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Een nieuwe start, een nieuwe redactie 
 was… zou het de Heilige Geest 

zijn die ons zo direct aanstuurde? 

De ervaring was in ieder geval 

vreugdevol, eerlijk-vanuit-het-

hart en vol hoop om samen te 

gaan werken. Trijnie klom al 

gauw het internet op en een ieder 

van ons ontving een e-mail met 

de uiteenzetting van allerlei 

ideeën met een voorstel om gauw 

samen te komen. Maandag 18 

augustus hebben we onze eerste 

vergadering gehad in de 

Flamboyant. Alle drie onze 

dominees waren er; Afke, 

Leander, als redactieleden en 

Hans, die weliswaar niet in de 

redactie zit, maar wel af en toe 

een steentje komt bijdragen, het 

‘clubje van de Pinkstermorgen’ , 

natuurlijk Farida en geweldig,… 

nog een nieuw enthousiast lid: 

Hanco!  

 

Tja, en daar zaten we dan. Wat 

nu? Al gauw besefte ik dat ‘ik’ 

een probleem had want ik heb 

geen verstand van een krant 

samenstellen, ben geen held op 

PC gebied en tja waarom is er 

eigenlijk zo’n krantje? Degenen 

die mij kennen weten dat ik dat 

natuurlijk niet alleen dacht maar 

direct ook zei… 

Na een kennismakingsrondje 

bleek gelukkig al gauw dat mijn 

eerste probleem geen probleem 

was; Trijnie en Afke blijken een 

duidelijk zicht op de productie en 

de inhoud van onze VPG Nieuws 

te hebben. Mijn tweede probleem 

loste zich ook op, aldaar ter 

plekke in de vergadering; Klaas 

 

HHHHier voor u ligt de nieuwste 

uitgave van onze VPG nieuws. 

Zoals u ziet, in een nieuw jasje. 

Dit nieuwe jasje maar ook de 

inhoud, is in elkaar gezet door 

een nieuw team en ik heb de eer 

ze aan u voor te stellen. Dit doe 

ik door het volgende verhaal 

heen, want mooier is u eerst te 

vertellen hoe dit team elkaar 

gevonden heeft: 

 

Na de intrededienst van Ds. Hans 

Végh met Pinksteren, werd er 

door Jet van de Emmakerk 

gevraagd of er gegadigden waren 

voor het helpen voortzetten van 

ons VPG nieuws krantje.  

Trijnie, Krijnie, Klaas en ik zaten 

dicht bij elkaar in de buurt in de 

achterste banken van de 

Emmakerk. Nadat de betreffende 

vraag door Jet werd gesteld, 

draaide ik me om naar Trijnie om 

te bezien of ze de vraag wel 

gehoord had… Ze keek me terug 

aan met een glimlach en draaide 

om naar Klaas die weer achter 

haar zat… Er was meer aan de 

hand dan dat we op dat moment 

beseften want pas na de dienst, 

toen we elkaar enthousiast 

opzochten in de Flamboyant, 

begreep ik van Trijnie dat Krijnie 

die naast Trijnie zat, op dat 

moment in de kerk ook had 

aangegeven ‘iets’ met het VPG 

krantje te willen doen. Al zo 

pratend met elkaar, begrepen we 

d a t  d i t  o n v e r w a c h t e 

enthousiasme niet van ons zelf 

en Hanco zijn PC- helden. Wow, 

wat kan de Here God toch direct 

voorzien en wat is het heerlijk 

om elkaar op deze wijze te leren 

kennen als leden van één 

Lichaam in Christus. Want dát 

was nu wel duidelijk voor mij.  

 

Mijn derde vraag werd een 

discussie punt; waarom dit 

krantje; wat is onze identiteit als 

VPG-ers?  
Farida refereerde naar het 
redactie statuut van de VPG 
waaruit blijkt dat de VPG 
nieuws/news naast een bron voor 
informatie en inspiratie, ook het 
middel is tussen het contact met 
de leden. Oei, geen misse 
opdracht voor de gewone leden 
die we zijn! 
En het jasje? Het blad dient een 
positieve uitstraling te hebben in 
de elf keer dat het per jaar 
verschijnt. Daar mag u over 
oordelen en ons direct op 
aanspreken. 
 
De eindverantwoordelijkheid 
voor de publicatie wordt door de 
Centrale Kerkenraad gedragen. 
Z i j  b e n o e m t  n a a s t  d e 
r e d a c t i e l e d e n  o o k  e e n 
hoofdredacteur. In die eerste 
vergadering hebben we nog geen 
hoofdredacteur benoemd maar ik 
heb een ernstig vermoeden dat 
dat Trijnie wordt… 
Degene die als eindredacteur de 

eindsupervisie en de Protestantse 

identiteit bewaakt is de voorzitter 

van het Ministerie, die zitting 

heeft in de Centrale Kerkenraad. 

Afke is bereid deze taak op haar 

te nemen. 
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september 
woensdag 10 september  Matteüs 19:10-15 

donderdag 11 september  Leviticus 19:1-10 

vrijdag 12 september Leviticus 19:11-18 

zaterdag 13 september Leviticus 19:19-28 

zondag 14 september Leviticus 19:29-37 

maandag 15 september Psalm 103 

dinsdag 16 september Matteüs 19:16-22 

woensdag 17 september Matteüs 19:23-30 

donderdag 18 september Matteüs 20:1-16 

vrijdag 19 september Matteüs 20:17-28 

zaterdag 20 september Matteüs 20:29-34 

zondag 21 september Psalm 122 

maandag 22 september Ezechiël 17:1-10 

dinsdag 23 september Ezechiël 17:11-21 

woensdag 24 september Ezechiël 17:22-24 

donderdag 25 september Ezechiël 18:1-9 

vrijdag 26 september Ezechiël 18.10-20 

zaterdag 27 september Ezechiël 18:21-32 

zondag 28 september Matteüs 21:23-32 

maandag 29 september Matteüs 21:33-44 

dinsdag 30 september Matteüs 21:45-22:14 

 

October 

woensdag 1 oktober  Psalm 112 

donderdag 2 oktober  Genesis 37:1-11 

vrijdag 3 oktober  Genesis 37:12-25a 

zaterdag 4 oktober  Genesis 37:25b-36 

zondag 5 oktober  Ezechiël 37:15-28 

maandag 6 oktober  Psalm 80 

dinsdag 7 oktober  Genesis 38:1-11 

woensdag 8 oktober  Genesis 38:12-23 

donderdag 9 oktober  Genesis 38:24-30 

vrijdag 10 oktober  Psalm 119:81-88 

zaterdag 11 oktober  Genesis 39:1-10 

zondag 12 oktober  Genesis 39:11-23 

 

Ga ook naar:  www.bijbelgenootschap.nl 

Bijbelleesrooster voor September/Oktober 2008 

VPG NewsVPG NewsVPG NewsVPG News----NieuwsNieuwsNieuwsNieuws    

VPG News-Nieuws is het 
kerkblad van de drie wijken 
van de Verenigde Protestantse 
Gemeente van Curaçao. Het 
komt maandelijks uit en wordt 
aan de leden per post thuis 
bezorgd. 

Administratie: 
Adreswijzigingen of vertrek 
kunnen worden doorgegeven 
aan het Kerkelijk Bureau in 
Fort Amsterdam. 

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

Redactie: 
Ds. Afke Boezewinkel, Rev. 
Leander Warren,  

 

Farida Da Costa Gomez, 
Trijnie Meijer, Krijnie Wout, 
Rianne Plaisier, Klaas Dekker, 
Hanco de Lijster. 

Druk: Drukkerij “De Stad” NV 

Distributie: F.J. Rhuggenaath 

Kopij kunt u, liefst met 
passende illustraties en op 
diskette, inleveren bij het 
Kerkelijk Bureau, Fort 
Amsterdam, 
of inzenden per e-mail naar 
vpgnews@gmail.com. 
 
De redactie houdt het recht om 
ingekomen kopij in te korten of 
niet te plaatsen. 

Het eerstvolgende nummer 
verschijnt in oktober. Kopij kan 
worden ingeleverd tot 
woensdagmorgen 24 

september 2008. 

in het zonnetje gezet worden; we 
hebben al een stevig distributie  
team onder leiding van Freddy 
Ruggenaath. Een team waar we 
van op aan kunnen! 
Al met al zijn er dus genoeg 
taken voor het nieuwe team. Ik 
ben er van overtuigd dat dit 
allemaal gaat lukken. Maar we 
kunnen niet zonder u… Uw 
artikelen en/of reacties zien we 
graag tegemoet. Wij nodigen u 
bij deze dan ook van harte uit bij 
te dragen aan onze VPG krant.  
 

Rianne Plaisier. 

�ieuwe redactie 

Je hebt boeken en je hebt 

kleinodiën. Sommige boeken 

vallen in beide categorieën. Zoals 

één van de boekjes uit de serie: 

“Volkskunde van Curaçao, Aruba 

en Bonaire,” onder de titel 

“Sambumbu” samengesteld door 

Paul Brenneker, in 1969. Ik 

mocht deeltje een van deze 

gemeenteleden lenen. Aangezien 

de serie niet in de handel 

verkrijgbaar is en verder ook niet 

meer, hadden mijn lieve 

gemeenteleden de hele serie bij 

de boekenmarkt van de Ayuda 

Social gevonden en gekocht. De 

bofferds. 

Meestal neem ik boeken overal 

mee naar toe. Ze zijn mijn 

metgezel, ....vervolg op pagina 5 

Naast een hoofdredacteur worden 

d r i e  ge me e n t e l e d e n  a l s 

acquisiteur benoemd. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het 

verkrijgen van advertenties en de 

inning ervan.  
Dus als u wilt helpen in het 
zoeken naar adverteerders van 
deze krant (we gaan hem op de 
website zetten) dan hopen we dat 
u contact met ons opneemt.  
Twee gemeenteleden worden 
benoemd als distributeur. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het laten 
vouwen, adresseren en de 
distributie van de krant. Wat 
blijkt? En ze mogen nu best even 

V.l.n.r. Rev Leander Warren, ds. Afke Boezewinkel, Farida Da Costa-

Gomez, Rianne Plaisier, Trijnie Meijer, Klaas Dekker, Hanco de Lijster 

Krijnie Wout is uitlandig en staat daardoor niet op de foto. 

Sambumbu 

September 2008 VPG �IEUWS 

door Ds. Afke Boezewinkel 

20 september 

27 september 

4 oktober 

11 oktober 

Ds. F. Omvlee 

Ds. Hans Végh 

Ds. Afke Boezewinkel 

Br. D’Arcy Lopes 

U kunt ons ook horen op de radio! 

Radio Top FM 93.3 

Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur 
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Ebenezer Church  
Oranjestraat 11 
 
14/09     Sra. Y. Isidora 
21/09     Youth Service 
28/09     Rev. Warren 
05/10     Sra. Y. Isidora 
12/10     Br. D’Arcy Lopes 
19/10     Youth Service 
 
 
 
Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
14/09     Ds. Boezewinkel  
21/09     Ds. Boezewinkel  
28/09     Ds. Boezewinkel  
05/10     Ds. Boezewinkel (H.A.) 
12/10     Ds. Boezewinkel 
19/10     Ds. Boezewinkel 
 
 
 
 
Emmakerk 
Barentslaan 11 
 
14/09     Br. D’Arcy Lopes 
21/09     Ds. Végh 
28/09     Ds. Végh  
05/10     Ds. Végh  (H.A.) 
12/10     Ds. Végh  
19/10     Ds. Végh  

Kerkdiensten in September/October 2008 
Aanvang diensten 9.30 uur,  tenzij anders vermeld 

Kerkelijk Bureau 
Fort Amsterdam, Fortkerk 
Op werkdagen geopend van 8.00 uur  tot 14.00 uur.    
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher 
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com 
Website: www.vpg-curacao.com 
 
 
Heilige Maaltijd/Holy Communion 
Als u een zieke kent, hetzij in het ziekenhuis of thuis, of iemand die 
graag het Avondmaal aan huis zou willen ontvangen, kunt u daarover 
contact opnemen met de kerkenraadsleden of met de predikant. 
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to 
receive Communion at home, please contact one of our local board-
members or the pastor. 
 
 
Doopdata 
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. 
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten. 
 
 
Extra collectes 
Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd 
voor de uitdeling van voedselpakketten. 

Vissers van mensen 

Enkele gedachten over Lk. 5:1-11 

We staan als gemeente aan het 

begin van een nieuw seizoen. De 

activiteiten gaan weer van start, 

zoals de gespreksgroepen, de 

c a t e c h i s a t i e s ,  d e 

kindernevendienst, etc. Als 

gemeente mogen we actief zijn en 

in ons doen en laten iets laten 

zien van Gods bedoelingen met 

deze wereld. We mogen “een 

teken oprichten van Gods 

Koninkrijk”, zoals dat wel eens 

plechtig wordt gezegd. Jezus 

heeft daarvoor mensen nodig. Hij 

wil het allemaal niet alleen doen. 

Daarmee staat Hij in de Joodse 

traditie. Een rabbijn had 

leerlingen om zich heen, 

onderwees hen en trok met hen 

het land door. Zo ging Jezus ook 

te werk. Dat lezen we in Lukas 5. 

Maar het opvallende is, dat Hij 

heel gewone mensen uitkiest om 

Hem te volgen. Hij nodigt 

eenvoudige Galileese vissers uit 

om zijn  leerlingen te worden.  

Als Jezus in Galilea is, preekt Hij 

voor de menigte mensen. Ze zijn 

zo verlangend naar zijn woord, 

dat Hij door hen omstuwd wordt. 

Daarom vraagt Hij een van de 

vissers, die Hij aan het werk ziet, 

Hem een eindje van de oever af te 

roeien. Zo kan hij zijn onderwijs 

rustiger geven. Ja, Jezus betoont 

zich een goede rabbi, die het 

belang van onderwijs ziet. De 

menigte moet onderwezen 

worden in de wet van Mozes, in 

Gods bedoelingen, in de 

boodschap van Gods liefde. Zo 

mogen ook wij zijn leerlingen 

zijn en luisteren naar zijn stem. 

Die klinkt in de Bijbel, die wordt 

gehoord vanaf de kansel. We 

mogen onderricht worden en 

horen wat Gods bedoeling is met 

deze wereld. 

De visser, die Hem van de kant af 

roeit, blijkt ene Simon Petrus te 

zijn. Jezus richt het woord tot 

hem. Hij moet naar diep water 

gaan en daar zijn netten uitgooien 

om vis te vangen. Maar Petrus 

heeft zijn bedenkingen. Hij heeft 

de hele dag zitten vissen, maar 

niets gevangen. “Maar als u het 

zegt, zal ik de netten uitwerpen”, 

zegt hij. Jezus blijkt voor hem 

gezag te hebben. Hij doet wat Hij 

van hem vraagt. En wordt hij 

teleurgesteld? Nee, er komt 

zoveel vis in de netten, dat ze 

dreigen te scheuren.Nu gaat het 

door Petrus heen. De vonk komt 

over. Hij gaat op de knieën voor 

Jezus. Hij beseft, dat hij een 

zondig mens is. Hij beseft, dat hij 

het eigenlijk niet waard is te 

verkeren met deze goddelijke 

Jezus. Hij herkent in Jezus iets 

van de verheven en heilige God, 

die het niet kan aanzien, dat wij, 

mensen, zondigen. Dergelijke 

gedachten komen we in de 

profetieën van Jesaja ook vaak 

tegen. Daar wordt God heel vaak 

de “Heilige” genoemd. 

Verbijstering komt over allen, die 

zien hoeveel vis er gevangen is. 

Jakobus en Johannes, die met 

Petruis samenwerken, worden in 

dit verband genoemd. Ja, waar 

Jezus aan het werk is, past 

verbijstering en verwondering. 

Zijn woorden en en wonderen, 

zijn daden van barmhartigheid, 

dwingen bewondering af. Soms 

kunnen we ze niet bevatten. Toch 

gebeuren ze. 

Maar Jezus stelt Simon Petrus 

gerust. Hij hoeft niet bang te zijn. 

“Voortaan zul je mensen 

vangen”, zegt Hij. Ja, hij en 

anderen zullen voortaan vissers 

van mensen worden. Ze zullen 

mensen proberen te vangen voor 

Gods Koninkrijk van vrede en 

gerechtigheid. 

Zo mogen ook wij 

vissers van mensen 

worden, als individu, 

maar ook als gemeente. 

We mogen samen met 

anderen op weg gaan 

naar dat rijk. God geve 

ons allen een gezegend 

seizoen! 

 

Ds. Hans Végh. 
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 EBE�EZER CHURCH Local Board Team   

Elders:  
Sr. L. Sampson 

(Chair) 

Br. D. Martina 

 

Sr. Y. Valerius- 

           Leonard 

Sr. N. Busby 

 

527 9173 

736 9244 work 

736 3162  

563 0557 

465 4972 res 

666 8355 

747 0385 res 

512 2483 

Elders: 
Br. F. James 

Br. A. Fernandes 

 

Deacons: 
Sr. Bernita Lester 

 

Sr. Shirley Gomez 

 

767 9068 res 

524 7036 

 

 

868 8206 res 

522 1667 

461 2950 res 

668 9088 

Wijk 1  

Minister 

Rev. Leander Warren 

Bramendiweg 100 

465 7061 res.   679 1992 cel 

Local Preachers in VPG Service: 
Br. D. Lopes    465 3207 res 

Sr. Y. Isidora   767 3769 res 

                         462 4601 work 

News from Ebenezer Church 

The Summer Vacation time 

has come and gone. However 

throughout the period, there were 

various and varied activities at 

Ebenezer organized and executed 

by the different auxiliaries of the 

Church. These activities I gladly 

share with the wider VPG family 

in the following paragraphs. 

Watermelon Group: 

For the Watermelon Group 

( c h i l d r e n  4 - 1 2  y e a r s 

old),Vacation Bible School and 

some accompanying activities 

were done. Vacation Bible 

School was conducted under the 

theme: “Faithful Children” and 

ran for three days, 9th - 11th  July, 

2008. The Bible story of Daniel 

and his three friends Shadrach, 

Meshach and Abednego was used 

to illustrate and explain the theme 

that even at a youthful stage, 

people can have strong faith in 

God. Working in the three age 

groups of 4-6, 7-9 and 10-12, the 

children were led to explore the 

theme in several ways. They  

listened to the story of Daniel and 

his three friends, role played the 

initiative that was both highly 

successful and enjoyable albeit 

taxing at times for the teachers. 

For those who planned, executed, 

sponsored and supported this 

programme in whatever way, the 

Church offers its sincere thanks.  

New Generation Group: 

With guidance and support from 

their leaders, the New Generation 

Group organized bible study, 

lectures on subjects important to 

youth, visits to senior citizens 

institutions and a beach barbecue. 

The focus of the bible study was, 

stand firm for what you believe 

even if it presents unpleasant and 

potentially harmful challenges. 

The story of Queen Esther was 

used as a powerful illustration of 

this theme. The lectures focused 

on rules of etiquette, building of 

healthy relationships and issues 

relating to the health of teenagers 

such as peer pressure, use of 

addictive substances like alcohol, 

cigarettes, cocaine, marijuana and 

sexually transmitted diseases 

especially HIV/AIDS. The 

youngsters showed keen interest 

in  discussing  these matters. 

characters, drew and coloured 

scenes from the den of lions and 

the fiery furnace and made 

effigies  depicting the story.  

 Throughout the sessions of 

Vacation Bible School, various 

games both indoor and outdoor 

were also played and were 

enjoyed by the children and 

teachers alike. Every day 

refreshments were provided 

courtesy of the generous gifts 

made by the teachers, parents, 

Church members and the Church.  

The accompanying activities 

included a walk to the 

Wilhelmina Plein in Punda, a 

visit to the Tula Museum in 

Banda Bou and a tour of the 

Avila Beach Hotel in Penstraat. 

The walk to The Wilhelmina 

Plein was a bit challenging, 

especially to the smallest 

children. However once they 

arrived there, it was all 

excitement and joy as they played 

on the fun equipment provided. 

The older children even took the 

opportunity to pay a visit to the 

Fortkerk and the Central Church 

Office nearby. The activity 

concluded with a visit to Mc 

Donald’s. The tour to the Tula 

Museum began with a walk 

around the grounds where the 

various herbs were pointed out 

and their use explained. Then 

followed a walk through the 

Museum where a good history 

lesson on how the museum 

evolved as well as how life in 

Curacao developed over the 

centuries was given. Viewing the 

artifacts and craft on exhibition 

was a great thrill. The tour proved 

to be quite an interesting and 

educational experience.  

The guided tour of the Avila 

Beach Hotel proved rather 

fascinating to the children. They 

were shown the various 

operations centres such as the 

Reception,  Food and Beverage 

and Entertainment areas. They 

enjoyed riding the elevators and 

visiting the elite executive suites. 

The tour ended with refreshments 

served from the outdoor bar. The 

summer programme concluded 

with the presentation of 

certificates of participation and 

backpacks with materials for 

school. This brought to a close an 

Ebenezer Summer Events 

September 2008 VPG �IEUWS 
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. The barbecue at Caracasbaai 

Beach and the cooling swim 

which followed concluded the 

programme of this group. 

 

Women’s Group: 

 

The women’s group as usual ever 

visible in the life of the church 

planned their summer programme 

to include devotional, church 

cleaning, visitation, visit to the 

beach, culinary, games and a 

walk to Punda activities. 

However, because many women 

were on vacation the programme 

of activities had to be somewhat 

curtailed. Nevertheless they were 

able to do devotion, church 

cleaning and games which still 

proved quite rewarding.  

 

Men’s Fellowship: 

The Men’s Fellowship planned 

and embarked on a programme 

that entailed improving the 

physical appearance of the 

Church premises. In this regard, 

there was a day of cleaning and 

concreting the cracks and  non-

asphalted areas to prevent the 

growth of weeds and vines. The 

Women’s Group provided 

breakfast and lunch. Following 

this first successful effort another, 

to cast in concrete the path 

behind the Obed Anthony Hall, 

was also done. This time the 

W o me n ’ s  G r o u p  s e r v e d 

breakfast.  Another similar 

activity is planned for Saturday 

13th September, 2008 as upgrade 

to the Church premises will be an 

ongoing exercise. I trust that the 

men of Ebenezer who have not 

yet become involved or have not 

been around for some time now, 

would seek to come on board. 

Thanks to the Women’s Group 

a little Church endeavouring to be 

always busy in seeking to 

advance the mission of Christ.         

 

Rev. Leander  Warren. 

for their kind and supportive 

help. 

 

Bus Acquisition Task Force: 

Th bus acquisition task force is 

an ad hoc group of members 

charged with the task of helping 

the Church acquire a special 

needs, multi-purpose bus, 

especially for use by our most 

senior members of which we 

have quite a good many. The task 

force  has to date developed a 

multi-strategy approach for 

raising  funds to purchase the bus. 

As such solicitation letters have 

been sent to several corporate 

financial entities such as banks, 

businesses, credit societies and 

insurance companies with mixed 

responses to date. Then there are 

sheets in fifty guilders (fl.50.00)

amount selling parts of the bus. 

These have been distributed to 

Church members, friends and 

supporters and the returns so far 

are very encouraging. Also the 

task force has planned a gospel 

concert for Friday 5th December, 

2 0 0 5  a t  t h e  B e c a u s e 

Entertainment Center. This 

concert is targeting 500 patrons 

and will feature some of the top 

gospel artistes of Curacao and 

overseas virtually all of whom 

have already confirmed their 

participation. Tickets for this 

concert are set at the surprisingly 

low fee of only fl.35.00 each. For 

the success of this venture we 

kindly request your prayerful as 

well as other kinds of support 

such as helping to promote the 

concert, providing transportation 

to the venue, purchasing tickets 

and even offering to help sell 

tickets. 

Whatever you do to help advance 

the cause of Christ and his 

Church is always very precious in 

his sight. 

 

It’s been really good sharing 

these Ebenezer updates with you, 

bijvoorbeeld als ik moet wachten 

tot de kinderen uit school zijn of 

als ik niet kan slapen, of als ik 

ergens anders moet wachten of 

gewoon wil lezen. Maar 

Sambumbu mag nergens mee 

naar toe. Want sambubu is klein, 

teer en zeldzaam. En niet van 

mij. Ze logeert bij mij en daarom 

moet ik haar met alle zorg 

omringen van een gast.  

Ik heb Sambumbu gekaft en ze 

mag alleen mee in mijn 

s c h o mme l s t o e l  o p  mi j n 

studeerkamer als ik 's avonds laat 

nog even wat wil lezen. En dan 

ga ik samen met Sambumbu en 

Paul Brennekr op reis in Curaçao. 

Dan zit ik met Paul Brenneker op 

de porches van hele oude mensen 

te luisteren naar de zee en de 

verhalen. En de zee van 

herinneringen van de oude 

mensen en de verhalen uit de 

slavernij. Van de bomba's, de 

slechterikken en de mensne die 

mee vallen. Van trotse mensen en 

dronken mensen, van het feit dat 

je weg kunt vliegen uit de 

narigheid als je maar geen zout 

hebt gegeten.  

Van hitte en schoonheid en 

mooie woorden en lelijke dingen 

en moorden. 

Enge anecdotes worden erin 

verteld, gehoord uit de mond van 

hele oude besjes, die de verhalen 

als kind hoorden. Hoe een paard 

met een man erop die een 

gevluchte slaaf achtervolgde in 
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Vervolg Sambumbu 
het water wegzonk en nooit meer 

werd gezien- waarschuwing voor 

de kinderen om uit de buurt van 

dat water te blijven!!  

Sambumbu is een nacht en een 

dagwandeling over het oude en 

het nieuwe eiland Curaçao.  

Wie van u heeft de hele serie in 

huis? Koester ieder deel, want de 

boeken smaken naar zout en zee, 

het hart van Curcao klopt erin. 

Het is prachtig! 

Bezoek overigens eens de 

boekenmarkt van de Ayuda 

Social, elke zaterdagochtend op 

de LAATSTE zaterdag van elke 

maand. De opbrengst gaat naar 

het goede doel en u vindt er, 

zoals gezegd, schatten. De 

verkoop is aan de St. Rosaweg, 

ongeveer ter hoogte van landhuis 

Bloempot, bij de Ayuda Social 

dus.  

  

Noot van de redactie: 

Voor de liefhebbers zijn er nog 

enkele Sanbumbu boekjes (vaak 

tweede hands) te verkrijgen via: 

www.marktplaats.nl 

Slaghout in 

twee-voud. 

Beschreven 

in Sambum-

bu. 

 

Bron: 

www.naam.an/oldNAAM/

nederlands.html#slaghout 
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 FORTKERK Kerkenraadsleden  Kosteres 

 

Br. P. Jukema (scriba) 

Zr. M. Bakhuis (kv) 

Br. J. Boodt (kv) 

 

747 3879 

461 5013 

747 3950 

 

Zr. Aurelia Palm 

 

462 6873 
Wijk 2  
 

ds. A. Boezewinkel 
Oudewater kv 35 

Tel.: 767 9344 (thuis) 

 FORTKERK Kerkenraadsleden  Kosteres 

 

Br. P. Jukema (scriba) 

Zr. M. Bakhuis (kv) 

Br. J. Boodt (kv) 

Zr. Marijke van der Steen 

 

747 3879 

461 5013 

747 3950 

747 7087 

 

Zr. Aurelia Palm 

 

Diakenen 
Zr. Joke Bos  

Br. Friedeman 

Hasselbaink 

 

462 6873 

 

 

465 7552 

738 1725 

747 7087 

Wijk 2  
 

ds. A. Boezewinkel 
Oudewater kv 35 

Tel.: 767 9344 (thuis) 

Nieuws uit de Fortkerk 

Augustus was een zeer 

bewogen maand! Niet alleen 

landden we weer veilig op 

Curacaoose bodem na een goed 

weerzien met familie en vrienden 

in Nederland, ook groette ons het 

volle leven, met name door de 

liefde die gevierd werd op 8 

Augustus, om te beginnen. 

Andrew Kusters trouwde met 

zijn “bloemenmeisje” Marjolein 

Petersen in de Fortkerk, nadat 

'smiddags Juella Lopes en 

Alvaro Kramers elkaar het ja 

woord hadden gegeven in de 

kapel van Seru di Orashon. 

Patricia Euceda and Victor  

Pronk trouwden op 23 Augustus 

in de Fortkerk. Er klonken 

velerlei soorten muziek op de 

bruiloften: Barbara Newton en 

Johnny Kleinmoedigh, het koor: 

“Moment of Praise” en een 

prachtig Mariachi orkest en koor 

luisterden de vieringen op. 

Muziek: wat is het onmisbaar 

belangrijk in vreugde, maar ook 

in verdriet. 

 

 Goed was het dan ook, dat zuster 

Jeanette Kroes er met haar 

muziek was, en we onder haar 

begeleiding konden zingen toen 

we op 19 Augustus j.l. Ewald 

George Gilmoor uitgeleide 

deden. Op 11 Augustus overleed 

hij, bijna een jaar na zijn geliefde 

vrouw Cleontine “Pool” Gilmoor. 

Op 3 Augustus vierde hij zijn 

verjaardag nog, omringd door 

kinderen en kleinkinderen. Maar 

het leven was voldragen en 

voltooid. Een goed leven was het, 

met zijn vrouw, in zorg voor de 

kinderen, en ook: samen met 

Cleontine nog een lange tijd 

genietend van het pensioen.   

Zij waren een met elkaar 

opgebloeide en samengegroeide 

eenheid, een levensboom en een 

rots voor de kinderen. Ewald 

miste zijn vrouw toen zij was 

1.Jongerencatechisatie op 

dinsdagmiddag om 17.00 uur in 

de Flamboyant 
Eerste bijeenkomst: 16 

september 2008. Daarna iedere 

week. Leiding: Ds. Boezewinkel 

 

2. Gespreksgroep 
geloofsopvoeding:  

Om te beginnen toch een 

avondbijeenkomst van 19.30 tot 

21.00 uur. Tijdens deze 

bijeenkomst kunnen we nadere 

afspraken maken over verdere 

locatiebepaling.  

Eerste bijeenkomst op dinsdag 

16 september om 19.30 uur in 

de Fortkerk. Dit is misschien 

niet de meest ideale plaats voor 

een aantal van u, maar we moeten 

ergens beginnen. 

De eerste bijeenkomst zal 

allereerst gaan over uw 

geloofsopvoeding en wat daarin 

waardevol voor u is geweest.  

Gaande weg komen we op 

thema's die u voor een deel zelf 

mag aandragen omdat u daar in 

de opvoeding van uw kinderen 

mee te maken hebt, of omdat u 

samen met anderen wilt spreken 

over een mogelijke aanpak van 

sommige geloofsvraagstukken. 

Leiding: Ds. Boezewinkel 

 

3. Belijdeniscatechisatie met het 

oog op het doen van belijdenis 

op de eerste zondag van advent: 
Op maandag 29 september, 13 

oktober, 20 oktober, 27 oktober, 

10 november, 17 november en 24 

november in de Fortkerk. 

Aanvang: 19.30. Sluiting van de 

avond: 21.00 uur. 

Leiding: Ds. Boezewinkel; 

Voor catechisatie, gespreksgroep 

geloofsopvoeding en 

belijdeniscatechisatie kunt u zich 

opgeven via mijn e-mail adres:  

 

afkeboezewinkel@hotmail.com. 
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heegegaan naar haar hemelse 

Vader. Hun relatie deed me 

denken aan de volgende woorden 

uit een mooi gedicht van Frans 

Halsema: 

“...En als ik oud moet worden, 

dan alleen met haar 

Zij is meer dan deze woorden 

zeggen 

In mijn lichaam heeft ze plaats 

gemaakt voor twee 

Maar wie weet een wonder uit te 

leggen 

En een wonder draag ik met me 

mee...”  

 

Ewald was een praktisch 

gelovige, een bewerker van de 

aarde en een man die in zijn 

daden, met weinig woorden, 

wandelt met God. Hij had teveel 

verstand om geen vragen te 

hebben. Als Job, de vragende 

gelovige. Het willen weten. Maar 

het ook niet kunnen begrijpen. 

Daar gaat Job over. Daarom ook 

lazen we bij de afscheidsdienst 

uit het boek Job:hoofdstuk 38. 

 Wij begrijpen veel dingen niet. 

We voelen dankbaarheid. Of we 

voelen verlies. Wat we weten, net 

zoals wij weten dat de hemel 

goed is, is dat God van ons houdt. 

Op bergen en in dalen. Als we 

door de moeilijkheden gaan: Hij 

is daarbij. Als we vreugde 

meemaken: hij is de feestganger 

en de gangmaker, die ons 

zegenen wil. Altijd, altijd! 

We mogen weten dat Ewald 

Gilmoor uit mag rusten van een 

vol leven bij God.  

We wensen de familie Gilmoor 

Gods nabijheid en troost toe.   

 

Op 17 Augustus openden we het 

schooljaar van de VPCO samen 

in de Fortkerk. Het was een 

buitengewoon feestelijke 

bijeenkomst waaraan veel 

docenten en leerlingen van de 

VPCO  meewerkten. In 

dankbaarheid kunnen we dan ook 

terugzien op dit feest en vol 

goede moed kunnen we het 

komende schooljaar ingaan. Het 

thema was: Een zaaier ging uit 

om te zaaien. Mogen wij in 

geloof de jonge mensen van 

Curacao bemoedigen; een 

opmerkzaam hart hebben voor 

hun inbreng en Laten wij bomen 

van mensen planten, uit het beste 

hout gesneden! Gods zegen moge 

daarbij op een ieder rusten die 

zijn of haar hart en kennis aan de 

kinderen geeft. 

 

Op 21 september a.s. Zal Deo 

Volente Niya Wihelmina 

Bhosjwani gedoopt worden. 

Voorganger zal zijn: Ds. 

Boezewinkel, die geruild heeft 

met Ds. Fred Omvlee in verband 

met deze doopdienst. 

Het is tevens de Vredesweek, 

waaraan wij ook aandacht zullen 

besteden in de dienst. 

 

Op 5 oktober a.s. Zal het Heilig 

Avondmaal gevierd worden in de 

Fortkerk. Aan deze dienst zal het 

koor Forti Kantando haar 

medewerking verlenen. 

Forti Kantando mist haar trouwe 

zanger Papi “Nol” Helmijr, die 

wij op vrijdag 15 augustus te 

rusten legden op de Rooms 

Katholieke begraafplaats van 

Santa Rosa. Arnold Helmijr was 

een trouw lid van het koor. Zijn 

lievelings lied was “Panis 

Angelicus” van Cesar Franck. We 

zongen het als leden van het koor 

toen hij werd toevertrouwd aan 

de schoot van de aarde van St 

Rosa. 

Hij moge rusten in Gods vrede. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen 

en kleinkinderen Gods kracht en 

liefde toe. 

 

Bijeenkomsten voor september en 

oktober, wijk 2: 
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Zo Gezegd 

In het duister tasten 

DDDDit betekent: in onzekerheid 

verkeren. 

 

Het spreekwoord komt uit de 

bijbel. In Job 12:25 staat: Zij 

tasten in de duisternis, waar geen 

licht is; en Hij doet hen dwalen, 

als een dronkaard.  

Job probeert de wijsheid en de 

macht te illustreren van God, die 

alle mensen in totale verwarring 

kan brengen. 'Duisternis' betekent 

hier 'duisternis des verstands'. 

Mensen worden verblind en 

radeloos, zodat zij geen weg 

weten in te gaan om aan het 

verderf te ontkomen. 

VVVVolgens de overlevering werd 
de apostel Johannes verbannen 
naar het eiland Patmos, een van 
de Cycladen, waar hij na het zien 
van visioenen zijn Openbaring 
schreef .  Velázquez toont 
Johannes hier terwijl hij opkijkt 
naar het visioen van de vrouw die 
hij in hoofdstuk 12 beschrijft. Zij 
stond op het punt een kind te 
baren dat belaagd zou worden 
door een draak - een gelijkenis 

met Jezus of met de vervolgde 
christenen. Aan zijn rechterzijde, 
nauwelijks zichtbaar, staat een 
adelaar. Die roofvogel is 
traditioneel een attribuut van 
Johannes. Velázquez was amper 
19 toen hij dit werk schilderde. 
Hij gebruikte een Spaans model 
dat weinig oosterse gelaats-
trekken had.  

Geloof in Kunst 

Nieuwe kinderbijbel  

Naam maker: Diego Rodriguez 

da Silva y Velázquez (1599 – 

1660) 

 

Naam schilderij: Johannes op 

Patmos 

 

Materiaal: olieverf op doek (135 

× 102 cm) — ca. 1618 

 

Bevindt zich in: National Gallery, 

Londen 

�ieuwe kinderbijbel in braille 

en in gesproken vorm 
 

DDDDe Christelijke Bibliotheek 

voor Blinden en Slechtzienden in 

Ermelo geeft in samenwerking 

met Ark Mission de ‘Bijbelse 

verhalen voor kinderen’ in braille 

en ‘De Bijbel voor jou’ in 

gesproken vorm op daisy cd-rom 

uit. ‘De Bijbel voor jou’ van J.H. 

Mulder-van Haeringen, is een 

weergave van de bijbelse 

geschiedenissen in een taal die 

voor kleine kinderen vanaf ca. 4 

jaar en voor verstandelijk 

gehandicapten ook begrijpelijk is. 

‘Bijbelse verhalen voor kinderen’ 

van D.A. Cramer Schaap, is 

vooral geschikt voor kinderen 

tussen acht en twaalf jaar.  

Uit onderzoek van Ark Mission 

(voorheen VVHS/BKV) bleek er 

behoefte aan kinderbijbels voor 

kinderen met een leeshandicap. 

De organisatie heeft beide edities 

o n t w i kke l d  va n u i t  h a a r 

doelstelling om belangstelling te 

wekken voor de Bijbel. De 

uitgaven zijn te bestellen bij de 

Christelijk Blindenbibliotheek, 

tel. (0341) 565 49 99, e-mail 

info@cbb.nl . De CBB geeft 

christelijke lectuur uit in braille, 

in grootletter en in gesproken 

vorm, zoals kranten, tijdschriften, 

dagboeken, liedbundels en de 

verschillende vertalingen van de 

Bijbel .  Meer  informat ie: 

www.cbb.nl  

Bron: Kerkinformatie nr. 161 

Ook al struikel ik 
 

Hoe moet ik u bedanken, 

God, 

dat ik mag falen 

voor u en voor de mensen  

en ook erkennen mag 

mijn grenzen te hebben. 

 

Hoe moet ik u bedanken, God, 

dat ik treurig mag zijn 

en soms doodvermoeid 

door alles waarmee  

ik alléén niet uit de voeten kan.  

 

Hoe moet ik u bedanken, God, 

dat ik blij mag zijn 

met wat ik tóch presteer 

hoe weinig het ook is 

het is een stap op weg naar u. 

 

Ook al struikel ik, of val – 

steeds beweeg ik mij in uw 

richting 

altijd en overal val ik in uw 

armen. 

 

  Alfred C. Bronswijk 

         Bron: Kerkinformatie nr. 61 

     juli/augustus 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God,  

Ik wou dat mijn geloof écht zo 

groot was  

dat ik wonderen kon doen. 

Ik heb een heel verlanglijstje met  

wat ik dan zou toveren. 

Natuurlijk het mooiste speelgoed  

en dat iedereen die ik lief vind  

altijd bij mij blijft.  

Altijd! 

 

Maar ik wil niet alleen aan mijzelf 

denken God. 

Ik zou alle mensen beter willen 

maken die ziek zijn  

en dat alle kinderen overal naar 

school kunnen.  

Of toch maar liever niet? 

Dat iedereen zoveel kan eten als hij 

wil. 

Dat zou ik willen als mijn geloof 

maar  

écht groot genoeg kon zijn. 

 

Maar dat lukt mij niet, daarom bid 

ik U God:  

Laat mijn geloof groot genoeg zijn  

om in de wereld om mij heen  

ieder te geven wat hij nodig heeft 

en gelukkig te zijn met wat ik heb 

en kan. 

Misschien kan mijn geloof geen 

bergen verzetten  

maar een hoopje kiezelstenen is 

een mooi begin. 

Amen.  

 

Bron: Geloof kan bergen verzetten 

Kind op zondag, nr. 6 

 juli/augustus 2008 

Op Weg Naar God Gebed Van Een Kind 
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 EMMAKERK 

Wijk 3                                        

Kerkenraadsleden Gironummer  

“Wijkwerk Emmakerk” 

580-101 

Ouderlingen: 
Zr.  H. Baank (voorz.) 

Br. R. Alberg (muziek) 

Zr. M. Stomp 

 

 

 

767 6920 

691 3866 

737 9886 

Diakenen: 
Zr. C. Tevreden 

Br. O. Griffith 

Zr. F. Da Costa Gomez 

 

Kosteres: 
Zr. M. Morgenstond 

 

868 4247 

737 7745 

461 8332 (w) 

526 1566 (c) 

 

737 8985 

Predikant 
Ds. Hans Végh 

Beurs 87, Montaña 

Tel:  737 3070 (huis/kantoor) 

        661 6339 

E-mail: hans@vegh.tk 

Website: www.vegh.tk 

Nieuws uit de Emmakerk 

Activiteiten 
Na de zomervakantie gaan we 

w e e r  s t a r t en  me t  o n ze 

activiteiten. Hiernaast vindt u/jij 

een lijst van activiteiten, 

waarvoor u/jij van harte wordt 

uitgenodigd. We gaan van start 

met de Bijbelstudie.  Besproken 

wordt de Brief van Jakobus. De 

catechisaties zijn voor de 

jongeren van 12-18 jaar. Door 

informatie en gesprek willen wij 

op het spoor komen van Jezus’ 

boodschap. Wekelijks zal er een 

gebedsgroep zijn. Hierin willen 

we bidden voor kerk en wereld. 

Zo mogen we God onze noden 

voorleggen, maar ook onze 

lofprijzing. Het gebed is een van 

de dragende pijlers van het 

gemeente-zijn. Tenslotte zal er 

maandelijks een zangdienst in 

onze Emmakerk zijn, steeds op 

vrijdagavond. Ik heb begrepen, 

dat u, als Emmakerkgemeente, 

graag zingt. Welnu, daar zal alle 

gelegenheid voor worden 

gegeven. Zr. Jeanette Kroes heeft 

toegezegd ons te willen 

begeleiden op orgel of piano. 

Ik zou het ook fijn vinden, als er 

in onze wijkgemeente een koor 

gevormd zou kunnen worden, 

bestaande uit jong en oud. Op 

gezette tijden kan het koor dan de 

gemeentezang ondersteunen of 

zelf liederen ten gehore brengen. 

Dit alles tot meerdere eer en 

glorie van onze hemelse Vader. 

Mocht u of jij deel willen nemen 

in zo’n koor, dan kunt u en jij 

z i c h  aa n mel de n  b i j  de 

wijkkerkenraad. We zijn ook 

naarstig op zoek naar een 

dirigent. 

De precieze tijden en plaatsen 

van activiteiten vindt u elders in 

dit blad. 

Dan kan er thuis over hetzelfde 

onderwerp nagepraat worden. 

Ook dat is een deel van de 

geloofsopvoeding. De bedoeling 

is, dat de kinderen aan het eind 

van de dienst iets laten zien van 

wat ze gedaan hebben. Ik geef de 

leiders elke maand instructie over 

de teksten. 

 

Radio 

Op gezette tijden zijn mijn 

collega’s en ik te beluisteren op 

de radio en wel op Radio Top 

FM, 93.3 FM, ’s zaterdags van 

ca. 8.30-9.00 uur. We zijn blij, 

dat de eigenaar van dit station ons 

gelegenheid heeft gegeven om op 

welke manier 

o o k  G o d s 

boodschap door 

te geven. Elke 

collega doet dit 

op zijn of haar 

manier. Zelf 

geef ik een 

meditatie naar 

aanleiding van 

een bepaald 

Bijbelgedeelte, 

gelardeerd met 

muziek. Ik volg 

h i e r b i j  h e t 

rooster van het 

Antilliaans Bijbelgenootschap. 

Zelf ben ik op 27 september a.s. 

weer te beluisteren. 

Meeleven 

We leven mee met de familie 

Griffith. Hun zuster, Carla Wong 

Si Kwie, was hier vanuit 

Nederland enkele weken met 

vakantie. Vlak vóór ze terug zou 

gaan naar Nederland, overleed ze 

p l o t s e l i n g  a a n  e e n 

hersenbloeding. Op 22 augustus 

j . l .  h i e l d e n  w e  e e n 

herdenkingsdi ens t  in  de 

Emmakerk, waarin we stil 

stonden bij Psalm 23 (de heer is 

mijn herder). De volgende dag 

werd haar lichaam overgevlogen 

naar Nederland, waar ze 

begraven werd. 

Wijknieuws Emmakerk 
Gebedsgroep 

Iemand vroeg aan mij hoe de 

gebedsgroep te werk gaat. 

Globaal gaat het als volgt: we 

zingen een lied met elkaar, we 

lezen een Bijbelgedeelte, gevolgd 

door een korte meditatie; dan is 

er gelegenheid tot gebed; 

iedereen mag hardop voorbede 

doen voor iets wat hem of haar 

op het hart ligt, maar men mag 

ook in stilte meebidden. 

Uiteraard is er ook voor 

dankgebed en lofprijzing plaats. 

Voorbede,  dankgebed en 

lofprijzing zijn immers alle 

aspecten van het ene gebed. We 

sluiten af met een lied. Het 

geheel duurt maximaal een half 

uur. U, jij bent van harte welkom! 

 

Onze zieken 
Bij ziekenhuisopname wordt u 

verzocht dit aan mij te melden. 

Wekelijks bezoek ik de patiënten 

van onze gemeente in het Sehos. 

Als ze in andere ziekenhuizen 

liggen, wil ik ook daarheen gaan, 

maar dan moet ik daarvan wel op 

de hoogte zijn. 

Zr. Weyer-Lejeuz is herstellende 

v a n  e e n  e r n s t i g e 

maagaandoening. Zr. De Lijster 

heeft een ooroperatie ondergaan. 

Gelukkig is ze nu weer aan het 

werk. Zr. Irausquin-Eddine lag in 

h e t  S e h o s  v a n w e g e 

hartproblemen en later problemen 

met haar been.God zij al onze 

zieken nabij. 

Kindernevendienst 
Na de zomervakantie is ook de 

kindernevendienst van start 

gegaan. Gelukkig is er een 

groepje kinderen, dat daaraan 

deelneemt en hebben we enkele 

leidsters en een leider. We volgen 

i n  k e r k d i e n s t  e n 

kindernevendienst het rooster van  

Kind op Zondag. 

We condoleren de familie ook 

vanaf deze plaats van harte en 

wensen haar Gods troost en 

nabijheid toe. 

 

VPG-nieuws 
We zijn blij, dat een nieuwe 

redactie van VPG-nieuws zich 

heeft gevormd. De verschijning 

kan hierdoor weer doorgaan. Ons 

kerkblad vormt een belangrijke 

schakel tussen gemeente en 

gemeenteleden. Informatie over 

activiteiten en kerkelijk leven 

zijn van essentieel belang voor 

de gemeente. Zo kunnen we een 

(mee)levende gemeente zijn. Ik 

wens de redactie Gods zegen op 

haar werk. 

 

Aan het werk 
Zoals u weet, ben ik sinds 6 mei 

j.l. aan het werk in de gemeente. 

Ik ben mij aan het oriënteren. In 

dat kader breng ik ook 

kennismakingsbezoeken aan 

gemeenteleden, had ik een 

gesprek met de diaconie en de 

kindernevendienst en woonde ik 

een vergadering van de CK bij. 

Sinds 18 juli j.l. zijn mijn vrouw 

Els en zoon Christiaan ook op het 

eiland. Straks gaan alle 

activiteiten van start. Voor mij 

allemaal nieuw en spannend. 

Een hartelijke groet aan u allen, 

Ds. Hans Végh. 

Website: 

Emmakerk.freeservers.com 
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DDDDe vakantieperiode is weer 

achter de rug. Zondag 24 aug. 

vierden wij bij Emma onze Start-

zondag met de medewerking van 

br. Marco Theodora op de viool 

en onze trouwe zr. Jeannette 

Kroes op de piani, een prachtig 

geluid samen, het was weer heer-

lijk samen zingen tot eer van 

Onze Heer.         

Zustertje Amaryllis verblijdde 

ons met 2 liederen, haar 2e lied- 

Give us a clean heart- paste heel  

mooi bij het gedicht  van 

zr.Hortence Alberg. Alle drie 

masha danki voor jullie bijdrage. 

Geve de Here, dat Hij ons met 

een clean heart laat starten aan 

dit ”nieuwe jaar”. Dat wij inder-

daad gaan 

opschonen bij onszelf en plaats 

maken voor Hem in ons hart. Dat 

wij van harte uurtjes vrij maken 

voor Zijn werk, het is zo de 

moeite waard, weet U! Natuurlijk 

moet U andere dingen-bijv: tv 

kijken, urenlang aan de PC zitten 

-laten vallen, minderen  voor  

kerkenwerk, maar  echt, het geeft 

zo’n goed gevoel. Ook tijd vrij 

maken voor kerkgang op zondag-

morgen  is belangrijk, al is lopen 

op zondagmorgen zó lekker, zó 

gezond, net zoals uitslapen zó 

lekker is. 

U kunt ook lopen voor uw ge-

zondheid vóór de dienst, 2 goede 

daden op de zondagmorgen, en 

een dutje na de dienst op het 

strand bijv is ook lekker. 

In de kerk hebben we nog zoveel 

handen nodig, bij de Kerkenraad, 

de Neven- koffie-, de bloemendi-

enst. 

Er is vast wel een groep waar u 

bij past. Bent u bang om voorin 

de kerk te staan, dan wil ik dat in 

het begin  wel voor u doen, u zult 

zien hoe snel u daaraan went. 

Onze Heer helpt u zeker bij het 

spreken  als u Zijn werk wilt 

doen. Niet alleen, dat het zo de 

moeite waard is, en dat het een 

goed gevoel geeft, denk maar aan 

al het goede dat wij elke dag 

weer van Hem mogen ontvangen, 

niet te tellen al onze zegeningen 

elke dag weer. Zomaar, gratis! 

Wij begroeten u van harte op de 

zondagmorgen in onze diensten. 

Keuzes maken is zeer moeilijk, 

dat weten wij allemaal, maar…. 

maakt u tóch een keuze en meldt 

u aan. 

Maak  met deze goede keuze van 

dit “nieuwe jaar” het jaar van de 

goede keuzes. 

Het gedicht van zr.Hortence 

heet:Elke dag een nieuw hart. Ik 

wil u het laatste deel van het ge-

dicht meegeven: Mensen hebben 

vandaag God nodig, meer dan ze 

vermoeden.Maar God moet je 

ervaren , 

meemaken. Dat haal je niet uit 

levenloze boeken, je moet een 

prijs betalen; stilte, bid-

den,nederig zijn,jezelf loslaten, 

vooral je eigendunk, je ver-

waandheid. In een intieme 

omgang met God krijg je andere 

ogen voor de dingen en elke 

morgen ‘n nieuw hart. 

 

En nu we het toch over groepen 

hebben, in de maand september 

gaan wij van start met onze 

groepen. 

Het schema vindt u in dit blad, 

wij hopen dat wij u mogen be-

groeten op één of meer van onze 

avonden, 

Immers…samen zijn wij ge-

meente, samen moeten wij het 

doen. Heeft u geen vervoer? Rijdt 

u ‘s avonds niet meer en wilt u 

wel komen naar een groep, belt u 

dan naar één van de kerkenraad-

sleden, er valt vast wel  wat te 

regelen. 

 

TUR�HOUT 

 
In de vakantie waren wij in Turn-

hout, in de dienst  vierden we de 

maaltijd van de Heer mee . 

Wij voelden ons gelijk thuis, het 

is net zo’n kleine warme ge-

meente als onze Emma. De 

kerkruimte is een omgebouwde 

kleuterschool. Na de dienst gin-

gen wij mee naar de pastorie, 

naast de kerk. Het was zo gezel-

lig, de uren vlogen voorbij, om 

17.30 reden wij weg. Douwe en 

Tunde en kids zijn zo blij met 

bezoek uit Curaçao. Ze sturen de 

hartelijke groeten voor de hele 

gemeente. . 

 

JO�GELUI 

 

Het schooljaar is alweer een 

maand oud, in oktober is de eer-

ste vakantie. Voor sommigen 

wordt het eerste tussenrapport al 

geschreven. Zet ‘m op dus! 

VEEL SUCCES!! 

 

ZIEKE�/BEJAARDE� 
 

Hoe is het met u gegaan in de 

vakantie? Viel de leegte en de 

stilte mee? Onze Oom Fons stapt 

stevig door, geweldig!, tel uw 

zegeningen. En hoe gaat het met 

vrouwtje Maccie en br. Leo Jo-

hanns? Rustige verjaardag ge-

had?  Wij denken aan jullie hoor! 

Hoe is het met het geluid om je 

heen zr.de Lijster? Wij hopen dat 

het steeds meer en harder mag 

klinken. 

 

ROUW 
 

zr. Carmen Gilmoor en Orlando 

Griffith, we denken en we bidden 

voor jullie, dat de Heer jullie 

kracht 

mag geven om verder te gaan. 

Carmen, we missen je in de kerk. 

Alles waarin de Here je zegent, 

mag je zien als een bemoediging, 

niet als een overwinning. 

Alles waarin je niet gezegend 

wordt, mag je zien als iets waar-

van je moet leren. In beide ge-

vallen mag je verzekerd zijn van 

Zijn grote liefde. 

Lieve mensen, wees verzekerd 

van de nabijheid van onze Vader, 

Wijknieuws (2) 

1x per maand Bijbelstudie op 

donderdag in de Flamboyant, 

19:30-21:00 uur. 

Eerste keer: 25-9; daarna: 23-10, 

20-11, 18-12, 18-01, 15-02, 15-03 

 

1x per week gebedsgroep op 

dinsdag in de Flamboyant, 19:30 

uur. Eerste keer: 23-9 

 

Catechisatie 12 t/m 18 jaar elke 

week op woensdag van 17:00-

18:00 uur in de Flamboyant 

Eerste keer: 24-09 

 

Belijdeniscatechisatie elke week op 

woensdag van 18.30-19.30 u in de 

Flamboyant 

Eerste keer: 24-09 

 

Tijdens de schoolvakanties zijn er 

geen catechisaties. 

 

Zangavonden 1x per maand op 

vrijdag van 19:30-21:00 uur in de 

Emmakerk 

Eerste keer: 26-09; daarna: 24-10, 

21-11, 19-12, 23-01, 27-02, 27-03 

 

Op 28-09 wordt er na de dienst een 

gemeentevergadering gehouden in 

de Flamboyant om met elkaar te 

praten over de toekomst van de 

Emmakerk. Voor soep en broodjes 

wordt gezorgd. 

ACTIVITEITE�  

EMMAKERK  

Seizoen 2008/2009 

onze Heer, 

Namens de Kerkenraad, 

Jet Baank. 

September 2008 VPG �IEUWS 

We hebben toch nog een hoekje 

gevonden voor deze foto van de 

V.P.C.O. dienst in de Fortkerk. 

Volgede maand wat groter. (red.) 
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door Trijnie Meijer 

De Boodschap Van God 

Hoe geef ik in alle drukte mijn 

kind toch de boodschap van God 

mee? 10 praktische tips  

 

In psalm 78 vers 3 – 4 staat het 

volgende: 

 

3 Wij hebben het gehoord, wij 

weten het, onze ouders hebben 

het ons verteld.  

 

4 Wij willen het onze kinderen 

niet onthouden, wij zullen aan het 

komend geslacht vertellen van de 

roemrijke, krachtige daden van de 

HEER, van de wonderen die hij 

heeft gedaan.  

 

Velen van ons herkennen de wens 

die in deze psalm beschreven is 

en willen onze kinderen graag 

‘iets’ van het geloof meegeven.  

 

Niet alleen omdat de Here God 

dit van ons vraagt maar ook 

omdat we zelf houvast hebben 

aan het geloof. We willen de 

bijbelse normen en waarden 

graag overbrengen op onze 

kinderen, we hebben warme 

herinneringen aan de kinderkerk 

waar we in onze jeugd naar toe 

zijn gegaan en kennen nog steeds 

de bijzondere bijbelse verhalen 

die ons zijn verteld in onze jeugd. 

Sommigen van ons hebben onze 

kinderen gedoopt en hebben 

beloofd te zullen vertellen over 

God en over Jezus.  

We hebben de wens om onze 

kinderen te vertellen over God 

maar toch schiet het er vaak bij in 

door de drukte van alle dag. 

Werken, kinderen brengen en 

ophalen van school, turnen, judo, 

zwemles, ballet, piano …. koken, 

opruimen, noem maar op en dan 

ook nog vertellen over God? 

Wanneer en hoe? Hierbij 10 

praktische tips: 

 

In de auto 

1. Koop leuke CD’s met 

bijbelverhalen en liedjes en draai 

deze CD’s af in de auto op weg 

naar school/ clubjes. Je kunt 

leuke CD’s bestellen via het 

internet maar ook de lokale 

christelijke boekhandels (zoals 

Kas di Bijbel) hebben soms leuke 

CD’s. Bijkomend voordeel: er 

wordt minder ruzie gemaak! 

 

 

Vrije tijdsbesteding 

2. Zoek een leuke christelijke 

kinderwebsite met spelletjes, 

kleurplaten etc. en laat je 

kinderen hier lekker hun gang 

gaan (in plaats van altijd op de 

andere reguliere kinderwebsites) 

 

3. Houdt je kind van lezen? 

Koop bij de boekhandel of via 

internet leuke christelijke boeken. 

Houdt je kind van kleuren? Print 

leuke kleurplaten uit van bijbelse 

verhalen. 

 

4. Breng je kind naar een 

bijbelclubje. Vraag naar het 

programma van de Ebenezer kerk 

(bijbelclubje in papiamentu op 

zaterdagmiddag), de Emmakerk 

of de Fortkerk. Bijkomend 

voordeel: je hebt even een uurtje 

voor jezelf of voor je man/ vrouw! 

 

5. Bezoek regelmatig een kerk 

en laat je kind deelnemen aan de 

kindernevendienst. Bijkomend 

voordeel: je krijgt zelf ook een 

boodschap mee! 

 

6. Bezoek het kinderkerstfeest 

en de andere christelijke kinder-

feesten in een kerk naar keuze of 

nog leuker: vraag bijtijds naar het 

voorbereidingsprogramma en laat 

ze hier aan part iciperen 

(bijvoorbeeld het in het kerstspel 

of  het  koor)  Bijkomend 

voordeel:de kinderen zullen het 

hun  leven  lang  b l i j ven 

herinneren! 

 

Rond etenstijd en slapengaan 

7. Introduceer een spaarpot bij 

het middag of avond eten waar 

elke dag een muntje (of meer) in 

wordt gestopt voor een goed doel. 

Kies samen een goed doel en 

schenk (samen met je kinderen!) 

1 of 2 keer per jaar het gespaarde 

geld. 

 

8. Lees na het middag of avond 

eten of voor het slapen gaan een 

stukje uit de kinderbijbel. 

Bijkomend voordeel: de kids 

worden er rustig van! 

 

9. Bid en dank voor en/of na het 

eten. Zing een liedje en/of bid bij 

het slapengaan bijvoorbeeld voor 

goede nachtrust, voor hulp op 

school, voor een ziek vriendje 

etc. 

 

Heeft u nog andere leuke 

praktische tips? E-mail ze naar de 

redactie van VPG nieuws! 

Maghali van der Bunt-George. 

Quizz….. 

QQQQuizz... 

 

Hieronder staan een aantal 

meerkeuze vragen over de bijbel. 

Een goede score is als je 9 of 

meer vragen in één keer goed 

weet te beantwoorden. 

 

 

1. Uit hoeveel Bijbelboeken 
bestaat de Bijbel? 
 

a) 27 bijbelboeken 

b) 65 bijbelboeken 

c) 66 bijbelboeken 

 

 

2. De oorspronkelijke talen 
van de Bijbel zijn: 
 
a) Hebreeuws en Grieks 
b) Hebreeuws en Engels 
c) Grieks en Nederlands 
 
 
3. Het woord Genesis 
betekent 'uittocht'. 
 
a) ja 
b) nee 
 
 
4. Wat is een codex? 
 
a) handschrift 
b) boekrol 
c) boekvorm  
 
 
5. Het Latijnse woord 'Biblio' 
betekent: 
 
a) ballon 
b) veel 
c) boeken 
 
 
6. Hoelang is er ongeveer 
gewerkt aan de 
Statenvertaling? 
 
a) 2 jaar 
b) 11 jaar 
c) 30 jaar 
 

7. Waarom moesten de 
vertalers van de 
Statenvertaling in Leiden 
komen wonen? 
 
a) Leiden lag centraal 
b) Dat was goed voor de 
economie 
c) Voor de 
universiteitsbibliotheek 
 
 
8. De synode 
(kerkvergadering) van 1618 
1619 werd gehouden te: 
 
a) Dordrecht 
b) Utrecht 
c) Amsterdam 
 
9. Met het woord grondtaal 
bedoelt men de originele 
talen waarin de Bijbel is 
geschreven. 
 
a) ja 
b) nee 

 

 

10. De Nieuwe 
Bijbelvertaling is 
gepresenteerd in: 
 
a) Utrecht 
b) Rotterdam 
c) Parijs 
 
 
11. De NBV verschilt met de 
vorige vertalingen door 
haar: 
 
a) opbouw 
b) vorm 
c) taalgebruik 
 
 
12. Het eerste exemplaar 
van de NBV is ontvangen 
door: 
 
a) een dominee 
b) Voorzitter van de Tweede 
Kamer 

Antwoorden:  

1c, 2a, 3b, 4c (handschrift in 

band bijeengehouden), 5c, 6b, 7c, 

8a, 9a, 10b, 11c, 12c 

September 2008 VPG �IEUWS 
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door Trijnie Meijer 

Amnesty 

CHI�A:  

LAAT CHE� GUA�GCHE�G VRIJ!  

De blinde jurist en mensenrechtenactivist Chen Guangcheng hielp 

plattelandsvrouwen een rechtszaak aan te spannen tegen de Chinese 

overheid. Als onderdeel van het geboortebeperkingsbeleid werden 

duizenden vrouwen in China gedwongen tot sterilisatie en abortus. 

www.redeenkind.nl 
Red een Kind ondersteunt 

kinderen in ontwikkelingslanden, 

die te kampen hebben met persoonlijke omstandigheden van armoede, 

discriminatie, ziekte etc. of slachtoffer zijn van rampen. Ze geven 

kinderen de kans op een menswaardig bestaan, bevrijd van armoede. 

Hulp is in eerste instantie geconcentreerd op kinderen. Red een Kind 

helpt hun levensstandaard te verbeteren. Deze hulp heeft ook impact op 

de ouders of verzorgers. Speciale focus is er op de versterking van de 

kinderen die leven in armoede en bovendien geconfronteerd worden met 

andere problemen in hun leven zoals een handicap. Op de site staan een 

aantal projecten in India vermeld die zeer interessant zijn om te lezen. 

Er is een project waarbij meisjes gered worden van tempelprostitutie en 

er zijn projecten die in het teken staan van de bruidschatten. Vaak 

worden baby meisjes gedood, omdat het veel geld kost om een meisje 

uit te huwelijken. De ouders van de bruid moeten namelijk de bruidschat 

betalen. Als een dochter ongetrouwd blijft, is dat een schande. 

Weeskinderen en meisjes uit arme families hebben daardoor weinig 

kans om te trouwen. De meisjes die ongehuwd blijven, worden vaak niet 

voor vol aangezien in de maatschappij. Red een Kind heeft zorg om 

deze kinderen en wil hen hierbij graag helpen. 

www.christenentegenaids.nl 
Een kleine groep Nederlandse opinieleiders - 

vertegenwoordigers van diverse kerkelijke/christelijke en politieke 

organisaties, - was in Kenia om daar kennis te maken met de leefwereld 

van Afrikaanse jongeren met name gericht op de hiv/aidsproblematiek. 

Op deze pagina kunt u meelezen hoe zij deze reis hebben ervaren.  

www.sidneywilson.nl 
Sidney Wilson is geboren op 4 juli 1911 in Arnhem als zoon van een 

Schotse evangelist. Tijdens zijn kinderjaren wil hij niet veel van het 

geloof weten, maar op 21 jarige leeftijd komt daar verandering in na het 

lezen van het Bijbelboek Openbaring. Kort daarna doorloopt hij een 

tweejarige Bijbelschool in Londen en vervolgens gaat hij zich intensief 

bezighouden met evangelisatiewerk in de Baltische staten. Dit stopt 

abrupt met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Vanwege zijn 

Britse nationaliteit wordt hij in Schoorl en later in verschillende kampen 

in Duitsland geïnterneerd. Hoewel dit een moeilijke en eenzame tijd in 

zijn leven is, ziet hij het zelf ook als een van de meest leerzame 

perioden voor zijn geestelijk leven. Sidney Wilson staat voor velen te 

boek als een man die de kunst verstond om de Bijbel op een heldere 

wijze uit te leggen. Op deze website vindt u lessen en Bijbelstudies die 

door Sidney Wilson zijn gehouden of gepubliceerd. Er zijn zowel 

audiobestanden als artikelen te downloaden. 

www.bijbelleesplan.nl 
Wie heeft zich niet eens voorgenomen om de bijbel te lezen van Genesis 

1 tot Openbaringen 22? Vol goede moed bent u misschien op 1 januari 

begonnen in Genesis om halverwege Leviticus of Numeri op te geven. 

Hoe lang is het voor u geleden dat u Habakuk hebt gelezen of 

Openbaringen? Deze website kan u helpen en aanmoedigen om in 20 

maanden de hele bijbel door te lezen van kaft tot kaft. Gemiddeld leest u 

2 hoofdstukken per dag. U kunt vandaag al beginnen: print per maand 

het rooster uit, als u de hoofdstukken gelezen hebt, kunt u deze op het 

rooster afvinken. Lees voor dat u begint eerst de tips bij het lezen. 

www.chroom.net 
Bent u op zoek naar informatie over literatuur en 

religie, dan bent u hier op de juiste plek. In dit 

kader wordt met "religieuze literatuur" bedoeld: alle Nederlands-talige 

literatuur, zowel romans als poëzie, waarin religie een centrale rol 

speelt. Boeken - zou je ook kunnen zeggen - waarin iemands 

geloofswereld, iemands "verbinding met het hogere" (de 

oorspronkelijke betekenis van het woord religie) aan bod komt. 

Reli-Links 

CCCChen werd in augustus 2006 

na een proces van minder dan 

twee uur veroordeeld tot vier jaar 

en drie maanden cel. Zijn 

advocaten werden belemmerd om 

bewijs te verzamelen en om hem 

in de rechtbank te vertegen-

woordigen. Het proces vond 

plaats na mishandelingen en 

willekeurige detentie. In de cel is 

Chen op bevel van de bewakers 

door  mede -gede t i ne e rden 

mishandeld. Hij kreeg vervolgens 

geen medische behandeling. 

Chen is vervolgens in honger-

staking gegaan. Amnesty vreest 

voor zijn leven.  

Voordat Chen werd opgepakt, 

hielp hij dorpsbewoners met een 

rechtszaak tegen de lokale 

autoriteiten van Linyi City, die 

duizenden vrouwen geforceerd 

zouden hebben tot abortussen en 

sterilisaties. Amnesty beschouwt 

de beschuldigingen tegen Chen 

als een poging om hem te 

beletten zijn vredige en wettelijke 

activiteiten als mensenrechten-

verdediger uit te oefenen.  

 

 

 

 

Stuur een brief naar: 

Director of the Shandong 

Provincial Prison Management 

Bureau  

CHEN Hui Juzhang  

163 Lishanlu  

Jinanshi 250014  

Shandongsheng  

China  

Fax: +86 531 6943010  

Email: zhw@xssjy.com 

 

 

En een kopie naar: 
De diplomatieke vertegen-

woordiger van China in 

Nederland  

Zijne excellentie de heer Jun 

Zhang  

Ambassadeur van de Volks-

republiek China  

Willem Lodewijklaan 10, 2517 

JT Den Haag  

 

(Plaats, datum) 

 

Your Excellency [or Dear 

Director], 

 

Please allow me to draw your 

attention to the imprisonment of 

human rights defender Chen 

Guangcheng, who was tried in an 

unfair trial in 2006 on charges of 

damaging public property and 

gathering people to block traffic 

and was found guilty. He has 

been sentenced to four years and 

three months imprisonment. 

Amnesty International considers 

Chen Guancheng to be a human 

rights defender as well as a 

prisoner of conscience. 

 

Chen Guangcheng is held in 

Linyi Prison. His lawyers have 

submitted requests to prison, 

court and judicial officials that he 

be allowed to serve the sentence 

outside prison because he is 

blind. They have had no answer. 

 

Human rights defenders, like 

Chen Guangcheng must be able 

to carry out their legitimate work 

free from fear of harassment, ill-

treatment and arbitrary detention. 

We urge you to make sure he can. 

This would be in line with 

official commitments that the 

human rights situation in China 

would improve in the run-up to 

the Beijing Olympics.  

 

I am confident of your good will 

and sense of justice. 

 

Yours sincerely,(naam, adres) 
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MOPPEN: 
 
 
Jantje zit bij opa op 

schoot in de kantine van het bejaardentehuis. 

En opeens roept er een bejaarde in de zaal: 

“12!” De hele zaal lacht zich kapot. Roept er 

een andere bejaarde: “34!” En weer ligt de zaal 

in een deuk. “Waarom lachen jullie?” vraagt 

Jantje aan opa. “Nou”, zegt opa, “we hebben 

alle moppen genummerd.” “O”, zegt Jantje 

tegen opa, “dat kan ik ook” en roept: “86!” De 

hele zaal blijft doodstil. “Waarom lachen jullie 

niet?” vraagt Jantje verbijsterd aan opa. Zegt 

opa: “Die kenden we nog niet.” 

 

Hansje komt bij de kassa en gaat gelijk vooraan 

staan. Zegt de caissière: “Ga eens achteraan 

staan jij!” Antwoordt Hansje: “Dat gaat niet 

mevrouw, want daar staan al mensen.” 

 

Jantje gaat naar school en heeft zijn les niet 

geleerd. In de les vraagt de meester aan 

Jantje: “Jantje, waardoor gaan mensen 

zweten?” Jantje denkt diep na en zegt dan: 

“Door uw vragen, meester.” 

 

Jantje en Pietje lopen samen naar school. 

Onderweg zegt Jantje tegen Piet: “Weet je 

wat ik gisteren gedroomd heb? Ik heb gisteren 

gedroomd dat ik op de kermis was!” “Oh, wat 

leuk,” antwoordt Piet, “ik heb gisteren 

gedroomd dat ik een feestje van mijn 

verjaardag ging houden en dat ik de hele klas 

had uitgenodigd, op jou na.” “Waarom nodigde 

je mij niet uit?!” Antwoordt Piet: “Omdat jij 

toen op de kermis was!” 

 

De meester vraagt aan Jantje of hij Amerika 

op de kaart kan aanwijzen. Jantje komt 

Amerika aanwijzen en de meerster zegt dat 

Jantje Amerika juist heeft aangewezen. Dan 

vraagt de meester aan Piet: “Wie heeft 

Amerika ontdekt?” Piet antwoordt: ‘Jantje, 

meneer.” 

 

Een kindje vraagt aan haar vader: “Papa, hoe 

heet een vrouwtjeskip?” Papa: “Een hen lieve 

schat.” “En een mannetjeskip?” Papa: “Een haan 

liefje.” “En hoe heet een kindjeskip?” vraagt 

het kindje. “Een kuiken schat.” Dan vraagt het 

kindje: “Papa, wat is dan eigenlijk een kip?” 

De zaaier 

 

“Er was eens een boer”, vertelde Jezus, “die zijn land geploegd 

had en toen een mand met zaad nam om te gaan zaaien. Ver 

strooide hij dat zaad over het land uit. Er vielen ook wat zaad-

korrels op de weg. Toen kwamen er vogels die de zaadkorrels 

oppikten. Het zaad dat op de weg viel, was dus vergeefs 

gezaaid. Ook viel er een deel van het zaad op steenachtige 

bodem. Daar lag maar een dun laagje aarde overheen. Het zaad 

kwam wel op, maar er was te weinig aarde om wortel te kunnen 

schieten en het was ook te droog. Toen de zon opkwam, 

verwelkte het jonge groen direct. Zo was ook dit zaad vergeefs 

gezaaid. Ook onder doornen en onkruid vielen zaadkorrels, maar 

de doornen en het onkruid waren sterker en verstikten het 

zaad. Ook dit werk was dus vergeefs. Maar het zaad dat op de 

akker was gevallen, vond daar genoeg grond en genoeg vocht om 

te ontkiemen. Er waren daar geen stenen en onkruid, zodat het 

zaad opschoot tot lange korenhalmen.” Deze gelijkenis vertelde 

Jezus en Hij vertelde aan zijn leerlingen ook wat Hij met dit 

verhaal bedoelde. “Luister goed”, zei Jezus. “Het zaad, dat is 

het woord van God. Maar niet iedereen begrijpt dat woord, dan 

komt de boze en neemt het weg. Hij verdraait Gods woord en 

neemt het weg uit het hart, zoals een vogel het zaad oppikt van 

de weg. Anderen nemen Gods woord met vreugde aan, maar ze 

blijven het woord niet trouw. Als er moeilijkheden komen, 

vergeten zij Gods woord. Ze zijn als het zaad, dat te weinig 

aarde en vocht heeft. Zodra de zon opkomt is het verdroogd. 

Ook zijn er mensen die Gods woord horen, maar er niet van 

willen weten. Zij menen dat geld en macht meer waard zijn in 

het leven dat het woord van God. Zoals doornen en onkruid het 

zaad verstikken, zo wordt het woord van God verstikt onder 

hun zorgen om geld en goed en macht. Maar er is ook goed land. 

Daar kan het zaad groeien en goede vrucht voortbrengen. Zo is 

het met de mensen die Gods woord horen en het ook doen. Ze 

zijn als het goede land dat vrucht voortbrengt. Over deze 

mensen maakt God zich blij.” 
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