in de kerken in de post-corona tijd. Kerken weten immers bij
uitstek, in de weg die Jezus is gegaan, van deze kwetsbaarheid. ‘Maar’, zult u
zeggen, ‘de weg van Jezus heeft toch vooral te maken met Zijn heerlijkheid,
zijn glorie, zijn goddelijkheid, toch?’ Vaak ligt daar inderdaad de nadruk op.
Maar wat eraan voorafgaat, heeft alles te maken met kwetsbaarheid. Dit zie je
als je Jezus’ weg volgt in het evangelieverhaal. Die weg gaat van veilig in Nazareth naar uiteindelijk kwetsbaar aan het kruis. Jezus laat in zijn weg door de
evangelieverhalen zien hoe menselijke kwetsbaarheid en openheid er uit zien,
en hoe ze tot nieuwe ontmoetingen en tot nieuwe relaties kunnen leiden, en
tot een verdieping van het verstaan van God en van onszelf. Dat is confronterend èn inspirerend!

‘Ik ga met je mee’ is Zijn naam

Juist de kerken, als lichaam van Christus, hebben weet van, of moeten er
op z’n minst weet hebben — van het leven in al haar kwetsbaarheid en
broosheid. Dat is mijns inziens nu haar relevantie en boodschap in een door
corona verwonde samenleving. Kerken weten als geen ander dat niet alles
van mij en van ons als individu afhangt, en dat zijn veel mensen zich gelukkig ook bewust. Kerken weten als geen ander het leven te vieren als een
geschenk waarin kwetsbaarheid en verbondenheid centraal staan. En dat
gebeurt natuurlijk ook al op allerlei plekken en in allerlei kerken. Geloofsgemeenschappen weten als geen ander verlies en lijden te plaatsen in het
grote verhaal van gedenken; van verleden, heden en toekomst met elkaar
verbonden. Daar geven kerken sinds aloude tijden al liturgisch woorden aan.
Dit alles overziend zou het in post-corona tijden aan kerken zijn om déze
relevantie van het evangelie te belichamen, het goede nieuws voor mensen:
een nieuwe koestering van het leven dat kwetsbaar en daarom kostbaar is.
En dat God daarin mee gaat en zich kenbaar maakt: “Ik ben er, Ik ga met je
mee.” Dat geeft troost. Dat biedt hoop. Dat schept verbondenheid. Houdt
moed, heb lief! Wij zijn in Gods hand. En: never waste a good crisis om hier
in het licht van het evangelie verder over na te gaan denken over wat dit dan
concreet betekent in onze situatie!

Redactioneel
Beste Lezer(s)essen,
Door omstandigheden is het alweer twee
maanden geleden, dat de laatste VPG news
verscheen.
We gaan weer verder met VPG news.
De juni editie is uit! Op- en Aanmerkingen
zijn welkom; vooral opbouwende kritiek!
De Meditatie “Never waste a good crisis”
is van de hand van ds Jacob Kikkert.
Op de pagina’s 6 t/m 12 Wijknieuws! Op blz. 13 heeft zr. Maritza
Beaujon Bakhuis nieuws van de CK en br. Dennis Martina van de
Kerkvoogdij.
Op blz 14 en 15 staan er 2 interviews; één van zr. Cicely Radermacher en één van de nieuwe rabbijn van de Snoa.
Met COVID-19 gaat het Danki Dios goed op ons dushi Kòrsou. De
harde maatregelen nemen af. We mochten zondag zelfs voor ‘t eerst
samen zingen, maar....dan wel ingetogen. Dat is al heel wat! Heel Fijn!
Namens de Redactie: Voor U allen, Kuida Kurpa! Laten wij ons nóg
aan de Corona Regels houden!
		
God’s Rijkste Zegen! Veel Leesplezier!
				Jet Baank.

Mededeling: VPG NIEUWS!
Indien u om een of andere reden geen krant ontvangt, kunt u er
eentje ophalen:
- Bij de Tamarijn! Door deweek van 12.30 - 17.30!
- Bij het Kerkelijk Buro van 11a.m - 16u!
- En in de Kerken bij de deur!
- U kunt u ook opgeven bij het Kerkelijk Buro voor een
digitale krant.
			Jet Baank

Meditatie:
“Getal 12”
N.A.V. Lucas 6:12-16
Ingestuurd door ds. Jan Douwe van ‘t Zand

ds. Jacob H Kikkert
N.B. de Protestantse Kerk in Nederland, heeft een brochure uitgegeven die
gebruikt kan worden om het gesprek met elkaar aan te gaan over ‘Kerk na
Corona’. Niet alles zal zomaar van de ene cultuur (Nederland) op de andere
(Curaçao) over te dragen zijn, maar het levert wel stof op om samen over
van gedachten te wisselen. De brochure is o.a. bij mij verkrijgbaar als electronisch (pdf) bestand.

12 Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De
hele nacht bleef hij tot God bidden. 13 Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die hij apostelen noemde: 14 Simon,
aan wie hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jakobus en Johannes,
Filippus en Bartolomeüs, 15 Matteüs en Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs,
en Simon, die de IJveraar genoemd werd, 16 Judas, de zoon van Jakobus, en
Judas Iskariot, die een verrader werd.
Vervolg op pagina 5
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VPG Nieuws (News) via Email
Wij bieden u de gelegenheid om
VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.
Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van
NAf 2000,=.
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws
elektronisch te ontvangen, meldt u dan
aan door het zenden van een e-mail
met uw naam en huidig postadres naar
de redactie via e-mail adres:
vpgnews@gmail.com
En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we
are offering the possibility to have VPGNews in colour, sent to you by e-mail.
This way we can save on our costs of
about NAf 2,000.00 per month.
If you are interested in receiving VPGNews by e-mail, please subscribe by
sending an mail to the editorial staff,
e-mail address: vpgnews@gmail.com
And you will receive your next VPGNews in colour.
Please also include your name and
street address.

Collectes
De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is
te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de 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 20 juni Zondagscholen
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.

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.

Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV
Distributie: Ebenezer’s Men’s
Fellowship
Oplage: 900 drukexemplaren zwart
-wit.
Ruim 230 emailexemplaren

Ledenadministratie:
Adreswijzigingen of vertrek kunnen
worden doorgegeven aan het Kerkelijk
Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curacao.com

Kopij kunt u in kale opmaak, lettertype
Gill Sans MT 11, per e-mail versturen
naar vpgnews@gmail.com.
Bijbehorende foto’s in
aparte bestanden,
voorzien van onderschrift, meesturen.

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:
Jet Baank (voorzitter)
Ludmilla Sampson
Opmaak:
Klaas Dekker en Jet Baank

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 juni 2021,
11.59 a.m.

Verschijningsdatum:
Zondag 4 juli 2021
Dan verschijnt de dubbele
editie van juli en augustus

Bijbelleesrooster

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes
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Adverteren
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

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
06-06
13-06
20-06
27-06

Rev. Kenneth Kross
LP Yvonne Isidora Gumbs
Rev. Kenneth Kross
Rev. Kenneth Kross

04-07
11-07
18-07
25-07

Rev. Kenneth Kross
LP Yvonne Isidora Gumbs
Rev. Kenneth Kross/Men’s Fellowship
LP Yvonne Isidora Gumbs/Young Adults

Fortkerk

Fort Amsterdam
06-06
13-06
20-06
27-06

ds. Jacob Kikkert
ds. Jacob Kikkert
ds. Jacob Kikkert
nog niet bekend

04-07
11-07
18-07
25-07

nog niet bekend
Rev. Kenneth Kross
nog niet bekend
nog niet bekend

Emmakerk

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.

Schottegatweg Noord 67
06-06
13-06
20-06
27-06

ds. Anne Rienks
zr. Rianne Plaisier
br. Olaf Mulder
zr. Rianne Plaisier

04-07
11-07
18-07
25-07

ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand

Radio Semiya 98.5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
05-06
12-06
19-06
26-06
03-07
10-07

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

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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Teams

Toen ik op school zat, deden we vaak aan sport in de pauze en na school. Dan
stond iedereen die mee wilde doen in een groep. Twee kinderen werden uitgekozen en moesten de teams vormen. Om de beurt mochten ze hun team
uitkiezen. Eerst werden de super sportieve kinderen gekozen, en daarna
de rest. Die leiders moesten heel snel nadenken wie ze moesten kiezen. Zo
waren de teams ongeveer even sterk en werd het een leuke wedstrijd. Bij
professionele sport wordt er veel langer en meer strategisch over nagedacht.
Ook bij een kabinetsformatie bijvoorbeeld. Er wordt gekeken naar de ervaring, gaven en talenten en belangstellingen van de kandidaten.

Team van Jezus

In Lucas 6 lezen we hoe Jezus zijn team kiest. Dit team van mannen noemde Hij
zijn apostelen. Dit betekent uitgezondenen. Mensen met een mandaat om zekere
taken uit te voeren namens de Zender. Maar, er zijn nogal wat verrassingen in
het team van Jezus!

Gebed

De eerste verrassing is dat Jezus gebed nodig had om te kiezen. We lezen dat
Hij de hele nacht bleef bidden. En het eerste ding die Hij daarna deed, was om
de twaalf apostelen te kiezen.We kunnen ervan uitgaan dat dit de belangrijkste
inhoud van zijn gebed was. Dan vraag ik me af, Hij is toch zelf God. Hij wist
al wie Hem zou verraden. Dus Hij weet wat de toekomst brengt. Waarom
zou Hij gebed nodig hebben? Hier hebben we te maken met het mysterie van
Jezus als volwaardige mens en volledige God tegelijk.
Maar wat we wel kunnen leren hieruit, is dat als Jezus al gebed nodig had,
hoeveel te meer wij. Als Hij de hele nacht bleef bidden voordat Hij dit besluit
moest nemen, dan zouden wij er heel goed aan doen zijn voorbeeld te volgen.
Wij hebben gebed nodig om ons in de goede relatie met God te houden en
als we zo in Hem blijven, maken we betere keuzes.
Gebed is het adem van de ziel, en toch zijn we zo gemakkelijk geneigd ademloos door het leven te gaan. En dan vragen we ons af waarom we zo snel
moe zijn, en uitgeput, en geen fut hebben. Maar goed, Jezus had zijn team dus
uitzonderlijk goed doordacht uitgekozen. Met Goddelijke wijsheid de hele
nacht gebeden en toen zijn perfecte keuze gemaakt.
Wat kan er dan mis gaan, zou je denken!

Getal 12

De tweede verrassing is de hoeveelheid apostelen. Geen 5, 10 of 20 maar 12.
Waarom? Er waren veel meer beschikbaar en bereid.
Jezus koos heel bewust 12 omdat Hij het Oude Testament vervulde. Er waren
in het Oude Testament 12 stamvaders van Israël. Deze waren de 12 zonen
van Jakob, kleinzoon van Abraham. Jakobs naam is later veranderd in Israël.
Israël was de naam van het verbondsvolk van God in het Oude Testament.
Het volk op aarde waarmee God zich op een heel bijzondere wijze had
verbonden. Nu kiest Jezus als het ware de 12 stamvaders van de Nieuwtestamentische kerk. Als vervulling van de eerste stamvaders moet er dus ook
12 zijn. Dit wordt het nieuwe team van Jezus voor een nieuw verbond, of een
nieuwe manier waarop God zich verbindt aan de mensen. Het “nieuwe” ligt
in de manier waarop God ons aan Hem verbindt. Hij zal de wet in ons hart
schrijven en niet meer op stenen tafels buiten ons.
Iedereen die in zijn team is, zal Hem dus van harte liefhebben en dienen.
Toch? Dit brengt ons bij het probleem.

Karakter

Menselijk gesproken lag het grootste probleem in het team van Jezus in de
karakters van de 12. Als ik 12 mensen zou moeten uitkiezen met wie ik 3
jaar lang zou optrekken, zou ik waarschijnlijk mensen proberen te kiezen
die goed bij mij en bij elkaar zouden passen. Jezus koos 12 mannen uit met
wie Hij samen zou reizen, eten, feestvieren, praten en in dezelfde huizen zou
overnachten. Dus eigenlijk 12 mannen met wie Hij 24 uur per dag en 7 dagen
per week zijn leven zou delen. En wat voor mannen koos Hij dan uit? Nou,
van alles wat. Niet mensen die bij Hem en elkaar zouden passen. Integendeel,
introverten, extroverten. stillen, praters, doeners, denkers. Bijna geen 2 van
dezelfde. Niet echt een passend geheel.

Je had mannen die heel intuïtief met hun emoties reageerden. Dat was zelfs
hun bijnaam, zonen van de donder. Dit waren Johannes en Jakobus. Licht
ontvlambaar. Ze zouden zomaar bliksem uit de hemel willen laten neerdalen
als ze zich te na gekomen voelden. Je had een man die eerst deed, en later
nadacht. Super impulsief. Zijn naam was Petrus. Hij had vaak spijt van zijn impulsieve daden en woorden. En je had een eerlijke twijfelaar: Thomas. En dan
mensen met uiteenlopende meningen. Grotere tegenpolen dan een radicaal
rechtse patriot als Simon en een linkse landsverrader als Mattheus kon je je
bijna niet indenken. Natuurlijk kunnen we Judas niet vergeten. Hij hoort ook
in dit vreemd lijstje. Een dief. Een verrader. En uiteindelijk een laffe zelfmoordenaar. En met zijn allen begrepen ze meestal eigenlijk niets van wat Jezus zei.
De meeste van hen was immers maar “leek”. Wat een team. Hiermee wilde
Jezus de grootste oorlog van alle tijden winnen? De strijd tegen zonde en
dood? Een vreemde keuze, op zijn zachtst gezegd.
Ze waren “incompatible”, onverenigbaar. Dit woord kreeg meer betekenis
toen ik een keer een applicatie aanschafte voor mijn computer. Het bleek
dat het programma “incompatible” was met mijn computer. Wat ik ook
probeerde, ze konden echt niet samen. Dat gevoel krijg je wanneer je door
het lijstje met 12 namen leest. Onverenigbaar.
En verder waren ze niet de meest dappere mannen. Ja, het was spannend om
met Jezus mee te gaan. Je zag wonderen gebeuren, hoorde prachtige verhalen
en krachtige boodschappen. Er was regelmatig controversie. Je werd dagelijks
intens en diep geraakt door deze God-man. Je kon uiteindelijk niet anders
dan te erkennen dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is. De Zoon van God, de beloofde Redder. Maar toen het er echt op aankwam, gingen deze 12 mannen
hun Redder verlaten, verraden of verloochenen.
Nee, dapper en integer waren ze niet. Ze maakten telkens ruzie om wie de
belangrijkste was. Ze waren bang als de golven een beetje hoog stonden.
Ze waren radeloos als de mensen eten moeten krijgen, ook al had Jezus al
eerder laten zien waartoe Hij in staat was. Ze werden jaloers als ze hoorden
dat iemand buiten hun clubje ook met vrucht werkte voor het koninkrijk van
Jezus. En ze vonden het gedrag van Jezus soms een beetje ongepast, als Hij
zomaar stopt en met een vreemde vrouw staat te praten terwijl een heel
belangrijke man hem had gesmeekt om naar zijn huis te gaan omdat er iemand terminaal ziek was. En dan die lastige kinderen die altijd om Hem heen
speelden en onrust veroorzaakten.
Ze waren veel te verschillend. Ze hadden veel te vaak ruzie. Ze waren geestelijk
onvolwassen, ongeletterd en ongeduldig. Ze waren zwak, zondig en zeurderig.
Lafhartig, laks en lomp. Echt een stelletje ongeregeld. Alleen verbonden door
een gedeelde bewondering voor hun Meester.
Hoe zo had Jezus juist deze 12 mannen nauwkeurig uitgekozen die zulke
duidelijke zwakheden hadden?

Waarom dan?

Dat Hij een fout had gemaakt kunnen we uitsluiten. Als God-mens de hele
nacht gebeden en voorts doelgericht en direct deze 12 uitkiezen. En dan een
fout maken? Zeker niet. Het was ook geen toeval. Hij wist precies wie het
moest zijn en hoe ze waren. Hij ging zeker niet af op uiterlijke kwaliteiten,
zoals in de informele sportteams van mijn jeugd. Nee, Hij wist precies wat Hij
deed. Hij wist precies wie Hij uitkoos. Hij wist precies wie Hij samen in dit
stelletje ongeregeld van Hem wilde hebben. Hij wist zelfs welke zonden ze
hadden, en welke fouten ze zouden maken. En toch, was dat precies wat Hij
van plan was. Dit is zijn kerk. Deze mannen zijn zijn uitgekozen mensen, zijn
apostelen. Voor zulke mensen is Hij gestorven en opgestaan. Zulke mensen
had Hij vervuld met zijn Geest. Deze mannen had Hij zo krachtig gebruikt.

Met fouten en zonden en zwakheden en al.

Ik denk dat dit nog steeds de bedoeling van Jezus is. Dat zijn kerk zal bestaan
uit zwakke, zondige mensen. Mensen die zeker niet volmaakt zijn. Die soms
ruzie maken. Natuurlijk is het niet zo dat dit ons streven moet zijn. Nee, we
willen met alles in ons meer en meer op Jezus lijken. Alleen lukt het niet zo
goed.
Vervolg op pagina 13
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Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by Bro. Ralph L. James

Looking back at the months,
March, April and May 2021……
As we basically (once more again) operated as a virtual Church for about
6 weeks (starting the latter part of March, the entire month of April to the
first week in May) via live streaming due to COVID-19 related restrictions,
we continued to reach out to our members and friends who were not able
to be physically present at 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. And as always, He continues to show up when we need
Him most.

Meanwhile Reverend Kross is in the process of moving and settling down in
his new home which is also situated in the area of Salinja, not too far from
the Ebenezer Church.
Following his Induction as Pastor of the Ebenezer United Protestant Church,
Reverend Kenneth Kross has conducted five Praise & Worship Services including the Induction Service. Below is a brief summary of the Services led
by Rev. Kross during his first five weeks as Pastor of the Ebenezer United
Protestant Church.
1. Induction of Reverend Kenneth Kross (Friday April 23rd 2021);
2. Praise & worship Service (Sunday, May 2nd 2021);
3. Mother’s Day Praise & Worship Service (Sunday May 9th, 2021);
4. Praise & Worship Service dedicated to our professionals in the Health
Sector (Sunday May 16th 2021);
5. Pentecost Sunday (Sunday May 23rd 2021).

Induction of Reverend Kenneth Kross
Friday, April 23rd. 2021
The COVID-19 related measures imposed by the government severely restricted conducting Church Services. In the case of preparing the Induction
Service of Reverend Kross, we had to take all of these measures into account.
Finally, the decision was taken to pre-tape the Induction Service on Friday
April 23rd 2021 and broadcast the Service on the following Sunday April
25th 2021. Due to the COVID-19 related measures only 25 persons were
able to attend the taped Induction Service which took place between 4:30
and 6 p.m.
Iterim Pastor sis. Yvonne Isidora-Gumbs handing over a welcome gift
to Reverend Kross upon his arrival in Curaçao.
Without any doubt the arrival of our new Pastor Reverend Kross can be
considered as one of the highlights for our Church in the past months. After
having waited for over two years, the Ebenezer Church once again could
avail itself over a permanent Pastor in the person of Reverend Kross. The
new Pastor arrived on Curaçao in the afternoon of Monday, April 12th. He
was met at the airport by our Interim Pastor sis.Yvonne Isidora-Gumbs, our
treasurer and also chairman of the Church Guardianship (Kerkvoogdij) and
yours truly. After his arrival, Reverend Kross was taken to his temporary
home, located adjacent to the home of Reverend Jacob & sister Hotsche
Kikkert in Salinja Harbor View.

From left to right: Sis. Maritza Beaujon-Bakhuis, Rev. Jan Douwe van ‘t Zand
and bro. Ralph James
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Induction ceremony Reverend Kross led by Iterim Pastor Sis. Yvonne Isidora-Gumbs

The symbolic transfer of the Pastorship from Iterim Pastor to the new Pastor
with the handing over of a Pastoral Manual.
Conducting the Service on Sunday April 25th would have meant that only 8
persons would have been able to be present during the Service. The congregation heard speeches by sis. Beaujon-Bakhuis, Rev. van ‘t Zand and yours truly.
In her farewell Message sis. Yvonne Isidora-Gumbs spoke very eloquently as
only sis. Isidora-Gumbs can. The transfer of the Pastorship from the Interim
Pastor to the new Pastor symbolically took place with the handing over of a
Pastoral Manual. This Manual was carefully put together by Sis. Isidora-Gumbs
and fully endorsed by the entire Board of the Ebenezer Church.
The Message brought by Rev. Kenneth Kross,“Stepping beyond the Milestone”,
captivated those present in the church and undoubtedly also those at home.
Over 600 persons viewed the Service on-line! In his Message our new Pastor
shared his views on how he sees himself building on the building blocks of
the Pastors who went before, mentioning specifically the pioneering
work of Rev. Obed Anthony. I would
like to encourage our readers to take
note of the Message brought by Rev.
Kross during his Induction Service.
This Message is printed elsewhere in
this edition of the UPC News.
The Board of the Ebenezer Church
has decided to organize another
Service honoring our new Pastor
once the situation regarding the
COVID-19 pandemic will allow for
such to take place.
With the Induction of Rev. Kross the Ebenezer Church once more is Blessed
to have three persons in the Spiritual Leadership of our Church, namely
Rev. Kenneth Kross, Local Preacher Sis.Yvonne Isidora-Gumbs and also Local
Preacher bro. D’Arcy Lopes. Sis. Isidora-Gumbs has permanent dispensation
to perform the Holy Sacraments and as such can replace Rev. Kross during his
absence. Ebenezer Church is truly Blessed.

In keeping with the COVID-19 related measures, only 25 persons were able to
attend the taped Induction Service, which took place on Friday April 23rd.

Praise & Worship Service
Sunday, May 2nd. 2021

On Sunday May 2nd Rev. Kenneth Kross conducted his first complete Praise
& Worship Service in our Church. Due to the COVID-19 related measures
which were still in effect at that time such as the travel restrictions linked to
the “plachi di dia” it was not possible to conduct a Church Service live with
a full Church.
After consultation with the Local Board, it was decided not to pre-tape the
Service with 25 persons, but rather to go live with which implied that only 8
persons could attend the Service. The Message brought by Rev. Kross was
entitled: “Be a fruitful branch of The True Vine”.
Continued from page 11
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Wijknieuws Fortkerk
ds. Jacob Kikkert

Kerkdiensten

Ten tijde van het inleveren van de kopij zien we dat steeds meer ‘corona-maatregelen’ versoepeld worden. En dat daarmee langzaam een einde
komt aan de beperkingen die er golden voor het houden van kerkdiensten
en bijeenkomsten.

Van links naar rechts: mw. Barbara Strampel, dhr. Friedeman Hasselbaink, dhr.
Carl Renardus en ds. Jacob Kikkert

Tijdens de periode van de lock-down was het gelukkig mogelijk om met een
klein aantal mensen de video opnamen van de vieringen te blijven maken,
zoals de viering van Witte Donderdag en Pasen, en die vervolgens beschikbaar te stellen via internet. Daarbij konden we ook genieten van de muzikale
inbreng van diverse musici zoals dhr. Sirving Keli, dhr. Djuvaldric Groenenberg
en mw. Jeanette Kroes.
Alleen al daarom het kijken en luisteren waard. Op deze wijze probeerden
we iets van verbondenheid te laten ervaren, bemoediging en misschien ook
wel troost, ook op de momenten dat we niet fysiek bij elkaar konden komen.
Gelukkig mogen we sinds enkele weken wel weer fysiek bij elkaar komen,
en is ook de gemeentezang weer toegestaan, zij het met inachtneming van
bescheidenheid.
Uit volle borst zingen is niet wijs. Want nog steeds hebben wij zorg te dragen
voor onze eigen en elkaars gezondheid als het gaat om corona. De pandemie
is immers nog niet voorbij. Wel mogen we dankbaar zijn dat er inmiddels
de nodige ontspanning is op ons dushi Korsòu door het voortvarende vaccinatieprogramma en door de inzet van al die mensen die werken in de gezondheidszorg. We beginnen weer iets te herkennen van het leven zoals het
was. Al zal het waarschijnlijk nooit meer helemaal hetzelfde worden.
In een feestelijke Pinksterdienst die muzikaal werd begeleid door dhr. Enrico
Henriquez achter de vleugel en mw. Marleen Ramrattan met solozang, namen
we afscheid van een aantal kerkenraadsleden; mw. Barbara Strampel als diaken, en dhr. Friedeman Hasselbaink en dhr. Carl Renardus als ouderlingen.
Tegelijkertijd konden we mw. Henny Walters als diaken bevestigen en dhr.
Brede Kristensen als ouderling.

Bijeenkomsten
ds. Jacob Kikkert

Bevestigd als nieuwe ouderling, dhr.
Brede Kristensen en als diaken mw.
Henny Walters.

Met solozang van mw. Marleen Ramrattan namen we afscheid van een
aantal kerkenraadsleden.

Nu de vakantieperiode aanbreekt zullen ook de diverse bijeenkomsten even
halt houden. Op 1 juni is de laatste bijeenkomst van de kring Tamarijn geweest, en is in augustus weer de volgende bijeenkomst. Hetzelfde geldt voor de
kring Zeelandia.
De Leeskring Marcusevangelie zal ook in augustus weer bijeen komen waarin
het slot van het evangelie van Marcus (wat eigenlijk bedoeld was om rond
Pasen te bespreken) wordt behandeld, en wellicht ook een nieuw thema zal
worden gekozen. Ook de groep Bijbel, Pizza’s en Cola komt in juni nog een
keer bij elkaar, en dan is het ook voor deze groep eerst vakantie.
Alle groepen ontvangen tijdig bericht van mij.
Verder hopen we u op de hoogte te houden via berichten op onze sociale
media pagina’s (@Fortkerk). Opnamen van de korte vieringen vanuit de Fortkerk worden beschikbaar gesteld op zowel de WhatsApp groep ‘Fortkerk bij
u thuis’, en op onzer Facebook pagina. U kunt zich daarop abonneren. Dat
kost niets.
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We gedenken, Monique Kolenbrander-Brijder

Monique wist dat ze niet meer beter zou worden en ze vroeg of er in de kerkdienst
voor haar gebeden kon worden. Dat was een week voordat ze zou overlijden op 66
jarige leeftijd. Bang om te sterven was ze niet, zei ze. Wel had ze zorg om haar kinderen, die nu zonder haar verder moeten. Veel te vroeg voor ons gevoel hebben we
haar moeten loslaten. Op 31 maart namen we in kleine kring afscheid van haar in El
Consolador.We gedachten alle goede gaven van haar hart en haar hoofd waar ze vele
anderen in heeft laten delen, en haar liefde en aandacht waarmee ze anderen omringde. We lazen woorden van Godsvertrouwen die we horen klinken in onder meer de
Psalm 23. Daar waar niemand nog mee kan gaan, is God bij ons. Zo heeft Monique
geleefd: niet alleen in vreugde, maar ook in alle moeilijkheden, pijn, verlies en verdriet
dat op haar levensweg is gekomen. Lange tijd waren er zorgen om haar gezondheid
en ziekenhuisopnames volgden. Gedurende al de jaren dat ziekte haar steeds meer
beperkte bleef ze vertrouwen, dat haar hemelse Vader met haar gaat. Ze was een zeer
gelovige vrouw. En dat was de bron van haar onverzettelijk optimisme. En tenslotte,
wanneer wij weerloos zijn en niet meer vechten kunnen, nodigt God ons thuis, tot in
lengte van dagen. In dat vertrouwen heeft ze het leven uiteindelijk losgelaten, en wist
dat ze geborgen zou zijn in de palm van Gods hand, in die wereld na deze wereld, die
uit louter licht en goedheid bestaat, waar geen pijn meer is, geen zorgen en waar zij
verenigd zal zijn met allen die haar voorgingen. Het geloof had Monique van huis uit
meegekregen. Haar moeder was de drijvende kracht achter het Bijbelgenootschap op
Curaçao, en als klein kind ging ze steevast mee naar de kerk. Ze leerde Henk (Hennie)
Kolenbrander kennen die in de zeventiger jaren als marinekok op Curaçao werkzaam
was, en later als chef-kok in De Taveerne in Landhuis Groot Davelaar, en een bevlogen
en inspirerend culinair leermeester. Later begonnen zij samen een cateringbedrijf.
Hennie stierf anderhalf jaar geleden en liet een grote lege plaats achter in het leven
van Monique en de kinderen. Zij en Hennie kregen drie kinderen, die inmiddels in
de voetstappen van hun ouders zijn gestapt en het cateringbedrijf voortzetten. Het
vervulde Monique met trots. In de kleine kring van naaste familie hebben wij Monique
losgelaten, in het besef dat bij God voltooid kan worden wat ooit in een mensenleven
is begonnen. Moge de alle goede herinnering aan haar ons troosten en haar kinderen
kracht geven om zonder haar verder te gaan.
ds. Jacob Kikkert

We gedenken Cornelly Hariette Eleonoor Krassens

Cornelly is van ons heengegaan. In haar eigen woorden heeft de Heer haar thuis
gebracht: Hoe vaak zal zij niet gezongen hebben, in zichzelf thuis, in de tuin, en in de
kerk: ‘De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij niets. Hij laat mij rusten in groene
weiden en omringt mij met zijn liefde!’ In háár tuin die haar zo dierbaar was, kwam
de lieve God haar thuishalen! In heel kleine kring namen we op 20 april in El Senorial
afscheid van haar. De grote kring van familie, vrienden, oud-collega’s, oud-leerlingen en
kennissen was met een videoverbinding met ons verbonden.Talloze zondagen mochten we haar begroetten in de Fortkerk. Blij en opgewekt, en altijd met een vriendelijk
woord als ze bovenaan de trap gekomen was, die toegang geeft tot de kerk. “Het viel
haar wel wat zwaar, al die treden”, zei ze steeds. Maar de traplift nemen, dat vond ze
toch wat beneden haar stand. Als er iets is dat Cornelly tekent, dan is het haar liefde
voor het onderwijs.
Geboren in 1946 in Paramaribo wist ze al vroeg dat ze onderwijzer wilde worden. Ze
trouwde in 1968. Al snel werd de eerste dochter geboren en het gezin verhuisde naar
Curaçao. Er kwamen nog twee dochters; een tweeling. Het huwelijk hield geen stand.
Maar ze realiseerde wel haar droom. Het onderwijs zat haar als gegoten. Met heel
veel plezier is ze verbonden geweest aan verschillende scholen als docente biologie,
of Nederlandse taal, en als docente Zorg en Welzijn. De periode dat ze les gaf aan de
St Jozef mavo was voor haar de fijnste tijd. Heerlijk vond ze het als ze oud-leerlingen
tegenkwam in de Supermarkt. ‘Die heb ik nog lesgegeven’ zei ze dan. Ze probeerde al
haar kennis, kunde en wijsheid te gebruiken om voor anderen een verschil te maken.
Ook na haar officiële pensionering bleef ze gevraagd worden om les te geven op
een aantal scholen en tot op het laatst gaf ze nog bijles. Cornelly hield van uitdelen
van haar goede gaven. Tijdens de bijbelstudie, deelde ze gingermints uit, goed voor
de keel als je veel moet praten. Sprak je over tayerblad dan kwam er een brede lach
tevoorschijn en kon ze zeggen: ‘Weet je hoeveel vitaminen je naar binnen krijgt?’ Zo
attendeerde ze ons er ook nog even dat we goed op ons gezondheid moeten letten.
Ze was niet voor niets docent biologie.
We lazen Psalm 23. Net als de pelgrim die dit lied heeft geschreven, ook Cornelly
kende de diepten die het leven met zich meebrengt. En toch kon zij met de dichter
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van Psalm 23 zeggen: “Ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij, Gij leidt mij in de
rechte sporen. De kromme sporen, die een mens soms heeft te gaan, die hele wirwar
van het leven, God brengt ons er doorheen. In haar eigen dierbare tuin is zij heel plotseling op engelenvleugels van ons heen genomen, in de handen van de Allerhoogste
God, die barmhartig is en de zijnen kent. Natuurlijk waren we geschokt toen we het
hoorden. En zijn we verdrietig om dit afscheid. Mag de dankbare herinnering gaan
overheersen om wie zij was, de gaven van haar hart en hoofd, en haar onvergetelijke
aanwezigheid onder ons. En mag dat tot troost zijn voor haar allerliefste dierbaren
die zonder haar vanzelfsprekende aanwezigheid verder gaan.
ds. Jacob Kikkert

Omzien naar elkaar
ds. Jacob Kikkert

Door de beperkingen vanwege corona en het afstand houden van elkaar is
het contact houden en meeleven met gemeenteleden die daaraan behoefte
hadden, grotendeels beperkt gebleven tot telefoontjes of berichtjes.
Gelukkig merk ik dat er ook veel onderlinge contacten zijn geweest en
mensen middels telefoontjes aandacht voor elkaar hebben.
Zijn we als kerk daarin anders dan de andere tussenmenselijke contacten
die mensen vanzelf onderhouden? Misschien zit ‘m dat enigszins in in het
begrip ‘bezieling’. Bezieling werkt op drie manieren: ze verdiept, verbreedt en
verhoogt het meeleven met elkaar. Het zijn als het ware drie dimensies van
aandachtig meeleven.
De eerste dimensie verdiept het menselijke contact. Mensen waarderen
vooral de persoonlijke aandacht. Die ervaren ze in het gesprek, waarin de
ander de tijd neemt om naar jou te luisteren.
De tweede dimensie verbreedt het tussenmenselijke contact. Dat komt
doordat we elkaar kennen van andere ontmoetingen. Dat kan een kerkdienst
zijn, een gespreksgroep etc. We vormen een gemeenschap met elkaar. Ik leg
dan niet alleen als individu contact met jou, maar ik ook ben deel van die
gemeenschap. We ervaren samen dat we ergens bij horen.
De derde dimensie is de verticale, het besef dat er méér is dan wij samen.
In het tussenmenselijke contact zoeken we naar vertrouwen dat het goed
komt. Dat is soms niet aan de feiten af te lezen. Zeker niet nu de feiten over
de crisis die tot ons komen, we die maar amper kunnen bevatten. Maar die
feiten hebben voor ons niet het laatste woord. Het geloof vormt voor ons
een inspiratiebron die ons beweegt om anderen aandacht te geven. Bovendien geeft de weg die Jezus Christus is gegaan, hoop op een toekomst voorbij
ziekte, gemis en angst. Dat vertrouwen krijgt stem in het gebed en wordt
daardoor gevoed, en maakt dat we opleven. Laten we elkaar blijven dragen
in gebed.
Natuurlijk blijf ik graag horen waar mijn aanwezigheid welkom of gewenst
is, eventueel via de telefoon. Mocht u mij in de komende weken niet aan de
telefoon treffen, omdat ik in de vakantieperiode ook even afwezig ben voor
het werk in de gemeente, gelieve dan contact op te nemen met één van de
leden van de kerkenraad.
ds. Jacob Kikkert

On-line diensten:
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente
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Emma nieuws juni 2021
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
In een tehuis voor ernstig gehandicapte kinderen in Duitsland woonde een
meisje, Katharina. Zij werd daar vanaf babytijd 20 jaar lang liefdevol verzorgd.
Ze had nooit een woord gesproken. Ze was in een permanente vegetatieve
toestand. Ze staarde meestal stil voor zich uit of maakte ongecoördineerde
bewegingen. Eten, drinken of slapen was waaruit haar hele leven bestond. Ze
reageerde niet op geluiden, geuren, of gebaren. Ze nam helemaal geen deel
aan wat er om haar heen gebeurde.
Met verloop van tijd ging haar toestand achteruit. Een been moest worden
geamputeerd. Het was de gewoonte van de verpleegsters om christelijke liederen voor haar te zingen. De verpleegkundigen wenste haar alle goeds toe
en hoopte stilletjes dat God haar snel zou komen ophalen. Op een dag riep
de arts de directeur en personeel bij haar. Katharina was stervende.
Toen ze de kamer binnenkwamen, konden ze bijna hun ogen niet geloven.
Katharina zong de christelijke liederen die ze zo vaak had gehoord. Vooral
een Duits lied, “waar vind de ziel zijn vaderland, zijn rust?” Ze zong een halfuur lang met getransformeerd gezicht, en toen stierf ze. (Uit Het beste moet
nog komen, Richard Wurmbrand).
Misschien dacht de verpleegkundige dat ze Katharina nooit kon bereiken.
Misschien dacht ze dat het tevergeefs was. Maar niets wat we doen in de
Naam van Christus is ooit tevergeefs. Al de uren van zingen tegen een uitdrukkingloos gezicht aan, waren oneindig kostbaar. God had het gebruikt om
Katharina te transformeren en haar voor te bereiden op de glorie die komen
zou. Nee, niets gedaan in de Naam van Christus is nutteloos of tevergeefs.
Het afgelopen jaar vanaf vorig jaar maart voelde voor bijna iedereen op
het eiland soms zinneloos en tevergeefs. Net wanneer we wat ademruimte
kregen, werd het plotseling weer weggenomen. Nu komt er heel voorzichtig
weer wat ruimte en hoop. Dan moeten we tenminste 2 dingen heel goed
onthouden:
- Of we nou bedpannen verschonen en sondevoeding geven aan
iemand in een vegetatieve staat, of ingewikkelde beslissingen nemen over
volksgezondheid, niets wat we doen in de Naam van Christus was en is tevergeefs of nutteloos! Luther zei dat er geen verschil in roeping is tussen een
melkmeisje en een priester. Hij had zeker gelijk. Of het je roeping is de afwas
te doen of zendeling te zijn, het is dezelfde God die roept. Geen roeping is
meer of minder belangrijk. Denk dus niet dat de afgelopen maanden in covid
tijd nutteloos waren. We zien misschien niet direct waar het goed voor was,
maar wat we deden in Jezus’ naam, was oneindig kostbaar!
- We zijn geneigd onze vertrouwen te stellen op vaccins, of de cijfers
die omlaag gaan. Op toerisme of de Corc die de economie weer op de been
moet krijgen. Maar uiteindelijk is alleen Jezus de Redder. Natuurlijk zijn deze
andere dingen iets wat God gebruikt, maar de ultieme Redder is Christus.
Stel je vertrouwen op de Heer je God, want in zijn hand ligt heel je levenslot!
Er waren en zijn veel zieken en mensen die herstellende zijn. Soms gaat het
frustrerend langzaam. In de Bijbel staat: Wat we nodig hebben, is volharding.
Inderdaad. Laten we elkaar niet loslaten maar elkaar dragen in gebed en in
contact. Daarnaast zijn er mensen die om andere redenen te lijden hebben.

God ziet ieder traan en hoort elk gebed. Mag God ons nooit geven wat we
verdienen, maar uit genade geven wat we nodig hebben. We wensen elkaar
veel zegen en Gods nabijheid toe!
Ik ben zelf de maand juni afwezig. Ik wens jullie allen Gods zegen toe in deze
maand en de komende schoolvakantie tijd.
JD van `t Zand

Vanuit de Emma wijkkerkenraad
Dhr. Olaf Mulder

Na opnieuw een lockdown en sluiting van de kerken op het eiland zijn we
intussen gelukkig al weer een paar weken open als kerk.
We zien een daling van het aantal besmettingen en de hoop daarbij dat we
weer, met z’n allen, naar een nieuw normaal kunnen. We zijn intussen meer
als een jaar verder na de eerste lockdown en zien de gevolgen duidelijk om
ons heen bij familie, vrienden en kennissen. Ook in de kerk zien we het, het
lijkt wel of er opnieuw begonnen moet worden. Veel vertrouwde gezichten
zijn, al dan niet tijdelijk, afgehaakt of hebben, op dit moment, lichamelijke
ongemakken.
De kern van het kerk zijn wordt weergegeven in onze Heidelbergse Catechismus, Zondag 21. Vraag 54 zegt daarover het volgende; Wat geloof je van
de heilige, algemene, Christelijk Kerk?
Vanaf het begin tot het einde van de schepping brengt de Zoon van God uit
alle mensen een gemeente bij elkaar, die uitverkoren is tot het eeuwige leven en die één is in het geloof.
Door Zijn Geest en het Woord wordt de gemeente bij elkaar gebracht,
beschermd en bewaard. Ik ben van deze gemeente een levend lid en ik zal
dat altijd blijven.
Christus vergadert, beschermt en bewaard dus zijn gemeente, dat mag een
enorme troost zijn. Komende zondag zal ik hierover verder uitweiden maar
nu wil ik er kort nog één ander onderdeel uithalen, namelijk “de kerk is de
gemeenschap der heiligen”, zoals dat ook in bovengenoemde zondag 21, in
vraag 55 van de Heidelbergse Catechismus staat. Jij bent individu.
Vervolg op pagina 13
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Ebenezer News, continued from page 7
Remarkable is the ease with which Reverend Kross is able to switch from
English to Papiamentu and vice versa when addressing the congregation.
Although the Church was not filled with members and visitors those of us
who were present were Blessed as we felt touched by the beautiful Message.
It reminded us of what is written in Matthew Chapter 18 verse 20: ”For where
two or three gather in my name, there am I with them.” Some 465 persons also
followed the Service from the comfort of their homes.

Sister Maghalie vder Bunt-George and brother August Winter during Worship &
Praise Service

Mother’s Day
Sunday, May 9th. 2021

During a press conference which took place on Monday May 3rd the Government announced far reaching relaxation of a number of COVID-19 related
measures effective Wednesday May 5th. With the announcement of these
relaxations (such as abolishment of the “plachi di dia” rule and elimination
of the prohibition to drive on Sundays on public roads) the possibility was
created for Churches to once more conduct Services on Sundays. However,
Churches remained obliged to pre-register Churchgoers and also to limit the
number of persons allowed to attend Services to 50% of its capacity. Furthermore, Churches were instructed to take into account a number of other
restrictions such as 2 meters social distancing in the seating arrangements as
well as limiting singing to a maximum of 8 persons on the altar (including the
musicians).

Taking aforementioned into consideration the Board decided not to keep
an open Praise & Worship Service on Sunday May 9th, seeing that it was
Mother’s Day. This would have meant that a substantial number of persons
would have wanted to register to attend this Service. Instead it was decided
upon to invite Band members, the Young adults/Praise & Worship Team and
also a number of our regular Church members to attend the Service, up a
maximum of 50 persons.
The Service turned out to be a very special Praise & Worship Service, with a
lively performance by the Praise & worship Team and also beautiful renditions
by two guest performers. Reverend Kenneth Kross brought a very inspiring
Message entitled: “The Mother Heart of God”. The Message brought to mind
a passage in Isaiah chapter 66 verse 13. This verse refers to one of the many
characteristics of God Almighty and reads as follows: “As a mother comforts
her child, so I will comfort you; and you will be comforted ….” The Message
spoken by Rev. Kross resonated very well with the congregation as it brought
back fond memories of the loving care we all received from our mothers.

Praise & Worship Service dedicated to our
professionals in the Health Sector
Sunday, May 16th. 2021
On Sunday, May 16th a Praise &
Worship Service was held in the
Ebenezer Church dedicated to our
professional health care workers,
especially those who have been at
the frontlines in the battle against
the COVID-19 virus. During the
past year these professionals have

Professor Duits has a very impressive background. He is coordinator
and Head of the Department of
Medical Education of the Curacao
Medical Center.
He is also professor of Medical Education at the Institute for Medical
Education at the University Medical
Centre in Groningen, the Netherlands. Furthermore, he Heads the
Blood bank Foundation of Curacao
and is also very much involved in the
Government Program COVID-19
Vaccination Program.
In his presentation Prof. Duits stressed
upon the importance of getting vaccinated against the COVID-19 virus.

Prof. Dr. Ashley Duits addressing the
congregation during Service.
made personal sacrifices, often times
risking their own health and even
their own lives to spare the lives of
those affected by the virus. The sector was well represented by some
eight health care professionals. The
Message brought by Rev. Kenneth
Kross centered on the theme: “Are
we good Samaritans?”…….
During the Service Prof. Dr. Ashley
Duits addressed the congregation.

Lively performance by the Praise & worship Team and also beautiful renditions
by two guest performers.

11

Building forth on the Message delivered by Rev. Kross, he compared
getting vaccinated as an act of a
good Samaritan towards our loved
ones and also our fellow citizens.
He however reminded the congregation that getting vaccinated cannot
be forced upon, but remains a personal choice of each individual.
Continued on page 12
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Ebenezer News, continued from page 11
After the Service each one of the health care workers received a few tokens
of appreciation from our Church. The Church was packed to the allowed
capacity with Church members and other guests.

Looking ahead
to the latter part of 2021

Representatives of the Health Care Workers.

The latest developments related to the pandemic are very encouraging, partially due to the severe measures imposed by government which are aimed
at curtailing the further spread of the COVID-19 virus and, according to our
professionals in the health sector, are also as a result of a growing number of
persons being vaccinated. In light of aforementioned the Board of our Church
is hopeful that in the course of the coming weeks and months we will be able
to resume some of our activities which have been put on hold for over a year.
We are referring here to various outreach activities, amongst others, via the
Miss Lee Foundation (such as the Soup Kitchen) as well as our more Spiritual
based activities like our Prayer Meetings and Bible Study Group.
Recently Sis. Yvonne Isidora-Gumbs and Reverend Kenneth Kross drafted a
program which covers the period June – December 2021. This program will
be reviewed by the Board and in due course shared with the congregation.
Reverend Kross has reserved Thursday afternoon between 4 and 6 p.m. for
consultations with members of our Church. The Pastor can be reached on
6982044.

On Sunday May 23rd we celebrated
Pentecost with a Church once again
filled to the allowed capacity.
The Message brought by Rev. Kenneth
Kross, entitled “The Spirit of Unity
and Restoration” resonated very
well with the congregation.
In his Message Rev. Kross articulated very well the Oneness in Spirit
that we all felt, and still experience,
during the pandemic caused by the
COVID-19 virus.
His message underscored what is
written in 1st John 4:4, (NIV): “You,
dear children, are from God and

have overcome them, because the
one who is in you is greater than the
one who is in the world.”
The Praise & Worship Team brought
a number of beautiful Praise & Worship Songs while Tiziana Martijn and
Julienne Riley performed a wonderfully choreographed dance.
Apart from our regular attending
Church members, we were also
happy to welcome a few of our old
members returning back to Church
as the grip of pandemic on our community gradually lessens.

Beautiful Praise & Worship Songs by the Worship Team; while Tiziana Martijn
and Julienne Riley performed a wonderfully choreographed dance.

In the coming weeks Reverend Kross, together with the Executive Board,
will be meeting with all the auxiliaries of the Church to get acquainted with
their members and activities. The intention is that as a Church we organize
two fundraising activities during the rest of the year. The first major activity
is planned to take place on July 2nd “Dia di Himno I Bandera”.
The fundraising committee has already convened its first meeting in preparation of organizing this first major fundraising activity. 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 in need) we urgently need/
request your constant prayers and your gifts. For payment of your usual contributions 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 account at the MCB,
account nr. 330028508.
The Board is most grateful for all those who in one way or the other contribute
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.
Thanks also goes out to our members who regularly attend our Services and
also thanks to the many persons who follow our Services on-line.
Your presence is a great source of inspiration which encourages us and keeps
reminding us of the need to keep our doors open. We would like to use this
opportunity to wish you and your loved ones a new month and beyond filled
with love, good health, joy, happiness and well-being. May you and your loved
ones continue to experience the presence of the Lord in your lives and may
His Love, Grace and Mercy protect you and yours.
Brothers in Christ, take good care of yourselves and of your loved ones. Be
safe and Be Blessed.
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Van de Kerkvoogdij

Beste broeders en zusters,
De CK is verheugd dat er wederom na
maanden weer een VPG Nieuws wordt
uitgegeven.
Dankbaar dat zuster Jet Baank de taak
van redakteur op zich heeft genomen.
Samen met enkele nieuwe en reeds aanwezige redaktieleden zullen ze samen
onze VPG krant verder verzorgen!
Moge ze een gezegende samenwerking
hebben!
Ik wens U allen veel leesgenot, nu en in
de toekomst!
Maritza Beaujon Bakhuis
Interim Preses VPG
Beste lezers,
Van de CANACOM hebben we bericht ontvangen dat ze zich hebben
aangesloten bij de WCC.
Volgens de procedure duurt het 6 maanden voordat dit officieel een feit
is,deze begint in maart.
De WCC organiseert om de 8 jaar een bijeenkomst waarbij het nieuwe
bestuur wordt gekozen uit de aanwezige vertegenwoordigers van de lid
kerken.In dezelfde week is er een konferentie met een thema.
De geplande bijeennkomst van 2021 is vanwege Covid een jaar uitgesteld
en neemt plaats in augustus 2022 in Karlsruhe,Duitsland.
De VPG mag 1 kandidaat sturen.De CK heeft het ministerie gevraagd uit
hun midden een kandidaat aan te wijzen.
Wat de statuten betreft, van de toekomstige vereniging,zijn er nog punten
die afgerond moeten worden.We zullen U op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
De administratie van de ledenlijst van de VPG is nog niet “up to date”.
Het zou fijn zijn als U uw gegevens zou willen doorgeven aan het kerkelijk
bureau zodat we kunnen kijken of onze gegevens kloppen.(adres, telefoon
en email,maar ook doop,belijdenis en geboortedatum)
Dit kunt U mailen (info@vpg-curacao.com)of telefonisch(5999- 4611139)
doorgeven.
Wij stellen het zeer op prijs als U deze moeite zou willen nemen.
Met vriendelijke groet,
Maritza Beaujon Bakhuis
Interim Preses VPG

Meditatie: “Getal 12” - Vervolg van pagina 5
Als ik naar de kerk kijk, zie ik nog steeds een stelletje ongeregeld. Dan verbaas ik mij over sommige, nee alle, namen die ik daar tegenkom. Maar het
meest van alles verbaas ik mij over één naam die ik tegenkom. Mijn eigen.
Mag ik deel zijn van uw uitgekozen leerlingen? Weet U het zeker, God? Maar
ik ben zo vaak zo lafhartig en laks. Ik ben veel te onvolwassen en ongeduldig.
Ik ben veel te zwak en zondig. En dan zegt mijn goede Herder toch met zijn
liefdevolle stem tegen mij en jou: Jij hoort bij Mij, Ik ken je naam.
Zo is zijn kerk. Mensen die onverenigbaar zijn. Mensen met zwakheden en
zonden. Toch samengevoegd. Door alle verschillen en irritaties heen, toch
verbonden door verwondering. Door liefde. Door wat Hij deed voor ons.
Want zo een kerk weet zich afhankelijk van de Herder. Zo een kerk wordt
getransformeerd wanneer de Heilige Geest over ons komt. Zo een kerk
wordt onder beheer van deze Heilige Geest een machtige, onstuitbare,
wereldwijde beweging. Van een stelletje ongeregeld tot een machtige leger.
Durf jij het aan? Ook jij hoort bij Hem! Kom maar.

De VPG had in 2020 een negatief resultaat van Ang. 20,730. Dit komt vooral
omdat de verwachte opbrengsten uit enkele fondsen nog niet zijn ontvangen. Wij verwachten deze opbrengsten dit jaar te ontvangen. De inkomsten
begraafplaatsen zijn hoger dan het vorig jaar aangezien nieuwe kelders beschikbaar zijn geworden.
Dit jaar verwachten wij een positieve resultaat. Uw kerkelijk bijdrage is
nodig om dit te realiseren. Wij rekenen op onze kerkeleden om uw bijdrage
trouw ieder maand te storten op de VPG rekening bij de MCB Bank rek nr.
90091204. “Uw vrijgevigheid leidt tot dankzegging aan God” (2 Kor 9:11)
Dennis Martina

Vervolg van pagina 10
Eén mens. Jij bent ánders dan al die ánderen. Maar je maakt déél uit van een
groter gehéél. Je hoort bij ‘de kerk’, bij déze kerk. ‘Gemeenschap der heiligen’.
Ze staan er allebei in: ‘de heilige katholieke kerk’ is de ‘gemeenschap der heiligen’.Want de kerk is gemeenschap der heiligen. Dat hoort bij de áárd van de
kerk. Zónder gemeenschap der heiligen géén kerk. Dan wordt het een club
ter bevordering van de belangen van individuele religieuze mensen ofzo; maar
dát is géén kérk.
Wij zijn kérk, en dat betekent dat we niet vrij staan ten opzichte van elkaar.
We zijn aan elkaar gegeven. Kijk maar om je heen in de kerk. Al die andere
mensen en jij: aan elkaar gegeven: door Gód. Nog niet eens zelf gekózen.
Broers en zussen, die krijg je; die kíés je niet, maar die krijg je. Dát is gemeenschap der heiligen.
Als kerkenraad willen we daarom, als daarvoor de ruimte en de mogelijkheden
zijn, de komende tijd, proberen om weer de draad op te pakken en iedereen
weer meer, bij de kerk te betrekken. We begrijpen dat het onwennig zal zijn
en voor sommigen misschien wel beangstigend. Echter, een gemeenschap der
heiligen zijn we met elkaar!
Olaf Mulder
Voorzitter Emma wijkkerkenraad
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Portret
Cicely Radermacher
De kleur van haar kapsel wisselt, zo niet maandelijks dan toch wel regelmatig. “Weet je, dat geeft altijd een leuke aanleiding tot gesprek, en
dan gaat het vanzelf ook over andere dingen”. Aan het woord is Cicely
Radermacher van het kerkelijk bureau van de Verenigde Protestantse
Gemeente, dat gevestigd is inéén van de ruimten onder de Fortkerk.
Zij is de stille kracht achter de schermen van de VPG. Nou ja ‘stil’? Lees
zelf maar.
Sinds 2003 is Cicely er werkzaam.
Eerst als parttimer, toen er een
vacature ontstond voor iemand
om de boekhouding te doen. “Zo
ben ik begonnen”, zegt ze. Een
paar jaar later werd ze gevraagd
om meer uren te werken en de
administratie bij te gaan houden van de begraafplaatsen. Het
is een belangrijk deel van haar
werkzaamheden geworden, zo
vertelt Cicely. “Toen ik eraan begon ontdekte ik dat nogal wat
graven niet of niet goed onderhouden werden”.
Dan zocht ze uit hoe het stond met familie en betalingen en liet het
graf zonodig repareren.“Ik ging er ik achteraan”, zegt ze,“en nu zijn de
protestantse begraafplaatsen aan de Roodeweg en de Oranjestraat
een beetje ‘mijn baby’ geworden.” Het onderhoud vraagt nog steeds
héél veel aandacht.
Ze is geboren en getogen op dushi Korsòu, als oudste in een gezin
van vier kinderen en inmiddels 42 lentes jong. Ze was al een tiener
toen er nog een broertje en een zusje werden geboren. “Dat was
wel heel leuk”, vertelt ze. “Als kinderen moesten wij voor ons zakgeld
soms klusjes doen, de auto’s wassen, of de tuin doen en de honden
verzorgen. Maar het leukste dat ik kon doen was koken.” En dat vindt
ze nog steeds heel leuk.
Ze heeft dan ook haar eigen catering bedrijfje, en kookt voor haar
klanten in de weekenden. Toch was ze niet een ‘meisje meisje’, vertelt ze. Voor haar moeder was ze vast een heel druk kind: in bomen
klimmen, auto rijden, en zonodig fietsen repareren. En het gebeurde
meer dan eens dat haar moeder verzocht werd om even naar school
te komen. Dan had Cicely iets gedaan wat volgens de meester niet
hoorde in de klas, of had ze gevochten op school. “Ik kan niet tegen
onrechtvaardigheid” zegt ze. “Wanneer er op school een kind werd
gebullied, dan nam ik het voor hem op.” Met haar vader ging ze soms
mee naar de drag-races, “vandaar mijn liefde voor Amerikaanse ‘muscle cars’. Daar geniet ik van”. Ze trok dan ook meer op met jongens
dan met meisjes. Daarom gaan de contacten met de werklui die de
begraafplaatsen onderhouden en repareren haar goed af, zegt ze, ook
allemaal mannen.
Ze is dan ook niet op haar mondje gevallen. “Mensen zeggen dat ik
veel durf, maar ik zeg de dingen hoe ik ze zie! Dat geldt voor wanneer
ik iets onrechtvaardig vind, voor mijzelf of voor anderen, of wanneer
ik mij niet gewaardeerd voel.
Maar ook als er een loopje wordt genomen met de regels die we met
elkaar hebben afgesproken, bijvoorbeeld in de Kerkorde. Dan houd
ik niet mijn mond.” Na de Albert Schweitzer Mavo en de Havo op
het Peter Stuyvesant college deed ze later nog een HBO opleiding
Human Resource Management.

Cicely werkte, voordat ze werkzaam werd op het kerkelijk bureau,
onder meer bij Aqualectra. “Overigens ook voornamelijk een mannenwereld”, merkt Cicely op. “Maar daardoor heb ik ook veel mensen
leren kennen, van politieagent tot ministers. Het heeft ook gemaakt
dat ik open minded ben.” Het werk op het kerkelijk bureau lijkt erg
administratief, maar ze praat met liefde en warmte over ‘haar oudjes’
die naar het kerkelijk bureau komen, bijvoorbeeld om te betalen.
Maar vaak volgt er dan nog een gesprek, over issues met de begraafplaats of problemen die mensen ervaren, persoonlijk of in de familie.
Ze merkt op dat daar behoefte aan is en dat de kerk daarin misschien
meer kan doen; mensen nabij zijn en contact onderhouden.
Cicely vervolgt dat ze weet van mensen die lid of zijn of zich protestants voelen, maar je ziet ze niet of nauwelijks, en betalen vaak ook niet.
“Ach,” zegt ze, “misschien moet ik zelf ook wel vaker naar de kerk.”
Hoe dat zo komt? Cicely vertelt dat ze heel veel meekrijgt, zo ‘in de
keuken’ van de kerk. “Ook hoor ik dat mensen het soms moeilijk vinden dat dingen niet meer zijn als vroeger.” De tijden veranderen, zegt
ze. Dan krijg ik bijvoorbeeld te horen dat iemand het jammer vindt
dat de dominee geen toga meer draagt. Dan zeg ik maar dat ‘domi’ dat
wèl doet als er bijvoorbeeld plechtigheden of speciale diensten zijn. Of
dat veranderingen niet altijd slecht hoeven te zijn, als je je maar aan je
principes houd.
Waar Cicely zich ook over opwindt is de onverschilligheid. Ze maakt
dat van nabij mee. “Dat mensen hun vuilnis over de muur van de begraafplaats gooien! Dat was altijd wel een zorg. Maar het lijkt alleen
maar erger te worden, zoals laatst. Dan gaat het niet alleen om struiken
en bomen die bij het schoonmaken van het riool over de muur van de
begraafplaats worden gekieperd, maar ook matrassen, auto onderdelen,
een autodeur en zelfs dode dieren! Onbeschrijfelijk” Buurtbewoners
weten dan van niets, vertelt ze. En het gekke is, andere begraafplaatsen
in de buurt hebben er geen last van. Het is voor haar een bron van
frustratie.
Maar er zijn ook genoeg dingen om van te genieten; haar gezin en drie
kinderen, haar familie die weet te vertellen dat als je bij Cicely komt, er
altijd wel te eten en te drinken is, en een plek om te slapen. Het is een
gastvrij huis. En ze houdt zoals iedereen van muziek, “maar ik heb niet
echt een voorkeur, als het maar geen klassiek is”. Ze geniet van de zorg
van haar planten en de tuin. Voor haar een plek om tot rust te komen.
“Maar dan wel met de muziek lekker hard.” En ze kan ontroerd raken
wanneer iemand iets kleins doet en daarmee een ander blij maakt.
Zoals bijvoorbeeld de Clini-clowns, die ze een warm hart toedraagt.
Of ze vergevingsgezind is? “Ik heb als sterrenbeeld schorpioen”, zegt
ze met een knipoog.
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Zwart, lesbisch en Jood door keuze
door Hilly Pijnaker-Oostingh - Tekst Marianne Fuchs - Foto Joram Fuchs
De op 1 augustus 2020 geïnstalleerde
liberale rabbijn Georgette Kennebrae

van de Snoa, de monumentale synagoge Mikve Israël-Emanuel in Willemstad, Curaçao wil stereotypen doorbreken van hoe een Jood eruit ziet.

Mijnheer da Costa Gomez (92) een
introverte Joodse weduwnaar uit
Curaçao krijgt bezoek van rabbijn
Kennebrae. Zijn dochter heeft de
rabbijn gevraagd eens langs te komen,
omdat vader niet wil praten over hoe
hij de laatste jaren van zijn leven verzorgd wil worden. De rabbijn vraagt
hem wat zijn hobby’s zijn; hij vertelt
dat hij van dansen houdt, speciaal van
Rabbijn Georgette Kennebrae
de Curaçaose wals. Opeens walsen ze
samen op muziek midden in de huiskamer. “Ik wist niet eens van het bestaan
van Curaçaose walsen”, zegt de rabbijn.
We zitten op het terras van een hip koffietentje in een steegje tegenover
de Snoa, de bijna 300 jaar oude synagoge in het hartje van Willemstad op
Curaçao. Ze bestelt havermelk latte met gember en yacon siroop. Ze ziet er
stralend uit met heel kort krullend haar en een glinsterende kraaltjes keppel
op haar kruin.
Hoe komt een Afro-Amerikaanse vrouw uit een niet kerkelijke Protestantse
familie, vader werkte voor de Amerikaanse Luchtmacht, als rabbijn te werken
op Curaçao? Dat zit zo: Georgette Kennebrae (44 jaar) werd geboren in
Tokio, Japan; verhuisde in haar jeugd met haar ouders naar basissen in Azië,
Europa, Midden-Oosten, Hawaï en vele plaatsen in de Verenigde Staten. Ze
trouwde met een militair en kreeg drie dochters (22, 21 en 17 jaar). Ze haalde een Master in Nabije Oosten, vrouwen gender- en Joodse studies.

In haar rol als rabbijn wil ze Snoa leden begeleiden op hun ‘journey’. “Ik wil
ze ontmoeten op het punt waar ze zich emotioneel bevinden. Niet alleen
bij grote gebeurtenissen zoals besnijdenis, huwelijk of begrafenis, maar ik wil
er ook voor hen zijn in het dagelijks leven. Ze noemt enkele voorbeelden
zoals welke boeken zijn belangrijk om te lezen, hoe wil je je kinderen Joods
opvoeden en heb je zorgen over het ouder worden of angsten over de dood.
“Ik wil al deze issues bespreekbaar maken, maar me niet alleen inzetten voor
Joden, maar ook voor de zwarte bevolking, dat zijn ook mijn mensen.”
Georgette heeft zich voorgenomen om relaties op te bouwen met de vele
verschillende soorten religieuze gemeenschappen op het eiland. Haar mix
van identiteiten zal de Joodse gemeenschap op Curaçao hopelijk verrijken.

Reverend Dr. Neville L. Smith
marks 50 Years of Ministry

Verschillende antwoorden op één vraag

Ze ontdekte tijdens haar studie het mooie van het Jodendom. “Ik houd veel
van traditie, ik houd van Joodse teksten. Wat me aantrekt in het Jodendom is
de ruimte voor vragen en discussies. Er zijn zoveel verschillende antwoorden
op één vraag. Je kan je hele leven lang leren.”
Eigenlijk kwam haar belangstelling voor het Jodendom op hetzelfde moment
dat ze aan het worstelen was met haar seksuele oriëntatie. “Ik las ‘the Chosen’ van Chaim Potok en zag de worsteling van twee orthodoxe jongens
met het geloof en ik herkende dat.” Uiteindelijk is ze uitgekomen (Joods
geworden) en gescheiden. Ze ziet overeenkomsten tussen deel uitmaken
van een militaire familie en het Joods zijn. Beiden zijn traditioneel, hebben
hun eigen cultuur, hun eigen taalgebruik en zijn gecentreerd op verschillende
plaatsen in de wereld.
Georgette ging werken als vrijwilliger bij een Joods Bejaarden Centrum; dat
beviel zo goed dat ze de opleiding ging volgen voor pastoraal werk. Bij een
Jewish Family Service Agency liep ze stage; haar specialiteit is het begeleiden
van mensen in hun laatste levensfase. Ze wilde zich verder ontwikkelen en
besloot naar het Reconstructionist Rabbinical College in Pennsylvania te
gaan, waar ze in 2017 afstudeerde als rabbijn.

Wel pijnlijk

De afgelopen drie jaar werkte ze als spiritueel leider voor de LHBT West
End Synagoge in Manhattan. Georgette heeft zich niet altijd welkom gevoeld
in de ‘Jewish Community’. Soms dachten mensen dat ze van de schoonmaakdienst was in plaats van de rabbijn of vroegen ze verdwaald was. “Ja, dat is
wel pijnlijk”.
Georgette vindt het belangrijk om stereotypen te doorbreken van hoe een
Jood er uit ziet. Ze wil een inclusieve gemeenschap opbouwen. “Hier op
Curaçao is 80 tot 90% zwart. Ikzelf ben niet alleen Jood, maar ook zwart; ik
wil toenadering zoeken tot de zwarte bevolking.”

Neville Smith worked as a Civil Servant in the Federal Government of the
Netherlands Antilles before studying for the Ordered Ministry of the Church.
After graduating from Theological College in 1970, he began formal ministry.
This ministry encompassed the English and Dutch Caribbean, the Netherlands, Alberta and Ontario in Canada.
Over the years he served in many congregations as pastor, preacher and
pioneer and at all levels of Church governance; in numerous civic agencies,
cultural and social organizations all over the world. He promoted love, compassion and social justice for all, regardless of class, colour, country or creed.
Dr. Smith is the published author of several books and columns. At the end of
2016 Reverend Smith retired after 46 years of active ministry.
Joan passed in 2018 after almost 48 years of marriage and unfortunately less
than two years after retirement. Joan had served with Neville in Team Ministry in various parts of the world. Their marriage produced two daughters Suzanne and Nichole, both University graduates. The Journal joins with many
in marking this milestone of ministry.
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