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Do you really know Jesus ?

Maart 2022

Bro. D. J. Lopes
If asked, we would affirm that we know King Willem Alexander.
But do we really know him ?
Have you ever had a conversation with him ? Does
he know you ?
This means you do NOT really know him.
While studying in England in the 1980’s I regularly
spoke with a group of Arab students.
I had lots of questions concerning
their Muslim faith and culture and
I got answers.
I learned a whole lot, which contributed to my understanding.
Of course Jesus Christ came up
in the conversations but when I
showed them His picture, they
scoffed.
‘Wasn’t He a Jew’ ? they asked.
When I confirmed they snickered
saying : ‘That is NOT a Jew’ !
They took the picture and pointed out several facial attributes to
prove their point.
They started with the nose :’That’s a Western
nose, not from someone from our area,
His skin color is too Caucasian, His hair is too
blond’.
As they continued, their remarks knocked me off
my stool (figuratively), but triggered my investigative nature to find the truth.
Mr. Warner Sallman (1892-1968) painted this picture in 1940 and it has been duplicated more than
half a billion times already.
It has been ingrained in our minds (brainwashing us)
in such a way that we accept it as truth !
However it is pure fantasy.
Further investigation provided scholars who described Him (based on archeological evidence and
Jewish investigation) being around 5 ft. 5 inches tall
(1st century Jews) with brown eyes (not blue). His
skin would be olive colored darkened by the sun as
He walked all over the area wherever He went.

By the way, He can NOT be a Super Star, a celebrity, a handsome or popular figure. This would be
demeaning and dishonoring Him. He is much, much
more than that.
The most important info is in Scripture !!!
1 Cor. 11 : 14-16 deals with His hair length. Remember Paul mentions having seen Jesus.
Is. 53 : 2 says : ‘There is no beauty
that we should desire Him’
None of the 4 gospels describe Him
or His features. Matt. 26 : 47 – 56 :
when Jesus was arrested in the garden of Gethsemane, Judas Iscariot
had to point Him out to the soldiers
because He didn’t appear special to
them.
According to Robert Cargill, assistant professor of classics and religious studies at the University of
Iowa and editor of Biblical Archeology Review, this is according to his
research:

What Jesus would have looked like !!!
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This is what they call a paradigm shift !
Conclusion :
What Jesus looked like is NOT important !
What Jesus does NOT look like is equally NOT important !
What’s most important is forging a personal relationship with Him.
Try to find out everything you can about Him and He will surprise you,
because the more you search and find out, the more He will reveal.
The Bible is overflowing with information about who He really is, what
He came to do (save us from eternal damnation and offer us Eternal
Life), because He is Life and will always be alive. When we repent He
will forgive all our sins and forget them. Jer. 31 : 34.
To be saved we must execute Romans 10 : 9 + 10.
…’ that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in
you heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.
For with the heart one believes unto righteousness and with the
mouth confession is made unto salvation’.
This enables us to start a New Life with Him. He came from Heaven
to show us the way and to take us to where He came from : The Kingdom of God.
“I am the Way the Truth and the Life”. John 14 : 6.
In Papiamentu we say : Konos’E pa bo por Rekonos’E! (Know Him to
be able to Recognize Him)
When (not if) He returns, because He said so, He will call you by your
name John 10 : 3 !
This means He knows us and He knows everything about us.
He knows His sheep and His sheep know Him. When He calls, His
sheep will respond.
Those who don’t hear their name don’t know Him personally. Hearing
about Him does not mean you know Him. The worst thing that can
happen is if He should say : ‘I don’t know you’.
First become a believer, then a follower, then a disciple to be able to
make disciples. Matt. 28 : 19 – 20.
Look forward to Him saying to you what we read in Matt. 25 : 21.
Be blessed.

Meditatie: Stille Plek

ontcijferen dat ze zijn gericht tot God of tot Jezus. Of, eigenlijk ook
heel vaak, tot Maria. Ook al is dat laatste voor mijzelf niet zo vertrouwd, toch raak ik ontroerd door de intensiteit, door het geloofsvertrouwen dat er uit spreekt.
Ik denk dan: wat een bijzondere plek is dit eigenlijk, deze 'tranquility
space’, een beetje een ‘heilige plek’ in dat grote gebouw met zijn vele
gangen en deuren. In feite een heel kleine ruimte in een groot ziekenVervolg op pagina 5

Redactioneel
Lieve mensen; De Tijd gaat door!
We zitten al weer in de derde
maand.
We gaan op weg naar Pasen!
Op woensdag 2 maart is het alweer
Aswoensdag; al is er Geen
Carnavalsoptocht!
Op die dag gaat de Vasten-LijdensBezinningstijd in.
In deze editie is het
- Hoofdartikel van br D’Arcy Lopes.
- De Meditatie van ds Jacob Kikkert.
- Wie kent ds Schüssler en echtgenote Rommy nog?
- Kennismaking met Pastor Miep Hillary;
- Nieuws van de Wijken.
Namens de redactie goede voorbereiding naar Pasen! COVID-19 is er
nog steeds! Pas op uzelf en op uw naaste!
Veel Leesplezier!
Blessings!
Jet Baank.

ds. Jacob Kikkert
Een enkele keer bezoek ik gemeenteleden die opgenomen zijn in het
CMC. Op de eerste verdieping heeft het ziekenhuis een stiltecentrum,
de Tranquility space. De ruimte heeft een multi-religieus karakter. Er is
een kleine biblotheek. De keer dat ik in dat stiltecentrum kwam lag er
een intentieboek. Een boek waar ieder die er komt, iets in kan schrijven.
De naam zegt het natuurlijk al. Het is bedoeld voor gebedsintenties.
Voor kleine korte gebeden. Vragen, of een uiting van dankbaarheid. Of
wat dan ook. Soms staat er iets in het handschrift van een kind. Met de
vraag of opa of oma alsjeblieft weer beter wordt. Of wordt er om
steun en kracht voor de moeilijke tijd van ziek-zijn, van weten op de
dunne grens te staan van leven en dood.
Als ik er in blader voel ik me een beetje een voyeur: iemand die alleen
uit nieuwsgierigheid komt kijken. Maar ik geloof toch dat dat eigenlijk
niet hoeft. Ieder die iets in dat boek schrijft, weet dat dat door anderen gelezen wordt. Wil waarschijnlijk ook dat het door anderen gelezen wordt. Of niet?
Waarvoor zijn ze eigenlijk bedoeld, die intenties? Ze hebben natuurlijk
een adres. Korte zinnen. De meeste in het Papiaments. Maar ik kan

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

Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

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

Collectes
De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst
is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme
broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar
het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering
van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen
door geld en zo ontstond wat wij kennen als de ‘inzameling van de gaven’, de
collecte.
Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij.
De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.
De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de
maand is de uitgangscollecte altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de
laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd
voor de Stichting Behoud Fortkerk.
Eén keer per maand voor een andere instelling of doel:
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Psalmen/Salmonan/Psalms
Psalmen/Salmonan/Psalms
Filipenzen/Filipensenan/Philippians
Genesis/Génesis/Genesis
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Exodus/Eksodo/Exodus
Exodus/Eksodo/Exodus
Lucas/Lukas/Luke
Lucas/Lukas/Luke
1Kor/1Kor/1Kor
1Kor/1Kor/1Kor
Psalmen/Salmonan/Psalms
Lucas/Lukas/Luke
Romeinen/Romanonan/Romans
Romeinen/Romanonan/Romans
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Lucas/Lukas/Luke
Lucas/Lukas/Luke
Lucas/Lukas/Luke
Psalmen/Salmonan/Psalms
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Psalmen/Salmonan/Psalms
Jesaja/Isaías/Isahia

91
27
3:17-4:4
15
11:1-16
33:1-14
33:15-34:9
13:1-9
13-18-35
10:1-17
10:18-11:1
63
2:41-52
4:1-12
4:13-25
11:17-31
15:1-10
15:11-32
1:26-38
40
10:1-18
10:19-39
11:32-12:2
126
43:14-28

Zondag 20 maart Fundashon Encilia
Behalve in december dan zijn alle deurcollectes bestemd voor de kerstvoedselpakketten van de Diaconie. Ook de uitgangscollecte van de
Kerstnachtdienst is bestemd voor de kerstvoedselpakketten.

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

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

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

Kopij kunt u in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per e-mail versturen naar vpgnews@gmail.com.
Bijbehorende foto’s in
aparte bestanden,
voorzien van onderschrift,
meesturen.
De redactie behoudt zich het recht
voor om ingekomen kopij in te
korten of niet te plaatsen.

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

Kopij voor de eerstvolgende editie
kan worden ingestuurd tot uiterlijk
woensdagmorgen

23 Maart 2022,
11.59 a.m.
Verschijningsdatum:
Zondag 3 april 2022
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vr.
za.
zo..

1
2
3

Marcus/Marko/Mark
Filipenzen/Filipensenan/Philippians
Johannes/Huan/John

14:1-11
3:1-16
12:1-11
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Adverteren
De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50
woorden is NAf 15,00 per maand.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.
Email: vpgnews@gmail.com

Distributie
De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant
in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere
maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem
dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs !

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
06-03 Rev. Kenneth Kross (HC)
13-03 LP Yvonne Isidora-Gumbs Praise and
Worship Service
20-03 Youth and Children Youth and Children
27-03 Men's Fellowship March 6 and June 5th
03-04 Rev. Kenneth Kross (HC)

Fortkerk
Fort Amsterdam

Email: vpgnews@gmail.com
06-03
13-03
20-03
27-03

ds. J. Kikkert
ds. J. Kikkert
Pastor M. v.d. Woude
ds. Kenneth Kross

03-04 Pastor M. v.d. Woude

Kerkelijk Bureau

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

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
Kerkelijke bijdragen en kerkhof bijdrage.
U kunt uw kerkelijke bijdrage en kerkhof bijdrage betalen op de volgende rekening van de Verenigde Protestantse Gemeente:
MCB: Rek nr. 90091204
RBC Bank nr. 8000000011830367
Heilig Avondmaal/Holy Communion
Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in
het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to
receive the Holy Communion at home, please contact one of our local
board members or your pastor.
Doopbediening
Ebenezer Church
To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk
Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend;
tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.
Rouw– en trouwdiensten
Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk
kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden
door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als
u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt
laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst
leidt en waar deze zal plaatsvinden.
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

06-03
13-03
20-03
27-03

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

03-04 ds, Jan Douwe van ‘t Zand

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
05-03
12-03
19-03
26-03
02-04
09-04

ds. J. Kikkert
ds. Kenneth Kross
br. D’arcy Lopes
ds. J.D. van ‘t Zand
ds. J. Kikkert
ds. Kenneth Kross

Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen
hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties?
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Vervolg van pagina 2
huis waar natuurlijk oneindig veel omgaat. Waar je, als je er als patiënt
bent opgenomen, ontzettend veel op je afkrijgt. Veel aandacht en zorg.
Veel onderzoeken. Gesprekken. Contacten met voor jou wildvreemde
mensen.
Maar… waar je ook vele uren alleen bent met je gedachten. Met de
spanning van het ziek-zijn. De onzekerheid die daar bij hoort. Maar
ook met al die gedachten die juist op zulke momenten opeens bovenkomen. Al die dingen die je in de drukte van het gewone leven van alledag er nog wel onder kunt houden. Het is net of die dan opeens niet
meer te houden zijn. Steeds komen ze maar weer terug.
Voor sommigen komt dat dan samen in dat stiltecentrum. Een plek
waar je naar toe kunt gaan met die intense gedachten. Misschien zelfs
om ze op te schrijven in een intentieboek als een manier om je verlangen, je pijn of je dankbaarheid te verwoorden. Gewoon om je gedachten te verwoorden en te richten. Want – daar gaat het toch om – dat
er ergens een uitweg is voor wat er binnen in je leeft. In het vertrouwen dat dat – ergens – wordt gehoord. In het vertrouwen dat er onder de bron van jouw bestaan een nog diepere bron verborgen ligt,
welke naam je daar ook aan geeft: Vader in de hemel, de barmhartige
God die de zijnen kent, Eeuwige. Wat is het goed dat er in de overvolle en bedrijvige ziekenhuizen een klein stiltecentrum is waar dit kan
worden beleefd. Het is een symbool voor al die andere kleine, stille
plekken in ons vaak zo drukke en bedrijvige bestaan.
Het bracht me bij de gedachte die al eens in de wijkkerkenraad is geopperd, denkend aan de plek van de Fortkerk. Een plek die veel mensen, toeristen en passanten vaak, even aandoen. Wat zou het waardevol zijn om ook in de kerk, gelegenheid te bieden aan een ieder die er
binnenkomt om even stil te staan bij wat er in hem of haar omgaat. Een
kerk, zou je kunnen zeggen, is bij uitstek een ‘heilige’ ruimte. Natuurlijk
kun je overal bidden en is God niet op één plaats te vinden. God is
eerder ‘overal en nergens’ dan ‘ergens’.
Sinds kort is in de Fortkerk zo’n 'stille plek’. Om even aandacht te hebben. Om tot rust te komen. Om te denken aan wie je lief is. Om even
niet te denken. Een plek om God te zoeken, eventjes stil te zijn, een
kaars te branden, een gebed voor iemand of voor jezelf opschrijven.
Een plek om je zorgen en angsten bij God achter te laten. Als je een
kijkje neemt, schrijf gerust een gebed op. Wil je dat er voor jou gebeden wordt? Schrijf je verzoek op in het boek dat ervoor klaar ligt. Op
zondagmorgen staan we stil bij de intenties die er in zijn weergegeven.
Ervaar hoe krachtig en herstellend onze God wil werken in jouw leven.

De VPG heeft een vacature voor een scriba. Voor meer informatie
gelieve contact op te nemen met de preses
Zr. Maritza Beaujon-Bakhuis of met het Kerkelijk bureau tel: 461 1139.
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
District 1
Phone: 465 3121
Pastor
Rev. K. Kross
6982044 res
rev.kmkross@gmail.com
Local Preacher in UPC Service:
Sis. Y. Isidora-Gumbs 767 3769 res
Bro. D.Lopes
465 3207 res

Elders:
Bro. R. James
(Chair)
Bro. D. Martina
(Treasurer)
Sis. M. Mathew
(Secretary)
Sis. L. Sampson
Sis. K. Martina

523 9111

Deacons:
Bro. A. Fernandes
Sis. G. Fleming

510 7500
666 9513

519 0641
737 0661

Sexton
Sis. C. Fernandes

518 5468
465 4010 (res)

527 9173
512 4867

Ebenezer Church
MCB accountnr 330028508

Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by Sis. Margerie Mathew—Barry
Friends in Christ,
It seems as if it was just yesterday we were wishing each other happy
New Year .
Now we are already entering the third month of 2022.
We have been in the grip of Covid -19 and its variants since March
2020.
Hopefully the worse is behind us.
In January we thought it was better to suspend in person services for
in total three Sundays.
A small faithful group made sure that the services continued via the
social platforms.
A big thank you to all of you. I will not mention any names so I won’t
forget anyone .
You know who you are.
We thank God for technology that enables us to spread His word via
the social media.
We pray that the online services will stimulate the spiritual appetite of
followers who are not members to come out in person to experience
worship at the Ebenezer Church,

First Communion Service 2022

God our own. Let us give ourselves completely to God, trusting in his
promises and relying on his grace.
Congregation: I give myself completely to you, God. Assign me to my
place in your creation. Let me suffer for you. Give me the work you
would have me do. Give me many tasks or have me step aside while
you call others. Put me forward or humble me. Give me riches or let
me live in poverty. Cleanse me, wash me or restore me to new
heights. I freely give all that I am and all that I have to you, so I can be
the person You need me to be. And now, holy God, Father, Son, and
Holy Spirit, you are mine and I am yours. So be it.
All: May this covenant made on earth continue for all eternity.
Amen.
By renewing we are saying we want to do the things that please our
Lord and Saviour.

Sis. Maiquiria home for the holidays

On January 2, 2022 we started out the year with a Covenant Renewal
and Communion Service. This is the Covenant we made as a congregation.
Pastor: Friends, let us claim the covenant God has made with his people, and accept the yoke of Christ. To accept the yoke of Christ
means that we allow Christ to guide all that we do and are, and that
Christ himself is our only reward. Christ has many services to be
done; some are easy, others are difficult; some make others applaud
us, others bring only reproach; some we desire to do because of our
own interests; others seem unnatural. Sometimes we please Christ
and meet our own needs, at other times we cannot please Christ unless we deny ourselves. Yet Christ strengthens us and gives us the
power to do all these things. Therefore let us make this covenant of

Sis. Sheena reading of the word.
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It appears that we are at a stadium that slowly we can start up activities, while maintaining the necessary measures to keep everyone safe.
The Ebenezer Men’s Fellowship as well as the Ebenezer Women’s
Group have resumed their activities.
On February 23 the Bible study and Prayer meeting will recommence
and will be from 6:30 to 8:00 pm.
In March the Soup Kitchen will reopen.
World Day of Prayer
The world day of prayer is a global ecumenical movement led by Christian women who welcome you to join in prayer and action for peace
and justice.
The first Friday in the month of March is dedicated to the World Day
of Prayer.
The origins of the World Prayer dates back to the 19th. century when
Christian women of the United States and Canada initiated a variety of
cooperative activities in support of women’s involvement in mission at
home and in other parts of the world.
The role of prayer in mission work
Women were encouraged to engage in personal prayer and take leadership in communal prayer within their mission auxiliaries and associations.
The emphasis led to annual days and week of prayer.
The movement is symbolized by an annual day of celebration.
Every year a different country is in charge of the preparation of this
day.
This year the script is written by the Christian women of England,
Wales and Northern Ireland.
Here in Curaçao the MCCA Women’s Commission of the Barrett Memorial Methodist Church is the initiator of this movement.
This year theme is taken from Jeremiah 29 : 1 – 14
“I know the plans I have for you.”
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exalted !
A woman of prayer is discreet, she knows her place !
A woman of prayer says words that bring life!
A woman of prayer acts by faith !
A woman of prayer is not afraid, she trusts in God!
A true woman of prayer is one who is aware that with God she can do
everything and that to have victories she only needs to trust!
For the woman of prayer there is nothing impossible, because
“everything is possible to the one who believes.”
(thanks Rose)
Activities for March 2022

Wednesday 2nd: Ash Wednesday Service
7.00 PM – Rev. Kenneth Kross
Thursday 3rd:
Soup Kitchen
4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. K. Kross
Tuesday 8th:
Church Board Meeting
Wednesday 9th:
Home Visit to the Sick & Shut-ins
7.00-8.00 p.m. Weekly Lent Service – Rev. Kenneth Kross
Thursday 10th:
Soup Kitchen
4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. K. Kross
Sunday 13th:
Praise & Worship Service–LP Y. Isidora-Gumbs
Wednesday 16th: 7.00-8.00 p.m. Weekly Lent Service
Thursday 17th:
Soup Kitchen
4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. K. Kross
Sunday 20th:
Youth Praise & Worship Service –Youth & Children
Wednesday 23rd: 7.00-8.00 p.m. Weekly Lent Service
Thursday 24th:
Soup Kitchen
4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. K. Kross
Sunday 27th:
Praise & Worship Service Men’s Fellowship Rev. K. Kross
Wednesday 30th: 7.00-8.00 p.m. Weekly Lent Service
Thursday 31st:
Soup Kitchen

The following churches participate in this week of prayer.
Wesleyan Holiness Church
All Saints Anglican Church
Christian Fellowship Church
Ebenezer Church
Barrett Memorial Methodist Church.
Due to the time we are living in the different services will be shared via
Zoom, Pre-recorded, via Social Media, and two churches opted to
have the services in person.
We look forward to having a spirit filled week of prayer.

Margarita Elisah Hodge

EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND
SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS



Sewing classes / Les di kosementu
Computer and Smart phone

18.30-20.30
18.00-20.00

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:
We also plan to start with new music, Papiamentu & cooking classes.
Tambe nos lo kuminsá ku lès nobo di muzik, Papiamentu & kushinamentu.

For more information / Pa mas informashon
Birthday blessings
Someone forwarded this message and I am sharing it with you.
A woman of prayer makes a desert bloom!
A woman of prayer sees storms as opportunities!
A woman of prayer does not give up, she insists!
A woman of prayer does not speak, but acts!
A woman of prayer turns a curse into a blessing!
A woman of prayer acts with wisdom!
A woman of prayer does not exalt herself, she humbles herself to be

Tel: 526 1566 / 666 2026 / 519 0641
Address: Oranjestraat 111
In the yard of the Ebenezer Church
Den kurá di Ebenezer Church

In light of the ongoing COVID-19 pandemic all
activities conducted under the auspices of the Miss.
Lee Foundation have temporarily been put on hold. .
Online services:
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
ds. Jacob H. Kikkert
Kaya Cacique Manaure S-36
Cel: 687 0262
E-mail: ds.kikkert@icloud.com
Bankrekening MCB 130592205

Ouderlingen
Zr. M. Bakhuis (voorzitter) 461 5013
Br. B. Kristensen (ouderling) 678 9296

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Br. H. Rudolph 6948640
Br. A. Strampel 5229550
Diakenen
Zr. H. Walters

Zr. R.D. Rahman
Zr. Hilly PijnakerOostingh (Scriba)

679 6598

565 2334
Kosteres
Zr. A.H. Palm

462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk
ds. Jacob Kikkert
Toen ik nog een stuk jonger was had ik niet zoveel op met de muziek
van Leonard Cohen: een Canadese dichter en troubadour die al fluisterend diepe wijsheden leek te verkondigen, maar die grotendeels langs
me heen gingen. De kenmerkende 'crack' in zijn stem, daar kon ik maar
weinig mee. Jaren later kwam ik opnieuw met zijn teksten in aanraking.
Tijdens nascholing voor predikanten werden er wel vaker beeldende
teksten gebruikt om te verduidelijken waar het in de bijbelse theologie
om gaat. In het nummer ‘Anthem’ zingt Cohen dat je je mag verheugen
op al wat er (nog) is, dat wat je zelf te bieden hebt heus niet altijd perfect hoeft te zijn, en dat er ondanks alle schijnbare imperfectie die je
ervaart er iedere keer weer nieuwe manieren blijken te bestaan waarlangs het licht in je leven kan binnenschijnen.
Inmiddels is Cohen’s boodschap voor mij een soort gegeven geworden.
Het is bevrijdend wanneer het allemaal weer eens anders loopt dan ik
me had voorgesteld — iets wat we allemaal doorlopend meemaken,
toch? Als je verwachtingen over hoe het leven er eigenlijk uit zou moeten zien je steeds maar weer dwarszitten, kan dat immers knap frustrerend zijn.
Wanneer het tegenzit in het leven, laat geluk zich niet zomaar afdwingen. Door met milde aandacht de scheurtjes in het bestaan te ontdekken (de crackuit het lied), kan er ineens licht door naar binnen schijnen
en zie je weer mogelijkheden om je leven zin en richting te geven. Leonard Cohen had dit al eens eerder aan mij proberen uit te leggen.
Maar pas later kon ik er iets mee. ‘You Want It Darker’ is de titel van
het laatste album dat hij uitbracht, in 2016, niet lang daarna overleed
Cohen. Volgens sommigen laat het album zich lezen als een testament.
Of Cohen het zo bedoeld heeft? Zo is een belangrijke zin uit titelsong:
"I'm ready, my Lord". En op de achtergrond is dan de kantor Gideon
Zelermeyer te horen, met het koor van de Congregation Shaar Hashomayim, een synagoge uit Westmount, de geboortestad van Cohen.
Hoe het ook zij, inmiddels bevinden we ons 'liturgisch' in de Veertigdagen-, Vasten- of Lijdenstijd. En dit lied ’You Want It Darker’ benoemt
voor mij de typerende spanning die hoort bij deze voorbereidingstijd
naar Pasen: zon en duisternis, licht en donker, dag en nacht, het voltrekt zich in ons leven. Meer dan anders worden we het ons bewust
wanneer we Jezus in deze Veertigdagentijd volgen op zijn weg naar Jeruzalem. In de bijbellezingen voor de zondagen in die periode worstelen licht en donker – of is het spelen – voortdurend met elkaar. Maar
in verschillende toonaarden wordt ons toegezegd dat in het lijden de
liefde groeit. In het duister schuilt het licht. Dit lijkt eenvoudig, maar is
het niet. Het is een geheim, een mysterie dat zich niet laat ontrafelen,
waaraan je kunt twijfelen, zeker als je hoort wat voor onheil mensen
overkomt; als je verstomd de beelden ziet over zoveel mensen die
wreed en onmenselijk worden verjaagd en gedood, zoveel kinderen die
geen toekomst hebben. Toch gaan we verder op onze weg naar Pasen,
een weg die altijd loopt langs Palmzondag, Witte Donderdag en Goede

Vrijdag, dwars door het diepste duister van de dood aan een kruis. “De
graankorrel moet in de aarde vallen en sterven om vrucht voor te
brengen” horen we in het evangelie. Maar ook “De Mensenzoon moet
omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de
woestijn.” Dat laat het evangelie naar Johannes Jezus zeggen tegen Nikodemus. Het kruis, dat afschuwelijke martelwerktuig, is vanuit het
perspectief van Pasen een symbool van leven geworden. Het teken van
het kruis verwijst vanuit en ondanks alles wat doods en donker is, naar
licht en leven en verlossing. Ik zie dat vaak ook om mij heen; dat velen
ontzettend veel kracht en moed kunnen opbrengen om zich door tegenslagen heen te slaan, om in het donker toch licht te zoeken en te
vinden. Iedere keer weer kleine ‘paasverhalen'.
Kerkdiensten
Tijdens de persconferentie van 17 februari jl. heeft de minister president bekend gemaakt dat veel beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen. : o.a. normale
sluitingstijden en versoepeling van regels voor het samenkomen van
grotere groepen mensen. Ook al vallen een hoop regels weg, de basisadviezen blijven voorlopig belangrijk, zoals voldoende afstand houden,
het mondkapje bij het binnenkomen van de kerkzaal, blijft wel degelijk
verstandig, en gelukkig is samenzang op ingetogen wijze weer mogelijk.
Zo zorgen we voor onszelf en voor elkaar.
Vespers in de Veertigdagentijd
Ook dit jaar willen we weer samen opgaan naar Pasen, door elke week
samen een vesper te vieren. Van oudsher is dit in de kerk een periode
van bezinning.
De vespers vieren doen we elke week (vanaf woensdag 9 maart) 5 weken lang (t/m woensdag 13 april) om 16.30 uur in de Fortkerk. De vespers duren een half uur en hebben een wezenlijk ander karakter dan de
eredienst op zondag: eenvoud, stilte en bezinning staan centraal. Er is
geen preek, maar een langere stilte en gebed. En er is mooie muziek.
Vervolg op pagina 9

Vriendelijk, doch dringend verzoek
Om de ledenlijst van onze gemeente actueel te houden vragen we aan
alle leden van de gemeente om
WIJZIGINGEN IN ADRES, TELEFOONNUMMER
en/of E-MAIL
door te geven aan het kerkelijk bureau. Dit zou ons enorm helpen.
Tel: 4611139. (op werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur)
Email: info@vpg-curacao.com
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school ging ze als jonge vrouw naar Nederland om te studeren. Ze
trouwde er, maar het huwelijk hield geen stand. Met haar zoon verbleef ze een tijd in Italië, alvorens ze weer terugkeerde naar Curaçao.
De laatste jaren van haar leven woonde Ina in het huis aan de
Bellisimaweg. Om zo tegen half vijf haar plekje op de porch in te nemen. Eventueel bezoek dat kwam aanwaaien verwelkomend, verlegen
om een praatje, even horen hoe het gaat; 'een babbeltje', kon ze zeggen.

Ina Winkel
Op 1 februari overleed Ina Winkel. Zij was lange tijd de drijvende
kracht achter Casa Cuna Villa Maria en Casa Manita, het meisjesinternaat. Villa Maria was haar moeder ooit begonnen. Ina volgde in haar
moeders voetsporen. Gedreven door haar attente en warme persoonlijkheid, en met oog voor de kinderen, zette hij zich in voor jeugdzorg.
Als ze erover sprak werd steevast het bezoek van— toen nog koningin
— Beatrix aan Casa Cuna Villa Maria genoemd, in 2006.
Het was een vertrouwd beeld. Zo tegen half vijf in de namiddag kon je
vanaf de weg Ina op haar porch zien zitten. Klaar om te ontvangen wie
ook maar langskwam. De laatste maanden was dat niet meer mogelijk.
Haar lichaam was broos en fragiel geworden dat ze bij veel geholpen
moest worden. Totdat een ziekenhuisopname volgde en ze onverhoeds
snel kwam te overlijden.
De afscheidsdienst was in de Emmakerk. Gedurende vele jaren was Ina
er een vertrouwde verschijning, dan kwam ze zondags de dienst bijwonen met haar moeder aan de arm. Later bezocht ze trouw de diensten
in de Fortkerk waar zij zich ook innig mee verbonden voelde. Wanneer
je bij haar op bezoek kwam, wilde ze steevast het wel en wee weten
van de mensen in 'Fort'.
Geboren op Curaçao, als jongste in een gezin van twee broers en een
zus maakte ze het overlijden van haar vader al mee op jonge leeftijd.
Juist op die leeftijd, als 10 jarig meisje, dat je bezig bent met leven, en
niet met het onbegrijpelijke van de dood. Na de lagere- en middelbare
Vervolg van pagina 8
Middagpauzediensten
Ik blijf uw aandacht vragen voor de middagpauze-gebedsdiensten op de
eerste en derde woensdag van de maand om 12.30 uur. Het zijn goede
en zinvolle ontmoetingen waarbij we graag iedereen welkom heten en
daarvoor de steun van gemeenteleden ook nodig hebben. Het is maar
kort moment, maar het samen bidden, muziek en overdenking woordt
door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Deze momenten zijn georganiseerd door de Raad van Kerken in Curaçao in overleg met de Fortkerk.
Bijeenkomsten
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 maandelijkse bijeenkomst voor de jongeren ‘Bijbel, Pizza's en Cola'
mag op belangstelling van zo’n twaalftal jonge mensen rekenen. De laatste bijeenkomst van Bijbel, Pizza’s en Cola had als thema het ‘Onze
Vader’ . We dachten samen na over het Onze Vader en hoe dit gebed
alle aspecten uit ons dagelijks leven kan verbinden met God. Voor de
één schiet het gebed er vaak bij in, anderen bidden alleen in het gezin
of op kring, en weer anderen hebben een dagelijkse routine aan het
begin en/of het einde van de dag. Onze gebeden laten meestal zien wat
we het meest belangrijk vinden. In het Onze Vader laat Jezus ons zien
wat Hij de prioriteiten vindt voor ons leven. We mogen dat gebed gebruiken als aanknopingspunt om na te denken over de concrete invulling van die prioriteiten in ons eigen leven.

Maar aan de avond van haar leven gekomen, voelde ze ook de eenzaamheid. Naar de kerk gaan ging niet meer. Vriendinnen, vrienden
van vroeger, kennissen, haar familie — de kring werd steeds kleiner:
verloren aan het leven of de dood. Zo ook haar broers en zussen.
We lazen in het afscheid in de Emmakerk de woorden uit psalm 146.
'Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op
de Heer, zijn God…’ Het vervolg van de psalm wordt herkenbaar
wanneer we ze lezen in het licht van haar grote sociale bewogenheid
bij de opvang van kinderen en jonge meisjes. Casa Cuna Villa Maria en
Casa Manita zullen voor altijd op de een of andere manier verbonden
blijven met haar naam. Zo zal haar leven vrucht blijven dragen, nu het
aan de aarde is toevertrouwd en mag ontwaken in Gods liefde. Dàn zal
zij ook de Mensenzoon horen die zegt: “Kom gezegende van mijn Vader, neem bezit van het rijk dat voor u bereid is. Want Ik had honger
en jij hebt Mij eten gegeven, Ik had dorst, Ik was ziek, Ik was in nood ...
en jij hebt Mij geholpen.” Misschien zal Ina bij deze woorden verwonderd opkijken, net zoals de mensen uit het evangelieverhaal, en vragen:
“Waar heb ik U te eten gegeven? Wanneer te drinken…?” Zij deed de
dingen niet om haar hemel veilig te stellen, maar omwille van de mensen die in nood waren. En juist daarom is het aan Hem, Jezus zelf, gedaan. In de kleine kring van naaste familie hebben wij Ina naar haar laatste rustplaats gebracht aan de Roodeweg, in het besef dat bij God voltooid kan worden wat ooit in een mensenleven is begonnen. Moge de
alle goede herinnering aan haar ons troosten en haar zoon Wouter
kracht geven om zonder haar vanzelfsprekende aanwezigheid verder te
gaan.
ds. Jacob Kikkert
Vacatures in de kerkenraad
Nog steeds is de kerkenraad actief op zoek naar mensen die in de vacatures willen gaan voorzien. De kerkenraad ontvangt graag ideeën of
adviezen en we vinden het fijn als wordt meegedacht en meegebeden in
de gemeente.
Lief en leed
Verschillende mensen uit de kring
van de gemeente maakten de afgelopen weken verlies mee door het
overlijden van dierbaren en geliefden. Zo’n verlies is één van de ingrijpendste en verdrietigste gebeurtenissen in een mensenleven.
Bijbel, Pizza’s en Cola bijeenkomst Van het ene op het andere moment is de naaste definitief weg.
Dat afscheid verandert het leven voor altijd. Ook wanneer het niet onverwacht kwam. We wensen hen, die in deze periode het scherpe verdriet van rouw en gemis ervaren, toe dat zij troost en kracht ervaren
van de liefdevolle God die ons in Jezus tegemoet komt. De zieken uit
de kring van de gemeente we wensen we beterschap, geduld en sterkte
toe. Laten wij elkaar tegelijkertijd niet vergeten in onze dagelijkse gebeden. Vanzelfsprekend blijf ik graag horen waar mijn aanwezigheid welkom of gewenst is, eventueel via de telefoon of via één van de kerkenraadsleden.
Graag ontvang ik een berichtje bij ziekte of ziekenhuisopname, of indien u wenst dat ik een keer op bezoek kom.
Online diensten:
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening MCB 25260903

Ouderlingen:
Br. O. Mulder (Vz.)
Zr. E. Hocks-Velgersma

Diakenen:
Zr. S. Wiel

Tel. 738 4304

Predikant
Ds. Jan Douwe van ‘t Zand
Grote Berg V-13
Banda Abou
E-mail: jdvzand@gmail.com

529 4304
738 4304

Zr. D. Schrader
(kerkvoogd)
Zr. R. Plaisier

516 4919
690 8543
528 9530
522 0030

Website Emmakerk
Www.emmakerk.webs.com

Zr. L. Felicia
Zr. Suyen Marion

693 2612
514 7833
767 5748
560 0624

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

525 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk
Ds. Jan Douwe van ‘t Zand
Het was druk op het feest. Er was veel te eten en te drinken. Harde
muziek. Mensen praatten met elkaar en moesten soms schreeuwen om
begrepen te kunnen worden.
Ergens zat een jongetje in een hoekje. Het was hem een beetje te veel,
te hard, te verwarrend. Te veel prikkels. Toen kwam zijn oma bij hem
zitten. Ze sprak zachtjes met hem en nam hem een poosje mee naar
buiten. Toen ze na ongeveer vijf minuten weer terugkwamen, was het
jongetje rustig, blij en gereed om te gaan spelen. Zijn oma was een menselijke haven voor hem midden in de storm om hem heen.
Een goed voorbeeld van zo een menselijke haven vinden we in Handelingen 4:36 Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de
apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van
de vertroosting’ betekent.
Vertroosting betekent bemoediging of inspiratie. Dat was blijkbaar zijn
belangrijkste kwaliteit. Een paar minuten met Barnabas, en je voelde je
weer sterk en moedig. Je kon de wereld weer aan.
Later zien we Barnabas in actie. In Handelingen 9 lezen we hoe Barnabas Paulus onder zijn hoede neemt terwijl niemand de pas bekeerde
Paulus vertrouwde. Toen mensen uit andere volkeren in Antiochië tot
geloof kwamen, was Barnabas er om ze te bemoedigen.
Hoe heerlijk is het om een Barnabas te hebben in je leven! Hij luistert
wanneer niemand anders luistert. Hij geeft je zijn onverdeelde aandacht.
Hij blijft bidden wanneer jij dat zelf niet meer kunt. Heb je zo iemand in
je leven? Dank God voor hem of haar.

om zouden we onszelf beperken? 2 jaar lang zijn we gebukt gegaan onder allerlei beperkingen door de corona pandemie. Nu het eruitziet dat
er versoepelingen en zelfs vrijheid komt, is het dan geen tijd om juist
los te gaan?
Nee, juist nu is het een goede tijd jezelf te beperken. Waarom? Om
ervoor te zorgen dat je niet weer verslaafd raakt aan dingen als je werk,
eten, uitgaan, enzovoorts. Om ervoor te zorgen dat je de lessen leert
die we uit de pandemie moesten leren. Lessen als dat we echt niets als
vanzelfsprekend moeten aannemen. Of dat we echt niets in handen
hebben. Of dat we niet meer in consumentisme moeten vervallen. Dat
de kleine dingen eigenlijk de grote dingen zijn. Dat we tijd moeten blijven maken voor de mensen in ons leven. Tijd moeten maken om een
Barnabas te zijn voor iemand anders.
Daarom is de vastentijd ieder jaar, met al zijn zelfopgelegde beperkingen, zo een belangrijke tijd voor een gelovige. Even stilstaan, even bezinnen. Even al je emoties en de gebeurtenissen van de laatste 2 jaar op
je laten inwerken. Even een sabbatstijd. Mag dat zo zijn voor ons in deze tijd.
Toen ik terugdacht aan wat er allemaal gebeurd is in de Emmakerk van
de vorige VPG Nieuws af, dacht ik, niet zo veel. Maar is dat niet ook
een zegen? Dreiging van oorlogen in Europa. Overal berichten van onrecht, mensenhandel en misdaad. En middenin de wereldwijde onrust is
er niet veel nieuws! Is het dan niet een zegen om te zeggen dat er niet
veel gaande is in je leven? Natuurlijk zijn er genoeg mensen die ziek zijn
en ziek waren. Genoeg mensen met verdriet. Genoeg nieuwe problemen en zorgen. Maar in het algemeen gesproken is het rustig op ons
eiland. En rustig in de Emmakerk. Danki Dios!

Zelfs wanneer we niet zo snel de naam van een mens kunnen noemen
die voor ons een Barnabas is, heb je zo iemand in je leven als je gelooft.
Hij wordt genoemd de Trooster, de bemoediger. Hij is er voor je. Hij
luistert. Hij geeft je zijn onverdeelde aandacht. Hij laat je weten dat Hij
van je houdt. Zijn naam? God, de Heilige Geest. Hij wil in Christus jouw
Trooster zijn. Want Jezus Christus is de menselijke Haven.

Er is een Chinese vloek: Mag je roerige tijden beleven. Zij beseffen, rust
is een zegen. En dat mogen we ieder jaar weer, midden in alle onrust,
ervaren in deze 40 dagen tijd. Rust vinden bij God. Troost vinden bij de
Trooster. Geborgenheid vinden bij de Goede Herder. Mogen we dat
iedere dag weer opnieuw ervaren in deze tijd.

Wil jij dan een Barnabas zijn voor de mensen om je heen? Wil jij aan
iemand bemoediging, liefde, aandacht en erkenning geven?

De diensten gaan iedere zondag door. We mogen weer met zijn allen
de diensten bezoeken. Koffie drinken na de dienst. We mogen straks

De 40 dagen voor Pasen, ook wel vastentijd genoemd, beginnen op
woensdag 2 maart. Dan krijgen de Rooms Katholieke Christenen een
askruisje op hun voorhoofd als teken van bezinning en belijdenis van
schuld. Als Protestanten is het ook een uitstekende gewoonte de 40
dagentijd te gebruiken om te bezinnen en je voor te bereiden op Pasen.
Je kunt die tijd ook gebruiken om te vasten.
Christenen vullen het vasten op allerlei manieren in: niet snoepen, geen
alcohol drinken, of 40 dagen geen sociale media gebruiken. Maar waar-

Volg: https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente
Online dienst Emmakerk via:
https://www.facebook.com/emmakerkcuracao/
Stuur een e-mail naar:
emmakerkweekbrief@gmail.com en ontvang wekelijks onze weekbrief.
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weer uitbundig zingen, ku Dios ke. In zoveel landen op de wereld is het
voor Christenen moeilijk, onmogelijk of gevaarlijk om samen te komen.
En wij kunnen dat gewoon. Corona heeft ons geleerd, dit is niet vanzelfsprekend.
Met deze woorden wensen we elkaar een mooie en gezegende maartmaand toe, en een goede vastentijd.

Voedselpakketten
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Het is namelijk volgens de kerkorde de bedoeling, dat alle drie de wijken in alle verschillende commissies en/of besturen binnen de VPG
vertegenwoordigd zijn. Het mag duidelijk zijn dat er dan achter de
schermen inderdaad een heleboel speelt en dat een relatief kleine
groep veel werk te verstouwen heeft. Daardoor kost het ook wel enige tijd voordat de nieuwe wijkkerkenraadsleden echt van de hoed en
de rand weten en ze echt ingewerkt zijn in al die verschillende commissies en besturen. Binnen de wijkkerkenraad moeten vanwege het
aftreden van Denise Schrader als penningmeester en mijzelf als voorzitter, een aantal functies binnen de wijkkerkenraad opnieuw verdeeld
en ingevuld worden, zoals o.a. die van penningmeester, ouderlingkerkvoogd en voorzitter.
Actueel komt echter de functie van scriba (secretaris) binnen de centrale kerkenraad VPG ook vacant en het heeft, in verband met de gelijke verdeling tussen de wijken, de voorkeur dat deze door een lid van
de Emmakerk ingevuld gaat worden. De scriba en preses van de centrale kerkenraad hebben geen zitting in de wijkkerkenraad maar worden door de algemene ledenvergadering gekozen en benoemd. We zijn
dan ook op zoek naar iemand, vanuit Emma, die deze taak op zich zou
willen nemen, dit eventueel in combinatie met een notulist(e) voor
tijdens de CK vergaderingen en het liefst natuurlijk iemand met enige
bestuurlijke VPG ervaring.

Diakonieklus!
Op de derde dinsdag vd maand!- komen de diakenen en vrijwilligers
om 8 u ‘smorgens naar de Oleander om de voedselpakketten in te pakken.

Vanuit de Emma wijkkerkenraad
Olaf Mulder
Voorzitter Emma wijkkerkenraad
Begin februari hadden we een wijkkerkenraadsvergadering waarbij voor
het eerst ook de nieuwe wijkkerkenraadsleden aanwezig waren. In zo’n
eerste vergadering wordt er vooral veel toelichting gegeven op de punten die we normaal gesproken in een dergelijke vergadering behandelen
en bespreken. Misschien even voor het idee, dat zijn dan o.a.; de missie
en visie voor de Emmakerk, de actuele punten die besproken zijn op de
laatste Centrale kerkenraad van de VPG, de nieuwe Statuten van de
VPG, de actuele zaken in de Emma gemeente, de financiën van de Emmakerk en/of VPG en de diensten op zondag. Al met al zijn er veel verschillende punten die op zo’n avond aan de orde komen en zoals de
nieuwe leden ook al aangaven “ik wist niet dat er zoveel speelde achter
de schermen”. Gelijk wordt daarmee ook de vinger op de zere plek gelegd, naast de wijkkerkenraad zijn er binnen de VPG nog verschillende
andere commissies en/of besturen, zoals o.a. de diaconie, de kerkvoogdij, de Centrale kerkenraad en het ministerie. De leden echter van deze
commissies en/of besturen komen weer vanuit de drie wijkkerkenraden,
zodat de meeste mensen in de wijkkerkenraad een soort
“dubbelfunctie” hebben, zoals diaken in de Emmakerk met zitting in de
wijkkerkenraad, maar ook lid van de diaconie van de VPG met weer
haar eigen vergadering.

Begin maart zal ook de centrale kerkenraad van de VPG voor het eerst
officieel in haar nieuwe samenstelling vergaderen en zal o.a. het VPG
jaarplan 2022 samengesteld gaan worden. Waarbij dan o.a. de verkiezing van een nieuwe preses en scriba van de VPG tijdens een algemene
ledenvergadering op de agenda voor dit jaar zullen komen. Maar ook;
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 ledenvergadering kwamen er vragen op dit vlak. Dit betekent
dan ook dat het nieuwe bestuur de verantwoordelijkheid moet nemen
om hier op korte termijn 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!
In verband met mijn aanstaande aftreden als voorzitter van de Emmawijkkerkenraad was dit, in ieder geval voor nu, mijn laatste bijdrage in
deze rubriek. De nieuwe voorzitter zal deze taak van mij overnemen
en u van alle actuele informatie vanuit de Emma wijkkerkenraad blijven
voorzien.

Introductie Pastor Miep Hillary
Een klein, vrolijk meisje van 5 jaar
wordt op een zondag door een buurmeisje meegenomen naar de zondagsschool van het Leger des Heils.
Thuis heerst verdeeldheid wat het
geloof betreft, haar vader Katholiek,
haar moeder Hervormd.
De verdeeldheid is er ook buiten het
gezin, haar ene oma leert haar Wees
Gegroet’jes bidden, de andere oma is
boos als ze een lange broek draagt.
Wat een blijdschap dat ene uurtje op
zondag…de verhalen, de liedjes die
gezongen worden, de tamboerijn die
ze af en toe vast mag houden…later
de gitaar en weer later de trompet.
Vervolg op pagina 12
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Ze vindt er blijvend haar geestelijk thuis, wordt heilssoldaat als ze 16
jaar is en doorloopt alles wat je maar kan doorlopen en ze gaat zelfs
naar de Kweekschool van het Leger in Amstelveen om officier te worden.

verzocht om dit alsnog te betalen of een betalingsregeling te treffen bij
de administratie van het kerkelijk buro. De bankrekening van de VPG
bij de Maduro & Curiel’s bank is 90091204. Wij danken u voor de medewerking.

- Mag ik me aan u voorstellen?
Die opleiding is de aanzet geweest tot een leven in dienst van onze
Heer, op welke wijze dan ook.
Ik heb in een Kinderhuis gewerkt, leiding gegeven aan evangelisatieposten, ben jaren godsdienstlerares geweest en uiteindelijk streek ik neer
in Katwijk waar ik verpleeghuispastor werd.
Als Envoy van het Leger des Heils ga ik nog geregeld voor in diensten,
maar ook vanuit de PKN kerk word ik vaak gevraagd om een dienst te
leiden en of dat nou op een Camping in Katwijk is, bij een openluchtdienst in Rijnsburg, of in een Veilinghal met Pasen of Kerstmis….. ik
ervaar het als een zegen dat ik op mijn leeftijd (ik ben van 1946) nog
steeds van mijn Heer mag getuigen en mag spreken van Zijn liefde.
Ik ben ook nog steeds werkzaam als trouwambtenaar, werk wat ik
met veel plezier doe. Tijdens de pandemie wordt er geregeld uitgeweken naar kerkgebouwen; in mijn lange carrière is dat toch ook weer
heel speciaal. Kerk en staat zijn gescheiden in ons land, maar de vele
huwelijken die ik de afgelopen twee jaar heb voltrokken in Godshuizen
zijn en blijven ‘bijzonder’.
En hoe heel anders… ook ga ik veelvuldig voor bij uitvaartdiensten.
Veel mensen hebben geen of nauwelijks binding meer met een kerk,
maar willen toch een christelijke uitvaart. Men weet dan de weg naar
mij te vinden. Ik zie het als een opdracht om nabestaanden met ‘hoop
in het hart’ weer naar huis te laten gaan.

Begraafplaats Roodeweg 3

Algemene schoonmaak Roodeweg

Ik heb een druk, maar mooi leven.
Mijn vaders levensmotto was: Je kunt beter verslijten dan verroesten.
Ik heb zijn motto overgenomen en heb het nog steeds heel erg naar
mijn zin bij alles wat ik onderneem.
Binnenkort kom ik naar Curaçao en ik zie het als een voorrecht ook
tijdens twee diensten in de Fortkerk te mogen voorgaan. (20 maart en
3 april 2022)
Ik hoop daar velen van u te ontmoeten.
Wat ik heel bijzonder zou vinden is als er ook mensen in de kerk zullen zijn die binding hebben (of hadden) met het Leger des Heils. Ooit
was er een Zeemanshuis bij u op het eiland en ik weet absoluut niet
waarom het Leger niet meer actief is op Curaçao. Ik hoop dat iedereen die betrokken was bij het Leger elders een goed geestelijk thuis
heeft gevonden, maar wellicht zijn mijn predikbeurten aanleiding voor
mensen om nu naar de kerk te komen en (voor God zijn alle dingen
mogelijk) in de Fortkerk een geestelijk thuis te vinden.
Ik zie uit naar wat komen gaat!
Hartelijke groet en God bless you,

Wekzaamheden muur Oranjestraat

Miep van der Woude

Van de Kerkvoogdij
Dankzij Stichting Roefstra de Gorter werd de muur van begraafplaats
Oranjestraat gerepareerd en helemaal geschilderd aan de buitenkant
en ook de achterzijde van de binnenkant. Onze dank aan de stichting
Roefstra de Gorter hiervoor.
Na de publicatie in de kranten dat de Protestantse begraafplaatsen per
1 december 2021 worden opgeruimd, zijn wij eindelijk in februari
2022 hiermee begonnen. De bedoeling is dat de begraafplaatsen helemaal schoon worden gemaakt en een facelift krijgen.
Leden of niet leden die alsnog uitstaande rekeningen hebben, worden

Muur begraafplaats Oranjestraat hersteld
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Annex to the article “A Brief
Overview of the History of the
Protestant Church in Curaçao”.
Due to insufficient space in the February 2022 edition of the UPC
News the corresponding pictures could not be published as an annex
to the article “A Brief Overview of the History of the Protestant
Church in Curaçao”. Below is e selection of some pictures which were
taken during the General Membership Meeting that toke place on November 20th last year in the Tamarijn. Attached are also some pictures
taken in the office of the notary Mrs. Cornelia Petronella-Baaten during
the signing of the Deed of Incorporation of the UPC as an Association
on December 13th 2021.

Pictures of General
Membership Meeting

Sitting behind the head table sis. Ail-ling de Riggs, Scriba, sis. Maritza
Bakhuis-Beaujon, Preses, bro. August Winter member UPC and legal
adviser and sis. Rianne Plaisir, board member CB of the UPC and note
taker.

Bro. Desta Nisbeth sharing his
remarks. Sis. Yvonne IsidoraGumbs, Local pastor of the UPC
sitting at the back listening attentively.
Vervolg op pagina 14
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Pictures of the signing of the
Deed of Incorporation of the UPC
as an Association.

Overview of members of the UPC who attended the General Membership Meeting, Sitting in the front Rev. Kenneth Kross, Pastor of the
UPC, bro. Edmund Hook, bro. Arend Strampel and bro. Joop Snel.
Standing is Sis. Vivienne Domhoff making a statement.

Bro. Olaf Mulder, Chairman Emmakerk

Sitting next to sis. Maritza Bakhuis-Beaujon is bro. August Winter delivering an explanation of the articles of incorporation of the association to UPC members attending the meeting.

Chairman Ebenezer Church, Bro.
Ralph James
Bro. Adonis Brooks operating the beamer and sound system.

Continue on page 15
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Sis. Maritza Bakhuis-Beaujon, Preses UPC

Mrs. Cornelia Petronella-Baaten & Mr. Mike Alexander
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Voor Elkaar
Advertentierubriek
Advertentierubriek

Een mooie plaats voor uw advertentie
IkIk
heb...
heb...
Kom naar...
IkIk
kan...
kan...

vpgnews@gmail.com
Appartementenverhuur voor uw familie.
Wij verhuren bij onze woning appartementen voor vakantieverhuur en bieden
deze graag aan voor uw familie.
Wij wonen op Cas Grandi en hebben
prachtig uitzicht over de Caracasbaai.
Gasten genieten hier van de rust! Spreek
ons gerust aan in de (Fort)kerk of bel/
email ons voor de mogelijkheden.
www.villa-topzicht-curacao.com
info@villa-topzicht-curacao.com
Telnr: (+5999) 7476627
Mob : (+5999) 5229548
Arend en Barbara Strampel

Wie
Wie
kan
kan
mij
helpen?
mij
helpen?

IkIk
zoek
zoek
......

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

Geef om uw kerk!
De actie Kerkbalans: maak
uw vaste vrijwillige bijdrage
over op MCB 900 912 04
o.v.v. het jaar.

De kerkvoogdij

Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed
enz. over? De diaconie kent
mensen die dit goed kunnen
gebruiken. Telnr 510 4753
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com
Tel: 510-4753

Pianist / organist
Gevraagd
Bent u pianist…., organist?
Wilt u misschien het koor
Forti Kantando begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn
op woensdagavond.van
19.45 - 22.00 uur in de
Fortkerk.
Bel voor meer informatie
naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van
een hoge kwaliteit keramiek. Mooi
doop– , trouw– of belijdenisgeschenk.
Ook zeer geschikt als relatiegeschenk
voor uw bedrijf. Bij afname van grotere
aantallen met uw eigen tekst op de
achterzijde. Houdt u dan rekening met
een levertijd van twee maanden.

