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Het Kerstverhaal van Paulus
ds. Jacob Kikkert

Volheid van de tijd. 
Dat de tijd vol wordt… zo beleven wij dat meestal niet. 
Eerder het tegendeel. De tijd gaat voorbij. Als je jong 
bent denk je dat het nooit ophoudt. Maar als je ouder 
wordt, dan weet je wel beter. De tijd glipt zo door je 
vingers. Je leven loopt langzaam leeg, als een fietsband. 
Je zou alles wat je hebt willen vasthouden, maar dat 
lukt niet, hoezeer we dat ook wensen. Tijd betekent ook 
ontwikkeling. Je kunt de tijd niet terugdraaien, ook al 
zou je dat soms zo graag willen. Als je erachter komt 
dat je een stomme fout gemaakt hebt. Of als je heim-
wee hebt naar de periode dat je je gelukkig 
voelde. Wie kent dat niet. 

Maar soms weet je: het is zover, de tijd 
is vol, vervuld, uitgerijpt. De periode 
die was, is aan het einde gekomen. 
De tijd is rijp voor een nieuw be-
gin. Terugkijkend zeg je, ik was er 
aan toe. Of: het was het juiste 
moment. Soms wordt zo’n 
volheid je opgedrongen: een 
leven of een manier van leven 
eindigt abrupt. 
Soms is het een periode 
van rouw en verdriet die 
een volheid heeft bereikt 
waneer je merkt: ik adem 
vrijer, het wordt lichter, 
de zon schijnt weer. 
Er is voor het eerst weer 
een lach. Soms is het in een 
relatie, dat je voelt: de maat is 
vol! En je verandert je gedrag. Of wellicht merk je bij 
jezelf: het is tijd voor iets anders, een andere omgeving, 
stoppen met werken.  Er staan dus twee verschillende 
waarderingen van de dimensie ‘tijd’ tegenover elkaar, 
een kwantitatieve en een kwalitatieve.

Kan de tijd dan vol worden?
Christus komt in de volheid van de tijd. Kan de tijd dan vol 
worden? Ja dat kan.  Tijd kan vol raken. Een gedachte die je 
misschien eens een paar keer zachtjes voor jezelf uit moet 
spreken: ‘Christus komt in de volheid van de tijd’.En dan 

terugdenken aan de breuklijnen in je eigen leven, stilstaan 
bij de keerpunten die je hebt meegemaakt. Misschien 
had je er toen geen oog voor. Maar zou het kunnen 
dat Christus verscheen, juist toen in jouw leven een 
keerpunt kwam? Een einde dat ook om een nieuw be-
gin vroeg? Er zit namelijk een ritme in onze levensloop, 
een kwantitatieve en een kwalitatieve (continuïteit en 
discontinuïteit) en het is wijs om daar aandacht voor te 
hebben en in mee te bewegen.

In de volheid van de tijd 
komt Christus. 
Kerst is zo’n kwalitatief keerpunt. Een einde 

dat tegelijk een nieuw begin inluidt. 
Kerst viert dat Christus verschijnt in de 

volheid van de tijd, het hoogtepunt 
namelijk van de geschiedenis 
en van het menselijk geslacht; 
wanneer de Mensenzoon in 
de wereld geboren wordt. 
De tijd van de beloften is 
vervuld, en, zoals de Psalm 
zegt, “de aarde heeft haar 
vruchten gegeven” (Ps. 66, 
7), als namelijk de zwanger-
schap van Maria haar 
voltooiing heeft bereikt. 

Je zou dit het kerstverhaal 
van Paulus kunnen noemen.  
‘Toen de volheid van de 
tijd gekomen was, zond 

God zijn Zoon, geboren uit een 
vrouw, geboren onder de wet (Gal.4,4).’ 
Een sobere opsomming. Geen details. De naam van 
Maria wordt niet genoemd. We komen geen herders, 
engelen en wijzen tegen. Geen stal, geen kribbe, zelfs 
Bethlehem wordt niet genoemd. 
Paulus laat de historische bijzonderheden weg, om ons 
te bepalen bij iets anders: de wereld in verwachting. 
Zwanger van de belofte dat God zal komen. Die tijd is 
rijp, het oude heeft zijn tijd gehad. Het wordt tijd voor 
iets nieuws. Verwachten maakt plaats voor ontvangen. 
Het zijn niet de historisch-politieke coördinaten die 
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Meditatie:  
Psalm 3 

Ingestuurd door ds. J.D. van ‘t Zand

Redactioneel

2

de keuzes van God bepalen. De komst van de Messias, aangekondigd door 
de Profeten, is het kwalitatief belangrijkste gebeuren van de geschiedenis, 
waaraan het haar ultieme en volledige zin verleent.

Maria’s zwangerschap is voorbij, het Kind is voldragen en wil geboren worden. 
Zijn geboorte is niet alleen het einde van de zwangerschap van Maria. Maar 
ook van de zwangerschap van de wereld. Het lijden van een wereld waar God 
verdwenen lijkt, is voorbij: de Mensenzoon ligt in een kribbe en God toont 
ons zijn gelaat, het gelaat van God aan de wereld. ‘Bedenk toch hoe groot de 
liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God 
genoemd, en dat zijn we ook’ (1 Joh 3,1).  

Soms moeten de dingen hun loop hebben. Maar er komt een moment dat 
dat verandert. Er komt een moment dat de tijd vol is. Let  dan op! Misschien 
hoor je ergens ver weg engelengezang. Misschien zie je een ster opgaan in de 
nacht. Kom dan een stapje dichterbij en verwonder je. Dan ervaren we ook 
daadwerkelijk voor een ogenblik de volheid van de tijd. Dan lijkt het of de tijd 
even stil staat, dat verleden, heden en toekomst één zijn geworden, dat alles 
samenkomt op de plek waar wij ons bevinden en dat God, wijzelf en al het 
bestaande totaal één zijn. Christus komt in de volheid van de tijd. 

1Een psalm van  David, op de vlucht voor zijn zoon  Absalom.
2HEER, hoe talrijk zijn mijn belagers, velen vallen mij aan, 3velen zeggen van 
mij: ‘God zal hem niet redden.’ sela
4U, HEER, bent een  schild  om mij heen, u bent mijn  eer, u houdt mij staande. 
5Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn  heilige  berg. sela
6Ik ga liggen, val in slaap en word wakker – de HEER beschermt mij. 7Ik vrees 
de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen. 8Sta op, HEER, en red 
mij, God, sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen. 
9Bij u, HEER, is redding, uw  zegen  rust op uw volk. sela

Insomnia
“Insomnia betekent letterlijk ‘geen slaap’. 
Veel mensen hebben weleens een periode 
last van slaapproblemen. Zo kan het zijn 
dat je moeilijk inslaapt, weinig slaapt, 
vaak wakker wordt of erg vroeg wakker 
wordt.  Deze periode gaat vaak vanzelf 
weer over en heeft vaak te maken met 
tijdelijke periodes van stress. Sommige 
mensen hebben echter last van chro-
nische slapeloosheid. 
Heb jij drie nachten of meer per week 
moeite met slapen? En duren deze slaap-
problemen langer dan drie maanden? Dan 
kan het zijn dat jij last hebt van insomnia.” 
Zo staat het op de site van Lentis, een organisatie voor geestelijke ge-
zondheidzorg.

Wat is slaap toch een wonderzoet iets, zei iemand. Inderdaad, je bent er hele-
maal weg van. Letterlijk. Je hebt het nodig om goed te kunnen functioneren. 
En toch ontglipt het je regelmatig. Dan liggen we te tobben en te draaien, 
maar de slaap ontwijkt ons. Vooral in periodes van stress. Toegegeven, som-
mige mensen slapen dan juist veel om te ontsnappen aan de stress.  Maar die 
begrijpen het punt ook wel. 

Beste broeders en zusters,
Voor u ligt de editie van december en januari, de Kerst-editie!!
De krant bruist van Kerst, dat moet u een kerstgevoel geven, 
kan niet anders! Masha Danki voor alle kopy. Het was deze keer 
echt passen en meten, en het is aardig gelukt!
Als u deze krant leest, is het al de tweede Adventszondag! 

Namens de redactie:
Gezegende Advents-en Kerstdagen.

Een voorspoedig nieuwjaar 2022! 
vol Zegen en Gezondheid!

Tot Ziens! In één van de Diensten! Keuze genoeg!
Gods Rijkste Zegen!

Veel Leesplezier!
Jet Baank.

PS: De Algemene Ledenvergadering-ALV- is achter de rug! 
Een applaus -two clap!- voor br Ralph James en br August de Winter! 
August heeft er heel veel tijd ingestoken! 
WEG met de oude Statuten v Koning Willem 3!
Masha Danki broeders.

Vervolg op pagina 13

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



December 2021- January 2022 VPG NIEUWS

Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

VPG Nieuws (News) via Email

Collectes

3

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: 

19 December 2021 - Kerst-voedselpakketten
16 Januari - FMA (Fundashon pa Maneho di Adikshon)  

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   
26 januari 2022, 
11.59 a.m. 

Verschijningsdatum: 
Zondag 6 februari 2022
Dan verschijnt de editie van 
februari  



 Radio Semiya  98.5 FM 

Christelijk radiostation elke zaterdag 13.30 - 14.00 uur
www.radiosemiya.org 

December     
04-12  ds. J.D. van ‘t Zand   15-01  ds. K. Kross 
11-12  ds. J. Kikkert    22-01  br. D’arcy Lopes
18-12  ds. K. Kross    29-01  ds. J.D. van ‘t Zand 
25-12  br. D’arcy Lopes 
      February
January     05-02  ds. J. Kikkert
01-01  ds. J.D. van ‘t Zand
08-01  ds. J. Kikkert              

Wijzigingen voorbehouden.
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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 10.00 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 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; 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 
December
05-12  Rev. Kenneth Kross - Holy Communion Serv.
12-12  LP sister Yvonne Isidora-Gumbs -
          Praise & Worship Service
19-12  Youth Praise & Worship Service–Youth &   
          17.30p.m. Candlelight Service– Women’s Group
25-12  Rev. K. Kross 7.00 a.m. Christmas Morning
26-12  Rev. Kenneth Kross- Worship service
31-12  19:.00 p.m. Watch Night Joint Service 
          Ebenezer & Fort Church – 
          Ds. Kenneth Kross & Ds. Jacob Kikkert 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
December
05-12  ds. Jacob Kikkert
12-12  ds. J.P. v. Bruggen
19-12  ds. Jacob Kikkert
24-12  ds. Jacob Kikkert Kerstavonddienst in 
          de Fortkerk aanvang 23:00 uur
          M.m.v. vocal choir “Popcorn”
25-12  ds. Jacob Kikkert
           * 1e Kerstdag M.m.v. D. Groenenberg - orgel, 
              O. Dijk - trompet.
26-12  ds. J.P. v. Bruggen
31-12  19:00 - VPG-dienst bij de jaarwisseling in 
          Ebenezer Church
          Ds. Kenneth Kross & Ds. Jacob Kikkert
Januari
02-01  ds. Jacob Kikkert
09-01  ds. J.P. v. Bruggen
16-01  ds.  Y. de Groot
23-01  Luuk v.d. Wolde
30-01  ds. Jacob Kikkert
Februari
06-02  ds. Jacob Kikkert

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67
December
05-12  ds. Sijtze de Bruine
12-12  ds. JD v ’t Zand / 
          zr. Rianne Plaisier (kinderkerstdienst)
19-12  ds. JD v ’t Zand
24-12  (Kerstnacht zangdienst 23:00 uur)
25-12  ds.ds. JD v ’t Zand
26-12 (Kerstbrunch aanvang 9:30 uur in Flamboyant)
31-12  ds. JD v ’t Zand 
          (Oudejaarsdienst aanvang 17:00 uur)
Januari
02-01  ds. JD v ’t Zand
09-01  ds. JD v ’t Zand
16-01  zr. Rianne Plaisier
23-01  ds. JD v ’t Zand
30-01  ds. JD v ’t Zand
Februari
06-02  ds. JD v ’t Zand

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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A Brief Overview of the History of the Protestant Church in Curaçao 
Bro. Ralph James

On November the 20th 2021 
members of the United Protestant 
Church (UPC) during a historical 
meeting in the Tamarijn decided to 
incorporate the UPC as an asso-
ciation. In view of the importance 
and the far-reaching implications of 
aforementioned decision I thought it 
most prudent to place this decision 
in a historical context.

The emergence of the 
Reformed Church 

The Colonial era / The WIC influ-
enced Protestant Church / slavery 
era 1635-1664 
To understand the history of the 
Protestant Church in Curacao we 
have to travel back to 1493 when 
this island was discovered by Alon-
so de Ojeda, a lieutenant or Chris-
topher Columbus. Initially the island 
was occupied for many years by the 
Spanish. In 1634 Johan van Walbeeck 
took possession of the island on 
behalf of the West Indian Company 
(WIC). He reports this to the man-
agement of the Company. He also 
asked its Board to send them a Pas-
tor “to keep us from sin with learn-
ing and exhortation.”

The first Protestant Pastor in 
Curaçao was Rev. Fredericus Vitteüs. 
In August 1635, the “Salm” entered 
the St. Anna Bay with Rev. Vitteüs 
on board. He subsequently goes to 
work. His actions at that time laid 
the foundation for the creation of 
Dutch Reformed congregation of 
Curaçao in the year 1635. 
Everywhere in the world where the 
Dutch roamed in the 17th century, 
congregations of Faith arise with the 
Dutch Reformed Church as its core. 

This Reformed congregation found-
ed the Fort Church on Curaçao. 
During the ensuing colonial years 

Protestantism was also the official 
Religion of the State on Curaçao as 
was the case in the mother country 
the Netherlands. This also explains 
the location of the Fort Church, 
constructed in 1769, in the Head-
quarters of the then Colonial Gov-
ernment, seated in Fort Amsterdam. 
It is worth mentioning that Ds. 
Vitteüs and the other pastors of 
the “trade churches” as they were 
called, were appointed and dis-
missed by the W.I.C. as civil servants. 
In other words, their salaries came 
from, among other sources, the slave 
trade. 

The origin of the (old)
UPC Colonial era / 
WIC-led Protestant 
Church 1664 - 1825 

Initially there is no Church Board on 
Curaçao. This is only established in 
1664 or 1665 on the initiative of Rev. 
Beaumont. Mr. Matthias Beck, at that 
time the vice-director of the W.I.C. 
on Curaçao, is appointed as Chair-
man of the first Board while some 
other persons employed by the 
W.I.C are appointed as elders. The 
custom of having directors of the 
W.I.C hold the position of Chairman 
will continue to exist until 1825.

Only as of 1740 could persons other 
than officials employed by the W.I.C. 
become office holders of the Church. 
Later, around 1820, the name “Gere-
formeerde Gemeente” was changed 
to “Hervormde Gemeente” in ac-
cordance with developments which 
took place in the Netherlands.

In 1825 the Hervormde Gemeente 
and the Lutherse Gemeente and are 
called the “United Protestant Con-
gregation of Curaçao” based on a 
Kingdom Degree dated on April 
12th, 1825 signed by King Willem I. 

This is actually the birth of the UPC 
on Curaçao. It is worth mentioning 
here that this took place before the 
abolishment of slavery in the Dutch 
Kingdom in 1863.

If we consider the fact that the 
Board Members of the first Protes-
tant Church Boards were appointed 
by the W.I.C. then in fact the Prot-
estant Church, at least outwardly, 
stood on the side of the colonizers 
and slave traders. Although we are 
were not able to retrieve docu-
ments to stave this, we have come to 
understood that during the colonial/
slavery era, slaves were not allowed 
to participate in Worship Services 
in the Protestant Church back then. 
This would have been very much in 
line with the then prevalent thought 
that slaves did not have the same 
(human) rights as persons of Euro-
pean descent.

Having said this, we should ask our-
selves if the role which the ear-
ly Protestant Church on Curaçao 
played during the colonial/slavery 
period was in line with Scripture. 
Our travel back into history is not 
only to condemn that which was 
wrong at that time, but more so for 
us to get a better understanding of 
how historical events have shaped us 
as a community and as a Church.

The development of 
the old UPC into the 
current UPC
The Protestant Church in the 
post-colonial / post slavery era 
1937 - 2020

It is worth mentioning that over 
the years the Protestant Church in 
Curaçao experienced three types of 
leadership;
1. Initially during the colonial years, 
the leadership was influenced by c.q. 

entrusted to the management of the 
slave trading company WIC;

2. As of 1825 (still in the colonial 
era and BEFORE the abolishment of 
slavery!!!) the leadership was trans-
ferred to spiritual leaders;

3. In the twentieth century the lead-
ership went over into the hands of 
lay persons, whereby Pastors no 
longer were appointed as Chair of 
the Board of the Church nor of the 
Church District Boards. The Pastors 
were entrusted with the position of 
Vice Chair of the latter Boards. 

This is the case up to today.  A hi-
erarchal structure does not exist 
in the Protestant Church. This is 
a characteristic of the underlying 
philosophy of Protestantism where-
by diversity and democracy play an 
important role in the organization 
of the Church. Compare this with 
other traditional Churches (e.g., the 
Catholic Church) and also with the 
even more modern-day Churches 
(such as the Pentecostal Churches) 
where hierarchical relationships do 
exist and where the leadership of 
the Church is oftentimes firmly in 
the hands of spiritual leaders.

The UPC pastors are still formally 
employed by the Government. And 
as is the case with Government of-
ficials, they are appointed and dis-
missed by Government. The Protes-
tant Church is no longer the official 
State Church. The Pastors also have 
a contractual relationship with the 
United Protestant Church (“dual 
employer status”) with the UPC as 
co-employer. 

A Brief Overview of the History of 
the Protestant Church in Curaçao 

will be continued in the 
February 2022 edition of VPG News 
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Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by Rev. Kenneth Kross

Church services

October 31st 
Reformation Sunday
Under the theme Sola Gratia we 
commemorated the Reformation. In 
his sermon Rev. Kross emphasized 
that we are saved by God’s grace, 
not by works of our own. And this 
grace is free. All who follow the 
Lord will fall under His grace. And 
by that grace the church was also 
established and endures until Jesus 
returns. 

November 7th 
“Love your neighbor as yourself”
The Sunday November 7th sermon 
was themed “Love your neighbor as 
yourself” based on the Gospel of Marc 
12:28-34. In a world in which we are 
becoming increasingly individualistic 
and in which injustice and lack of 
love are increasing, we as Christians 
must show even more love. We will 
have to pay attention to the needs of 
others and thereby spread the Gos-
pel in a practical way and be the face 
of Christ in this world. Ebenezer 
Church has a history of caring for 
people in need. This is a tradition 
which we should continue.

November 14th
Ebenezer Women’s Group
57th Anniversary 
Our Praise and Worship Service at 
the Ebenezer Church was again very 
special as we commemorated the 
57th Anniversary of the Ebenezer 
Women’s Group. 
The service was conducted by L.P. 
Sis. Yvonne Isidora – Gumbs. Sister 
Margerie Mathew led the service as 
liturgist. Dressed in their beautiful 

The Women’s Group in their beautiful uniforms presented a lively hymn.

uniforms, the women presented a 
lively hymn. Sister Yvonne’s sermon 
was very encouraging and Inspiring as 
she preached about “Our Purpose in 
Church” reminding all what our task 
and mission is as believers, united in 
a church community.  In the end the 
Ebenezer Women’s Group received 
a gift from the Ebenezer Men’s Fel-
lowship, which they accepted with 
thanks. 

November 21st
Thanksgiving, Harvest and 
Appreciation Sunday 
In his sermon the pastor focused on 
being thankful to God. 
We must always be thankful to God 
for the wonderful things He does in 
our lives. For His love that has set 
us free from sin and has saved us 
from eternal death! That gratitude 
has manifested itself in the service 
of church members who have com-

mitted themselves to the work in 
God’s vineyard with great dedica-
tion and sacrifice, serving God and 
the Congregation in good and bad 
times.  
And we are thankful that God is still 
moving people to selflessly sacrifice 
their time, talents and treasure to 
the mission of Christ. 
While there are many committed 
to it, the Board has selected a few 
to be honored and recognized this 
year for their special efforts over 
the past year, especially in the days 
of lockdown, when Covid 19 forced 
us to close church doors and cease 
activities.  
You can read more about this in the 
speech by the chairman, which is 
also included in this edition of VPG 
News.

Continued on page 7

As we reach the end of 2021, it is good to pause a while and reflect on how God has carried through the year as little children 
who need help from their parents when crossing a busy street. Another year of many challenges is coming to its end, and as we 
look back we see God’s faithful intervention everywhere in our life. He was there all the time, His goodness and love never left us, 
and will remain there forever more. We will therefore continue to sing of the Goodness of God.
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Speech by the Chairman of the Ebenezer Church 
bro. Ralph James

during Harvest, Thanksgiving & Appreciation Service
on Sunday November 21st. 2021

Continued from page 6

“Paying tribute to a number of our fellow members of the Ebenezer Church”
As tradition has it, every year during the Thanksgiving Service we pay tribute to 
some members of our Church. This in no way signifies that we do not appreciate 
the work and commitment of other members of the Church. On the contrary.  As 
Paul writes in 1 Corinthians 12 about various spiritual gifts that can be received 
through the Holy Ghost. Each member of the Church is to contribute to the body 
(Church) of Christ. Apostles, prophets, teachers, miracles, and spiritual gifts are 
all part of God’s Church. And in 1 Corinthians 12 verses 19 and 20 we read: 19 If 
all were a single member, where would the body be? 20 As it is, there are many 
parts,[b] yet one body.

So, the members of our Church that we will be paying tribute to this morning 
could only have done what they have done because of the support of other mem-
bers and their respective families and loved ones. 
As Local Board of the Ebenezer Church today we would like to pay special tribute 
to a number of our members who over the past year and a half played an important 
role in our Church as we as a Church also experienced the impact of the still 
ongoing COVID-19 pandemic. 
At this time, I would like to call forward the following persons: Sis. Carla Fernandes, 
Sis. Maghalie van der Bunt-George, Bro. August Winter, Bro. Adonis Brooks, Bro. 
Ruben Pierre. Before presenting our brothers and sisters with their well-deserved 
certificates of appreciation allow me to say a few brief words to each one of them.

Sis. Carla: During the lockdown at the time when we were either livestreaming 
or pre-taping the Service with a very small group, sis. Carla armed with the 
necessary letter of dispensation, was the one to open and close the Church, help 
out with the Services, assist bro. Adonis with the setting up of the equipment, 
doing the necessary sanitizing and much more. Sis. Carla regularly inspected the 
Church to make sure that it was well maintained and taken care of and ready to 
accommodate the next live streamed or pre-taped service. If there is one part of 
Church work which is very dear to the heart of tante Carla, as you are called, then 
that’s your immense love and care for our young ones. You were very much con-
cerned that for a long time we were not able to have our regular Sunday school 
due to COVID. We saw you really get all excited when we were able to once more 
involve our young kids in our Services thanks in a great part to you. Thank you, sis 
Carla for your ongoing dedication.

Sis. Maghalie: You embody the Praise & Worship Team with your constant 
presence in Church and most uplifting and positive Spirit. Sis. Maghalie, thanks 
for letting your voice be heard in the Sanctuary and doing so almost every single 
Sunday, sometimes as member of the Praise & Worship Team and sometimes even 
alone. You are truly a worthy representative of a third generation Family who in 
the past has served and still serves faithfully in this Church. Although you have a 
daunting responsibility as director of the VPCO schoolboard constantly addressing 
many challenges in the educational field, you are able to balance your schedule and 
make time to serve your Lord in song and also sharing messages in this Church 
during our annual Friendship Service. The young adults look up at you and respect 
your leadership qualities. You are clearly on your way to assume a more prominent 

Continued on page 14

Harvest
The November 21st service was 
also Harvest Sunday.  Grateful for 
God’s provision and for the beau-
tiful nature in which we live, many 
brought their plants, vegetables and 
fruit with them. 
The children of the Watermelon club 
were all present at the church and 
during the service they sang a beau-
tiful song entitled “Thankful”. The 
plants that came out of the seeds 
that were sown during the Vacation 
Bible School a few months ago were 
proudly displayed. After the service, 
almost everything was sold to the 
members of the congregation as a 
way of fundraising.

During the Thanksgiving, Harvest 
and Appreciation Sunday our Praise 
team sang extra songs.  
This was done to honor and thank 
Brother August Winter, our pianist, 
who celebrated his birthday two 

During Thanksgiving, Harvest and Appreciation Sunday service.

The Victoria Club resumed Friday mrning meetings.

On Friday November 12th 2021, a memorial service was held for Sister 
Charlotte (Iona) Scott, born August 28th 1919 and was called home by her 
heavenly Father on November 6th 2021. Sister Scott reached the blessed age 
of 102 years. May her soul rest in eternal peace.

days earlier. The Ebenezer Church 
family congratulates all church mem-
bers who celebrated their birthday 
in the month of November. 
We thank the Lord for giving them 
another year. May the Lord grant 
them many more years in good 
health. 

Victoria club resumes activities
After more than a year and a half of 
being inactive due to Covid-19, the 
Victoria Club has resumed Friday 
morning meetings on Friday Novem-
ber .... 
The turnout was good and the 
members of the Victoria Club 
were extremely happy and grateful 
to be able to reunite after such a 
long period of mainly sitting in the 
house. The skillful leadership of the 
club ensured that the morning was 
well filled. Rev. Kross had the honor 
of opening with prayer and a short 
message.
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Wijknieuws Fortkerk
ds. Jacob Kikkert

Uit de pastorie
Langzamerhand mogen we weer 
onze vaste gasten uit het buiten-
land verwelkomen in onze diensten. 
Dat verheugt mij, en het typeert 
het karakter van de Fortkerk-ge-
meenschap als gemeente van vaste 
bezoekers en passanten.  Want ook 
zien we steeds meer toeristen de 
zondagse dienst bijwonen nu  het 
toerisme wat aantrekt. Een korte 
kennismaking volgt dan meestal. Vaak 
gevolgd door een woord van dank 
voor de gastvrijheid en de plezierige 
ontmoeting, soms na de dienst. Een 
andere keer via een mailtje waarin 
ook een financiële bijdrage wordt 
toegezegd. Dank daarvoor!! 

En sommigen zien we een aantal 
zondagen achter elkaar en worden 
op die manier een vertrouwde aan-
wezigheid. Zo was er een kleine 
groep mensen uit het Nederlandse 
Urk naar Curaçao gekomen om een 
schip vaarklaar te maken voor de 
reis naar Nederland. Jelle Hakvoort, 
die behoort tot deze groep, heeft 
in de Hervormingsdienst van 31 
oktober een aantal liederen gezon-
gen met bezielende begeleiding van 
Sirving Keli. O.a. een ‘Vaste rots’ en 
‘Amazing Grace’  werd ten gehore 
gebracht. Bij het laatste lied werd de 
gemeente zingend meegenomen. In-
middels is de groep scheep gegaan. 
Dank voor jullie aanwezigheid en 
behouden vaart!  ‘Ga met God en 
Hij zal met jullie zijn!’

Kerkdiensten
Wat kerkdiensten betreft blijven 
COVID regelen voorlopig van 
kracht, zoals de afstandsregel van 1,5 
meter, hygiëne maatregelen betref-
fende ontsmetting van de handen en 

het dragen van een mondneusmask-
er, dat overigens op de zitplaats mag 
worden afgedaan.

Belijdenis en Doopdienst
Op zondag 19 december zullen in 
een feestelijke dienst  Kaydee Chang 
en haar zus Stephanie openbare be-
lijdenis van hun geloof afleggen. 

Tegelijkertijd zal Mason Avery Steven 
Croes gedoopt worden, het zoontje 
zoon van Kaydee en Steven Croes.

Kerstnachtdienst
Als gevolg van de beperking om met 
grotere groepen mensen bij elkaar 
te komen, nog steeds vanwege 
Covid, zal de Kerstnachtdienst ìn 
de Fortkerk plaatsvinden, en niet op 
het plein. De dienst wordt muzikaal 
ondersteund door het vocal choir 
‘Popcorn’ o.l.v.  dhr. Eugene Harvey! 

Ook op eerste kerstdag hopen we 
een feestelijke dienst te ervaren als 
we stilstaan bij de geboorte van het 
‘Licht van de Vader, licht van de be-
ginne, zien wij omsluierd, verhuld 
in ’t vlees’. In beide diensten gaat ds. 
Jacob Kikkert voor. 
En op zondag 26 december verwel-
komen we J.P. van Bruggen, in het 
dagelijks leven vlootpredikant, als 
gastvoorganger. 

Op 31 december is de dienst bij de 
jaarwisseling in de Ebenezer Church 
waarin onder andere ds. Jacob Kikkert 
voorgaat. En op 2 januari is er de 
nieuwjaarsdienst  waarin we hoopvol 
vooruitkijken naar wat komen gaat, 
en wellicht na afloop van de dienst 
een toast kunnen uitbrengen op het 
nieuwe jaar, anno domini. 

Kerst
Het beeld van Kerst is voor velen 
nog steeds verbonden met het kind. 
In onze beleving is Kerst vaak niet 
meer dan de geboorte. 
Een geboorte die vooral van belang 
is, opdat het straks Pasen kan 
worden. Maar met Kerst vieren we 
veel meer dan alleen de geboorte 
van een kind. Met het kind komt 
God zelf op aarde. Dit kind is in-
carnatie. Daarin wordt zichtbaar 
dat God zo met ons verbonden en 
op ons betrokken is, dat Hij mens 
onder de mensen wordt. 

Hoe vertrouwd het ons misschien 
ook in de oren klinkt, dit is hoge 
theologie, zichtbaar geworden in 
een klein en kwetsbaar kind, dat 
buitenshuis geboren wordt, omdat 
vader en moeder op reis moesten. 

We zouden moeiteloos de overgang 
kunnen maken naar de velen die op 
dit moment huis en haard moeten 
verlaten. Kinderen die onderweg 

geboren worden. Kinderen die de 
reis — al dan niet in winterkoude — 
overleven bij onoverkomelijke prik-
keldraad- aan grensversperringen.

Tegelijkertijd ervaren we, bij alles wat 
er in de wereld speelt, dat Kerst niet 
op zichzelf staat. Maar dat Kerst volgt 
op de incarnatie van het kwaad. Niet 
alleen het goede is vlees en mens ge-
worden. Ook het kwade waarbij niet 

zelden een mensenleven 
niets waard is of slechts 
een pion in geopolitieke 
krachten. 

Waarom vinden wij het 
volkomen normaal dat 
we zelf vrij de wereld 
rondtrekken en verrast 
het ons dat anderen dat 
misschien ook wel willen? 
Nog los van de vraag 
of hun leven bedreigd 
wordt. Zo is het kwade 
onder ons. Maar het 
goede ook.
Kerst vieren we vooruit-
lopend op het leven van 
Jezus als mens. De ul-
tieme boodschap dat 

kwetsbaarheid tegenover het geweld 
wordt geplaatst, èn sterker zal bli-
jken. Daarom staat in het Evangelie 
de waarde van ieder mensenleven 
centraal, ongeacht afkomst, huid-
kleur of sociale status. Zelfs mensen 
aan de rand, die door anderen niet 
voor vol worden aangezien, haalt Hij 
naar het centrum. 

Vervolg op bladzijde 8
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Omzien naar elkaar
ds. Jacob Kikkert

De Fortkerk gaat ook over u!
ds. Jacob Kikkert

De zieken uit de kring van de gemeente wensen we beterschap, geduld en 
sterkte toe. Ook zij die juist in deze periode — waarin we hen gedenken 
die er niet meer zijn — het scherpe verdriet van rouw en gemis ervaren 
wensen we toe 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.  

Vanzelfsprekend 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.

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

Kerkenraadsleden 
en Vrijwilligers. 
Het ontbreken van ouderlingen maakt 
de kerkenraad kwetsbaar alsook het 
bestuur van de wijkgemeente. We 
doen een dringend beroep op u 
die dit leest.  Wilt u weten wat het 
kerkenraadslidmaatschap inhoudt, 
neem dan alstublieft contact op met 
mij of  iemand van de wijkkerkenraad. 

Al langere tijd is het koffiedrink-
en na de kerkdienst in de Fortkerk 
opgeschort. Dit was het gevolg van 
maatregelen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. 
Tegelijkertijd wordt sindsdien het 
koffiedrinken als een moment van 
contact en ontmoeting na de kerk-
dienst node gemist.  Ook voor het 
ervaren van ‘samen gemeente-zijn’ 
is de ontmoeting na de dienst waar-
devol. 
Om hierin weer te kunnen voorzien 
gaat echter zonder uw hulp!!  We 
willen u vragen of u bereid bent om 
samen met nog iemand ca. eens in 
de zes weken het koffiedrinken na de 
dienst wilt verzorgen. Dit gaat volgens 
een rooster. Ik weet, papier is geduldig, 
zelfs het papier van VPG-nieuws, hoe 
onwaarschijnlijk dit ook is. Maar u 
laat ons toch niet in de steek? 
  Domi Jacob 

Hervatting van de 
gebedsbijeenkomsten voor 
de regering en samenleving

Met ingang van 17 november heeft 
de Raad van Kerken te Curaçao de 
Middagpauze gebedsbijeenkomsten 
voor de regering en voor samenleving 

hervat. 
Deze zijn op de eerste en derde 
woensdag van de maand van 12:30 
tot 13:00 uur  in de Fortkerk, te Fort 
Amsterdam. Een ieder is welkom 
om deze gebedsbijeenkomsten, in 
de vorm van een korte viering met 
muziek, gebed en bijbellezing, bij te 
wonen. 
De Middagpauze-gebedsbijeenkomsten  
zijn een initiatief van de Raad van 
Kerken. Daarmee wordt onder-
streept dat de volle breedte van 
kerken en voorgangers zich gezamen-
lijk en zichtbaar betrokken weten bij 
onze overheid, de regering en het 
bestuur van dit eiland. 

De Middagpauze-gebedsbijeenkomsten
zijn vanwege de pandemie anderhalf 
jaar geleden gestopt. De Raad van 
Kerken is  verheugd dat deze weer 
hervat kunnen worden. 

Maar heeft het ook toekomst? Van 
groot belang is dat deze gebedsbijeen-
komsten gedragen worden door de 
respectievelijke geloofsgemeenschap-
pen, en niet alleen bezield worden 
door de voorgangers. Dat geldt ook 
voor de Fortkerk! 
De ervaring van vlak vóór de pande-
mie, maar ook gezien de meest 
recente bijeenkomst leert dat er 
nauwelijks belangstelling is van ge-
meenteleden, ondanks de verschil-
lende oproepen. Mocht dit blijvend 
zijn dan ligt er maar één conclusie 
voor de hand: geen dingen doen die 
veel energie kosten, maar waar nie-
mand om vraagt of naar uitkijkt, en 
waar de lege kerkbanken tenslotte 
weinig inspiratie opwekken!

Bijeenkomsten
ds. Jacob Kikkert

Glasgow
ds. Jacob Kikkert

De Tamarijnbijeenkomsten zijn zoals gebruikelijk op de eerste dinsdag van de 
maand, en toegankelijk voor een ieder die de gezelligheid van de ontmoeting 
en het samen koffiedrinken zoekt. Ook als u voor het eerst wilt komen, bent 
u van harte welkom. Om 10 uur in de Tamarijn. De komende bijeenkomst op 
7 december proberen we in kerstsfeer te houden. De maandelijkse  bijeen-
komst voor de jongeren ‘Bijbel, Pizza’s en Cola’ mag op belangstelling van 
zo’n twaalftal jonge mensen rekenen.

Ongelijkheid, klimaatverandering en conflicten zijn de uitdagingen voor van-
daag en de toekomst. Daarvoor waren in november wereldleiders naar de 
klimaattop COP26 in Glasgow gekomen. Na twee weken slepende onder-
handelingen is er een akkoord bereikt over de aanpak van de klimaatveran-
dering. De slotverklaring werd op het allerlaatste moment nog afgezwakt, na 
kritiek van China en vooral India. In hoeverre de wereld met dit akkoord op 
een traject is gekomen om de opwarming van het klimaat echt onder de 1,5 
graad te houden, zal nog moeten blijken. Er is in ieder geval veel teleurstelling 
met hier en daar een sprankje hoop. Duidelijk is geworden dat het tegen-
gaan van verdergaande klimaatverandering vergt systeemverandering. Te lang 
hebben we in de (westerse) wereld de ogen gesloten voor de schade van 
onze leefwijze. Dat vraagt nu van industrie,  ondernemingen, samenleving, 
individuen en niet in de laatste plaats kerken – een proces van zelfreflectie, 
ommekeer, en met vallen en opstaan een andere weg inslaan. Ik hoor in 
kerkelijk  verband dan wel eens zeggen: ‘Maar God houdt alles in de hand, 
dus het zal wel goed komen.’ Dat is me te makkelijk. Maar wat helpt dan wel? 
Allereerst kan helpen wat Genesis 9: 8-11 vertelt: na de zondvloed, sluit God 
een verbond met de mensen en de dieren. Hij belooft nooit weer alles wat 
leeft door een watervloed uit te roeien. Dat roept mij als mens op tot actie. 
Want God heeft iets beloofd. Maar …  een verbond heeft twee partijen, dus 
dat vraagt ook iets van de andere partij. Wat stelt de mens, schepsel onder 
Gods goede hemel, tegenover die belofte van God? Ik kom er niet omheen: 
de mensheid collectief, maar ook ik als mens persoonlijk, ik moet kiezen: be-
loof ik van mijn kant te doen wat ik kan om een nieuwe zondvloed – een kli-
maatontwrichting met alle chaos, rampen en vluchtelingenstromen van dien 
– te voorkomen? Dat is een spannende keuze. Want als ik dat beloof, moet 
ik iets doen aan mijn leefwijze. Bekeringen zijn nooit gemakkelijk. De Bijbel 
weet ervan. Ik gebruikte zonet twee keer het woord ‘moeten’. Je kunt moe 
worden van alles wat niet meer mag en van alles wat moet. Trouwens, al zou 
je je levensstijl drastisch omgooien, wat maakt het uit op wereldschaal? Waar 
vinden we nog de moed dat te doen? Toen ik daags na de slotverklaring van 
Glasgow mijn bijbel er eens op nasloeg viel mijn oog het allereerste op Pre-

En Hij legt uit: ‘Jij bent mens. Niet 
meer en niet minder. Zie in deze 
mens iedere andere mens. Voor God 
is ieder mens even lief.’
Kerst is het antwoord op de krachten 
en machten van onmenselijkheid. Niet 
voor niets zingen we van vrede op 

Vervolg van bladzijde 8

Vervolg op bladzijde 13

aarde. Soms denken we al te ge-
makkelijk te weten wat het kwade 
precies is. Of het goede. Of zijn we 
vooral naïef? Dat mag met Kerst 
doorbroken worden: niet langer naïef 
zijn. De geboorte van werkelijk leven 
als antwoord van God.
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Emma wijknieuws
Jan Douwe van `t Zand

Nog steeds terugkijkend denken we 
aan de aangrijpende dienst op eeu-
wigheidszondag.  
We hebben de gestorven familie- 
leden van gemeenteleden en leden 
zelf herdacht. Het was goed om 
even stil te staan bij de vergankeli-
jkheid van de mens en het verdriet 
dat we met ons mee dragen.  

We mochten elkaar vertroosten 
en bemoedigen met de belofte van 
God dat Hij ons niet zal laten val-
len uit zijn hand. Hij heeft immers 
al onze tijden in zijn hand en heeft 
een plan met ons leven. In het licht 
daarvan lazen we onder anderen uit 
Prediker 3:

1 Voor alles wat gebeurt is er een 
uur, een tijd voor alles wat er is 
onder de hemel.
2 Er is een tijd om geboren te 
worden en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
3 Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken  
en een tijd om op te bouwen.
4 Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
5 Er is een tijd om te beminnen
en een tijd om zich te onthouden,
een tijd om te omhelzen

en een tijd om af te weren.
6 Er is een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien.
7 Er is een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.
8 Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog
en er is een tijd voor vrede.

God gaf ons echter ook een besef 
van de onbepaalde tijd. Eeuwigheid. 
Juist dat geeft ons hoop en moed. 
Dit vluchtige leven is niet het enige 
dat we hebben. Er is meer, oneindig 
meer! Laten we zijn rust met ons 
meenemen elke dag van ons leven. 
Wanneer we naar voren kijken, kunnen 
we dus heel ver vooruit kijken naar 
de eeuwige tijd. Maar we moeten ook 
aards genoeg zijn om te denken over 
de komende maand. 

Zondag 5 december vieren we het 
avondmaal. Ds Sijtze de Bruine zal in 
deze dienst voorgaan. 

Op 12 december hopen we weer 
een kinderdienst te hebben. Ik wil 
niets verklappen, maar ik denk dat 
het zelfs nog mooier wordt dan de 
vorige keer!  Wees welkom allemaal.

We kunnen door Covid nog geen 
gezamenlijke kerstnachtdienst houden. 
Iedere gemeente gaat een dienst in 
eigen gebouw organiseren. Maar we 
gaan er iets speciaals van maken! 
Veel mooie liederen en een korte 
overdenking. 
En natuurlijk iets lekkers erbij! Super 

De laatste maand van het jaar is aangebroken. Een tijd van terugkijken en 
vooruitkijken. Als we terugkijken over de laatste maand, is een hoogtepunt 
heel duidelijk de kinderdienst op 7 november. Samen met klas 2C van de 
Marnix FO hebben we een mooie dienst georganiseerd. Veel complimenten 
aan de mensen die het hebben georganiseerd! Hier zijn wat foto’s van deze 
mooie dienst. 

leuk voor jong en oud. We beginnen 
om 23:00. 
Op eerste kerstdag hebben we 
zoals gebruikelijk onze kerstdienst. 
We gaan heerlijk de oude bekende 
kerstliederen zingen en elkaar zegen 
toewensen. Deze dienst begint op 
de reguliere tijd, 09:30.

Tweede kerstdag valt dit jaar op de 
zondag. We hebben ervoor gekozen 
om deze dienst te vieren tijdens een 
brunch.  Er zal genoeg te eten zijn. Dit 
vervangt de traditionele gezamenlijke 
brunch in de kersttijd.  
Het was altijd vooral gericht op de 
ouderen, maar nu is iedereen welkom, 
jong en oud. Geef je op bij de kerken-
raad als je mee wilt eten, zodat we 
weten hoeveel mensen er ongeveer 
komen. En nodig ook vooral de een-
zame mensen om je heen uit. Ook zij 
zijn van harte welkom. Deze brunch-
dienst begint om 09:30, in en om de 
Flamboyant.

Op oudejaarsavond hebben we een 
jaarwisselingsdienst om 17:00. Ook 
hiervoor ben je van harte uitgenodigd. 
Dus, heel veel mooie diensten en 
activiteiten om dit jaar mee af te 
sluiten.  We hopen jou en u allemaal 
daar te zien! 
Gezegende kerst en een fantastisch 
2022 gewenst! 

Jan Douwe van `t Zand
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On-line diensten:  
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente

Houdt God van alle mensen
Deel II

Br. Olaf Mulder

Nieuwe Statuten
Deel II

Br. Olaf Mulder

We hebben in het artikel van de vorige 
maand kunnen lezen; God houdt van 
alle mensen. Een belangrijke vraag is 
dan … Dan komt het toch met alle 
mensen goed?

Je kunt hier heel moeilijke vragen 
bij stellen. Eerlijke vragen ook. Want 
hoe zit het nou? Als God dan van alle 
mensen houdt, dan komt het toch 
met alle mensen goed!? Als het gaat 
om eeuwig heil. Ik zou ook graag ge-
loven dat iedereen gered wordt. Dat 
de nieuwe aarde vol is van mensen 
die je er eigenlijk niet verwacht. Aan 
de andere kant is er in de Bijbel 
wel sprake van onderscheid. Jezus 
spreekt veel over de hel. Het gaat 
bij Gods liefde ook altijd wel over 
keuzes maken. En ook over oordeel. 
Daar kan je niet omheen. Dan moet 
je haast wel zeggen, dat er 2 soorten 
liefde van God zijn. Hij houdt van alle 
mensen, maar er moet iets extra’s 
gebeuren wil je ook echt binnen die 
liefde blijven. Voor eeuwig. 

Maar hoe verhouden zich die twee? 
Jezus zegt hier heel waardevolle din-
gen over. Hij zegt ergens, als de leer-
lingen vragen wanneer de weder-
komst zal zijn: je moet je niet druk 
maken om dingen die je toch niet 
kan weten, die de Vader voor zich 
houdt. (Hand.1:7) Dat geldt ook als 
het gaat over het hiernamaals. Geen 
idee hoe dat gaat en wie er bij horen 
en wie niet. Daar gaan wij niet over. 
We zien in de Bijbel deze twee waar-
heden: God houdt van alle mensen. 
En tegelijk heeft Jezus het regelmatig 

over het oordeel. Jezus vervolgt, 
nadat hij gezegd heeft dat de Vader 
ook dingen voor zich houdt, dan ver-
volgt hij: wanneer de Heilige Geest 
over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen en van mij getuigen (…) 
tot aan de uiteinden van de aarde. 
(Hand.1:8)

Dát is onze roeping. Getuigen. We 
moeten als Jezus zijn. Vol van genade 
en waarheid. De liefde van God voor 
iedereen laten zien. Dat is mooi: vol 
van genade en waarheid. Dat is niet 
dat je elkaar jouw waarheid moet 
zeggen en dat je dus mensen gaat 
uitsluiten en grenzen trekken. Nee. 
Want Jezus is de waarheid. Een per-
soon. Mensen dicht bij het hart van 
Jezus brengen. Daar gaat het om. Je-
zus is er voor iedereen en niet alleen 
voor een select groepje mensen.

Het is de taak van de kerk in relatie 
met Jezus te leven. En alles wat je 
doet en zegt te laten vormen door 
zijn liefde. Dat is ongelooflijk in-
clusief. Want die liefde geldt voor alle 
mensen! Dan ben je uitnodigend en 
outgoing omdat je ontdekt hebt dat 
God liefde is en dat hij heel graag 
wil dat alle mensen gelukkig worden. 
Gered van alle ellende die er hier in 
deze wereld is. Dat is Gods harten-
wens. En hij heeft de kerk geroepen 
om zó te leven. Zo krijgen we een 
plek in Gods plannen. Daar is de 
kerk om begonnen. God houdt van 
alle mensen. 

Dat is de boodschap.

Middels de accordering, afgelopen 
maand, van de nieuwe statuten via 
de ALV, de officiële oprichting bij de 
notaris en de inschrijving bij de KvK 
is de VPG een formele vereniging 
geworden. Dit betekent feitelijk een 
herbevestiging van de band die wij 
als drie wijkkerken, Fort, Ebenezer 
en Emma met elkaar hebben. 
Tegelijkertijd is de bestuursstruc-
tuur die we hadden gemoderniseerd; 
aangepast vanwege veranderingen 
vanuit de VPG en vanuit de wijken. 
Dit zou ons, voor de toekomst, in 
staat moeten stellen om effectiever 
te besturen. 

We zien op dit moment, de wereld 
om ons heen, onder invloed van co-
rona, in rap tempo veranderen. De 
pandemie legt de kwetsbaarheid van 
ons en onze kerk bloot. De reacties 
daarop zijn heel verschillend. De ene 
groep beweegt mee, de andere haakt 
af. We zien kerken die geen capaciteit 
hebben voor techniek én gelikte on-
linediensten. We zien kerken die juist 
nu bewust zijn van de noden in hun 
omgeving én kerken die meer naar 
binnen geraakt zijn. We zien trouwe 
kerkgangers (al dan niet online) én 
wegblijvers.  We hebben te maken 
met voortdurende veranderingen 
en daarmee bewegen we naar een 
historisch kantelpunt. Een fase van 
de kerk waarin het vertrouwd was, 
wordt ingeruild voor een nieuwe 
fase, waarvan de contouren nog nau-
welijks op papier staan.  
De vraag rijst in hoeverre we in staat 
zijn om een crisis op te vangen. Hoe 
veerkrachtig zijn we als kerk en als 
gelovigen?

Wat als een paal boven water staat, is 
dat een naar binnen gekeerde houd-
ing in deze tijd fataal kan zijn. Mensen 
komen, met name in deze periode 
niet naar je toe,  je zult dus als kerk, 

op alle mogelijke manieren naar buiten 
moeten treden. Willen we als VPG 
overleven en groeien, dan moeten 
we ons duidelijk manifesteren, naar 
buiten treden, met een boodschap 
voor Curaçao en de wereld. Dit 
vraagt, gezien de huidige situatie, om 
een radicale verandering van beleid 
en bestuur binnen de VPG. Ook op 
de laatste algemene ledenvergade-
ring kwamen er vragen op dit vlak. 
Dit betekent dan ook dat het nieuwe 
bestuur de verantwoordelijkheid 
moet nemen om hier op korte ter-
mijn serieus invulling aan te gaan 
geven en in die context; inspiratie 
biedt hoop. Hoop geeft kracht. Laat 
ons inspireren door Gods Woord, 
dat nieuw perspectief kan geven. Laat 
ons inspireren door voorbeelden uit 
de kerkgeschiedenis. Het verleden 
toont keer op keer: God laat Zijn 
kerk niet los! 

Daarnaast, geloven kun je niet alleen. 
Je hebt andere mensen nodig om 
samen de wedloop te winnen. Veer-
kracht geef je aan elkaar door met 
elkaar op te trekken, door er voor 
elkaar te zijn in moeilijke tijden, door 
elkaar te bemoedigen. Tot slot; stil-
staan is goed. Het geeft ruimte om 
te reflecteren, voor creatief denken, 
het kan nieuwe inzichten opleveren 
en nieuwe energie geven. Maar met 
alleen stilstaan komen we er niet. 
Inzet en actie zijn ook nodig! Waar 
zijn noden is in de buurt, wat hebben 
we te bieden als kerk. Juist bij kerken 
in een crisissituatie zien we dat die 
twee uitgangspunten een bijna onuit-
puttelijke energie geven om als kerk 
van betekenis te zijn. Dat maakt de 
kerk relevant en houdt haar spring-
levend!

Olaf Mulder
Voorzitter Emma wijkkerkenraad
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er de kring is van mensen, waarin 
echte vrede heerst. Nog nooit is de 
onverstaanbaarheid, de verwarring, 
wantrouwen en wanhoop onder 
de mensen zo groot geweest als in 
onze dagen. Zelfs de dromen naar 
vrede worden schaars.  Jesaja, waar 
blijven je woorden, duizenden jaren 
geleden uitgesproken over stad en 
land: “Want een Kind is ons geboren, 
Een Zoon is ons gegeven, En de heer-
schappij rust op Zijn schouders; 
En men noemt Hem: Wonderbare 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vad-
er,  VREDEVORST. 
Groot zal de heerschappij zijnen einde-
loos de vrede op de troon van David.”

Als eerste kaars moet ik toch over 
een week de volgende kaars, het 
VERTROUWEN/GELOOF aanstek-
en en daarna, de kaars van de LIEFDE, 
om te eindigen bij de HOOP!
Bijna zou je denken dat de mensen 
de hele Adventskrans maar in de 
kast goed ingepakt moeten laten.
Weet je, lieve medekaarsen, laatst las 
ik een uitspraak van Chris Hedges, 
welke ik jullie niet wil weerhouden:

“We now live in a nation
Where doctors destroy health
Lawyers destroy justice,
Universities destroy knowledge,
Governments destroy freedom,
The press destroys information,
Religion destroys morals
And our banks destroy the economy”
 
EN DUISTERNIS LAG OVER DE 
VLOED….

2e kaars: Lieve beste kaars van 
de VREDE; ik heb je nog nooit zo 
droevig gezien, geen wonder, het is 
wereldwijd zo donker om jou, en 
om ons vieren heen. Gaan we dit 
keer de KERST maar overslaan? Dat 
is nog nooit gebeurd? Mijn kaars heet 
toch GELOOF / VERTROUWEN! 

De Vier Kaarsen
door Ds. Jan Jonkman-em / Illustraties Mw. Ilse R. Jonkman-Visser

“Ik ben de eerste kaars, mijn naam 
is:  VREDE”
“Ik ben de tweede kaars en mijn naam 
is: GELOOF of VERTROUWEN
 “Ik ben de derde kaars en mijn naam 
is: LIEFDE”
“ En tenslotte, ik ben de vierde kaars 
en ik heet: HOOP.”
Elk jaar weer hetzelfde?

Kaars 1: Mij steken ze het eerst aan, 
ik moet ze allemaal de loef afsteken, 
want als ik niet brand, gaat er niets 
door. 
Stel je voor: DE VREDESKAARS 
brandt niet! Dan heb je toch geen 
kerst! Ze steken mij aan met lucifers, 
maar ook met raketten en bommen, 
met bosbranden en oliebrandhaarden, 
want HUN  vrede zal er komen, vre-
de met en door geweld en macht.
Ik lees je Psalm 5 voor, herschreven 
door Ernesto Cardenal, een geesteli-
jke, die in de concentratiekampen 
van het Nicaragua onder dictator 
Somoza heeft gezeten:
“Heer, hoor mijn woorden, hoor 
mijn klacht, hoor mijn protest, want 
U bent geen God van dictators, nar-
cistische premiers en regeringen.
U steunt niet hun politiek. Hun 
toespraken en persconferenties sta-
an vol leugens. Zij spreken over vrede 
en zij verhogen de wapenproductie en 
ten hemel schreeuwende armoede is 
hun loon. Hun bureaus liggen vol met 
misdadige plannen en dreigende dos-
siers. Maar u zult mij bewaren voor 
hun corrupte plannen.
Gezegend, wie niet gelooft in de 
leugens van propaganda en politieke 
campagnes,  Uw  VREDE brengt ware 
LIEFDE, GELOOF en HOOP.”

Al meer dan 2000 jaar gebruiken de 
mensen mij en misbruiken mijn naam 
en de ONVREDE wordt alleen maar 
groter en erger. Het lijkt er op dat 
hoe uitgebreider en wereldwijd de 
communicatie wordt, des te klein-

Wie geen geloof meer heeft, geen 
vertrouwen meer kent, kan de vre-
de wel vergeten. Ik zou het moeten 
weten!, ik ben toch de kaars van het 
geloof/vertrouwen!
Daar zitten we dan, twee kaarsen in 
het donker en zo vlak voor Kerst.

3e Kaars: He, hè, even wachten, 
ik ben er ook nog, de derde kaars, 
de kaars van de LIEFDE. Jullie mogen 
niet weggaan zonder mij en de andere 
kaars, die van de HOOP,  de laatste 
in de krans.

De 1ste en de 2e kaars beginnen 
schamper te lachen: Medekaars, laat 
ons niet lachen, meer nog, we lachen 
je uit. LIEFDE!,  bestaat die nog?
Jouw liefde is voor een groot deel 
uit de wereld weggesneden, bestaat 
niet meer. De mensen zijn dermate 
egoïstisch geworden, zo materialis-
tisch, zelfs daar, in de kerken, waar de 
liefde verkondigd wordt is de liefde 
een zeldzaam goed. 
Voor het overgrote deel wordt de 
liefde bedreven als seksmiddel, door 
seksuitbuiters en die verwoesten 
talloze mensenlevens, om maar niet 
te praten van kindermisbruik. Over 
LIEFDE geschreven.
Als ik jou was, zou ik niet graag in 
jouw schoenen staan als kaars der 
liefde.

3e kaars: Maar ik ben de derde 
kaars, die van de liefde, die kan toch 
branden!  De liefde wordt bezongen 
en beleefd tot in alle uithoeken van 
de aarde. De grote Koning Salomon 
schrijft er over: “Want sterk als de 
dood is de liefde. Vele wateren kun-
nen de liefde niet blussen en al bood 
iemand alles wat hij bezit voor de 
liefde, smadelijk zou men hem afwijzen.” 
Alles goed en wel, maar zonder vre-
de, zonder geloof en vertrouwen is 
er ook geen liefde, dat moeten jullie 
kaarsen toch weten! En dus, zit ik als 
uitgedoofde kaars in mijn hoekje.

Drie kaarsen in het duister, Het 
praten wordt een zacht gefluister
De weg is lang en kort de tijd
De kerstkrans huilt door al het lijd’
Waar ben je dan, o kaars van hoop 
ben je weg, onzeker op de loop?

4de kaars: Stil maar, wacht maar, 
alles wordt nieuw. De hemel en de 
aarde. Al begrijp je het nu nog niet,
Je zult het nu gaan merken.

De 1ste kaars: Daar ben ik dan 
weer, daar zit ik weer met mijn vre-
de- kaars in het donker; zo zal nie-
mand vrede kennen. Vrede is toch 
iets heel moois, dat als je het hebt, je 
het altijd wilt vasthouden. Waar en 
wanneer spreken we voor het eerst 
over vrede? Wat is dan vrede? De 
Bijbel spreekt over de vrede als de 
Joden de SHALOM toewensen, een 
toestand van gelukkig samenzijn, van 
welvaart, van het goed hebben met 
elkaar. Vrede is iets anders dan alleen 
geen oorlog hebben met elkaar. Op 
de eerste bladzijden van de Bijbel 
lees ik dat Jahwe met zijn mensen 
wandelde in het Paradijs, er was vre-
de, zo was het begin. Zag je God, dan 
zag je Adam en Eva, zag je Adam en 
Eva, dan zag je de Heer God. 
Wie wil mij nog eens aansteken, 
misschien blijf ik dan toch branden. Ik 
moet de mensen toch de weg wijzen 
naar de werkelijke VREDE! Onze 
duisternis, ons donker zijn is toch 
niet erger dan toen de vrede door 
de engelen werd aangekondigd in de 
vlakten van Ephrata. En dwars door 
die duisternis van het wereldge-
beuren, dwars door het donker  in al 
die mensenharten klonk het lied der 
engelen: “ Ere aan God in de hoge 
hemel en VREDE op aarde voor de 
mensen, die God lief heeft!”
Wat was het ook weer wat die 
kaars in het begin zei? “klop aan bij 
DE HOOP, misschien wil de 4e kaars 
iets kwijt van haar licht.”
Wat zeg je: Iets kwijt van haar licht? 
Heeft de HOOP dan licht?
Stil nu VREDE, later zul je het begrijpen, 
tot straks. 
DE HOOP, je bent nog zo ver weg. 
Kun je a.u.b. even naar mij toekomen 
en naar mij luisteren?

4e Adventskaars: Ik heb de hele 
tijd naar je geluisterd; je ziet toch dat 
mijn kaars nog brandt, de hele tijd. Ik 
ben niet uitgegaan. Jullie waren zooo 
met jezelf bezig dat jullie niet eens 
gezien hebben dat ik al die tijd nog 
brandde. Kom, ik steek jullie aan! De 
laatste zal de eerste zijn.
Ik ben de HOOP en zolang er hoop 
is, is er toekomst voor de VREDE 
voor GELOOF en VERTROUWEN, 
en voor LIEFDE. 
Hoop op VREDE, Geen ijdele hoop, 
maar hoop op God, die jouw, uw 
kaars van vrede aansteekt en vrede 
sticht waar onvrede heerst. Ik steek 
u aan: DE VREDE. De HOOP heeft u 
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diker 9:7-9: ‘Dus eet je brood met 
vreugde, drink met een vrolijk hart 
je wijn (…). Geniet van het leven 
met de vrouw die je bemint. Geniet 
op alle dagen van je leven, die God 
je heeft gegeven. Het bestaan is leeg 
en vluchtig en je zwoegt en zwoegt 
onder de zon, dus geniet op elke dag. 
Het is het loon dat God je heeft ge-
geven.’ Tja, draait het dus toch weer 
om genieten, erop los consumeren, 
want morgen sterf je? Toch niet. 
Zulk genieten – graaien, hebzuchtig 
naar je toehalen – is misschien nog 
het meest een vorm van vluchten. 
Een vlucht voor de onrust in je hart 
en je ziel. Een vlucht voor leed, pijn, 
kwetsbaarheid en andere ongemak-
kelijke waarheden. Het genieten dat 
Prediker hier bedoelt is geen vlucht-
en, maar ontvangen. Leven met open 
handen. Dankbaar aannemen wat je 
krijgt.
Ten aanzien van klimaatverandering 
zie je grosso modo drie houdingen; 
vechten, vluchten of verlammen. Iets 
van ‘vechten’ zie ik terug bij de ‘kli-
maatpelgrims’ die vanuit Polen, Duit-
sland, Nederland, Frankrijk en elders 
te voet naar Glasgow waren getrok-

aangestoken, u brandt weer om vre-
de te brengen van Jezus Christus, de 
Vredevorst naar allen, die in onvrede 
met zichzelf en de wereld leven, naar 
allen die deze VREDE, die GELOOF/
VERTROUWEN, LIEFDE en HOOP 
niet meer kunnen vinden. Wij, samen  
bereiden de weg voor naar Jezus, het 
Licht der wereld met Kerst.  (Zien 
we hier niet Dr. Martin Luther King 
met” MY DREAM !? ).
Dan zal het straks kerst worden 
voor een ieder; we slaan geen jaar 
over. Kom bij me, ik zal jullie alle drie 
aansteken met mijn hoop.

KOM BIJ MIJ, IK ZAL EEN IEDER 
AANSTEKEN MET HET LICHT!
Geef vrede Heer, geef vrede,
De wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden
De sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde
De leugen triomfeert;
Ontluistert elke waarde
O red ons, sterke Heer!

Geef vrede, Heer, geef vrede
Gij die de Vrede zijt.
Die voor ons hebt geleden,
Gestreden onze strijd.
Opdat wij zouden leven,
Bevrijd van angst en pijn;
De mensen blijdschap geven
En VREDESTICHTERS ZIJN!

HE’S GOT THE WHOLE 
WORLD IN HIS HANDS.
He’s got the whole world..
He’s got the whole world 
in his hands
He’s got the whole wide world 
in His hands.
He’s got the whole world 
in his hands,
He’s got the whole wide world 
in His hands.

E tin abo i ami den su man
E tin abo i ami den su man
E tin abo i ami den su man
E tin tur hende den su man.

Hij heeft alle kleine kinderen 
in zijn hand
Hij heeft de kleine, kleine baby 
in zijn hand
Hij heeft de vaders en de moeders 
in zijn hand
Hij heeft ons allen vast in zijn hand.

Lieve mensen,
we kunnen nu eindelijk zeggen dat 
de statuten voor de vereniging VPG 
zijn goedgekeurd door de Algemene 
Leden Vergadering.
Het betekent dat we ons nu hebben 
aangepast aan de ontwikkeling die 
ook in onze maatschappij aan het 
gebeuren is.
We gaan nu een nieuw tijdperk 
tegemoet in de VPG.Het is nu zo in 
de statuten verwerkt dat alle 3 de 
wijken een gelijke  vertegenwoor-
diging en invulling hebben  in het 
bestuur van de vereniging.
We hopen dat we spoedig van de 
notaris een datum krijgen om te 
kunnen tekenen zodat de vereniging 
een feit wordt.
Dank aan iedereen die hieraan heeft 

Vervolg van bladzijde 12 - De Vier Kaarsen

Vervolg van bladzijde 9 - Glasgow - ds. Jacob Kikkert

ken, om op deze wijze aandacht te 
vragen voor het milieu. Er zijn ook 
mensen die ontkennen dat klimaat-
verandering komt door het toedoen 
van menselijk handelen. Je zou kun-
nen zeggen dat ze ‘vluchten’ in soort 
ontkenning, dan hoef je er ook niets 
mee te doen of je verantwoordelijk 
te voelen. 
Tenslotte zijn er die als ‘verlamd’ zich 
beroepen op een godsvertrouwen, 
dat bijbels gezien een soort heiden-
dom is.  Alle drie hebben ze te maken 
met angst. En waar angst heerst, is 
liefde afwezig. Er is een vierde en 
betere manier om op mijn klimaat-
stress te reageren: liefde, of beter: 
verbondenheid, want dat begint met 
een ‘v’. Verbondenheid met mezelf, 
met mijn medemensen, met de nat-
uur, waardoor ik uit het domein van 
de angst kom. Verbondenheid die me 
helpt om af te kicken van mijn ver-
slavingen. Verbondenheid vanbinnen 
met God, die mij het bestaan gaf. 
Als Gods beeld, dat Hem behaagt en 
waarin wij ons verheugen, over alles, 
ook over onszelf.
  ds. Jacob Kikkert

Van de Centrale Kerkenraad
Zr. Maritza Beaujon-Bakhuis

meegewerkt en ook aan een ieder 
die de ALV vergaderingen heeft bijge-
woond!

God’s zegen,
Maritza Beaujon Bakhuis

David laat het hier zo simpel klinken. 
“Ik ga liggen, val in slaap en word wak-
ker.” Hoe kreeg hij het voor elkaar? 
Had hij geen zorgen of stress? Nee 
hoor, lees maar de aanhef van de 
Psalm. Op de vlucht voor zijn zoon 
Absalom. Dat is een lang verhaal. 
Davids gezin zat vol boosheid, wrok, 
drift, moord en incest. Dus, David 
had ontzettend veel stress. Dakloos, 
werkloos, zijn beste vrienden heb-
ben hem verlaten. Had hij dan een 
heerlijk bed met een orthopedische 
kussen? Nee, op de vlucht betekende 
in het veld slapen met een steen als 
kussen. Zat het in zijn karakter? Nee, 
in andere Psalmen lees je dat hij de 
hele nacht wakker lag. Dus, wat was 
er aan de hand? Hoe kon hij hier 
zomaar in slaap vallen en uitgerust 
wakker worden? 

Ik denk dat het te maken had met 
ervaring die hij opgedaan had. In de 
hele Psalm spreekt hij over de dingen 
die God doet. Altijd, als gewoonte. 
God antwoordt, God beschermt, 
God redt. Tegenwoordige tijd.  Altijd. 

Dat is wie God is. Omdat Jezus stierf 
en opstond, mogen we dit weten. 
Als je daarover nadenkt in plaats van 
te tobben, helpt het met slapen. Hij 
lijkt verder te vertrouwen dat God 
ook nu zal redden. Hij had echt niet 
altijd dat vaste vertrouwen in Gods 
bescherming. Er waren tijden dat hij 
zich heel ver weg van God voelde. 

Maar in deze Psalm lezen we van een 
groot vertrouwen die hij uitspreekt. 
Misschien is dat nog een slaapmiddel 
– het uitspreken van vertrouwen, ook 
al voel je het niet altijd even sterk. En 
dan spreekt deze Psalm van over-
gave. Hoe het ook komt, het komt 
goed. Laat het maar in God’s handen, 
daar is het veilig. Zoals Jezus het zei, 
“in uw handen geef ik mijn geest.”
Nadenken in de goede richting, 
praten met jezelf over de goede 
dingen, en het aan God overgeven. 
Hopelijk helpt dit je te gaan liggen, 
in slaap te vallen en op te staan met 
nieuwe moed. Dan heb je hopelijk 
meer stille nachten omdat de Heilige 
je in de nacht bewaakt. 

Vervolg van bladzijde 2 - Meditatie - Psalm 3 - DS. J.D. van ‘t Zand
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As we continue to pay tribute and give thanks to members of this congregation I 
would now like to call forward: Sis. Yvonne Isidora-Gumbs and Bro. Franklin James

Sis. Yvonne: Sis. Yvonne, last week Sunday you brought a most moving Message 
which dealt with our purpose in Church. This Message resonated not only with 
those present in Church, but also with many who followed the Service on line. I 
received feedback like “what a beautiful, powerful and inspiring service.” But then 
again, no surprise here. As I keep telling you sis. Yvonne, once a Pastor, always a 
pastor. Sis. Yvonne, all of us can remember how much effort you made during the 
lockdown last year to keep bringing the Message every Sunday, first from your 
home and via Radio Semiya FM and later via live streamed and pre-taped Services 
in a small group in this Church. In April 2019 you assumed the role of Interim 
Pastor for a few months but your tenure as such lasted far longer (two years). At 
times you would tell me, bro. Ralph I am tired but I will continue to do what is 
required of me. Sis. Yvonne, you are not only very much loved by the congregation 
of the Ebenezer Church, but you are still also a most welcome preacher in both of 
our sister Churches. Words cannot express our gratitude to you sis. Yvonne for all 
that you have done, especially during the past two years and all that you continue 
to do up to to-day for our Church. May the good Lord grant you many more years 
in good health and wellbeing. 

Bro. Franklin: 
Some fifteen years ago 
through the kind interven-
tion by the late bro. Melvin 
James, the also now de-
ceased Mr. Martin Vlietman 
donated a sound system to 
our Church. From the time 
that this system was installed 
in our Church bro. Franklin 
was entrusted with its oper-
ation. Over the years the pic-
ture of bro. Franklin sitting 
behind the control panel be-
came a permanent fixture in 
our mind. As such bro. Frank-
lin can be considered as the 
trail blazer of the introduc-
tion and operation of the 

sound system in our Church. Bro. Franklin fulfilled this duty very faithfully, hardly 
ever missing a Sunday behind the control. I can recall even as he experienced family 
tragedies bro Franklin managed his time in such a way that his absence behind the 
control system was very rare an unnoticeable. Over many decades bro. Franklin 
served our Church and the UPC in various capacities such as member of the KV 
entrusted with the care of the cemeteries, member of the singing group Fishers 
of Men and also chairman of the Ebenezer Men’s Fellowship. Bro. Franklin, thanks 
for your dedication without ever fussing or complaining but always ready to serve 
with a smile. 

I would now like to ask sis. Marge to present sis. Yvonne with a plaque and bouquet 
of flowers and bro. Franklin with a plaque as tokens of our appreciation for your 
many decades of service to this Church and to the VPG. 

We extend our sincerest thanks to each and every one of you for keeping the 
doors of Ebenezer Church open. But most of all we give thanks to God as He 
enables and equips us to continue serving in His vineyard, each one of us endowed 
with distinct gifts and talents and each one assigned to carry out a specific pur-
pose. May God Bless the Ebenezer Church, and may God Bless us all.

Continued from page 7 - Speech Chairman of the Ebenezer Church Ralph James

Sis. Maghalie & sis Carla and also bro. August, Bro. Ruben and bro. Adonis after 
having received their certificates of appreciation and bouquet of flowers.

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

role in our Church, in the UPC and in our community. Thanks for your commit-
ment sis. Maghalie.

Bro. August: Bro. August. Your favorite response when asked during the lock-
down to be present during a livestreaming or retaping of the Service was:” Just 
tell me the day and time and I will be there.” Bro. August, thanks for delighting us 
with your music. It added an extra dimension to our live streamed and pre-taped 
Service during, certainly back in those days of the lockdown. 
Thanks also bro. August for sharing your legal knowledge and expertise not only 
with the Ebenezer Church but also with the wider United Protestant Church of 
Curacao. You are truly a valuable asset to our Church. It is worth mentioning the 
General Membership Meeting of the UPC which took place yesterday agreed 
with the articles of incorporation which in essence is a product of your hands. 
This so happened to be precisely one day after your Birthday. What better gift can 
you ask for? As a token of our appreciation the Ebenezer Men’s Fellowship has 
joined with the Ebenezer Church to present you with a small gift as an expression 
of our gratitude for your professional support which was very crucial in launching 
the two foundations of our Church but also in connection with the incorporation 
of the UPC as an association. Thanks bro. August for always being there as our 
energetic Worship leader and most trusted adviser. 

Bro. Adonis: Bro. Adonis, what will we do without you my dear brother? I think 
that we all can agree that Bro. Adonis has become the personification of the 
multimedia team and the live streaming of our Services. Not only that, but bro. 
Adonis is an exemplary young adult who practically on every single Sunday can 
be found in Church ready to serve God with his God given gifts and talents. As 
such time and time again demonstrates bro. Adonis demonstrates what sacrifice 
and to act selflessly really means. An important trait of bro. Adonis is that when 
it comes to carrying out the tasks and responsibilities entrusted to him, he very 
much dislikes mediocracy and excuses and always strives for excellence because 
he firmly believes that we should always serve God to the very best of our ability. 
Thanks for your service bro. Adonis. 

Bro. Ruben: And then we come to bro. Ruben. Not too long-ago bro. Ruben 
would stop me after almost every Church Service and ask me bro. James, is there 
anything I can do for the Church? After having given him some light assignments 
bro Ruben would still keep coming back to me asking if there is still something 
else, he can do for the Church because he believed that he can do much more. 
And so, bro. Ruben became an assistant deacon of the Church and subsequently 
also joined the live multimedia team operating the sound system. Bro. Ruben, you 
are a perfect example of the diversity which exists in this Body of Christ. Thanks 
for being there bro. Ruben.

I would now like to ask sis. Marge to hand over each of these outstanding 
Ebenezer members a certificate of appreciation and additionally sisters Maghalie 
and Carla with a bouquet of flowers. Thanks again to all of you for your selfless 
and exemplary contribution to the Ebenezer Church. And may the good Lord 
grant you many more years working in this part of His Vineyard. May God Bless 
each and every one of you and your loved ones.
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Establishment of  two Foundations
Bro. Ralph James

On Saturday September 4, 2021, af-
ter months of extensive preparations 
two foundations were incorporat-
ed at the offices of Mr. Mike Alexan-
der. These two foundations are: The 
“Foundation Ebenezer Endowment 
Fund” and the “Foundation Ebenezer 
Church.” Both the Ebenezer Church 
and the Ebenezer Endowment fund 
have been in existence for many years, 
but are now formally incorporated 
by notarial law as legal entities. The 
Ebenezer Church was founded by the 
late Rev. Obed Anthony in 1929 and 
was integrated in the United Protes-
tant Church on November 23rd 1937.  
The Endowment Fund was launched 
during the tenure of Reverend Michael 
Jagassar who served as Pastor of the 
Ebenezer Church during the period 
1995-1999.

With the incorporation of these two 
foundations basically nothing will 
change with regard to the members 
of the Ebenezer Church. In the case of 
the Foundation Ebenezer Church, as 
part of the United Protestant Church 
the Ebenezer Church will continue to 
profess that the Bible is the Word of 
God, the source of proclamation and 
the only rule of Faith, as well as the basis 
of a Protestant Christian way of life. For 
the Church Jesus Christ will always be 
the Only Way to God as Head of the 
Church and Lord of the world. 

The objectives of the Foundation 
Ebenezer Endowment Fund will also 
remain the same, namely to manage a 
fund that will be used for developing 
the Ministry of the district Ebenezer 
Church as part of the United Protes-
tant Church (UPC). More specifically, 
as a foundation the Ebenezer Endow-
ment Fund will continue to raise funds 

to fund lay training programs, youth 
and Sunday school ministry, outreach 
programs and all other aspects of the 
Ebenezer Ministry.

With the launching of these two new 
organizations two main objectives are 
achieved:

A) As the Ebenezer Church gives con-
tents to the expression Unity in Diver-
sity, the Church District will continue 
to express its Faith, thereby taking into 
account its longstanding traditions, the 
local culture but also the changing con-
text within which the Church pursues 
its Mission. This can be achieved in col-
laboration with its two sister Church 
Districts and where possible with other 
Protestant congregations locally, regionally 
and also internationally.

B) The incorporation of the Ebenezer 
Endowment Fund and the Ebenezer 
Church by notarial law as legal entities 
will, among other things, facilitate ac-
cess to and contribute towards con-
ducting a proper financial management 
of the bank accounts at local banks, as 
well as provide better protection for 
the board members in the context of 
possible directors’ liability under the 
law.

The first board of the Foundation 
Ebenezer Church consists of the 
following members: chairman Mr. 
Ralph James, secretary Mrs. Margerie 
Mathew, treasurer Mr. Dennis Martina 
and member Ms. Marilisa Mathew. The 
first board of the Foundation Endow-
ment Fund consists of the following 
members: chairman Mr. Ralph James, 
secretary Mrs. Margerie Mathew, trea-
surer Mr. Dennis Martina and member 
Ms. Diosmari Tapia. 

In the picture the board members of the two foundations, Rev. Kenneth Kross, 
Pastor of the Ebenezer Church and also Mr. Mike Alexander.

De kervoogdij is momenteel bezig 
met de volgende acties:
- Uitsturen van brieven voor kerk-
hof bijdrage. Gelieve uw jaarlijkse bi-
jdrage te betalen en mocht je vragen 
hebben gelieve contact op te nemen 
met de administratie van het kerke-
lijk bureau tel 461-1139. 

- De KV werkt op een plan om de 
looppaden in de begraafplaatsen te 
betegelen. 

- Veel kapotte kelders worden op-
geruimd. 

- Wij vragen leden die hun kerkelijk 
bijdrage voor dit jaar nog niet heb-
ben overgemaakt om dit alsnog over 

Van de Kerkvoogdij
Br. Dennis Martina

te maken op de rekening van de 
Verenigde Protestantse Gemeente 
bij de MCB Bank rek nr. 90091204. 

- Opschonen en bijwerken ledenbe-
stand: Gezien het feit dat in de loop 
der tijd veel adressen zijn veranderd 
en niet steeds zijn opgedate,  willen 
wij u allen verzoeken om via tele-
foon of via email (info@vpg-curacao.
com) ons het laatste adres en tele-
foonnummer van u te geven zodat 
we u beter kunnen informeren over 
het reilen en zijlen van uw kerkge-
meenschap.

- De bergroting voor 2022 wordt 
ook voor het eind van het jaar aan 
de CK ter goedkeuring ingediend. 

Het is een gewoonte geworden dat de 
Diaconie op Diaconiezondag mensen 
huldigen  waarvan hun ambtsperiode 
is verlopen, en die een rol hebben ge-
speeld als diaken of vrijwilliger in de 
Diaconie.
Aangezien we de laatste 2 jaar geen 
gezamenlijke Diaconiezondag hebben 
gehouden in verband met de Covid 
situatie, hebben we besloten om tijdens 
een “yama danki “  bijeenkomst toch 
enkele mensen te bedanken voor hun 
toewijding.

Van de Diaconie
Zr. Karen Martina

Zr. Catherine Tevreden heeft 17 jaar 
bestelling van voedselpakketten ge-
coordineerd.
Zr.  Barbara Strampel heeft 4 jaar 
lang  de Diaconie, als diaken gediend
Zr.  Sylvian Busby heeft 15 jaar lang 
als diaken gediend.
Zr. Suyen Marion  die voor een korte 
tijd als diaken heeft geholpen
Br. Arend Strampel die altijd klaar 
staat om de Diaconie te helpen en 
ook als vrijwilliger dient.
Nogmaals masha danki en we hopen 
dat de Diaconie op jullie steun, nu 
als vrijwillegers, mag blijven rekenen.
Mattheus 25:4

Karen Martina
Voorzitter VPG Diaconie
MCB acc. 28348004
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