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Is the VPG ‘Almighty’ centered?
Bro. D’arcy J. Lopes

First instruction

The first instruction given to mankind was in the Gar-
den of Eden: “Of every tree of the garden you may freely 
eat, but of the tree of the knowledge of good and evil 
you shall not eat, for in the day that you eat of it you 
shall surely die”  Gen. 2:16-17
It was not about the letter of the law, but about the true 
meaning and power behind the instruction. The instruc-
tion was not heeded.

In the wilderness of Sinai, on the same day in the 3rd 
month after leaving Egypt, the Ten Commandments 
were given. The Commandments were not followed.

The Pharisees were a group of well-educated men who 
knew scripture  (Nicodemus, Saul/Paul ).  The Pharisees 
produced more than 600 laws and accountability to 
God was replaced by accountability to man. 
They became arrogant, heartless and ‘know it alls’, with 
a false standard of righteousness. Jesus’s critique of the 
Pharisees was that they were legalistic – keeping the 
Law rather than the inward spirit of the Law. 
The Pharisees disliked Jesus because they could not 
corner Him legalistically. His teachings and miracles 
produced a large following and they became envious, 
instead of finding out who He really was. They knew the 

Messiah was to come. He was among them, but they 
did not recognize Him.

In Rom. 8:1-6 the Apostle Paul explains the difference 
between following the law and the spirit of the law.
In Matt. 22:35-40 a Pharisee tried to trap Jesus by 
asking : ‘which is the great commandment in the law’? 
The answer Jesus gave was two-fold, which actually 
comprises the first 4 Commandments and the next 6 
Commandments. 
In John 13:34 Jesus gives a New commandment.
In  Hebrews 8:6-13 we read about a ‘New Covenant’.

We have to answer the main question:  

Is the VPG following the Pharisees approach or our 
Lord and Savior Jesus Christ ? Are our rules, regula-
tions, actions and words based on the ‘Spirit of the 
Law’? Let’s take a close look in the mirror and ask our-
selves:
- Are we concentrating on ‘church membership’ or on 
more followers of Jesus Christ, simply because we are 
followers of Jesus Christ?

- Are we stuck in tradition or are we preparing to be-
come disciples to be able to make disciples? Matt. 28 
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Meditatie:  
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Ingestuurd door ds. Jan Douwe van ‘t Zand 
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- Is our Bible Study teaching a one way affair or are we exploring in a group 
while learning from each other for understanding & growth?

- Is Evangelization on our agenda? Are we reaching out to the unsaved, especially 
the youth, or are we content with our situation? Are we willing to dialogue 
with the youth or to just sit back and expect them to adhere to our methods? 
The method may change but the message remains.

- Do we prefer to be a Christian by name only (simply belonging to a church 
for salvation) or are we preparing to enter the Kingdom of God, saved by 
Christ ?
 
- Is our Church service sticking to manmade rules or based on innovative/
creative praise & worship? 
 
- We are baptizing with water. What about being baptized with the Holy 
Spirit? Do we try to control the Spirit or do we let the Spirit lead while we 
submit? 

- Is our church finance based on the mind deciding or the heart giving out of 
love which is a more powerful element that produces abundance?
 
- Do we function as robots (the world) or can love be heard, seen and felt in 
every speech, action and deed?

- The world is being overwhelmed with untruth. We have accepted untruths 
without querying. Are we willing to become truth-seekers and change what 
is incorrect and be set free? John 8:32 & 16:13
 
- We have difficulty in finding adequate leaders. Is our criteria for leadership 
simply wanting to serve or willing to serve based on biblical criteria for 
servant leadership (1 Timothy 3) of persons who we carefully prepare and 
select?

- Matt.5:13 teaches us to be the salt of the earth & Matt. 5:14-16 to be the 
light of the world. Are we complying with this concept or are we sleepwalk-
ing through life?

Please consider the above not as an attack, but more as a wake-up call for 
revival out of love.  We need to constantly be sharpening the saw lest we 
become lukewarm like the church in Laodicea.
Shouldn’t we be looking forward to hearing: “Well done, good and faithful 
servant …………….”?  Luke 19 : 11-27.
Almighty centered is a continuous process of adjustments in order to get 
closer to Him.

Het verhaal van Ada lezen we in Genesis 4.
19 Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla. 20Ada 
bracht Jabal ter wereld; hij werd de stamvader van hen die in  tenten  leven en  
vee  houden. 21Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen die op 
de  lier  of de  fluit  spelen. 22Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal-Kaïn; 
hij was smid en werd de stamvader van allen die  brons  en ijzer bewerken.  
De zuster van Tubal-Kaïn  heette Naäma. 23 Lamech zei tegen zijn vrouwen:
‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg! Vrouwen van Lamech, luister naar mij!
Wie mij verwondt, die sla ik dood, zelfs wie mij maar een striem toebrengt.
24 Kaïn  wordt zevenmaal gewroken, Lamech zevenenzeventigmaal.’

Beste Lezer(s)essen,
Voor u ligt de editie van september. U weet 
het, op- en aanmerkingen zijn welkom, vooral 
opbouwende kritiek!
Aan kopy geen gebrek. We moesten juist wat 
inkrimpen. Masha Danki lieve scribenten.

De Meditatie, of te wel Hoofdartikel is van
de hand van br. D’Arcy Lopes. Er is nog een
meditatie “ADA”-van ds Jan Douwe van ‘t Zand.
We zijn echt rijk met meerdere predikanten.
Ds Jacob Kikkert vindt u op blz 8. Hij is op 
zoek naar nieuwe kerkenraadsleden. Hij stelt daarbij kardinale vragen, 
die de mensen zeker zullen raken. Ook een Masha Danki aan ds Henk Hort-
ensius en ds Martine Bakema, onze “invalsengelen” evenals ds Kenneth Kross. 
van de Ebenezer. 
Op blz 11 vindt u de versierde Flamboyant door br. Benno Crezée. Op blz12 
het derde deel vd Navolging van Jezus Christus door ds Jan Jonkman.
Vanaf blz 13 is onze Ebenezer goed vertegenwoordigd; met de Fam Bonding 
day!  The Vacation Bible School program, The Service with the children at the 
start of the new schoolyear. Fam Kross weer Compleet! Bon Bini Sis Joan en 
de “young ladies” Miriam en Kristel.

Met COVID-19 gaat het basta Bon! Up and down! We mogen in de dienst weer 
zingen, maar dan wel ingetogen. Totdat er een mooi en bekend lied voorbij 
komt….. dan is het Hardop Loven en Prijzen van de Heer! Niets mis mee….

Namens de redactie: Voor U allen, Kuida Kurpa! Houdt u aan de Corona 
Regels! Corona is er nog steeds!
God’s Rijkste Zegen!
 Veel Leesplezier!
 Jet Baank.

Vervolg op pagina 5

Mededeling:  VPG NIEUWS!
Indien u om een of andere reden geen krant ontvangt, 
kunt u er eentje ophalen:
- Bij de Tamarijn! Door de week 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

Continued from page 1
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Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

VPG Nieuws (News) via Email

Collectes
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Wij bieden u de gelegenheid om 
VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ont-
vangen. 
Op deze manier kunnen we flink be-
sparen 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 an mail to the editorial staff, 
e-mail address: vpgnews@gmail.com 
And you will receive your next VPG-
News in colour. 
Please also include your name and 
street address.

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is 
te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de 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 laat-
ste 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 19 september Antilliaans Bijbelgenootschap 

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

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

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

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften 
worden zeer op prijs gesteld. 
U kunt deze overmaken naar 
bankrekening 90091204 bij de MCB 
t.n.v. VPG Curaçao, 
o.v.v. ‘Donatie VPG-Nieuws’

Redactie:
Jet Baank (voorzitter) 
Ludmilla Sampson

Opmaak: 
Klaas Dekker en Jet Baank

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

Kopij kunt u in kale opmaak, lettertype 
Gill Sans MT 11,  per e-mail versturen 
naar vpgnews@gmail.com. 
Bijbehorende foto’s in 
aparte bestanden, 
voorzien van onder-
schrift, 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   
22 september 2021, 
11.59 a.m. 

Verschijningsdatum: 
Zondag 3 october 2021
Dan verschijnt de editie van 
october  
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Kerkdiensten
Aanvang diensten 9:30 uur, tenzij anders vermeld

Adverteren

Kerkelijk Bureau

Distributie

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 

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 ziek-
enhuis 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 re-
ceive 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; ten-
minste 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 kerke-
lijk 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 be-
treffende 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.

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 

EbenezerChurch 
Oranjestraat 111 

September
05-09  Rev. Kenneth Kross - HC
12-09  LP Yvonne Isidora Gumbs
19-09  Rev. Kenneth Kross
26-09  Rev. Kenneth Kross

October
03-10  Rev. Kenneth Kross - HC
10-10  nog niet bekend

Fortkerk 
Fort Amsterdam 

September
05-09  ds. Jacob Kikkert
12-09  ds. Jacob Kikkert
19-09  ds. Jacob Kikkert
26-09  Hr. Luuk v.d. Wolde

October
03-10  ds. Jacob Kikkert
10-10  ds. Jacob Kikkert

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 

September
05-09  ds. Jan Douwe van ‘t Zand
12-09  ds. Jan Douwe van ‘t Zand
19-09  zr. Rianne Plaisier
26-09  ds. Jan Douwe van ‘t Zand

October
03-10  ds. Jan Douwe van ‘t Zand
10-10  ds. Anne Rienks

Radio Semiya  98.5 FM 
Christelijk radiostation elke zaterdag  
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org 

04-09  br. D’arcy Lopes  
11-09  ds. J.D. van ‘t Zand  
18-09  ds. J. Kikkert   
25-09  ds. K. Kross   
02-10  br. D’arcy Lopes  
09-10  ds. J.D. van ‘t Zand

Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? 
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel 
mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feed-
back willen hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties? 
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Meditatie: “Ada”  - Vervolg van pagina 2

Hier een kort verhaaltje over een 
ontmoeting met haar:
Ik ontmoette haar bij een water-
put toen ik samen met mijn man 
en kinderen op reis was. Ze was 
helemaal van slag. Ik vroeg haar wat 
er aan de hand was. Ze zei, “Het is 
echt per ongeluk gegaan! De kruik 
viel uit mijn hand, en nu is hij kapot. 
Wat moet ik doen? Ik kan zo niet 
naar huis.” Ik zei: “Je man zal het vast 
wel begrijpen. Het is hier glad en de 
kruik is zwaar als het vol water is.” 
“Je kent mijn man niet…”, zei ze.
En toen vertelde ze me haar ver-
haal. Ze vertelde me dat haar man 
Lamech heet, de zevende generatie 
na Adam uit het nageslacht van Kain. 
Ik kom zelf uit de nageslacht van 
Seth. Mijn broer heet Henoch, ook 
de zevende generatie na Adam. Van-
daar dat ik niet wist wie haar man 
was. 

“Hij was niet altijd zo. Vroeger had-
den we het goed samen. We waren 
nog jong toen we trouwden. Hij is 
een soort achterneef van mij. Maar 
je weet het wel, we zijn allemaal 
wel een beetje familie. Onze ouders 
hebben het met elkaar afgesproken 
dat we zouden trouwen. 
Hij was altijd al een beetje driftig. 
Maar dat zit ook in de familie. Vanaf 
onze voorvader Kain heeft ons deel 
van de familie nog altijd last van drift 
en wrok. Maar Lamech deed er nog 
een schepje bovenop. Hij heeft al 
verschillende mensen gedood om-
dat ze hem te na gekomen waren. 
Een keer sloeg hij zomaar een jon-
gen dood die hem verwond had. Hij 
maakte er zelfs een gedicht van en 
las het voor aan mij en Silla. Om ons 
te waarschuwen. Hij was er zo trots 
op dat hij gevreesd was door ieder-
een. Hij had macht. De machtigste 
man in het land. Hij staat boven de 
wet.  

O, Silla is ook zijn vrouw. Ik zag je 
me vragend aankijken toen ik haar 
naam noemde. In het begin vond ik 
het erg dat hij iemand leuker, slim-
mer en meer aantrekkelijk vond dan 
mij. Dat hij mij wilde vervangen. Dat 
ik niet goed genoeg was. Maar nu 
ben ik het gewend. Het maakt dat ik 
niet al zijn woede hoef op te vangen, 
maar dat Silla en ik de last kunnen 
delen. Soms ben ik echt opgelucht 
als hij even niet bij mij is.
Het begon met kritiek. Ik kookte 
niet goed genoeg. Ik was dik ge-
worden, vooral na de geboorte van 

Jabal en Jubal, de jongens. Ik was niet 
slim genoeg, volgens hem. Hij schold 
me iedere dag uit. Zelfs mijn slavin-
nen vonden het erg hoe hij met mij 
omging. Hij intimideerde mij met zijn 
harde stem. Hij herinnerde me dage-
lijks aan mijn fouten. Hij kleineerde 
me voor zijn vrienden. Hij ging vaak 
vreemd, maar dreigde mij met de 
dood als ik het ooit zou doen. Hij 
werd meer en meer manipulatief, 
jaloers en achterdochtig. Vooral 
wanneer hij te veel drinkt. En dat is 
helaas nogal vaak.

Dat is mijn leven nu. En weet je, ik 
kan nergens heen. Ik voel me een 
gevangene in mijn eigen huis. Hij is 
de rijkste en machtigste man in het 
land. Iedereen is bang voor hem. Ik 
ben een wrak geworden. Ook de 
jongens willen niet naar huis als hij 
thuis is. Soms voel ik me even beter 
wanneer Jubal stiekem thuis komt 
en een van zijn nieuwe liedjes op 
de lier of fluit speelt. Maar dan gaat 
hij weer weg, en word ik opnieuw 
geconfronteerd met Lamechs drift. 
Ik kan het bijna niet meer aan. Maar 
waar moet ik anders heen?”
 
Ik had tranen in mijn ogen van haar 
verhaal. Wat kon ik zeggen? Ik ver-
telde haar van mijn broer. Hij is een 
voorbeeld van hoe het anders kan. 
Een man vol liefde, toewijding, ver-
geving, trouw, nederigheid en vrede. 
Iemand zei een keer dat het hem niet 
zou verbazen als Henoch een keer 
gewoon samen met God de hemel 
in wandelt, zo nauw verbonden leeft 
hij met God. Hij laat ons zien hoe 
mooi het leven kan zijn. Als je in ver-
bondenheid met God leeft. Dan kan 
je alles aan. Dan kan je alles bij God 
kwijt. Dan maak je wijze beslissingen. 
Dan kun je vreugde ervaren midden 
in je omstandigheden. Dan geeft 
God je de moed om dappere keuzes 
te maken. Ik nodigde haar uit om het 
te proberen. 

Ze stond een tijdje stil na te den-
ken. “Ik weet het niet,” zei ze. “Het 
is al eeuwen geleden dat onze voor-
vader Kain weggelopen is van God. 
God is onrechtvaardig en wreed. Dit 
is ons van kleins af aan geleerd. Hij 
laat je in de steek als je Hem nodig 
hebt. Je moet gewoon voor jezelf 
opkomen. Jouw God, een genadige 
en vergevende God, ken ik niet. Ik 
denk sowieso niet dat Hij iemand als 
ik zal willen hebben. En ik geloof niet 
dat Hij het hart van mijn man kan 

veranderen.”
Met deze woorden liep ze angstig en 
eenzaam terug naar haar huis. 
Ach Ada, dacht ik, als je maar wist 
dat de God van Henoch ook met jou 
wil wandelen. Dat je een parel bent 
in zijn hand!

Ik moest de laatste weken veel aan 
dit verhaal denken, naar aanleiding 
van de gebeurtenissen in Afghani-
stan. De geschiedenis van Lamech 
en zijn 2 vrouwen staat helemaal in 
het begin van de Bijbel. Daar is het al 
misgegaan. Lamech, de zevende gen-
eratie na Adam, nageslacht van Kain 
de moordenaar. Toppunt van agres-
sie, angst, achterdocht, argwaan en 
autonomie. Een tiran die iedereen 
de schrik op het lijf jaagt, zijn gezin 
meeste van allen. 

Helaas is die houding niet met 
Lamech gestorven. In Afghanistan 
vrezen vrouwen en kinderen en 
mannen voor een nieuw schrikbewind. 
Ook in vele andere landen zijn tiran-
nen aan de macht. Om niet te praten 
over grote en machtige bedrijven die 
bereid zijn mens en natuur te vertrap-
pen om meer geld en macht te ver-
werven. Er zijn vandaag meer slaven 
op aarde dan in de hele geschiedenis 
bij elkaar! Miljarden mensen leven 
iedere dag onder een schrikbewind 
thuis en in hun omgeving en land. 
Hoe anders bij de Nakomeling van 
Henoch. De Een die kwam als een 
dienaar, niet als tiran. De Een die 
stierf aan een kruis. Die voeten 
waste van mensen die Hem niet 
waard waren. Hij brengt redding en 
vrijheid. Ach, mogen de tirannen in 
kleine en grote kring toch deze God 
leren kennen! Dan is er hoop!
Als kerk van deze Koning, mogen 
wij zijn gezindheid door zijn Heilige 
Geest ontvangen en ontwikkelen en 
doorgeven. We mogen anders zijn, 
dienend zijn, diaconaal bezig zijn. 
Laten we ons hiervoor inzetten en 
hiernaar uitstrekken. 
In de laatste anderhalf jaar of zo zijn 
er een stuk of 10 gezinnen of adressen 
vertrokken uit de Emmakerk. Meeste 
van deze mensen hebben zich 

(weer) in Nederland gevestigd. Dat 
vinden we als kerk natuurlijk super 
jammer, maar we begrijpen het zeker. 
Daarom wensen we al deze mensen 
Gods zegen en nabijheid toe in hun 
nieuwe thuis. Ga met God, en Hij zal 
met je zijn. 
We zijn inmiddels nog een seizoen 
begonnen met corona. We mogen 
wel al weer zingen in de diensten, 
en dat is een verademing. Maar we 
moeten steeds voorzichtig blijven en 
afstand bewaren. Aanmelden is niet 
meer nodig, maar Catherine noteert 
wel alle namen wanneer mensen 
binnenkomen op de zondag. 

Ook de kerk op woensdag is weer 
van start gegaan. We zijn super  blij 
dat we met zo een grote groep bij 
elkaar kunnen komen om iedere 
week te groeien in ons geloof en 
elkaar aan te moedigen. Momenteel 
vergaderen we nog digitaal, en we 
hebben dus meer dan genoeg (digi-
tale) ruimte voor iedereen. Wat een 
zegen dat we dankzij de technologie 
zo samen kunnen zijn. 

De catechisatie gaat weer binnen-
kort van start. We zijn in gesprek 
met de GKC om dit zoals gebruike-
lijk gezamenlijk op te pakken. En we 
vragen ook de jongeren aan te geven 
welke avonden ze beschikbaar zijn. 
Ten slotte nog een persoonlijk 
woordje: Dit is mijn derde, en tevens 
laatste, seizoen dat ik predikant mag 
zijn in de Emmakerk. Mijn contract 
loopt af in juni volgend jaar, en ik heb 
al officieel te kennen gegeven dat ik 
mijn contract niet wens te verlen-
gen. Ik hoop me na dit seizoen weer 
in Nederland te gaan vestigen. Ik kijk 
ernaar uit om er met jullie allen een 
mooi jaar van te maken. 
En we hopen natuurlijk dat het wat 
eenvoudiger wordt allemaal met de 
covid maatregelen. Ik ben steeds 
beschikbaar als je een bezoek of 
gesprek wilt, of gewoon iets wilt be-
spreken.  Altijd en van harte welkom!
                 Jan Douwe van `t Zand
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Ebenezer Community News and Church Activities

Submitted by Bro. Ralph L. James

Dear Brothers and Sisters in Christ, 
I greet you all in the name of our 
Blessed Lord and Savior Jesus Christ. 
 As the new school year has begun 
for many of our pupils and students 
our thoughts go back to the many 
challenges, we faced in the past al-
most year and a half now as an is-
land community, primarily due to 
the still ongoing pandemic caused by 
the COVID-19 virus. The pandemic 
which shook societies worldwide at 
their core, drastically affected the 
way of providing education on all lev-
els, from primary school to universi-
ty level. The education delivery sys-
tem on our island as we knew it up 
to March 2020 was also not spared. 
Expressions such as distant learn-
ing and digital education became 
the latest terms in our vocabulary. 
As such the importance of applying 

technology in the education system 
became very evident. Thank God 
that in spite of the many difficulties 
which were encountered during the 
past school year, the results of the 
various tests, exams etc. on Curaçao 
were relatively very positive. 
I would like to use this opportunity 
to wish all our school going kids and 
those following advanced education, 
be it here in Curaçao or abroad, all 
the best during the coming school 
year. May the good Lord impart His 
Infinite Wisdom upon our young-
sters and guide them as they con-
tinue on their path of acquiring 
the necessary knowledge and skills 
needed to enable them to contrib-
ute meaningfully to our society and 
help them sustain themselves and 
their future families. 
To our parents, my wish is that you 

School children attending the special Back to School Praise & Worship 
Service

Sitting in the front row readers of the Word Gershon Mambi & Aisha 
Palm. The Praise & Worship Team sitting in the second row

At the start of a new school year……

will continue to support your kids 
on their journey to adulthood and 
do so as scripture requires. Prov-
erbs 22:6 reads as follows: “Train up 
a child in the way he should go, and 
when he is old, he will not depart 
from it.” Acquiring knowledge and 
skills should go hand in hand with 
spiritual nourishment as to contrib-
ute in creating responsible citizens 
with high moral and ethical stan-
dards. 
To our teachers, or better said, ed-
ucators, I say: May God grant you 
the wisdom and all else that is re-
quired as to enable you to give con-
tents to the awesome responsibility 
which has been placed upon you to 
help you mold and shape our youth 
during their formative years as they 
pursue their path to become citizens 
committed to contributing towards 

the best social economic develop-
ment for our community, based on 
equity for all people who call this 
nation their home. 
I would like to wish the General 
Director of our very own VPCO 
School Board, Mrs. Maghalie Van 
der Bunt-George, much strength 
and wisdom at the start of this 
new school year. We look forward 
to a continuation of the excellent 
achievements which we have seen 
under her guidance from our VPCO 
students over the past years. Educa-
tion remains the key to ensuring a 
prosperous future for our nation. In 
spite of being a country which lacks 
traditional natural resources, our 
Creator has endowed our beau-

Continued on page 7
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July Riley bringing a beautiful rendition
of “Stop di Lamentá”.

Nisharys Charles doing a Scripture 
reading

Rev. Kross Blessing the schoolchildren at the start of the new school year.

Bro. Locksley Brodie having a conver-
sation with bro. Mitchel de Palm

Sis. Mila Sampson and sis. Gloria 
Fleming in a conversation

Overview of the group at the Family Bonding & Friendship Gathering.

Family Kross greeting the kids after the Church Service.

 Rev. Kross, sis. Hazel Jackson and bro Dennis Martina exchanging thoughts.

 Overview main events in the 
months of July and August 2021

Family Bonding and
 Friendship Gathering

tiful country with a very attractive 
natural environment with manmade 
typical architectural structures. Our 
main asset however remains our 
people who are culturally very much 
diversified, but all together form a 
unique unity in diversity. 
On Sunday August 15th a special 
Back to School Praise & Worship 
Service was held in our Church. The 
Message brought by Rev. Kenneth 
Kross “The Shepherd’s Rod & Staff” 
was well received by the congrega-
tion. The Service was attended by 
a large number of school children, 
many wearing their uniforms. The 
leaders did a good job preparing the 
children for the Service. The behav-
ior of the children was exemplary. 
Sis. Carla Fernandes, sis. Gloria Flem-
ing and Sis. Nana Leonard should all 

be commended for encouraging so 
many youngsters not only to attend, 
but also to participate actively in the 
Service in song and also in the read-
ing of the Word. 
Let us continue to invest in the de-
velopment of our youngsters so 
that as a country we can continue 
building a society which offers per-
spectives to the current and future 
generations. Once more we wish 
everyone involved in our education 
system such as pupils, students, ed-
ucators, parents, our VPCO school 
board, government officials respon-
sible for setting educational policies 
and standards and other relevant 
authorities a most productive new 
school year 2021- 2022.  To all of 
you I say. Be Blessed.

Continued from page 6

July 2nd 2021, Curaçao Flag Day (Dia di Bandera), the Ebenezer United Protestant 
Church organized a Family Bonding & Friendship gathering from 9:30 a.m. un-
til 1:00 p.m. This event was not a regular Praise & Worship Service but rather 
a great opportunity for members and friends of our Church to meet our new 
pastor, Rev. Kenneth Kross, in another setting. The gathering also allowed for 
those present to enjoy fellowshipping with each other in an informal and 
relaxed atmosphere. During the gathering songs were sung. Rev. Kross sur-
prised the members of his new Church by displaying his musical talent on the 
guitar.  There was also time for a game, which was led by sis. Ai-ling de Riggs, 
was related to some well-known Bible stories. The participants enjoyed the 
game which was played with much passion.
The activity took place in the Kas di Oracion located at Seru Grandi #117, a very 
peaceful setting. Everyone left the event feeling very much content, spiritually 
uplifted and looking forward to a similar event in the not-too-distant future.

Continued on page 13
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Wijknieuws Fortkerk
ds. Jacob Kikkert

Uit de pastorie
Vorig jaar maart kwam alles met 
een schok tot stilstand. In één klap 
kon er niets meer, zelfs bij elkaar 
komen in een kerkdienst niet. Vanaf 
mei vorig jaar kwam er weer enige 
beweging. Het piepte hier en daar, 
maar er waren weer fysieke dien-
sten. Vervolgens weer nieuwe bep-
erkingen: diensten zonder zingen en 
weer uitsluitend online. 
Inmiddels is er weer meer mogelijk 
en staan we op de drempel van een 
meer ontspannen tijd waarin hopelijk 
het kerkelijk leven zich kan herstellen. 
En er is blijdschap daarover, opluch-
ting. Tegelijk is dit ook een moment 
om stil te staan en ons af te vragen 
hoe we verder kunnen na alles wat 
we meegemaakt hebben. Het heeft 
ons veel gedaan. Ook mijzelf. 
Daarom voelde ik mij ook bevoor-
recht om even afstand te kunnen 
nemen en van vakantie te kunnen 
genieten. We hebben het nodig om 
af en toe even stil te staan om je te 
bezinnen waar je mee bezig bent en 
wat er toe doet. 
De tijd die ik in Nederland door-
bracht is snel gegaan. Er was het 
weerzien kinderen,  er was familietijd, 
genieten van mooie dingen in musea, 
proberen dat ene boek te lezen, en 
vooral de tijd nemen om alles los te 
laten en na te denken. 
Ons woord ‘vakantie’ heeft reli-
gieuze associaties. Het komt van het 
Latijnse woord ‘vacare’. Dat bete-
kent niet alleen ‘vrij zijn’, maar ook 
‘leeg worden’. In kloosters gebruikt 
men dit woord voor meditatie: ‘leeg 
worden voor God’ (vacare deo). 
Alleen daar waar de drukte ver-
dampt, is er ruimte voor God. Maar 
het woord kan ook betekenen:  
‘open staan’, je overgeven aan wat je 

ziet, hoort en voelt.  Afstand nemen van 
dagelijkse verantwoordelijkheden. 
Als je open staat zie je bijzondere 
dingen. 
Plotseling ontwaar je de schoonheid 
van een bos, van het beton in het 
zonlicht, van de vrolijkheid van 
spelende kinderen, maar misschien 
ook het verdriet in de ogen van een 
mens. Als je openstaat voor wat je 
tegenkomt in de wereld, maak je het 

Ds. Kenneth Kross, predikant van de 
Ebenezer.

Ds Martine Bakema en Ds Henk 
Hortensius.

Bijeenkomsten
ds. Jacob Kikkert

Veel is weer mogelijk wat kerkdiensten betreft. Een aantal COVID regels 
blijft voorlopig nog belangrijk zoals afstandsregel van 1,5 meter, hygiëne 
maatregelen als ontsmetting van de handen en het dragen van een mond-
neusmasker, dat overigens op de zitplaats mag worden afgedaan. Door samen 
verantwoordelijk de richtlijnen te volgen, kunnen we op een veilige manier 
erediensten laten doorgaan. 

Op 21 september hopen Jaïr Konter en Meroeva Harry in het huwelijk te 
treden en de feestelijke huwelijkszegening zal plaatsvinden in de Fortkerk. Ds. 
Jacob Kikkert zal voorgaan in de dienst. Mw. Jeanette Kroes zal de muzikale 
begeleiding verzorgen. Het jonge paar woont in Paramaribo. 

De eerstvolgende bijeenkomst van de kring Tamarijn is op 7 september. Wat 
betreft de de kring Zeelandia, dat is op het moment dat ik dit schrijf nog 
onzeker of, en wanneer we weer bij elkaar zullen komen. 
De Leeskring Marcusevangelie is afgerond. Een nieuw thema zal binnenkort 
worden gecommuniceerd en aangeboden worden als gesprekskring. De 
groep Bijbel, Pizza’s en Cola komt in september weer bij elkaar. Een datum zal 
door mij tijdig worden bericht. Verder hopen we u op de hoogte te houden 
via berichten op onze sociale media pagina’s (@Fortkerk) en de WhatsApp 
groep Fortkerk. 
Opnamen van eredienst vanuit de Fortkerk worden beschikbaar gesteld 
op zowel de WhatsApp groep, en op onze Facebook pagina. De opnamen 
worden aan het eind van de middag gepubliceerd. We hopen daarmee die-
genen die ’s morgens verhinderd waren om de eredienst bij te wonen ten 
dienste te zijn, evenals diegenen die de Fortkerk een warm hart toedragen 
maar bijvoorbeeld elders verblijven. Ik hoop overigens dat het beschikbaar 
maken van de video opnamen geen beletsel is om ’s morgens de dienst niet 
bij te wonen. Ik denk dat een belangrijk element van de eredienst ook de 
persoonlijke ontmoeting is. Misschien is het lang geleden dat u in de gemeente 
een plaats innam. Zou het weer kunnen: opnieuw een dienst bezoeken? In een 
leeskring meedoen? Een plaats innemen bij het koffie schenken na de dienst 
zodra dit weer kan?  Weet dat u altijd welkom bent, ook na lange tijd van af-
wezigheid. ‘Zie toch, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat mensen samenkomen’ 
(vrij naar Psalm 133).

woord ‘vakantie’ waar. Dan ga je het 
‘heilige’ in, onder en achter de dingen 
ervaren, wat weer ruimte biedt voor 
nieuwe ideeën. En wat was het fijn 
dat in de periode van mijn afwezigheid 
ds. Kenneth Kross, predikant van de 
Ebenezer in één dienst voor kon gaan. 
Het was ook fijn dat ds. Martine Bakema 
en ds. Henk Hortensius bereid waren 

om in een aantal diensten voor te 
gaan.  Ik heb begrepen dat het een 
vreugdevol weerzien was van beide 
zijden.
Inmiddels zijn we alweer enige weken 
terug op dushi Kòrsou. Het weer-
zien doet ons goed. En nu liggen er 
oude en nieuwe dingen te wachten. 
Daarover leest u in het vervolg.
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Omzien naar elkaar
ds. Jacob Kikkert

Kerkenraadsleden
ds. Jacob Kikkert

We denken ook aan onze zieken, thuis en in het ziekenhuis, en aan anderen 
die een moeilijke weg moeten gaan in rouw en verlies. 
Soms kennen we hun naam niet, anderen zijn bekend bij mij of de bij de kerken-
raad, en al luisterende horen we naar hen wat hen bezighoudt; hun zorgen en 
vreugden en wat de Eeuwige door zijn woord en Geest ons op het hart wil 
binden. 
We wensen alle zieken beterschap, geduld en sterkte toe. En bovenal dat zij 
kracht en nabijheid ervaren van de liefdevolle God die ons in Jezus tegemoet 
komt.  Laten wij elkaar tegelijkertijd niet vergeten in onze dagelijkse gebeden.  
Een kaartje sturen kan natuurlijk ook. 

      Marlene Gravenhorst-Alberto
Op 18 juni waren we bijeen in El Tributo en namen afscheid van Marlene 
Gravenhorst-Alberto. Onze hemelse Vader heeft haar thuisgehaald. Zij mocht 
84 jaar worden. Er was verdriet om haar heengaan. Maar ook de dankbaar-
heid om wat is geweest: haar rijke leven, de liefde, die ze heeft gegeven, de 
vriendschap van haar uitging, de betrokkenheid en geestkracht die tot het 
laatst haar leven bepaalden. We zeggen wel eens dat het leven een soort 
reis is tot ons leven hier op aarde is voltooid, en we bij God een eeuwig 
thuis vinden.  Iets daarvan klonk door in de tekst van Psalm 84 die boven de 
rouw- aankondiging was geplaatst: “Hoe dierbaar is mij uw woning, HEER van 
de hemelse machten. Met heel mijn hart roep ik om bij bij u te zijn. Van ver-
langen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de levende HEER.” Dezelfde 
woorden klonken tijdens de uitvaart van haar lieve man, Jacob Gravenhorst 
— alweer 18 jaar geleden. Door deze psalmwoorden ook nu te lezen, klinkt 
er de verbondenheid in mee die er zolang is geweest tussen hen beiden; 65 
jaar geleden trouwde ze in de Fortkerk. Marlene was er gedoopt. En vervolgens 
ook de kinderen. Ze voelde zich zeer betrokken bij de protestantse gemeente 
en bij de Fortkerk. We leerden haar kennen als een mens met zonnige humor 
en een diep geloof. De keer dat ik haar bezocht in het CMC vertelde ze mij hoe 
ze rust vond in het gebed. Marlene leerde als jonge vrouw haar Jacob kennen 
bij een honkbalwedstrijd. Na het huwelijk kwamen ze in Marie Pampoen te 
wonen, en waar drie kinderen werden geboren. Ze was geliefd in de buurt 
waar ze woonde. Veel mensen hebben Marlene leren kennen als een hartelijke 
en meelevende vrouw. Iemand bij wie je terecht kon voor je verhaal, of als je 
een schouder nodig had om even op te steunen. Mensen die haar herinneren, 
zullen altijd aan haar vrolijke ogen denken. Haar kinderen drukte ze van jongs 
af aan op het hart te zorgen dat je onafhankelijk wordt, dat je zelfstandig in 
de wereld kunt staan. Wat we niet onvermeld mogen laten is dat ze haar lange 
leven lang de heerlijkste taarten heeft gebakken. Als klein meisje had ze het van 
haar moeder afgekeken, en op haar beurt ook weer aan haar dochter geleerd. 
Maar vraag haar niet naar een recept. Veel ging op intuïtie, smaak en gevoel. 
Tevreden kon ze zijn met de kleine dingen.  Tot op het laatst dankbaar voor al 
het goede dat haar omringde en de aandacht die naar haar uitging. We mogen 
haar ‘thuis’ weten, geborgen in Gods handen, voorbij onze woorden en begrip-
pen, maar waar geen pijn meer is, geen benauwdheid; slechts eeuwige vrede 
en rust. Of in de woorden van Christus: Ik ben de Opstanding en het Leven; 
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Mag dat ons tot troost zijn, 
en bovenal haar dierbaren, die zonder haar vanzelfsprekende aanwezigheid 
verder zullen gaan.   
          ds. Jacob Kikkert

On-line diensten:  
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente

En hoe mooi is het dan niet om daar de nieuw uitgebrachte postzegel met 
de afbeelding van de Fortkerk voor te gebruiken.  U heeft waarschijnlijk mee-
gekregen dat Cpost een nieuwe serie postzegels heeft uitgebracht met daarop 
de afbeelding van de R.K kerk van St. Willibrordus, de Hindoeïstische Tempel, 
de Islamitische Moskee, de Joodse Synagoge Mikve Israel-Emanuel èn onze 
Protestantse Fortkerk. Ik was bevoorrecht om de presentatie van de postze-
gels, samen met zrs. Maritza Bakhuis en Cicely Radermacher, en de religieuze 
leiders van de verschillende religieuze tradities, bij te mogen wonen. Het ont-
werp van de zegels was in handen van br. Max v Aalst.

Iedere kerk kent ze: ambtsdragers. Ouderlingen en diakenen die eventueel 
samen met de predikant of predikanten de kerkenraad vormen. We zien ook 
dat niet alle vacatures vervuld worden, maar het ambtswerk gaat wel door.  Er 
zijn vacatures voor een (jeugdouderling) en een diaken. Neem nu het ambt 
van diaken. Fijn dat iemand onlangs deze taak op zich heeft genomen.  We 
mogen daar heel dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd zou in deze tijd de Diaconie 
vanuit de Fortkerk versterkt mogen worden. Gelovige woorden zijn nodig, 
maar dat geloof letterlijk handen en voeten geven, dat is een krachtig getuige-
nis. Het vraagt weliswaar betrokkenheid van je, maar te kunnen helpen waar 
geen helper is, schenkt je ook iets dat moeilijk in woorden is uit te drukken. 
We hebben als mensen diverse gaven. Ben je een helper? steek je handen uit 
de mouwen met het maandelijks verzorgen van voedselpakketten. Ben je een 
denker?  Help met het uitzetten van de koers voor de komende jaren. Ben jij 
iemand die graag initiatieven ontplooit? Daarmee kun je mensen of groepen 
motiveren en verbinden om samen een bijdrage te leveren. Signaleer je on-
recht? Geef het een stem? Ben jij iemand die graag in de kerk dient? Tijdens 
de zondagse dienst wordt de rol van diaken zichtbaar. Was je antwoord op 
minstens één van deze vragen ‘ja’?  Dan is het ambt van diaken misschien wel 
iets voor jou. Denk je na het lezen van het bovenstaande ‘misschien is dit iets 
voor mij, hier kan ik wat van mijzelf in kwijt, hier heb ik iets te bieden’ neem 
dan contact op met één van de kerkenraadsleden of met domi Jacob Kikkert 
voor een gesprek. Of wacht je tot je gevraagd wordt ??

Onlangs is de Fortkerk blij verrast 
met een geborduurd schilderij met 
de afbeelding van de Fortkerk. We 
danken mevr Ilse Risseeuw-Winkel 
voor het maken en schenken van dit 
prachtige handwerk.

Natuurlijk blijf ik graag horen waar 
mijn aanwezigheid welkom of ge-
wenst is, eventueel via de telefoon. 
Graag ontvang ik een berichtje bij 
ziekte of ziekenhuisopname, of indien 
u wenst dat ik een keer op bezoek 
kom. U kunt ook contact op (laten) 
nemen met één van de leden van de 
kerkenraad.
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Vanuit de Emma wijkkerkenraad
Dhr. Olaf Mulder

Wie had dat gedacht, we gaan een tweede seizoen in onder de corona maatre-
gelen. We zien opnieuw oplopende besmettingen en een oplopende druk op 
de zorg en het ziekenhuis. Ook in de kerk zien we het terug, oplopende 
besmettingen betekend direct minder kerkgangers. Automatisch wordt dan 
ook het onderlinge contact minder en als we niet oppassen ook de betrok-
kenheid. We zien het overal, mensen blijven weg, enerzijds vanwege ziekte of 
angst om besmet te raken maar anderzijds misschien ook vanwege gemis aan 
interesse, betrokkenheid en/of roeping. 
Als we lezen in Exodus 3:7- 4:17 over de roeping van Mozes dan zien we 
bij Mozes ook iets dergelijks. Al vier keer heeft Mozes een excuus bedacht 
om nee te kunnen zeggen tegen zijn roeping om het volk te leiden. Maar dan 
komt de vijfde nee: Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk Heer. Stuur 
toch iemand anders. Wie u maar wilt. En dan komt het hoge woord eruit. 
Heer, ik voel me niet geroepen. Er zijn nog zoveel anderen die dat zouden 
kunnen doen. En nu kiest u uitgerekend degene uit, die dat niet kan, die dat 
niet wil, die daarvoor niet deugt en die geen geloof heeft. Dus het hoge 
woord komt er nu uit bij Mozes in een lange dialoog. Ik wil gewoon niet. 
Mozes wil met rust gelaten worden. Hij wil schapen weiden. En hij wil geen 
volk leiden. Lekker rustig op de hei met schaapjes. Dat is wat Mozes wil. Laat 
mij maar met rust. Er zijn genoeg anderen.
Natuurlijk het werk moet gebeuren, dat horen we onszelf ook wel eens ze-
ggen. Het werk moet wel gebeuren, maar niet door mij. Maar Gods geduld 
is nu op. Hij wordt boos. God zegt: haal Aaron maar op. Die kan beter spre-
ken. Dat klopt. Mozes heeft wel een kans voorbij laten gaan. Wie heeft jouw 
mond gemaakt? Wie kan jou de woorden in de mond leggen? Die kans laat je 
gaan Mozes! Maar toch gaat God met Mozes door. En in het Nieuwe Testa-
ment heet dat zo: Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Dus 
heel dit verhaal focust onze aandacht niet zozeer op Mozes maar op de God 
die spreekt.
We moeten dit verhaal niet op afstand houden. In de zin van: dat was toen, 
dat was Mozes. Die moest het volk Israël uit Egypte leiden. Dat hoeven wij 
gelukkig niet te doen. Dat klopt. Wij hoeven Israël niet uit Egypte te leiden. 
Wij mogen wel bevrijdend aanwezig zijn in het leven van andere mensen. 
En wij kunnen ook de stem van God horen. Met andere woorden; Wat zegt 
God tegen mij. Nu, op dit moment! Of morgenmiddag. Of misschien heeft Hij 
afgelopen week al gesproken, ook al heb je nog niet goed geluisterd wat Hij 
gezegd heeft. Wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen?
Mozes is geen groot voorbeeld in dit opzicht voor ons. En het kan ook niet 
zijn dat wij ‘nee’ zeggen omdat Mozes ook ‘nee’ zei. Dat zou je in een on-
bewaakt moment kunnen denken. Andere mensen zeggen ‘nee’, dus, Heer, 
praat u maar. Ik trek mijn eigen spoor. We mogen geen voorbeeld nemen aan 
Mozes. We worden in de kerk ook nooit opgeroepen om op Mozes te lijken. 
We worden geroepen om op Jezus te lijken. En daarom die twee vragen: Wat 
zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen?
En dat zijn de twee vragen die ik u mee wil geven. Wat zegt God tegen mij? 
Want God spreekt. God is een sprekende God. En het is belangrijk dat we 

afgestemd raken in wat Hij zegt in onze levens. Er zullen momenten zijn in 
onze levens waarbij je je afvraagt wat voor beslissing je moet nemen.

Iemand heeft je gevraagd of je een taak op je wil nemen. Dat kan in de kerk 
zijn maar kan ook in de buurt zijn waar je woont of op school. 
Wat zegt God tegen mij?
En dan de tweede vraag. Wat ga ik er mee doen? Dit is een vraag die er on-
losmakelijk mee verbonden is. Je zou kunnen zeggen: ik weet wat God tegen 
mij zegt maar ik ga er niets mee doen. Voor mij tien anderen.
Wat ga ik doen als ik de stem van God hoor? Gods stem wil mensen in bewe-
ging zetten. En God kondigt niet alleen maar een stand van zaken af: zo is het. 
En dat je dan onveranderd verder kunt gaan. Dat kan best wel een gevaar zijn 
als je luistert naar Gods woord in de Bijbellezing of in een preek. God heeft 
gesproken en dat kun je ook nog wel beamen. Maar dan ga je weer onverand-
erd verder. Dat kan! Maar dat is niet wat God wil. God zegt: luister naar Mijn 
stem. En dan is de vaag; wat ga je ermee doen?
Dus die twee vragen: Wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? 
Dat zijn twee vragen die thuis horen in een biddend leven. Ik hoop dat we 
als gemeente mogen groeien in gebed, persoonlijk en samen. En deze twee 
vragen helpen ons daarbij. We voelen ook aan dat dit een gebed is. Wat zegt 
God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Daar kun je alleen maar op een 
biddende manier mee aan de gang gaan. En ik hoop dat u de vrijmoedigheid 
van de Geest ontvangt om die vragen ook daadwerkelijk te stellen. En ik hoop 
dat u de genade ontvangt om ook echt te horen wat God zegt en om tegen 
Hem te zeggen. Ja Heer. Hier ben IK.
In dat kader zijn we als kerkenraad op zoek naar mensen om ons te onders-
teunen, zowel bij de organisatie van de wekelijkse diensten, de kindernevend-
ienst maar ook als diaken of ouderling.  Mochten wij dan denken dat we niet 
(voldoende) kunnen spreken of doen, dat we de juiste woorden niet kunnen 
vinden. Dan zijn we veel teveel met onszelf bezig. En dan zegt God: kijk niet 
naar jezelf. Kijk naar mij. Ik heb je mond gemaakt, ik geef jezelf de woorden in 
de mond, ik zal je helpen om te spreken. De Geest is in jou en Hij zal zorgen 
dat jij de juiste woorden spreekt.

Olaf Mulder
Voorzitter Emma wijkkerkenraad
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Opknapbeurt voor de Flamboyant
Br. Benno Crezée

Zoals de meesten al weten is er het laatste jaar veel onderhoud gepleegd 
aan de Flamboyant (jeugdhuis van de Emmakerk) en met het schilderen van 
een Flamboyant aan de buitenkant van het gebouw, zijn de werkzaamheden 
afgerond. Voor de schildering van de Flamboyant zijn Enny Tan en Maritza 
Bakhuis verantwoordelijk. Maar hoe is dit idee ontstaan?  

Het idee voor de prachtige flamboyantboom is vorig jaar ontstaan tijdens het 
schilderen van de binnenkant van het gebouw. Enny gaf in een gesprek met 
Analieze van ’t Zand en Rachel Gouverneur aan, dat zij de buitenkant van het 
gebouw kaal vond. Toen heeft Enny aangegeven,  dat zij dat graag zou willen 
doen als de kerk de materiaalkosten zou vergoeden. 
De totale werkzaamheden hebben vier weken geduurd. Door Enny en Maritza 
werd geschilderd en kregen ze hulp van Farida Da Costa Gomez en twee 
kleindochters van Enny. 

Geschiedenis*
Om even voor buitenstaanders uit te leggen wat de Flamboyant is; een korte 
geschiedenis. In 1952 werden plannen gemaakt voor de vervanging van het 
oude jeugdgebouw, dat ergens in Grootkwartier stond (de exacte locatie 
kon ik niet achterhalen).
Uit de inschrijving van drie bouwbedrijven werd de goedkoopste offerte ge-
kozen, namelijk die van N.V. Bouwmaatschappij CURAÇAO. Zij konden het 
bouwen voor een bedrag van fl. 23.600. 
Het meubilair werd aangeschaft bij RAWI Fabrieken, v/h C. Rademaker & 
Zoon Winschoten Holland. Om de kosten te drukken werd er door de kerk, 
medewerking gevraagd van de kerkleden, onder het motto: “Het Jeugdhuis 
vraagt uw aandacht. De kerkeraad zorgt voor het gebouw, zorgt u voor het 
meubilair? Wie koopt?”. De gemeenteleden konden stoelen, tafels, drinkgla-
zen, wandverlichting, speelgoed voor de crèche enz. kopen. In totaal werd 
een bedrag van fl. 2476,25 neergeteld voor het meubilair.

Al met al duurde het tot begin januari 1954, dat het gebouw feestelijk in 
gebruik kon worden genomen. Hier werd een feestavond van gemaakt, die 
er als volgt uitzag:
Het openingsprogramma: 
 - De aanwezigen kwamen samen in het jeugdhuis; 
 - Zang door een groepje uit het jeugdkoor;
 - Gemeentezang;
 - Opening door Ds. Steenstra; 
 - Zanggroepje jeugd koor. 

Na de officiele opening volgde in de openlucht een gezellige avond met ver-
lichting en zachte muziek. Koffie en thee werden geserveerd door flinke 
jongedames uit het jeugdkoor. Tussentijds vonden erverschillende attracties 
plaats, o.a. sjoelbakken. 
Ook grappig om te vermelden zijn de consumptieprijzen van die tijd. 
-Koffie/thee met een eigen gebakken koekje 25 cent
-idem met gebak, cake of taart   50 cent
-Coca-Cola etc.     25 cent

Voor zij die het bovenstaande niet kunnen verdragen, was er:
-Bier,whisky soda    75 cent
-Slaatje (eigen brouwsel) per portie  50 cent

Graag willen wij namens de Emmakerk Enny en allen die geholpen hebben 
bij het opknappen en schilderen van de Flamboyant heel hartelijk bedanken.

*Het volledige stuk heeft in Emma Weekbrief 23, zondag 1 maart 2020 gestaan.

Zr. Enny TanHet mooie schilderwerk dat onze Flamboyant meteen ‘opfleurde’! Zr. Maritza Bakhuis

  Anita Sewbarath-Misser-Banffer

Op 13 aug hebben de kinderen en fam afscheid genomen van onze lieve zr. 
Anita Sewbarath-Misser-Banffer.
Op de leeftijd van 84 jaar heeft de Heer haar thuisgehaald. Tijdens haar laatste 
jaren verbleef ze liefdevol bij haar zoon Edward in NL. Soms ook bij haar 
dochter Shakuntala. Haar laatste jaren waren zware moeilijke jaren voor haar. 
Toch was ze heel moedig en zeer gelovig! Ze mag nu rusten bij haar Heer!
Lieve Anita, rust in vrede!
Wij wensen Ankie en fam, Shakuntala en fam en Edward heel veel sterkte 
toe! Wat zullen jullie mama missen.  
    Zr Jet Baank.

On-line diensten:  
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente
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Op de vraag waarom de kerken zich 
zo slap opstelden tegen het Hitler-
bewind en geen duidelijk getuigenis 
meer toonden van leer en leven 
door Christus, gaf Dietrich Bon-
hoeffer een duidelijk antwoord:””Te 
wijten aan de leer en het voorbeeld 
der kerken, vanuit een godloze en 
goedkope genade” Het geloof moet 
ons niets kosten, niet Christus God 
heerst over ons, maar de mooie, 
psychologische en seculier opgestel-
de normen en waarden, vanwaar 
de ‘nieuwe moraal- kerk’ tracht te 
functioneren. Stel je voor, dit zo on-
geveer geschreven in die tijd!  Het 
zou zomaar passen in onze dagen. 
Daarbij met ik eerlijk bekennen dat 
ik dit boek minstens twee keer let-
terlijk tegen de wand gegooid heb, 
zo onmachtig voelde ik me als aan-
komend predikant met een boek dat 
zo’n radicale aanspraak doet op lev-
en en leer in Jezus Christus.

NAVOLGING!

Wij leven in een tijd en in een cultuur 
waarin niet alleen goedkope genade 
gepredikt wordt in bepaalde kerken, 
maar waarin deze goedkope genade 
nog geprezen wordt ook. Kerken 
met een moderne theologie passen 
zich aan bij de allesbeheersende 
normen en waarden. Vooral geen 
aanstoot geven, altijd tolerant en 
neutraal blijven, 

Alles onder de ‘fakeliefde’ blijven, 
dan pas ben je gelovig, en daarbij 
vergeten we dat we een God heb-
ben die zegt: “Weest heilig, zoals IK 
heilig ben”; en:” Er is geen weg noch 

De navolging van Jezus Cristus
Ds. Jan Jonkman-em

Nadat de tweede aflevering voor 
juli/aug. gedrukt is, vroeg zr. Jet Baank 
mij om voor een derde bijdrage te 
zorgen voor de volgende maand in 
2021. Daar voldoe ik graag aan.
De achtergrond, de motivatie en de 
geestelijke kracht put ik uit het leven 
van de onverzettelijke geloofsvrijheids- 
held, Dr. Dietrich Bonhoeffer.

De eerste aflevering droeg als titel:  
        DE GOEDKOPE GENADE
 ZONDER CHRISTUS
De mens wil wel of niet christen zijn 
zonder Gods wil en zonder een lev-
en met God.

De tweede aflevering had als titel: 
 DE DURE GENADE 
   MET CHRISTUS.
Je leeft uit het recht van God, door 
Jezus Christus die door Zijn kruis-
dood ons recht laat staan voor God, 
de Almachtige Heer.

En nu de derde keer: 
            DE NAVOLGING
          VAN JEZUS CRISTUS.

De  enige die recht op ons heeft 
vanuit Zijn Bevrijdingsleer gebiedt 
nu dat wij Hem navolgen. 

Dr. Dietrich Bonhoeffer heeft daar-
over een heel boek geschreven: DIE 
NACHFOLGE. Ik kocht dat boek in 
mijn studietijd, ongeveer in 1957. 

Ik werd enorm aangesproken door 
deze verzetsheld in de tweede 
wereldoorlog die zijn geloof moest 
betalen met een politieke moord, de 
kogel. De weergaloze stijl van schrijven, 
de radicale opstelling tegen politiek en 
samenleving. 

Dr. Dietrich Bonhoeffer.

toegang naar de Heer God, dan via 
Zijn zoon, Jezus Christus.” Dit houdt 
in: Beslissingen, keuzes nemen. 
Als de Bijbel over de ‘NAVOLGING 
VAN JEZUS’ schrijft, zo verkondigt 
zij dan de bevrijding van de zonde, 
de bevrijding van de door lasten 
gebukte mens, bevrijd worden van 
politieke en sociale ongerechtvaar-
digde ballast, kortom, bevrijding van 
de duivel.
Als Jezus over de NAVOLGING 
spreekt dan luisteren we naar zijn 
woorden tot de rijke jongeling die 
Jezus op de man af vraagt wat nog te 
doen om het eeuwige leven te beër-
ven. Jezus’ antwoord is klip en klaar 
duidelijk: “Doe afstand van alles wat 
je bezit en volg Mij’.
De rijke jongeling wordt droevig, 
draait Jezus de rug toe en loopt weg.
Geen wonder dat ook de leerlingen, 
de discipelen zich achter de oren 
krabben en zich afvragen: “Ja, wie 
kan er dan nog het eeuwige leven 
verwerven?” Jezus antwoordt hier 
op: “Inderdaad, bij de mensen is het 
onmogelijk, maar bij God zijn alle 
dingen mogelijk.”
NAVOLGING VAN JEZUS vereist 
van een ieder van ons een rechtss-
chapen en radicale opstelling 
tegenover God die op de eerste 
plaats moet zijn in ons leven.
JEZUS NAVOLGEN krijg ik van de 
pen van de apostel Petrus:”Wij zijn 
geen vernuftig gevonden verdicht-
sels nagevolgd, toen wij u de kracht 
en de komst van onze Heer Jezus 
Christus hebben verkondigd, maar 
wij zijn ooggetuigen geweest van 
Zijn Majesteit.”
En verder van de apostel Paulus. 
Hij bemoedigt zijn leerling Timo-
théüs:”Er komt een tijd, waarin de 
mensen de gezonde leer niet (meer) 
zullen verdragen, maar, omdat hun 
gehoor verwend is naar hun eigen 
begeerten zich tal van leraars zullen 
binnen halen, dat zij hun oor van de 

waarheid zullen afkeren en zij zich 
naar verdichtsels keren (2 Tim. 4:3-4)

In de NAVOLGING JEZUS gaat het 
om de vraag, wat de roep in deze 
navolging betekent voor ons mensen 
ook van onze tijd,
Voor de in zijn eigen ommuurde 
religieuze kerkganger
Voor de atheïsten, nihilisten op 
toekomstloze wegen
Voor de zwerver onder de brug
Voor de armen en zieken
Voor de moedeloze zonder uitzicht
Voor de arbeider
Voor de zakenman
Voor de bankier
Voor de huisvrouw
Voor het verliefde paar
Voor de jeugd
Voor de overheden
Voor de boeren en boerinnen
Voor de gevangenen
Voor de ‘ego-vermaterialiseerde’ mens
Voor de mens die God de rug heeft 
toegekeerd
En voor iedereen die we vergeten 
zijn.

HET ANTWOORD??

De navolging van Jezus is op onze 
wegen onbereikbaar geworden; dat 
mogen we leren op de weg van de 
navolging Jezus alleen. Het christelijk 
geloof is eenenal navolging van Jezus, 
Jezus roept ons juist weg uit onze 
wegen en roept ons toe:  VOLG MIJ. 
Zo radicaal!, zo compromisloos, zo 
zonder interpretatie, gewoon: VOLG 
MIJ.

Ds. Jan Jonkman-em
(Niet dat ik perfect ben, niet dat ik 
het doel al bereikt heb, maar ook ik 
jaag er naar om het ook te mogen 
vastpakken = Bijbelcitaat uit de pen 
van Paulus.)
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Continued from page 7 - Overview main events Ebenezer Church in the months of July & August 2021

As has been the tradition over the 
past years, last July our youth lead-
ers also organized a Vacation Bible 
School Program for our youth. Due 
to the ongoing pandemic this year’s 
program was adjusted accordingly. 
The activities were held over a pe-
riod of three days, namely Saturday 
July 10th, Thursday July 15th and 
Saturday July 17th.  

July 2021 - Vacation Bible School Program Ebenezer Church 
“Planting Seeds for the Harvest”

Bro. Ralph James

All events were organized in the 
Obed Anthony Hall & surroundings. 
The activities included handicraft for 
boys and girls, playing various games 
and also doing outdoors sports. The 
theme for this year’s VBS (Vacation 
Bible School) was be “Planting Seeds 
for The Harvest” and was based on 
Gen. 1:11. 

A highlight of the Program was the 
planting of seeds by the kids. They 
were told to take the cups, in which 
the seeds were planted, home and 
water them regularly. 
During the Harvest Service in com-
ing November the kids will display 
the results of their harvest. 
Rev. Kross attended all activities as 
to encourage the children and the 
leaders.

This year’s Program was jointly 
sponsored by the Ebenezer Church 

Boys making airplanes.

Rev. Kross selecting seeds to plant.

Sis. Nana Leonard pre-
paring delicious snacks.

The kids in action.Bro. Nigel Rademacher leading the kids 
in an outdoor game

Rev. Kross an sis Enid Copra actively 
engaging with the kids.

Sunday July 4th Rev. Kross Administering 
the Sacraments of Holy Communion

Sis. Mila Sampson and Sis. Cicely    
Rademacher discussing the seed 
planting project.

Girls waiting to start their activity

and the Ebenezer Men’s Fellowship. 
Thanks go out to all youth leaders 
putting this year’s program together. 
The leaders can surely look back on 
a very successful, although shorter 
than usual, Vacation Program. The 
youngsters had a marvelous time 
and are already anxiously looking 
forward to a follow up activity later 
this year. May the good Lord pour 
out His Blessings in Abundance over 
each and every one of kids who par-
ticipated in the Program as well as 
on their parents and loved ones.

Sacraments of 
Holy Communion

On-line services:  
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente

Continued on page 14
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Bringing the Message at the Fortkerk

To God be the Glory We all need Jezus

July 11th Rev. K. Kross bringing the Message in the Fortkerk filling in for Rev. Jacob Kikkert who was on vacation at the time.

Sunday July 18th Praise & Worship Service organized by the Ebenezer 
Men’s Fellowship (EMF). The Message brought by Rev. Kross was entitled: 
“To God be the Glory”. Bro. Valdemir Valerius supported the EMF in song.

Sunday July 25th Praise & Worship Service. Title of the Message: “We all 
need Jesus”. We also celebrated the Birthdays of sis. Edith Sampson and a 
visiting sister.

Continued from page 13 - Overview main events Ebenezer Church in the months of July & August 2021

Continued on page 15
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Continued from page 14 - Overview main events Ebenezer Church in the months of July & August 2021

Sunday August 1st   Praise & Worship Service. Rev. Kross Admistering 
the Sacraments of Holy Communion. Title of the Message: “The sur-
passing worth of knowing Christ”. Birthdays of Sis. Enid Copra and sis. 
Yvonne Landburg was also celebrated.

Sunday August 8th Praise & Worship Service was led by our local Pastor 
sis. Yvonne Isidora-Gumbs. Title of the Message was: “In Christ we are 
Sheep with the Good Shepherd”. We also celebrated the Birthdays of 
sis. Yvonne Isidora-Gumbs, sis. Carla Fernandes & sis. Alice Jean Pierre. 
Sis. Pamela Gordon-Carty, a former member of the Ebenezer Church 
and former Minister of Health, Labor & Social Affairs of Sint Maarten, 
also attended the Service.

The surpassing worth
of knowing Christ

In Christ we are Sheep with
the Good Shepherd

Summary
We are most grateful to God that 
in spite of the ongoing pandemic 
we are able to carry out many ac-
tivities, doing so in a most respon-
sible way, thereby taking all relevant 
COVID-19 related precautionary 
measures into account. This will re-
main our modus operandus going 
forward. For now, persons wishing 
to attend our Service need not to 
pre-register. You will be registered 
by one of our ushers as you enter 
the Church. This is mainly for con-
tact tracing purposes. You are kindly 
requested to follow all instructions 
given by our ushers while entering 
the Church and also during and af-
ter the Service. When entering the 
Church please sanitize your hands.  
Have your mask on as you enter 
the Church and dispose of it only 
when you have left the premises. 
Live streaming of our Services will 
continue to take place as to bring 

the Message directly in the homes 
of those who for some reason or 
the other are not able to attend our 
Services in person.

In closing we appeal to you to ad-
here to all instructions issued by the 
government as you go about your 
daily routine. You will be informed 
in due time in the event that the 
government issues any additional 
COVID-19 related restrictive mea-
sures which would also be appli-
cable to our Church. In closing we 
ask you to please take good care of 
yourselves and also of your loved 
ones and to lift up all those in your 
Prayers in need of healing by the 
Great Physician and comforting by 
the Comforter. We wish everyone a 
most pleasant, productive, safe and 
Spirit filled month of September.  Be 
good & Be Blessed. 
Bro. Ralph James

Bro. Charles & sis. Bernita Lester 
were joined in Holy Matrimony by 
Rev. John Gumbs on July 4th 1968.  
During a Praise and Worship Service 
in our Church which took place on 
Sunday, July 4th 2021, the Lester’s 
celebrated their 53rd Wedding Anni-
versary. The couple has one son, two 
granddaughters and one grandson. 
Over the years both bro. Charles as 
well as sis. Bernita were very active in 
our Church, contributing meaningfully 
towards the Church fulfilling its Christ 
given Mission here on Curaçao. Sis. 
Bernita dedicated much of her time 
in the Church as a Deacon while bro. 
Charles functioned as an Elder in the 
Church. As such in the past both of 
the Lester’s were members of the 
Local Church Board and also of the 
Central Board of the United Protes-
tant Church (UPC).
When a couple celebrates such a 
milestone as the Lester’s, they are 
usually asked what the secret is to 
the longevity of such a relationship.
As Christians we can find to this age-
old question answers in God’s Word. 
The Bible gives clear kind guidelines 
and instructions as to how we should 
conduct our lives as a couple as to 
ensure a long-lasting or even an ever-

lasting matrimony. In all of this Love 
plays a pivotal role. 1st Corinthians 
Chapter 13 verses 4 to 7 describes 
the prime characteristics of Love. 
Verse 13 of the same chapter really 
captures the importance of love in 
two sentences. 13 And now these 
three remain: faith, hope and love. But 
the greatest of these is love.

Bro. Charles and sis. Bernita, we know 
that the above Scriptures continue to 
play an important role in your lives 
as a couple. We congratulate you on 
reaching this most admirable mile-
stone. May the good Lord grant both 
of you many more good years in Holy 
Matrimony and may other couples who 
have taken the step to join together in 
matrimony be inspired to continuously 
work on solidifying their relationship 
and always keep Jesus Christ on board 
of their Marital Ship of Life.  Bro. Char-
lie, sis. Bernita, continue to take good 
care of each other.  
Be good & Be Blessed.
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