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Another reflection on love
by Rev Leander Warren

A

s I was in the process of assembling my thoughts to write
this reflection, my attention was
distracted by the bustle of preparations for the celebration of the
day designated to the patron saint
of love, St.Valentine, of Roman
who was martyred for his faith.
According to one strand of the
story, St.Valentine, a Roman
who having been converted to
Christianity refused to give up
his faith and was made to suffer
martyrdom for his refusal to recant. Another strand of the story
states that St.Valentine served as
a priest at the temple during the
reign of the Roman Emperor,
Cladius II. The Emperor had Valentine jailed for defying his order
not to marry or engage Roman
couples. St.Valentine was executed on February 14, and legend
has it that he left a farewell note
signed; “From Your Valentine”
for the jailer’s daughter who had
become his friend. At about the
same time there was held
throughout the provinces of
Rome a “love lottery” during
which young men would pull
from a jar slips of paper on
which the names of young ladies
were written. This resulted in the
pairings of young men with
young ladies which in some instances turned out to be life-long
love relationships. From the foregoing, therefore, derived the custom of the exchanging of love
notes (letters) which since the
19th century has become the exchanging of greeting cards.

But if St.Valentine is celebrated
as the patron saint of love with
the power to still inspire love
even in our contemporary times,
the hymn writer Henry Williams
Baker lifts up to us the greatest
icon of love about whom he
writes “The King of Love My
Shepherd Is Whose Goodness
Faileth Never” in the hymn entitled similarly. Baker no doubt
was attributing praise to Almighty God, Creator of heaven
and earth who has been, still is
and will forever be the greatest
inspiration to love. The Bible in
Jn.3:16 gives what is the greatest
and most profound statement of
love that there has ever been and
can ever be: “For God loved the
world so much that he gave his
one and only Son so that everyone who believes in him will not
per ish but have eternal
life” (LASB). This God indeed
the “King of Love” has been inspiring and enjoining human beings to love one another from
creation down through the ages.
It is this God whose Christ synthesized the commandments into
the one great law of love, emphasizing love for God and
neighbour (Lk.16:13). Through
the great Apostle Paul, our “King
of Love” also enjoins us to cultivate love that is genuine and says
that the one ongoing obligation
that we will always have is the
obligation to love one another
( Rom.12:10 & 13:8). As if these
were not enough, again through
his Christ, Jesus our Saviour and
Lord, God exhorts us to love, do
good, bless and pray for people
who are enemies to us and who

hate and persecute us (Lk.6:2728). This is but an indication of
the depth and profoundness of
the love of God our “King of
Love”.
Almighty God Our “King of
Love”, therefore, continues his
entreaty for us to love one another as through the Apostle
John, he points us to the origin
and source of love as well as the
reason to love as recorded in I
Jn.4:7-8: “Dear friends, let us
continue to love one another, for
love comes from God. Anyone
who loves is a child of God and
knows God. But anyone who
does not love does not know
God, for God is love. Also made
very clear here by the Apostle
John is the evidence of love for
God which is, the love that people have for one another, as
stated in I Jn.4:20-21"If someone
says, ‘I love God’, but hates a
brother or sister, that person is a
liar; for if we don’t love people
we can see, how can we love
God, whom we cannot see? And
he has given us this command:
Those who love God must also
love their brothers and sisters”.
We can conclude then that unlike
the general impression given of
it, love cannot simply be the
physical attraction and the emotional desires it engenders, between a man and a woman.
Rather, love is that deep and sincere affection felt by one person
for another that causes that person to put the other first and to
act unselfishly (Phil.2:1-5). Love
Continued on page 2.
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is affirming action- showing others we care- not just simply saying so. Love is demonstrated by
our joy and willingness to give of
ourselves, our time and our possessions sacrificially, to address
the needs of others. Presented in
this manner, it can be appreciated
and understood why the Apostle
Paul posits that love does no
harm to the neighbour, is the fulfilment of God’s law and is the
greatest of the three Christian
virtues of faith, hope and love.
For the Apostle in I Cor.13, referred to as the “ode to love”,
elevates the virtue and value of
love in one of the most eloquent
passages of scripture, couched as

follows: “If I could speak all the
languages of earth and of angels,
but didn’t love others, I would
only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of
prophecy, and if I understood all
of God’s secret plans and possessed all knowledge, and if I had
such faith that I could move
mountains, but didn’t love others,
I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and
even sacrificed my body, I could
boast about it, but if I didn’t love
others, I would have gained nothing. Love is patient and kind.
Love is not jealous or boastful or
proud or rude. It does not demand
its own way. It is not irritable,
Continued on page 5.
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Kerkdiensten in maart 2009
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

N

A

a met succes de VPG
Nieuws nieuw leven te hebben in
geblazen, wil de nieuwe redactie
graag met de tijd meegaan.
Daarom willen wij u de gelegenheid bieden om uw VPG Nieuws
direct, nadat de kopij naar de
drukker is gegaan, via e-mail te
ontvangen.

fter a succesful restart of the
VPG News the new editorial staff
is thinking of taking advantage of
contemporary means of sharing
information. For those of you
who are interested we are offering the possibility to have the
VPG News sent to you by email,
as soon as the printer’s copy is
available.

Hierdoor bent u niet meer afhankelijk van de postbezorging en
evenmin wanneer u eventueel
niet in de gelegenheid bent uw
kerk te bezoeken. De maandelijkse kosten van het kerkblad bedragen ca ANG 2.000,- per maand.
Een flink bedrag op het budget.
Toezending via e-mail kan dus
een belangrijke besparing opleveren op de portokosten.

In this way you will no longer be
dependent on normal postal services. Also in the rare cases that
you won’t be able to attend
church on the first Sunday of the
month, you will still receive your
popular VPG News in time. This
way we can save on our costs of
about ANG. 2,000.00 per month.

Bent u geïnteresseerd om de VPG
Nieuws elektronisch te ontvangen
meldt u dan aan middels het zenden van een e-mail naar de redactie, e-mail adres:
vpgnews@gmail.com en u ontvangt uw VPG Nieuws in kleur.

If you are interested in receiving
the VPG News by email, please
subscribe by sending an email to
the editorial staff, email address:
vpgnews@gmail.com and you
will receive your next VPG News
in colour.
Krijnie Wout.

Krijnie Wout.

Aquisitie van VPG ieuws advertenties
De redactie is opzoek naar leden die voor de acquisitie
van advertenties willen zorgen. Meld u aan via
vpgnews@gmail.com.
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 Avondmaal/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 boardmembers 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.
Rouwdiensten
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.

Ebenezer Church
Oranjestraat 111
01/03 Rev. L. Warren
The Lord’s Supper
08/03 Sr. Yvonne Isidora
15/03 Youthservice
22/03 Rev. L. Warren
29/03 Deacon service in Fortkerk
05/04 Rev. L. Warren
The Lord’s Supper

Fortkerk
Fort Amsterdam
01/03
08/03
15/03
22/03
29/03
05/04

Ds. A. Boezewinkel
Ds. F. Omvlee
Br. Luuk van der Wolde
Ds. A. Boezewinkel
Diaconiedienst met de
Emmakerk en
Ebenezer Church
Ds. A. Boezewinkel H.A.

Emmakerk
Barentslaan 11
01/03 Ds. H. Végh
08/03 Ds. H. Végh
15/03 Br. D’Arcy Lopes
22/03 Ds. H. Végh
29/03 Diaconiedienst in de Fortkerk
05/04 Ds. H. Végh H.A.
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Van de Kerkvoogdij
door P. Jan Boodt

B

este kerkleden, broeders en
zusters,
Een aantal zaken waar we al mee
bezig waren, hebben nu hun beslag gekregen.
1. In de vorige VPG-Nieuws
meldden we u al dat de pastorie
aan de Cas Coraweg verkocht is.
Maar dat heeft nog wel wat problemen opgeleverd. De notaris
vertelde ons namelijk dat er een
beslag op de woning lag. Als ergens een beslag op ligt dan is dat
meestal omdat er een onbetaalde
rekening is en diegene die nog
geld krijgt op die manier probeert
dat geld alsnog te krijgen. Maar
dit was wel een heel “oud lijk uit
de kast”. Het beslag dateerde van
1994. Na veel speurwerk, getelefoneer en de uiteindelijke medewerking van de stichting Zeelandia, want van de voorganger van
die stichting kwam het beslag
vandaan, lukte het toch om vrijwaring en opheffing van het beslag te krijgen. De definitieve
verkoop is nu achter de rug. Met
het geld van de verkoop moeten
we nu een nieuwe pastorie gaan
kopen. (in een apart stukje zal
worden ingegaan op een stukje
geschiedenis).
2. Bij de Emmakerk heeft de
aannemer het idee dat de pastorie met ruim twee maanden klaar
zal zijn. We hopen dat van ganser harte. Het heeft al te lang geduurd.

3. Het kadaster zal binnenkort het
te verkopen stuk tuin bij de Emmakerk gaan opmeten, zodat de
verkoop afgerond kan worden.
(Zie bijgaande foto).
4. Bij de Ebenezergemeente lijkt
er een oplossing in zicht te zijn
voor het probleem Oranjestraat.
We hopen dat het snel tot een
succes zal leiden. Tenslotte wil
de koopster graag de woning betrekken. Te lang heeft ze al moeten wachten.
5. Bij de Fortkerk zijn er geen
grote problemen behalve de bekende. We wachten nog op het
Monumentenfonds om de onderhoud-subsidie vast te stellen zodat we weten waar we aan toe
zijn. Tenslotte willen we wel iets
doen aan de lelijke plekken met
“‘muurkanker” (zie foto) en
wordt op sommige punten de lekkage van het dak wel erg vervelend.

Binnenkort gaan we een aanvang
maken met het verzenden van
rekeningen voor de kerkelijke
bijdrage. Daar hoeft u overigens
niet op te wachten. Er is geen
bezwaar als u de kerkelijke bijdrage al eerder wilt betalen of
overmaken.
Belangrijk is wel het volgende:
Het bedrag wat al sinds jaar en
dag als kerkelijke bijdrage
werd genoemd, namelijk 1%
van uw inkomen met een minimum van 360 af per jaar, is

Uitzicht op de tuin vanaf de porch de pastorie van de Emmakerk

aangepast en verhoogd naar
400 af per jaar.
Een kleine verhoging, maar
voor ons heel belangrijk!
De VPG is in vrijwel alle opzichten (financieel) afhankelijk van
de bijdrage van de gemeenteleden. Denkt U maar aan het onderhoud van kerken, jeugdgebouwen
en pastorieën, salarissen van administratief personeel, organisatie
van de Kerstnachtviering op het
Fortplein, het uitgeven van het

kerkblad, contacten onderhouden
met het christelijk onderwijs,
afgifte van doopbewijzen, bijhouden van begrafenissen etc.
Zonder uw bijdrage zijn bovengenoemde zaken moeilijk en op
den duur niet meer betaalbaar.
Namens de kerkvoogdij,
Rekeningen van de VPG voor
betalen kerkelijke bijdrage:
RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911

P. Jan Boodt, voorzitter
Maritza Bakhuis, lid belast met toezicht op het personeel
Franklin James, belast met toezicht over begraafplaatsen
Orlando Griffith, lid

Een beetje geschiedenis
door P. Jan Boodt

W

at heeft de VPG met geld,
of anders gesteld, waarom gaat
het met geld zo vaak mis. Is dat
speciaal iets van de VPG. Of is
dat niets bijzonders en komt het
door de mensen op een eiland
waar geld wel een heel bijzondere rol speelt. Dat zijn zo een aantal vragen die bij je opkomen als
je de geschiedenis van de VPG
leest.
Het begint al bij de bouw van de
Fortkerk waarmee men in 1766
een aanvang maakt. De bouw
moet in 1768 worden stilgelegd
omdat blijkt dat uit de armenkas,
waaruit de bouw werd bekostigd,
ruim fl 100.000,-- verduisterd is.
De schuldige was een neef van de
directeur van de Compagnie en
kreeg kans te verdwijnen; van

een andere schuldige werden na
een rechterlijke uitspraak de bezittingen verkocht. Nadat de Fortkerk geruime tijd half afgebouwd
bleef, kreeg men een subsidie van
de compagnie aangevuld met
vrijwillige bijdragen uit de gemeente en kon de bouw voltooid
worden.
Door de volgende jaren heen is er
steeds discussie over de vraag
wie eigenaar van de Fortkerk is,
de overheid of de Kerkenraad. De
overheid maakte kosteloos gebruik van het water uit de regenbak voor voorziening van het
gouverneurshuis en de officierswoningen. Ook de kelders werden gebruikt als pakhuisruimte,
maar men wilde niet betalen voor
reparaties.
Maar in 1824 werd bij koninklijk
besluit geregeld dat het aan de
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ook in de archieven het desbetreffende dossier.
Gelukkig heeft de stichting Zeelandia een Brief van “geen bezwaar” opgesteld waardoor de
verkoop van de Cas Coraweg
toch geëffectueerd kon worden.
Het is in deze zaak ons wel gebleken dat er veel geruchten zijn die
rondzingen en dat wat er werke-

5

lijk is gebeurd met de mantel der
Liefde(?) is bedekt.
Maar ons is ook gebleken dat de
VPG hier wel door benadeeld
lijkt te zijn.
Bronnen:
--dr J. Hartog(1969) : Mogen de
eilanden zich verheugen
-- Diverse verhalen van oudere
gemeenteleden

Nieuws van de V.P.C.O.
door M. van der Bunt

H

et bestuur van de VPCO
wenst u allen een gezegend 2009
toe.
and it keeps no record of being
wronged. It does not rejoice
about injustice but rejoices whenever the truth wins out. Love
never gives up, never loses faith,
is always hopeful, and endures
through every circumstance” (LASB). So my friends

we can love sincerely because
God “Our King of Love” has first
loved us all. Let us therefore endeavour to love, the one obligation we will always owe to each
other, by the enabling grace of
the Holy Spirit. Amen.

Een beetje geschiedenis
...vervolg
Hervormde gemeente toebehorende kerkgebouw het eigendom
zal zijn van de Evangelische of
Protestantse Gemeente.
En dan de tegenwoordige tijd.
Als kerkvoogdij werden we dit
jaar volledig onverwacht geconfronteerd met een uit 1994 nog
bestaand beslag op de pastorie
Cas Coraweg. Het beslag dateerde van de stichting tot beheer van
onroerende goederen Wilhelmina. Een stichting die later over is
gegaan in de Stichting Zeelandia.
Bij naspeuren en navragen, omdat aanvankelijk de relatie van de
VPG met Zeelandia onduidelijk
was, werd het volgende verteld:
Het gerucht ging en werd later
duidelijker dat een groot terrein
wat nu Zeelandia is destijds behoorde tot de VPG.
Het gerucht gaat en werd later
ook duidelijker dat de vereniging
Zeelandia zeer tegen de zin van
de Centrale Kerkenraad zonder
overleg was omgezet in een
stichting.
Het gerucht gaat dat de dominee
die zou regelen dat er afspraken
zouden komen over wie eigenaar

van de gronden was dat heeft
nagelaten.
Zeker is dat een rechtzaak werd
aangespannen door de VPG,
waarbij men stelde dat de VPG
uiteindelijk eigenaar was van de
gronden. Deze rechtzaak is op
basis van verjaring verloren. Zeelandia mocht zich eigenaar noemen van alle gronden. Dus bij
voorbeeld ook de grond waarop
nu het grote ING-gebouw staat.
Het gerucht gaat dat deze gronden verkocht zijn en dat de gelden niet op Curaçao zijn gebleven.
In ieder geval heeft de VPG er
niet aan verdiend, nee integendeel, het beslag op de Cas Coraweg werd gelegd omdat men
vond dat de VPG maar de kosten
van de rechtzaak moest betalen.
Duidelijk is dat er in 1994 iets is
gebeurd wat in het licht van de
huidige tijd een beetje rare nasmaak heeft. Zeker omdat de notulen van dat desbetreffende jaar,
zowel van de Centrale kerkenraad als van de Kerkvoogdij,
onvindbaar blijken te zijn. En bij
de advocaat die destijds het beslag heeft laten leggen ontbreekt

2008 een korte terugbik
2008 was een jaar met enkele
hoogtepunten maar ook met dieptepunten. Hoogtepunt was het
winnen van de (hoger beroep)
rechtszaak inzake de Havo/ Vwo.
Na een jarenlange strijd van de
VPCO was de uitspraak van de
rechter een overwinning. In 2008
is als gevolg van de structuur van
de onderwijsbekostiging (door de
overheid) door middel van natuurlijk verloop het aantal arbeidsplaatsen terug gebracht.
Verder hebben we afscheid genomen van dominee Ernst Stutterheim die in de afgelopen paar
jaren heeft gewerkt aan ontwikkeling en implementatie van het
identiteitsplan van de VPCO.
2009 een vooruitblik
Er staan voor 2009 enkele belangrijke thema’s op de agenda
die verder aandacht zullen krijgen
van het Bestuur. De belangrijkste
worden hieronder genoemd.
Personeelszorg en –beleid
Het Bestuur van de VPCO heeft
de kwaliteit van het onderwijs
hoog in het vaandel. Kwaliteit
van het onderwijs is in grote mate
afhankelijk van het personeel: het
bovenschools management, de
docenten en het ondersteunend
personeel. De VPCO wil goed
zorgen voor haar personeel en om
deze reden is per 1 februari een
Human Resource Manager aangetrokken namelijk Mevr. Karin
Jongen die verder vorm en invulling zal gaan geven aan professioneel personeelsbeleid en de personeelszorg van de VPCO.

Aanhalen van de banden met de
dragende kerken
Het aanhalen van de banden met
de dragende kerken staat ook
hoog op de prioriteitenlijst van
het Bestuur. De VPCO werd eens
door deze dragende kerken opgericht. Het is de bedoeling om de
dragende kerken meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de
scholen. We hebben uw gebed en
uw hulp hard nodig. Het Bestuur
zal binnenkort een bijeenkomst
organiseren om zodoende de dragende kerken te informeren over
het wel en wee van de VPCO.
Ook zult u hopelijk vaker van ons
horen door middel van artikelen
als deze.
Permanente huisvesting en bekostiging van de Havo/Vwo
De Havo/Vwo van de VPCO is 2
jaar geleden zonder overheidsbekostiging gestart. De school is
gevestigd in Emmastad maar zal
volgend schooljaar verhuizen
naar een meer permanente locatie. De strijd om bekostiging van
de Havo/Vwo lijkt ondanks het
vonnis van de rechter nog steeds
niet voorbij. Tot op de dag van
vandaag is de bekostiging van
onze eigen Havo/Vwo nog niet
rond. We hopen op een spoedige
positieve beslissing van het Bestuurscollege en andere relevante
gezagsdragers. We hopen dat de
dragende kerken ons zullen helpen en ondersteunen bij het verkrijgen van waar we recht op
hebben.
Werving fondsen voor nieuwe
dependance/ school voor funderend onderwijs in Brakkeput
De VPCO wil graag inspelen op
de behoefte aan een school voor
funderend onderwijs in de omgeVervolgt op pagina 12
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News from Ebenezer Church
EBE EZER CHURCH

Local Board Team

Wijk 1
Minister
Rev. Leander Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100
679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com
Local Preachers in VPG Service:
Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Elders:
Sr. L. Sampson
(Chair)
Br. D. Martina
Sr. N. Busby
Br. F. James

527 9173
736 9244 work
733 1628
563 0557
747 0385 res
512 2483
767 9068 res

Deacons:
Br. A. Fernandes
Sr. Bernita Lester

524 7036

868 8206 res
Sr. Shirley Gomez 522 1667
461 2950 res
668 9088
Sexton
Martha End
462 8470 res

Ebenezer Mission Programme: January - June, 2009

I

n the year’s first publication of
this Church news medium, we at
Ebenezer shared with you our
prospects for the year. Now that
we have mapped out our mission
course for the year, we are
pleased to share with you this
information for the first six
months of the journey even as we
recognize that two months would
have already elapsed by the time
you receive this edition of VPG
News. We wish to point out that
Ebenezer effects its mission mandates largely through the work of
the auxiliaries of the Church. You
will therefore recognize this fact
as a feature of the contents of the
Church programme being shared.
Just for your information, the
auxiliaries referred to are namely:
the Sunday School, Ebenezer
Watermelon Group, Ebenezer
New Generation Group, Ebenezer
Women’s Group, Ebenezer Men’
Fellowship, Ebenezer Victoria
Club and Ebenezer Church Choir.
Just before I present the programme however, I feel compelled to make some comments
on the celebration of Ash
Wednesday which we have been
doing for two years now at Ebenezer. For the initial celebration
there was the question, absurd
though it may seem, of whether

Ash Wednesday was not a Roman Catholic tradition and as
such whether Protestants should
observe it. My response then
which is still my response today,
according to my simple biblical
and theological knowledge and
understanding was that Ash
Wednesday is a Christian tradition that has no particular denominational ownership. It is
rather unfortunate that some
Churches of the Protestant tradition have chosen not to observe
Ash Wednesday on account of
some arbitrary decisions concerning what Christian traditions to
maintain and what to omit during
the early post Reformation period. Although it is true that the
Roman Catholic Church has traditionally been very robust in
observing Ash Wednesday, this
does not make it exclusive to the
Roman Catholic Church only.
Over the forty-day period of Lent
Ash Wednesday ushers in, the
Christian believer is invited to
engage in serious reflection on
his/her life to ensure that it accords with the spiritual and ethical discipline exemplified by that
of Christ’s. It therefore allows
opportunity for the believer to
practise penitence and seek forgiveness for thoughts, words and
deeds that have not been
Christlike. Ash Wednesday,

therefore, belongs to all Christian
Confessional Bodies (Churches).
A second question concerned the
symbolism of the daubing of ash
on the forehead during the Ash
Wednesday service. Once again
my response was that Christianity
has always made use of symbolisms to help explain the mysterious aspects of the Faith. Again,
no denomination has monopoly
on the symbolisms used, it is
really a matter of one’s faith and
belief. My final comment on the
question of the celebration of
Ash Wednesday is to urge caution when seeking to categorize
Christian customs as either Roman Catholic or Protestant or for
that matter Pentecostal on the
basis of traditional denominational observance, without first
seeking to understand the biblical
and theological undergird. Ash
Wednesday is the Christian tradition which ushers in the Christian
festival of Lent that concludes
with the greatest Christian festival of Easter which observes
God’s mightiest act in the redemption of his world through
the death and resurrection of his
Son, Jesus Christ.
January
Sun. 4th - Covenant Renewal and
Holy CommunionService
Tue. 6th - Church Board Meeting
Thu. 8th - Soup Kitchen
Thu. 15th - Soup Kitchen
Sun. 18th - Youth Service
Thu. 22nd - Soup Kitchen
Tue. 27th - Visitation (EWG)
Thu. 29th - Soup Kitchen
Fri. 30th - Cafe’/Sharing Session
on Decade Against Violence and
Response of The Church
Sat. 31st - Church Board Retreat
February
Sun. 1st- Holy Communion Service Soup Sale (EMF)

Tue. 3rd - Church Board Meeting
Wed. 4th - Visitation to Sick and
Shut-ins for Holy Communion
Thu. 5th - Soup Kitchen
Sat. 7th - Bible Study (ENGG)
Mon. 9th - Bible Discussion
(EMF)
Thu. 12th - Soup Kitchen
Sun. 15th - Youth Service and
Valentine’s Low Tea Evening
(EWMG)
Tue. 17th - Lecture (EWG)
Thu. 19th - Soup Kitchen
Tue. 24th- Visitation (EWG)
Wed. 25th - Visitation to Sick and
Shut-ins for Holy Communion
Ash Wednesday Service
Thu. 26th- Soup Kitchen
March
Sun. 1st - Holy Communion
Tue. 3rd - Church Board Meeting
Thu. 5th - Soup Kitchen
Fri. 6th - Prayer Service
Sat. 7th - Bible Quiz (ENGG)
Thu. 12th - Soup Kitchen
Tue. 17th - Bible Quiz (EWG)
Thu. 19th - Soup Kitchen
Sat. 6th - Bible Quiz (ENGG)
Sat. 21st - Rededication of Obed
Anthony Hall
Launching of Miss Lee Foundation
Mon. 23rd - Visitation (EMF)
Thu. 26th - Soup Kitchen
Tue. 9th - Lecture (EWG)
Sat. 28th - Car Wash (EMF)
Sun. 29th - Diaconie Day Service
(VPG)
Church Family Evening Service
(EVC)
Tue. 31st - Visitation (EWG)
April
Thu. 2nd - Soup Kitchen
Sat. 4th - Bake Sale (EWG)
Bible Study (ENGG)
Sun. 5th - Palm Sunday and Holy
Communion Service.
Soup Sale (EMF)
Easter Cantata (Church Choir)
Mon. 6th - Holy Week Evening
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Service
Tue. 7th - Holy Week Evening
Service
Wed. 8th - Holy Week Evening
Service
Fri. 10th - Good Friday Service
Sun. 12th - Easter Sunday Service
Tue. 14th - Church Board Meeting
Wed. 15th - Visitation to Sick and
Shut-ins for Holy Communion
Sun. 19th - Youth Service
Wed. 23rd - Soup Kitchen
Mon. 27th - Bible Discussion
(EMG)
Wed. 29th - Cocktail Variety Gospel Concert
May
Fri. 1st - Brunch (ENGG)
Sat. 2nd - Bible Quiz (ENGG)
Sun. 3rd - Holy Communion Service
Tue. 5th - Church Board Meeting
Thu. 7th - Soup Kitchen
Sun. 10th - Mother’s Day Service
High Tea Evening (EWMG)
Tue. 12th - Bible Quiz (EWG)
Thu. 14th - Soup Kitchen
Sun. 17th - Youth Service
Thu. 21st - Ascension Day Service and Church
Family Fellowship
Mon. 25th - Visitation (EMF)
Thu. 28th - Soup Kitchen
Sat. 30th - Fish Fry (EMF)
Lecture (ENGG)

Sun. 31st - Pentecost/Whitsunday
Service(VPG)
Church Family Evening Service
(ENGG)
June
Tue. 2nd - Church Board Meeting
Thu. 4th - Soup Kitchen
Sat. 6th - Bible Quiz (ENGG)
Sun. 7th - Trinity Sunday and
Holy Communion Service
Soup Sale (EMF)
Tue. 9th - Lecture (EWG)
Wed. 10th - Visitation to Sick and
Shut-ins for Holy Communion
Thu. 11th - Soup Kitchen
Tue. 16th - Visitation (EWG)
Thu. 18th - Soup Kitchen
Sun. 21st - Youth and Father’s
Day Service
High Tea Evening (EWMG)
Mon. 22nd - Discussion Forum
(EMF)
Wed. 24th - Visitation to Sick and
Shut-ins for
Holy Communion
Thu. 25th - Soup Kitchen
Our request is that you pray with
us for the success of our programme and support us however
and whenever you are able to.
May you continue to enjoy God’s
rich blessings.
Rev. L. Warren

Calvijnjaar
door ds. Hans Végh

D

it jaar is uitgeroepen tot
Calvijnjaar. Op 10 juli is het namelijk vijfhonderd jaar geleden,
dat Johannes Calvijn geboren
werd in Noyon in Picardië in
Frankrijk. Deze kerkhervormer
heeft veel invloed gehad. Op allerlei congressen en bijeenkomsten wordt dat belicht dit jaar.
Wie was Calvijn eigenlijk? Ik
had in mijn woning in Amsterdam een schilderij van Calvijn
aan de muur hangen. Een vriend
van mij vroeg: “Wie is die lachende man eigenlijk?” Ik legde
hem uit, dat het een Hongaars
schilderij was en dat het de Hongaarse visie op Calvijn verbeeldde. Doorgaans wordt Calvijn afgeschilderd als streng en ascetisch.
In dit artikel wil ik iets vertellen
over wie Calvijn was, over zijn
leven, over zijn leer en de betekenis van Calvijn voor mensen
uit de 21e eeuw.

Zijn leven
Calvijn verliest zijn moeder al op
jonge leeftijd. Zijn opvoeding en
eerste onderwijs krijgt hij in het
huis van een adellijke begunstiger. Hij studeert rechten en humaniora (klassieke talen en letterkunde) in Parijs. Daar komt hij
voor het eerst in aanraking met
de evangelischen – mensen, die
de evangelische leer zijn toegedaan en kritisch staan tegenover
de toenmalige kerk. Calvijns bekering valt vermoedelijk in de
herfst van 1533. In 1534 gaat hij
naar Bazel. Daar publiceert hij in
1536 een van zijn belangrijkste
werken, de “Institutio religionis
christianae”. Het is een klassieke
beschrijving van de reformatorische beginselen, die meerdere
drukken zal beleven. Daarnaast
werkt Calvijn mee aan een Franse Bijbelvertaling.
In 1536 is hij op doorreis in Genève. Hij komt hier in aanraking
met Guillaume Farel, die in deze

stad de hervorming wil doorvoeren. Farel haalt Calvijn ertoe over
het ambt van “lecteur public”
voor het Nieuwe Testament op
zich te nemen.
Genève is in 1535 overgegaan tot
het evangelische kamp. Het doel
van Farel en Calvijn is aan deze
overgang inhoud te geven. De
evangelische vroomheid en zedelijkheid moet in deze stad doorgevoerd worden. Calvijn wordt
nu ook predikant in de stad. Hij
wint aan invloed. Maar hij ondervindt tegelijkertijd tegenstand bij
een deel van de burgerij vanwege zijn strenge kerkelijke tucht
en levensordening. Die tegenstand wordt zo hevig, dat Farel
en Calvijn gedwongen worden in
1538 de stad te verlaten. De
spanning tussen kerk en staat is
in deze stad goed voelbaar. Calvijn gaat naar Straatsburg, waar
zich een kleine Franse vluchtelingengemeente bevindt. Hij begint
hier aan een reeks commentaren
op de Bijbelboeken. De Bijbel
staat centraal in de Reformatie en
ook in Calvijns leven. In Straatsburg trouwt hij met Idelette de
Bure, een weduwe, die waarschijnlijk uit de hogere stand afkomstig is. In Straatsburg komt
hij ook in contact met de Duitse
hervormers. Calvijn verblijft drie
jaar in Straatsburg, van 1538 tot
1541. Hij leidt de gemeente daar
en heeft veel contact met de hervormer in deze plaats, Martin
Bucer.
Intussen gaat de strijd in Genève
door. Deze resulteert erin, dat
Calvijns partij de overhand
krijgt. Deze roept hem in 1541
terug. Hij geeft aan die oproep
gehoor. Nu kan hij verder werken
aan zijn idealen. Zijn ideaal is
een theocratie. God moet het
voor het zeggen hebben op alle
terreinen van het leven. De kerk
moet aan dit ideaal gestalte geven. Calvijn gaat voortvarend te
werk. Hij is bevlogen en overtuigd van de juistheid van zijn
idealen. Tegenstand smoort hij in
de kiem.
In 1541 neemt de raad van de
stad de Ordonnances ecclésiastiques aan. Hierin wordt de organisatie van het kerkelijk leven geregeld. Alle hiërarchie, waardoor
mensen over elkaar heersen, is
voor Calvijn uitgesloten. Hij wil
een strenge tucht doorvoeren in
de stad. Dit roept opnieuw weerstand op. Maar de tegenstanders
worden verbannen uit de stad.
Een van de tegenstanders is Bol-
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sec. Deze valt in 1551 Calvijns
predestinatieleer aan. Een andere
tegenstander is Servet. Hij is het
niet eens met de leer over de drie
-eenheid. Hij wordt verbrand. Dit
is een zwarte bladzijde in de tijd
van de Reformatie en Calvijns
leven.
In 1555 is de stad volledig in
handen van Calvijn. Nu heeft hij
zijn handen helemaal vrij om zijn
ideeën door te voeren.
Niet in de laatste plaats oefent
Calvijn een enorme invloed uit in
Europa door zijn uitgebreide correspondentie. Hij staat in contact
met predikanten en theologen uit
Frankrijk, Engeland, Schotland,
Polen, Hongarije en Zwitserland.
Calvijn sticht de academie, waar
onderwijs gegeven wordt aan
predikanten en theologen uit heel
Europa. Zo wordt het calvinisme
verbreid in dit werelddeel.
Op 27 mei 1564 sterft Calvijn.
Hij wordt begraven op de begraafplaats Plainpalais. Omdat
hij niet wil, dat zijn volgelingen
van zijn graf een bedevaartsoord
maken, heeft hij verordend, dat
zijn graf anoniem moet blijven.
Zijn graf wordt gemarkeerd door
een kruis met daarop de initialen
“J.C.”. Op het “Monument de la
Réformation” in Genève, waar
verschillende reformatoren worden afgebeeld, neemt hij echter
een prominente plaats in.
Zijn leer
Calvijn is een scherpzinnig denker, die theologische problemen
tot in hun uiterste consequentie
doordenkt. Men kan Calvijn een
man van intellect en dogma noemen. Hij leert een dubbele predestinatie, dat wil zeggen: God
verkiest sommige mensen uit,
anderen verwerpt Hij. Ons geloof
of ongeloof is geheel het gevolg
van Gods eeuwige voorbeschikking. De val van Adam is door
Hem gewild.
In de avondmaalsstrijd van die
tijd neemt Calvijn een middenpositie in. De rooms-katholieke
kerk leert, dat brood en wijn in
de eucharistie worden veranderd
in lichaam en bloed van Christus.
Luther leert, dat Christus in het
avondmaal in, op en onder de
elementen van brood en wijn
aanwezig is. Zwingli leert een
louter symbolische betekenis van
brood en wijn. De avondmaalsviering is een terugdenken aan
het lijden en sterven van Christus
voor de wereld. Calvijn wijst een
Vervolgd op pagina 9
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Nieuws uit de Fortkerk
FORTKERK

Kerkenraadsleden

Wijk 2

Ouderlingen
Br. P. Jukema (scriba)
Zr. M. Bakhuis (kv)
Br. J. Boodt (kv)
Zr. Marijke van der Steen

ds. A. Boezewinkel
Oudewater kv 35
Tel.: 767 9344 (thuis)
E-mail:
afkeboezewinkel@hotmail.com

Wijknieuws Fortkerk

F

ebruari verliep nat en
regenachtig. Dat merkten ook in
de Fortkerk zelf. Natte vloeren op
zondagochtend vanwege een niet
goed
functionerend
dakgotennetwerk. Het mag de
indruk wekken dat de kerk vers
geboend wordt vlak voor de
zondagse eredienst. Het is echter
gewoon het gevolg van een niet
geplande overstroming.
Gelukkig was de kerk helemaal
droog en glom van de blijdschap
om bruidspaar Advokaat- Reuijl.
Relinde en Corwin gaven elkaar
op 19 februari j.l. het ja-woord in
de Fortkerk.
Het Fortkerkkoor, deze keer op
de piano begeleid door Pim
Landheer, bevestigde de vreugde
met een aantal mooie liederen
Relinde en Corwin:Van harte
gelukgewenst met jullie huwelijk!
Lydie Luinstra uit Groningen liep
een weekje stage op Cuaraco. Zij
doet de opleiding tot pastoraal
medewerker. Momenteel is zij
w e r k z a a m
a l s
wijkverpleegkundige in
Groningen. In haar werk ontmoet
zij veel mensen van de Antillen.
Vandaar haar keuze voor
Curaçao. Lydie heeft in de dienst
van 15 februari de lezing uit het
evangelie en de voorbeden
verzorgd. Daarnaast heeft zij een
aantal bezoeken gebracht aan
gemeenteleden, o.a. in het
ziekenhuis, een radiouitzending
meegemaakt en mensen in Zorg
en Hoop bezocht samen met Ds.
Végh. Lydie is in de korte tijd die
zij hier was leren houden van de
mensen. Ze vond het hier
geweldig! (En dat is het hier
ook).
Op 9 maart a.s. Zullen D.V.
Marvyn Josefa en Juliet van

Bochove in de Fortkerk in het
huwelijk treden. Marvyn is een
oud-leerling van Zr. Jeanette
Kroes. Het spreekt dus vanzelf
dat zijn haar leerling bij zijn
huwelijk zal “toezingen” op het
orgel!
Zuster Jeanette Kroes is dan 80
jaar oud geworden!. Ze zal zo de
Heer wil die leeftijd op 1 maart
bereiken.
We wensen haar nog vele jaren in
gezondheid toe, gezegend met dat
grote talent van haar: Het met
liefde spelen voor de Heer. Haar
blijmoedigheid en het vuur
waarmee zij de gemeente God
laat prijzen, zijn een kado. We
danken God dat we Jeanette in
ons midden hebben.
Van harte gelukgewenst Jeanette!
Maart begint met de eerste
zondag in de veertigdagentijd. Na
het carnaval komen vooral de
Rooms Katholieke gelovigen naar
de kerk op as-woensdag, om een
“as-kruisje” te halen. Dit as
kruisje wordt gemaakt van de
palmbladeren van de palmzondag
van het afgelopen jaar. Het askruisje wordt in de protestantse
traditie meestal niet aangebracht.
Het kruisje markeert een periode
van boete doen.
In
d e
a l l e r e e r s t
Christengemeenten werd de
veertigdagentijd zeer intensief
beleefd door de catechumenen.
Dat zijn de geloofsleerlingen.
Daar komt ons woord
“catechisatie” vandaan. Vroeger
werden jonge mensen zeer
grondig voorbereid op hun
lidmaatschap van de Christelijke
gemeente. In de eerste periode
was het ook een kerk die niet
legaal was. Het was niet zomaar
iets om lid te worden van de
gemeente van Jezus Christus. Je
moest er veel voor over willen

Kosteres
747 3879
461 5013
747 3950
747 7087

Diakenen
Zr. Joke
Aurelia
Bos Palm 462
465 6873
7552
Br. Friedeman
738 1725
Hasselbaink
Kosteres
Zr. Aurelia Palm

hebben. Christen-zijn kon je -en
kan je in sommige landen nog
steeds- je leven kosten. In de
periode voor Pasen werden de
geloofsleerlingen ingewijd in de
geheimen van het geloof. Daar
hoorden ook de beproevingen van
de Messias die hen te wachten
konden staan bij. Als je werd
opgepakt, ging je voor de
leeuwen. Of er gebeurde iets
anders erg vervelends met je.
Al s de gel o of sl eer l i n gen
“volleerd” waren, legden ze in de
paasnacht eerst hun
geloofsbelijdenis af. Ze moesten
dan ook zeggen dat ze alleen God
wilden gehoorzamen. En dat ze
bijvoorbeeld niet zouden buigen
voor de keizer die dacht dat hij
een soort God was.
Na de geloofsbelijdenis werden
de geloofsleerlingen in de
paasnacht gedoopt. Pas dan
hoorden ze officieel bij de
Christelijke gemeente.
De
periode
van de
veerigdagentijd heet in het Latijn
“Quadragesima.” Dat betekent
ook: Tijd van veertig dagen. Ons
“Quaresima”, “Careme” en
“Cuarisma” (= vasten) is daarvan
afgeleid. Het Engelse woord voor
vasten is “Lent.” Dat is weer
a f gel ei d va n h et w o or d
“Lenghten.” Dat betekent: Het
langer worden van de dagen.
De zondagen zijn allemaal paars.
Dat is de kleur van bezinning en
inkeer.
De eerste zondag in de
veertigdagentijd heet “Invocabit.”
Naar Psalm 91: 15. “Roept hij (=
de mens) Mij (= God) aan, Ik zal
hem antwoorden. Ik zal in de
benauwdheid bij hem zijn. Ik zal
hem uitredden en tot ere
brengen.” Als je bovenstaande
leest, over de moeite die het
kostte om Christen te mogen en
kunnen zijn, begrijpen we
misschien ook waarom die tekst
zo aansprak en nog steeds
mensen aanspreekt, die houvast

462 6873

nodig hebben.
De tweede zondag in de
veertigdagentijd heet:
“Reminiscere”. Psalm 25: 6 is de
naamgever van deze zondag.
”Gedenk uw barmhartigheid
Here, en uw gunstbewijzen, want
die zijn van eeuwigheid.”
Zondag 3 heet “Oculi” Psalm 25:
Mijn ogen zijn bestendig op de
Heer. Johann Sebastiaan Bach
heeft er ooit een prachtige cantate
van gemaakt. Wie op God let,
wordt uit de warboel weggeleid,
zegt de psalm.
Zondag “Laetare” is een roze
zondag in de veertigdagentijd.
Een zondag van het paasfeest dat
al een beetje in de verte gloort..
Een zondag van blijdschap dus,
zij het ingetogen. Jesaja 66: 10
zet de toon: “Verheugt u
Jeruzalem.”
Zondag “Judica” is de eerste
passiezondag. Zondag die door
Psalm 43 “doe mij recht”
verwijst naar het rechtsgeding
van Christus. Maar ook naar het
rechtsgeding tussen God en
mensen. Deze zondag zal als
gezamenlijke Diaconie zondag
gevierd worden in de Fortkerk!
Daarna volgt de “lijdensweek die
wordt ingeluid door zondag
Palmarum: palmzondag.
In de Fortkerk zal op 10 april de
paasnacht ook gevierd worden
met doop en belijdenis. Die
dienst zal beginnen om 21.00 uur.
In het volgende nummer van
VPG Nieuws zal ik daar wat
dieper op in gaan.
Ds. Afke Boezewinkel
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Calvijnjaar
vervolg van pagina 7.
verandering van brood en wijn
af. Het avondmaal is een genadegave van God aan de gelovigen.
Het is een geestelijke vereniging
met de verheerlijkte Christus. Zo
waar als de gelovige brood en
wijn met de mond tot zich neemt,
even zeker wordt hij tegelijk
door de Heilige Geest verbonden
met Christus’ lichaam en bloed
in de hemel. Zo wordt de mystieke eenheid tussen Christus en de
gelovige tot stand gebracht.
Christus is door zijn Geest reëel
aanwezig aan het avondmaal.
Calvijn is er een voorstander van,
dat het avondmaal elke week gevierd wordt. De raad gaat hier
echter niet mee akkoord en het
wordt eens in de maand. De
avondmaalsviering moet gepaard
gaan met een strenge tucht op
belijdenis en wandel van de gemeenteleden.
In 1542 wordt in Genève de Orde
van dienst uitgegeven. Het gaat
hierin over de inrichting van de
kerkdienst. Deze bestaat voornamelijk uit prediking, gebed en het
zingen van psalmen. Het orgel
wordt uit de kerk verwijderd.
Calvijn kent vier geestelijke
ambten: dat van de pastores
(voor prediking en tucht), de doctores (voor catechetisch en theologisch onderwijs), de ouderlingen (voor de tucht) en de diakenen (voor de armenzorg).
In Genève schrijft Calvijn de
“Catechismus van Genève”,
waarin over geloof, gebod, gebed
en sacramenten wordt gehandeld.
Calvijn stelt de eer van God
voorop. De mens moet heel zijn
leven gebruiken tot verheerlijking van God. Hij moet God dienen overeenkomstig zijn wil.
Daarom zijn de tien geboden
voor Calvijn ook zo belangrijk.
Ze zijn voor hem een regel voor
het nieuwe leven van geloof, een
leven van boete en bekering, van
kruis dragen en zelfverloochening.
Het doel van Calvijn is het lichtzinnige Genève om te vormen tot
een aan God toegewijde gemeente. Daarom verbiedt Calvijn bezoek aan herbergen. Er staan
strenge straffen op dansen, kaartspelen, echtbreuk, ontucht, godslastering, ongehoorzaamheid aan
de ouders, verzuim van de kerkdiensten, enz. Calvijn wil het
volk opvoeden tot eenvoud en
arbeidzaamheid. De levensstijl in
Genève moet sober, streng en

hard zijn. Calvijn legt de nadruk
op heiliging, tucht, Gods wet en
de roeping van de overheid. Calvijn zelf is ook sober en heeft
geen plezier in eten en drinken.
Hij slaapt weinig en is altijd ernstig. Hij kent niet de levensvreugde van een Luther.
Wat betreft de verhouding tussen
kerk en staat is Calvijn voor een
volstrekte vrijheid van de kerk
van overheidsvoogdij. De staat
mag zich niet mengen in de zaken
van de kerk. Kerk en staat zijn
beide aan God onderworpen.

Zijn betekenis
Wat is Calvijns betekenis voor de
kerk van de 21e eeuw? Het is
waar, Calvijn wordt door velen
verguisd. Calvinisme staat voor
velen gelijk aan soberheid. Anderen beweren, dat het kapitalisme
een vrucht is van het calvinisme.
Ik denk, dat Calvijn voor de kerk
van de 21e eeuw belangrijk is
geweest in zijn nadruk op de
Schriften. Hij heeft vele commentaren geschreven en heeft in
vele diensten de Schriften uitgelegd. Zijn kerkelijke organisatie
is ook voor ons van belang. Hij is
een voorstander van een goed
geordend kerkelijk leven, gebaseerd op bijbelse principes. De
ambten zijn aan elkaar gelijkwaardig. De ene mens kan niet
heersen over de ander. Een ander
punt, dat hij goed gezien heeft, is
de vrijheid van de kerk van de
staat. De staat mag zich niet men-

gen in kerkelijke zaken. Maar
beide moeten ze gehoorzaam zijn
aan God. Dat is hun beider hoge
roeping.
Wat betreft de avondmaalsleer
wilde hij ontkomen aan het middeleeuwse denken van het tastbaar maken van het heil. Daarom
veranderen brood en wijn voor
hem ook niet in lichaam en bloed
van Christus, maar is Christus op
een meer geestelijke wijze aanwezig in het avondmaal.
Calvijn heeft met ernst geprobeerd de bijbelse boodschap gestalte te geven in het dagelijkse
leven. Men kan vraagtekens zetten bij het hoe, maar een uitroepteken zetten bij het dat.
Ook voor mensen van de 21e
eeuw mag de
Schrift centraal
staan. De
Schriften mogen kerk en
wereld doordringen. Ze
geven de contouren aan van
Gods Koninkrijk van vrede
en gerechtigheid. Wij mogen ons leven
inrichten naar
Gods wil.
Calvijn was
een kind van
zijn tijd. De
wijze waarop
hij omging met
zijn tegenstanders, laat dat
zien, met als
dieptepunt de verbranding van
Servet.
Hij was een man met een scherp
verstand, maar heeft daardoor te
diep doorgedacht en te ver doorgeredeneerd over zaken, die een
mysterie zijn. Hij heeft het mysterie willen verklaren en heeft
niet halt gehouden met zijn denken. En zo’n zaak is de predestinatieleer. Het is waar, de Bijbel
leert een uitverkiezing, maar over
het hoe en wat moeten we voorzichtig zijn. God is genadig en
barmhartig en wil de redding van
de wereld.
Ik denk, dat Calvijn veel heeft
betekend voor de kerk van toen,
maar ook veel betekent voor de
kerk van nu. Over zijn persoon en
werken is het laatste woord nog
niet gesproken. Het onderzoek
daarnaar gaat voort. Ik heb jaren
lang aan de Vrije universiteit in
Amsterdam meegemaakt hoe dat

9

onderzoek gestalte krijgt. Het is
terecht, dat er in dit Calvijnjaar
veel aandacht aan hem wordt
besteed.
Calvijn en Curaçao
Tenslotte wil ik kort ingaan op de
invloed van Calvijn op Curaçao.
Die is er. In 1634 landden de Nederlanders op Curaçao en namen
het eiland in bezit. Een jaar later
werd de gereformeerde kerk gesticht, een kerk, die geënt was op
de principes van het calvinisme.
Zo kwamen de ideeën van Calvijn over geloof, kerk en staat op
ons eiland terecht. Onze VPG is
de voortzetting van de gereformeerde kerk van 1635. Onze
kerkorde is een afspiegeling van
de kerkorde van Calvijn. De geschiedenis van de gereformeerde
kerk en later van de Verenigde
Protestantse Gemeente is beschreven. Daarin kan nagegaan
worden hoe de invloed van Calvijn gestalte heeft gekregen in
het kerkelijk en politiek leven op
ons eiland. Het is mij niet mogelijk om hier verder op in te gaan
vanwege de beperkte ruimte, die
dit artikel kan omvatten. En ook
hier zou nog nader onderzoek
kunnen worden verricht.
Er is in de loop der jaren een grote hoeveelheid literatuur over
Calvijn gepubliceerd.
Hier enige literatuur:
H. Berkhof, Geschiedenis der
kerk, Nijkerk 2 [1941], p. 179197
Johannes Calvijn, Institutie, 3
delen, uit het Latijn vertaald door
A. Sizoo, Delft 2[1949]
G.C. van Niftrik, Calvijn, Christianae Religionis Institutio, in: J.
Haantjes en A. van der Hoeven,
Kerkelijke klassieken, Wageningen 1949, p. 203-246
J. Hartog, Mogen de eilanden
zich verheugen. Geschiedenis
van het protestantisme op de Nederlandse Antillen, Curaçao 1969
K. Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen 13
1971, p. 82-85
O. Chadwick, The Reformation,
in: The Pelican History of the
Church, Vol. 3, Harmondsworth
1977, p. 82-96
M.G.K.
van
Veen,
“Verschooninghe van de roomsche afgoderye”. De polemiek
van Calvijn met nicodemieten, in
het bijzonder met Coornhert
(diss.), Amsterdam 2001
The Complete Calvin Commentaries CD ROM, 2002.
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Nieuws uit de Emmakerk
EMMAKERK
Wijk 3

Kerkenraadsleden

Gironummer
“Wijkwerk Emmakerk” 580-101

Predikant
Ds. Hans Végh
Beurs 87, Montaña
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: hans@vegh.tk
Website: www.vegh.tk

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.) 767 6920
Zr. M. Stomp
737 9886
Zr. F. Da Costa Gomez 461 8332 (w)
526 1566 (c)
Br. O. Griffith
737 7745
Website:
Emmakerk.freeservers.com

Diakenen:
Zr. C. Tevreden
Kosteres:
Zr. M. Morgenstond

ijdenstijd
Op 1 maart a.s. is de eerste zondag in de lijdenstijd oftewel de
veertigdagentijd. In deze veertig
dagen vóór Pasen staan we in het
bijzonder stil bij het lijden en
sterven van Jezus Christus voor
de zonden van de wereld. Hij
kwam om ons terug te brengen
bij God. We staan ook stil bij het
lijden in deze wereld. Mensen
zuchten onder honger, armoede
en ziekte. Jezus is gekomen om
zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid te brengen, om zonde,
kwaad en nood uit te bannen. Op
dat rijk mogen we hopen en die
hoop mag ons staande houden,
dwars tegen alle malaise in. Een
en ander zal ook zichtbaar worden in de liturgie in de lijdenstijd.
De kinderen zijn bezig met hun
veertigdagenproject. Zo mogen
we op weg gaan naar Pasen, het
feest van opstanding en hoop.
Agenda
De agenda voor de komende
maand luidt als volgt:

Elke dinsdag is er van 19.0019.30 uur gebedskring in de consistorie
Elke woensdag is er catechisatie,
van 19.00-20.00 uur voor de catechisanten van 12-18 jaar; van
20.00-21.00 uur is er belijdeniscatechisatie, beide in de consistorie
5.3 – 19.30 uur: gespreksgroep
“onder de boom”, consistorie
12.3 – 19.30 uur: Bijbelstudie
over het boek Ruth, consistorie
19.3 – 19.30 uur: gespreksgroep
“onder de boom”, consistorie
26.3 – 19.30 uur: Bijbelstudie
over het boek Ruth, consistorie
U/jij bent van harte welkom!
10.3 – 19.30 uur: wijkkerkenraad,
consistorie
Kerkdiensten
Elke zondag is er vanaf 9.15 uur
zingen vóór de dienst. Liederen
kunt u opgeven bij mij. Die worden dan opgenomen in de liturgie. Een voorzingkoor zal tijdens
de dienst onbekende liederen
voorzingen. Zo kunnen we ook
wat minder bekende liederen
gaan zingen. Dit alles tot meerde-

737 8985

ACTIVITEITE
Seizoen 2008/2009

Wijknieuws Emmakerk

L

868 4247

re eer en glorie van onze Schepper.
Geboren
Op 30 december j.l. werd Libryana geboren, dochtertje van Bryan
Reyuena en Liana Reyuena-LoSioe-Fon.
Op 10 februari j.l. werd Jenna
Louise Jia-li geboren. Zij is het
dochtertje van Leonard WallerDiemont en Valerie WallerDiemont-Rhuggenaath.
We feliciteren de ouders met de
geboorte van hun baby en wensen
hun Gods zegen toe voor de toekomst.
Onze zieken
Br. J. Renaud moest worden opgenomen in het Sehos. De medicijnen, die hij kreeg vanwege zijn
ziekte, hadden bijwerkingen,
waardoor opname noodzakelijk
werd.
Zr. A.L. Fernandes de FreitasMartijn werd opgenomen in het
Sehos vanwege benauwdheid. Ze
kreeg daar zuurstof toegediend.
Beiden zijn inmiddels weer thuis.
God zij onze zieken nabij.

Gebedsgroep:
Wekelijks op dinsdag in de Consistorie, 19:00-19:30 uur.
Catechisatie 12 t/m 18 jaar :
Wekelijks op woensdag van
19:00-20:00 uur in de Consistorie
Belijdeniscatechisatie:
Wekelijks op woensdag van
20:00-21:00 u in de Consistorie
Tijdens de schoolvakanties zijn
er geen catechisaties.
Onder de boom:
Vrije onderwerpen.
Maandelijks op een donderdag in
de Consistorie, 19:30-21:00 uur.
5 mrt, 19 mrt.
Bijbelstudie:
Het boek Ruth.
Maandelijks op een donderdag in
de Consistorie, 19:30-21:00 uur.
12 mrt, 26 mrt.
Zangdiensten:
Maandelijks op vrijdag van 19:30
-21:00 uur in de Emmakerk
27 feb, 27 maart

Ds. Hans Végh

Wijknieuws Jet

Ds. R. Steenstra in een gezamenlijke dienst van Fort en Emma.

BEVESTIGI G
25 jan. werd zr. Farida Da Costa
Gomez bevestigd tot Jeugdouderling, br. Orlando Griffith werd
ouderling Kerkvoogd. Ze waren
diakenen. Ze hebben nu een andere pet op. zr. Farida had al jaren de kapstok van de Nevendienst, Jeugd op haar schouders,
maar nu is het echt. We hadden
allang een stem nodig bij de
Kerkvoogdij, die hebben we nu
gelukkig. Toch ligt hun hart nog
bij de Diakonie, br. Orlando wil
nog blijven helpen met de voed-

selpakketten. Masha pabien beste
lieve leden met de nieuwe “pet”.
Forsa bij dit mooie werk van en
voor de Heer.
VOORBIJGA GERS
Wij zijn allemaal voorbijgangers
in God’s Koninkrijk, maar in de
maand februari kwamen er speciale voorbijgangers voorbij in de
diensten.
1 februari j.l vierden wij de
Maaltijd van de Heer. Een mooie
dienst en een mooie opkomst,
geeft mij altijd weer een fijn
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ZI GE VOOR DE DIE ST
1 febr. wilden wij starten met het
zingen van 3 liederen vóór de
dienst. Die zondag kwam het er
niet van, maar zondag 8 febr.
startten wij echt op. De opkomst
om 9.15 is al aardig en de stemmen klinken, het is goed om de
stem te smeren vóór de dienst.
Komt u ook met ons meezingen?

Bevestiging van zr. Farida en br. Orlando als ouderlingen.
gevoel als wij in een grote kring
om de tafel staan.
De rijpere jeugd zit aan de tafel
en wij staan erom heen. Soms
willen ze niet toegeven en blijven
ook staan, voor ons ook prima.
Mijn zoon Ivo was op vakantie en
zong 2 liederen, o.a. Hear O
Lord, begeleid door zr. Jeannette,
8 februari ging ds. Roelof Steenstra voor. Hij komt ieder jaar een
maandje overwinteren met zijn
vrouw zr. Netty en neemt zijn
fans mee uit Nederland. De vraag
om voor te mogen gaan, ontvang
ik reeds in sept/oktober per email,
zoals u ziet (leest), op tijd dus!
Naar de Dienst neemt hij zijn
fanclub van Curaçao mee, Emma
zit dan ouderwets vol, deze keer
nog voller, want er was een
gezamenlijke dienst met de Fortkerk. Ook nam ds. Steenstra zijn
organist br. Wim Statius Muller
mee.
15 februari ging ds. Ro Berggraaf
voor, zijn vrouw zr. Georgette
zong voor ons 2 prachtige
liederen, o.a. Wat de toekomst
brenge moge. Ze werd begeleid
door zr. Jeannette.

Masha danki alle voorbijgangers
voor uw/jullie bijdrage aan onze
gemeente. Tot de volgende keer
zullen we maar zeggen.
22 februari is het weer VPG
meets EBG, (Evangelische
Broedergemeente). Door de carnavalsoptocht kunnen zij niet
naar hun kerk op Mundo Nobo en
zijn ze bij ons te gast,
een jaarlijkse ontmoeting.
Na de gezellige dienst zeggen we
ieder jaar weer dat het contact
vaker zou moeten, maar het komt
er gewoon niet van. We hebben
contact met onze zusterkerk en
dat is heel fijn.

Lieve mensen, wij zijn nu in de
Carnavalstijd, woensdag 25 febr.
(Aswoensdag voor de R.K), is het
weer einde carnaval, de rust keert
dan weer op ons eiland, hopen
wij. Laat de rust ook bij ons
weerkeren en laten we de VastenLijdenstijd, zo u wilt, ingaan. Een
goede tijd om te bezinnen, te vasten, de Bijbel eens extra te pakken en te lezen. Iets voor uw
naaste te doen, bijv. door een bezoek te brengen aan een zieke,
een bejaarde. De handen uit te
steken in de Gemeente, dus meer
bezig zijn met de zaken van de
Heer, zoals de Heer het graag zou
willen van ons, zoals Zijn Zoon
het ons heeft voorgedaan.
Immers: HET HEEFT ZI7!
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dag zag hij dat er duizenden
zeesterren aangespoeld waren.
Hij keek er een poosje verdrietig
naar. Al deze sterren zouden sterven als ze op het zand bleven
liggen. Want op eigen kracht
konden ze niet in het water teruggaan. Daniel dacht diep na, en
kreeg toen een goed idee. Hij
begon de zeesterren op te rapen
en terug te gooien in zee. Plotseling hoorde hij een stem: ”Ach,
houd daar toch mee op er zijn er
veel te veel, dat heeft toch geen
enkele zin.” Een onbekende man
had gezien wat hij deed. Daniel
raapte een zeester op en keek de
man aan. Terwijl hij de zeester in
het water gooide zei hij: ”Het
heeft zin voor déze….”.
Wees standvastig, onwankelbaar,
te allen tijde overvloedig in het
werk van de Here, wetende, dat
uw arbeid niet vergeefs is in de
Here.” (1Kor.15:58).
Een woord van bemoediging kan
het verschil uitmaken tussen opgeven of doorgaan,
Laten we hiervoor gaan.
Warme groet van de Kerkenraad,

Op Westpunt woonde Daniel. Hij
ging vaak naar het strand. Op een

Jet Baank.

JEUGDRUBRIEK EMMAKERK

TUI .
Lieve mensen, heeft u al naar de
tuin gekeken? Zo netjes, een lust
voor het oog. Op zaterdag zijn er
engelen bezig in de tuin. De afspraak was 1 keer per maand,
maar door de verrassingsbuitjes
doen ze het 2 keer per maand.
Heeft u tijd en zin om mee te
helpen, dan bent u van harte
welkom, een belletje naar mij is
al genoeg. Wij wachten op u.

Kids Movie ight.

O

Ds. R. Berggraaf als gastpredikant in de Emmakerk.

p zaterdag 21 februari was
er een Kids Movie Night in de
Flamboyant. Het was erg fijn om
weer eens zoveel kinderen bij
elkaar te hebben in de Flamboyant. Er waren ongeveer 25 kinderen. De films die gedraaid werden
waren "The Messiah is coming"
en "Roach, don't miss the boat".

De laatste ging over een paar
mooie groene kakkerlakken die
met Noah meegingen op de boot.
Een filmavond in de Flamboyant
bracht best wel wat herinneringen naar boven. We zullen proberen wat vaker iets te organiseren in de Flamboyant, want het is
toch wel een fijn gebouwtje voor
activiteiten.

Pamela Rusch
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uw gebed en hulp van harte welkom.

JEUGDRUBRIEK EMMAKERK
vervolg

Kinderorkest

L

ieve kinderen!
Speel je een muziekinstrument?
Piano, fluit, drum of een deurbel?
Houd je van lawaai maken?
Of vind je het leuk om met een
tamboerijn te zwaaien?
Of af en toe een fietsbel te laten
bellen?

Op weg naar pasen

D

e eerste zondag van de veertig-dagen-tijd valt dit jaar op 1
maart a.s. In deze tijd lezen we
evangelieverhalen uit Marcus en
Johannes, verhalen over Jezus
die op weg gaat naar Pasen.
Op die weg gebeuren een heleboel onverwachte dingen, zoals
Jezus die in de woestijn verbleef
bij de wilde dieren en de engelen
voor Hem zorgden; Mozes en
Elia die met Jezus op een berg
praten; Jezus die de handelaars
en geldwisselaars wegjaagt van

Geef je dan op voor het kinderorkestje bij mij.
De naam van dit orkestje gaan we
samen verzinnen!
Email me op:
rianneplaisier@gmail.com of bel
me op 522-0030 en laat me weten
wat je speelt of wilt spelen.
Ik hoop snel van je te horen!
Rianne Plaisier
een grote oogst; Jezus die als een
koning binnen gehaald wordt in
Jeruzalem; Jezus die op Paasmorgen weer opgestaan is van de
dood en ons hierdoor laat weten
dat zelfs in de diepste duisternis
een nieuw begin mogelijk is.
Soms zijn deze verhalen niet te
bevatten en kan je er met je verstand niet bij. Maar tegelijk hoor
je in de verhalen steeds een oproep om een voorbeeld te nemen
aan wat Jezus zegt en doet, om
Hem na te volgen op de weg van
God. De verhalen zijn namelijk
niet zomaar een verzameling van
wonderlijke gebeurtenissen, want de verhalen laten zien hoe God
bij de mensen betrokken is.
Door de verhalen heen
spreekt dan ook steeds
een
oproep
tot
‘navolging’: We mogen een voorbeeld nemen aan de woorden
en daden van Jezus en
we mogen proberen te
leven in zijn spoor.

het tempelplein; Jezus die ervoor
zorgt dat duizenden mensen van
vijf broden en twee vissen eten;
Jezus die zijn leerlingen vertelt
over de gebeurtenissen die gaan
komen en die daarbij het voorbeeld van de graankorrel gebruikt
- een graankorrel die uitgroeit tot

Het thema van het
veertig-dagen-project
van de kindernevendienst/zondagsschool
heet dit keer dan ook:
‘Onnavolgbaar?’ Met de kinderen
zullen we in deze periode nadenken
over wat de verhalen voor ons
kunnen betekenen.
Farida Da Costa Gomez

ieuws van de V.P.C.O.
vervolg van pagina 5.
ving van Brakkeput. We hebben
inmiddels een optie voor een geschikt terrein. Voor de bouw en
inrichting van een nieuw schoolgebouw zijn fondsen nodig. Een

van de voornemens van het Bestuur is om in 2009 fondsen te
werven voor deze nieuwe school
voor Nederlandstalig protestants
christelijk onderwijs. Ook hier is

Verder invulling geven aan het
identiteitsplan
Het Bestuur vindt het belangrijk
om concreet invulling te (blijven)
geven aan de christelijke identiteit van onze scholen. We hopen
in 2009 in samenspraak met de
VPG de vacature van Godsdienstconsulent/ Jeugdpredikant zo snel
mogelijk op te vullen. Ook hier
kunnen wij uw hulp bij gebruiken. Misschien kent u iemand of
misschien wilt u hiervoor bidden.
De commissie ‘Toerusting en
Vorming’ (voorheen godsdienst
commissie genoemd) is behoorlijk uitgedund als gevolg van het
vertrek van dominee Stutterheim
naar Bonaire en Bestuurslid Peter
Jansen naar Nederland. Het is de
taak van de commissie om toe te

zien op implementatie van het
identiteitsprogramma. Verder
heeft de commissie allerlei ideeën voor de jeugd en het personeel
van de VPCO. Ook deze commissie kan nog heel wat ‘handen’
gebruiken. Als u zich geroepen
voelt…meldt u zich dan aan. U
kunt hiervoor contact opnemen
met Maghalie van der Bunt –
George op 6785453/ 7364786/
7389939.
We willen u allen vragen om te
bidden voor onze scholen, voor
de kinderen, het personeel en het
Bestuur van de VPCO. Alvast
hartelijk dank hiervoor!
Namens het Bestuur van de VPCO Maghalie van der Bunt - George

IN MEMORIAM ORLANDO HENRI
LEENDERT BUTTNER
door ds. Hans Végh
Op 28 januari j.l. is na een korte
ziekte Orlando Henri Leendert
Buttner overleden. Hij werd 84
jaar. Br. Buttner was een markant
figuur, die heel wat meegemaakt
heeft in zijn leven. Hij werd in
Suriname geboren. Daar werd hij
opgeleid voor onderwijzer. Hij
vertrok echter naar Curaçao om
hier als boekhouder voor Shell te
werken. Later keerde hij terug
naar zijn eigen vak en werd hij
hoofdonderwijzer op verschillende scholen hier op het eiland. Br.
Buttner was ook maatschappelijk
betrokken. Hij ging de politiek in
en zo was hij jaren lang lid van
de Eilandsraad en van de Staten.
Hij was erom bekend, dat hij
iedereen hielp zonder aanzien des
persoons en ongeacht welke partijpolitieke achtergrond die persoon had. Hij had een sterk sociaal gevoel. Hij was streng, maar
rechtvaardig, zo hebben zijn kinderen mij verteld. Een ieder had
voor hem gelijke kansen. Hij was
gul. Een andere karaktertrek was,
dat hij punctueel was. Afspraken
kwam hij na en hij kwam op tijd.
Hij was ook voorzitter van de
SPKS, een Surinaamse vereniging, en verzorgde mede de krant
van deze vereniging.
Hij hield van debatteren. Hij vertelde mij, dat hij altijd zat op een
bank bij het voormalige KNSMgebouw en daar altijd discussieer-

de met vrienden over de politiek
of over andere actualiteiten. Zo
was hij altijd bezig, ook in en
rond huis. Hij keek ook graag
naar baseballwedstrijden op de
televisie.
Als vader was hij prettig, zeiden
de kinderen mij. Hij bracht gezelligheid en sfeer in huis. Hij deed
graag spelletjes met de kinderen.
Hij was zorgzaam en attent.
Soms bracht hij bloemen mee.
Van een verjaardag maakte hij
een heel feest.
Br. Buttner was geen kerkganger,
maar wel een diep gelovige man.
Dat trof mij, toen ik hem afgelopen zomer bezocht. Hij stelde
zijn vertrouwen op God. Toen ik
wegging, verzocht hij mij een
gedeelte uit het boek Job te lezen. Ik denk, dat hij mij dat
vroeg, omdat in dit boek het
menselijk lijden zo op de voorgrond staat. Zelf leed br. Buttner
ook, toen zijn zoon Frank overleed.
De begrafenis vond plaats op 3
februari j.l. na een rouwdienst in
het gebouw van “El Tributo”.
Hier lazen we Job 42. Job heeft
veel geleden, maar werd tenslotte
toch rijk gezegend. Ook br. Buttner mocht op een gezegende leeftijd heengaan. Toch doet het pijn
afscheid te nemen. Hij laat een
lege plaats onder ons achter. God
trooste de familie.
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Kerk trekt snelle Yup

Maak kennis met...

Uit De Telegraaf 15-02-2009
dam, te vinden. "Met kerst had ik
Dienst met borrel na

...Krijnie Wout

H

arde zakenlieden, snelle
bankiers en lepe advocaten hebben grote behoefte aan wat meer
diepgang in hun leven. Dat blijkt
u i t h e t s u c c e s va n d e
'kerkdiensten nieuwe stijl' speciaal voor deze doelgroep in Amsterdam door ondernemer, jurist
en theoloog Ruben van Zwieten
(26).
Ruben van Zwieten Foto: Richard Mouw
Een paar maanden geleden blies
hij de stichting Zingeving Zuidas
vanuit Visie Nederland, een club
van getalenteerde jonge talenten
én de Protestantse Kerk nieuw
leven in. Zijn bijeenkomsten met
religieuze thema's lijken een
schot in de roos. De 'snelle pakken' uit de bank- en zakenwereld
weten inmiddels feilloos zijn
middagpauzedienst, elke woensdag in de kapel van de Thomaskerk nabij het WTC in Amster-

zelfs 200 'Zuidassers' in de kerk
die ademloos luisterden naar een
versie van het kerstverhaal die
aansluit bij hun belevingswereld."

En gisteren heeft Van Zwieten
vijfentwintig van hen advocaten,
bankiers, strategisch analisten en
wat dies meer zij weten te strikken om met eenzame ouderen uit
Amsterdam-Zuid op pad te gaan
om ze een onvergetelijke en bovenal liefdevolle Valentijnsdag te
bezorgen. Van Zwieten: "Een
diepgravende, maar eigentijdse
'dienst' eindigt met een borrel in
het vertrouwde WTC-stamcafé."
John Netjes, die als marktstrateeg
bij een adviesbureau werkt, had
gisteren de grootste lol met de
aan hem gekoppelde oudere dame
uit Buitenveldert. ,,Even niet aan
je werk denken en omgaan met
mensen die je in het dagelijks
leven niet ziet. Dat is erg leuk."

Wonderhuis

Deze maand en de komende zeven maanden stellen we de
redactieleden van VPG ieuws aan u voor. Op die manier krijgt u
een beeld van de mensen die elke maand met veel enthousiasme aan
uw kerkblad werken. Het spits wordt afgebeten door de secretaris.
volledige naam:
Krijntje Wilhelmina Wout
geboren de Geus
geboren en getogen:
Dirksland, Nederland

Simone: "We waren jong, hadden ons eerste zoontje gekregen en we studeerden allebei nog. We kregen daardoor heel weinig inkomsten maar
we hadden een geweldig huurhuis waarvan we de helft konden onderverhuren. Daardoor konden we heel goed rondkomen. Daarnaast waren er
telkens weer kleine zegeningen zoals een belastingteruggave die niet
klopte en die we niet hoefden terug te betalen omdat we dat niet konden
en een envelop door de deur met sinterklaas. We hadden altijd genoeg.
Op gegeven moment kwam het bericht dat het huis gesloopt zou worden.
In het huurcontract stond dat we geen recht hadden op een vervangende
woning als de huur van dit huis zou stoppen. We moesten dus ergens
anders heen maar we maakten ons geen echte zorgen. We hadden zo gemerkt hoe God voor ons zorgde in de afgelopen jaren.
We hadden in die tijd een politiek actieve buurman die zich wel zorgen
maakte over ons jonge gezinnetje en dat we misschien op straat zouden
komen te staan. Hij schreef zelfs brieven aan de gemeenteraad. Op een
dag kwam hij langs om te vragen of ik me geen zorgen maakte. Ik vertelde hem van niet. God zorgde voor ons. Hij vroeg of we dan een briefje
uit de hemel verwachtten. Ik legde uit dat we wel zelf ons best deden om
een ander huis te vinden maar tegelijk dat we er wel vertrouwen in hadden dat het goed zou komen. Hij was daar erg boos om.
De dag erop belde onze huisbaas dat we langs moesten komen. We gingen naar hem toe en hij vertelde ons dat hij een vervangende woning
voor ons had. Het was een schattig, prachtig, vrijstaand droomhuisje
waar Hans en Grietje jaloers op zouden zijn geweest. Het leek zo onbereikbaar en ook onbetaalbaar maar het kostte de helft van wat we eerder
hadden betaald. We konden het bijna niet geloven en we dansten om het
huis heen van blijdschap. We snapten toen nog niet dat de grote lap
grond achter het huis ook van ons was. Er was een moestuin in en toen
we eenmaal waren verhuisd hebben we aan vrienden nog een hele tijd
wintergroenten uit kunnen delen die er allemaal nog instonden. Voor mij
was dit echt een wonder."
Bron: www.rafaelamersfoort.nl

leeft met:
Frits Wout
wat betekent geloof voor jou:
iets wat er altijd is en waar je dan
ook altijd weer op terug kunt
vallen
werk:
Risk management bij de Orco
Bank
hobby’s:
lezen, m’n orchideeën, koken
beste eigenschap:
moeilijk om van jezelf te zeggen
maar volgens mijn man (en ook
collega’s) ben ik bot. Dat klinkt
niet als een goede eigenschap,
maar daardoor krijg ik dingen op
de rails
slechtste eigenschap:
geen geduld
favoriet bijbelboek/passage:
Genesis/het scheppingsverhaal
lekkerste eten:
Surinaams en Grieks. Dat laatste

is helaas alleen in Nederland
verkrijgbaar
muziek:
Salsa
boek:
De vliegeraar van Khaled
Hoesseini en alle boeken van
John Grisham. Danielle Steel om
heerlijk bij weg te zwijmelen
bang voor:
ongedierte. Alles wat kruipt en
vliegt
moet blijven op Curaçao:
Optimisme. Hoe moeilij k
sommige mensen het ook hebben,
ze verliezen nooit hun optimisme
en vrolijke kijk op het leven. Ik
heb dan ook veel bewondering
voor bijvoorbeeld alleenstaande
ouders die hard werken, kinderen
opvoeden en ook nog eens een
cursus volgen in de avonduren
…en veranderen:
afspraken nakomen
ultieme wens:
een wereld zonder geweld en
oorlog en voldoende eten en
onderwijs voor iedereen
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Zo Gezegd

Kruiswoordpuzzel

Muggeziften

Bron: www.bijbelgenootschap.nl

door Trijnie Meijer

1

Muggeziften
2

Dit betekent: vitten op kleinigheden. Een muggezifter zou ons
bijvoorbeeld mailen dat de correcte spelling tegenwoordig muggenziften is.

3

4

5

6

7

10

9
12

11
13

14
15

Het spreekwoord komt uit de
bijbel. In Mattheüs 23:24 staat:
Gij blinde leidslieden, die de
mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt. Jezus foetert de schriftgeleerden uit die zich enkel bezighouden met details, terwijl ze de

18

grote zaken uit het oog verliezen.
Uitzijgen betekent haarfijn zuiveren, ontleden; doorzwelgen betekent in een keer doorslikken.

8

21

16

19

20
22

23

24
28
30

25

26

27

29
31

Geloof in Kunst
Gebed op de Olijfberg
door Trijnie Meijer

Horizontaal
2. Gebied in Egypte (Gen. 45:10)
6. Zoon van Chotam (1 Kron. 11:44)
9. (6e) Leider van de Choritische stammen (Gen. 36:21)
10. Afkomstig uit Jeter (2 Sam. 23:38)
11. Kleinzoon van Hezron (1 Kron. 2:25)
12. Strijdt samen met Debora (Richt. 4:6)
13. Stad uit de tijd van Jozua (Joz. 15:51)
14. Volgt David op als koning (2 Sam. 5:14)
15. Broer van Mozes (Ex. 4:14)
16. Vader van legeroverste Abner (1 Sam. 14:50)
18. Stad grenzend aan Moab (Num. 21:15)
20. Zoon van Jakob en Bilha (Gen. 30:7)
21. Zoon van Efraim (1 Kron. 7:23)
24. Voorraadstad in Egypte (Ex. 1:12)
27. Stad in Egypte die verwoest werd (Ezech. 30:15)
28. Zoon van Zibeon (Gen. 36:24)
29. (5e) Zoon van Bela (1 Kron. 7:7)
30. Abram sloeg er zijn tenten op (Gen. 13:18)
31. Naam van een pas (2 Kron. 20:16)
Vertikaal

Naam maker: Andrea Mantegna 1431 – 1506

Naam schilderij: Gebed op de
Olijfberg
Materiaal: tempera op paneel
(71 × 94 cm) — 1457-1459
Bevindt zich in: Musée des
Beaux-Arts, Tours

Linker paneel van de predella
van het altaarstuk in de San Zeno
te Verona. Dit originele paneel
werd onder Napoleon naar
Frankrijk gebracht en bevindt
zich nu in Tours; in Verona
wordt een replica getoond.

Het schilderij toont een angstige
Jezus. Hij bidt tot zijn vader, die
getoond wordt in de vorm van
een engel die uit een wolk hangt.
Jezus voelt aan dat zijn noodlot
nadert, hetgeen ook te zien is:
links leidt Judas een groep soldaten die hem niet veel later zullen
arresteren.
De volgelingen Petrus, Johannes
en Jakobus liggen te slapen. In dit
zeldzame moment van angst
wordt Jezus dus in de steek gelaten door de mensen die hij gevraagd had te waken.

1. Legeroverste van koning David
2. Vader van Mibhar (oude spelling - 1 Kron. 11:38)
3. (4e) zoon van Jerahmeël (nieuwe spelling - 1 Kron. 2:25)
4. Plaats waar Samuël steen opricht (1 Sam. 7:12)
5. (1e) zoon van Juda en Sua (Gen. 38:3)
6. Stad die gelijk werd aan een steppe (Jes. 33:9)
7. (5e) nakomeling van Sem (Gen. 10:22)
8. Plaats waar Judeeers woonden (Neh. 11:28)
10. Vrijstad in Mozes' tijd (a=o, o=a, Deut. 4:43)
11. Plaats in Egypte (Gen. 41:45)
12. Zoon van (zie Marc. 10:46)
14. Plaats waar Johannes doopte (Joh. 3:23)
17. Waar Saul een waarzegster raadpleegt (1 Sam. 28:7)
18. Man van Sarai (Gen. 11:26)
19. Zoon van Sobal (1 Kron. 4:2)
22. Een der leiders van ballingen uit Babel (Neh. 7:7)
23. Vader van Seraja (1 Kron. 4:35)
25. Zoon van Juda en Sua (Gen. 38:3)
26. Koning van Egypte (1 Kon. 11:40)
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Reli-Links
door Trijnie Meijer
Deze maand één link naar een website met interessante inhoud
Website vpg-curacao.com
In plaats van vijf reli-links wordt er deze maand aandacht gegeven aan
de website van onze eigen VPG. Nog steeds zijn er gemeenteleden die
niet op de hoogte zijn van het bestaan van de website en er is ook een
aantal die wel op de hoogte is, maar nog nooit de site heeft gezocht.
Toch is de website een nuttig instrument. U kunt u er onder anderen het
preekrooster van de lopende maand vinden en u kunt er VPG Nieuws in
kleur lezen. Ook de eerdere edities van VPG Nieuws staan op de site.
Doordat er een zogenaamde “tracker” aan de site verbonden is, hebben
we een beeld kunnen krijgen van de bezoekers van de site. Onderstaand
willen wij deze gegevens met u delen.

Een paar wetenswaardigheden:
Bezoekersaantallen:
- de site is op het web sinds februari 2006
- sindsdien wordt deze gemiddeld per dag 4 maal bezocht
- het hoogste aantal bezoekers op één dag was op 5 februari 2007,
toen bezochten 17 mensen de site
- inmiddels hebben meer dan 4.600 unieke bezoekers de site
bezocht
Tijdstip:
- de populairste dag om de site te bezoeken is zondag
- en het populairste tijdstip is tussen 4 en 5 uur ’s middags
Geografische afkomst bezoekers:
- de site is maar liefst vanuit 45 verschillende landen bezocht
- 69% van de bezoekers woont in Nederland. Bezoekers van de
Nederlandse Antillen volgen met 22%. Op de derde plaats staat
de USA met 3%. De overige landen zijn zeer uiteenlopend. Dat
er mensen onze site bezoeken vanaf Aruba, Suriname,
Venezuela, België, Hongarije en Duitsland is zeer verklaarbaar,
maar de bezoeken uit China, Ivoorkust, Zuid Afrika, Japan,
Kenya, Senegal en Finland zijn toch wel verrassend.
Het vinden van de site:
- 95% van de bezoekers die op onze site terecht komen met
behulp van een zoekmachine maakt gebruik van de
zoekmachine Google
- de top 5 van de zoekwoorden die men intypt is: Curaçao (33%),
vpg (15%), kerk (13%), protestantse (11%) en gemeente (7%),
maar het is natuurlijk altijd een combinatie van woorden
- bezoekers van de site via een link op een andere site, komen
vaak via www.curacao-samenleving.startpagina.nl,
www.antiano.com of www.emmakerk.freeservers.com
Technische details van de bezoekers:
- 90% van de bezoekers werkt met de browser Explorer van
Microsoft, 7% met Mozilla/Firefox en 3% met overige browsers
- 85% van de bezoekers heeft Windows XP
- 49% van de bezoekers heeft een schermresolutie van 1024 x
768, 27% heeft 1280 x 1024, 10% heeft 800 x 600 en de rest
heeft zeer uiteenlopende instellingen
- 88% van de bezoekers heeft de screencolors ingesteld op 32 Bit

15

Amnesty
E

CUADOR: ME SE RECHTE ACTIVISTE O DERGEDOKE
Esther Landetta is de leider
van twee organisaties die zich
bezighouden met de effecten
van mijnbouw op de gezondheid en het levensonderhoud
van lokale bewoners. Landetta’s werkzaamheden zetten de
lokale autoriteiten aan tot een
onderzoek en de publicatie van
een rapport over riviervervuiling als gevolg van mijnbouwactiviteiten in april 2008. Sindsdien zijn de bedreigingen aan
haar adres toegenomen.
Op 12 juli 2008 kreeg Landetta
een waarschuwing dat huurmoordenaars achter haar aanzaten. Ze
is samen met haar kinderen ondergedoken en ontvangt momenteel bescherming van de overheid. De openbare aanklager is
een onderzoek gestart naar de
bedreigingen. Daar zit echter nog
geen vooruitgang in en Landetta
kan nog altijd niet terugkeren
naar haar huis.
Schrijf alstublieft vóór 1 april
2009 een beleefde brief aan de
Ecuadoraanse autoriteiten waarin
u aandringt op bescherming van
Esther Landetta en op onmiddellijke voortgang van het onderzoek.
Stuur uw brief naar:
Dr. Gustavo Jalkh
Minister of Justice and Human
Rights
Av. Amazonas y Atahualpa
Quito – Pichincha
Ecuador
Fax: 0059 322 464 914
En een kopie naar:
Ambassade van Ecuador
Z.E. Dr Rodrigo Guillermo Riofrío Machuca
Koninginnegracht 84
2514 AJ Den Haag
Fax: 070 365 8910
E-mail:
ambassade
@ambassadevanecuador.nl

Your Excellency,
Please allow me to draw your
attention to the case of Esther
Landetta, a leading member of
two community-based organizations concerned about the effects
of irregular mining activities on
their communities’ health and
livelihoods.
As a result of lobbying by
Landetta, the local authorities
carried out an official inquiry
into the effects of mining activities and published a report into
river contamination in April
2008. Since then, threats against
her have intensified.
On 12 July 2008, Landetta was
warned that hit-men had been
hired to kill her. She and her children went into hiding, and are
currently receiving official protection. The Public Prosecutor’s
Office has opened an investigation into the threats. To date it
has not progressed. Landetta is
unable to return home because of
fears for her safety and that of
her family.
I write you to remind you that
human rights defenders must be
allowed to carry out their activities without fear of reprisals, as
set out in the Declaration on Human Rights Defenders. I urge
you to protect Esther Landetta
and immediately progress the
investigation into threats against
her, bringing those responsible to
justice.
I am confident of your good will
and sense of justice.
Yours sincerely,
(naam, adres)
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Ruth

MOPPEN:

Naomi en Ruth zijn op weg naar Bethlehem. Naomi woonde
vroeger in Bethlehem, haar hele familie woont daar. Ruth kent
het stadje niet, maar ze hoort bij Naomi. Als ze in Bethlehem
komen, is iedereen druk op het land bezig. Het koren is rijp en
moet gemaaid worden. Dat is veel werk. Iedereen moet helpen.
De maaiers maaien de stengels en achter hen aan lopen de
mensen die de stengels bij elkaar binden. De stengels die ze
laten vallen, pakken ze niet op. Dat doen de arme mensen. Die
mogen de korenhalmen oppakken en houden. Zo hebben die ook
wat te eten. “Ga morgen achter de maaiers aan”, zegt Naomi
tegen Ruth. “En pak de stengels die blijven liggen. Die zijn voor
ons.” Ruth doet wat Naomi zegt. Ze staat de volgende ochtend
heel vroeg op en gaat op het veld aan het werk. Het veld waar
Ruth bezig is, is van Boaz. Boaz is ook familie van Naomi. De
hele dag werkt Ruth op het veld. Ze werkt erg hard. Dan komt
de baas van het veld een kijkje nemen. “Wie is dat daar?”
vraagt hij aan de maaiers. “Dat is de jonge vrouw uit het land
Moab”, zeggen de maaiers. “Ze is met Naomi meegekomen. Ze
werkt erg hard.” Boaz kijkt naar Ruth. Hij wil haar graag
helpen. “Luister eens”, zegt hij tegen haar, “je mag wel op een
ander veld gaan werken. Daar ligt veel koren op de grond.” Wat
is Ruth nu blij! Want dan hebben Naomi en zij genoeg te eten
en dan hoeven ze geen honger te hebben. “Dank u wel!” roept ze
tegen Boaz. “Ik ben een vreemdeling en toch wilt u me helpen.
Dat is erg aardig van u.” En dan gaat ze meteen hard aan het
werk.

"In de kersentaart die
ik hier gisteren heb gekocht, zat niet één
kers," zegt een klant verontwaardigd. "Nou
en?" antwoordt de bakker verongelijkt. "In
studentenhaver zitten toch ook geen
studenten!"
Twee slakken gaan naar het strand. Een slak
ziet een naaktslak liggen en zegt vlug tegen de
andere: "Kom we gaan weg, het is hier een
naaktstrand!"
Twee broertjes zijn op visite bij hun oma en
opa omdat ze 50 jaar getrouwd zijn. Ze geeft
de jongens allebei twee snoepjes. "Voor elke
hand één," zegt ze. "En wanneer komen jullie
weer eens terug?" "Met carnaval," zegt het ene
jongetje, "en dan komen we als duizendpoot."
Een wanhopige ruiter komt bij een
horlogewinkel. "Kunt u misschien mijn
Shetlander repareren?" Waarop de
klokkenmaker zegt: "Wat? Een pony? Wat is er
dan mis met hem?" "Nou, hij blijft om de vijf
minuten stilstaan."
"Waarom kunnen vissen niet praten, pap?"
Vader: "Stel niet van die domme vragen,
jongen. Jij kunt toch ook niet praten als je
onder water zit!"
Twee brandende kaarsen zijn met elkaar aan
het praten. Opeens moet de ene kaars hoesten.
Zegt de andere: "Houd voortaan je hand voor
je mond, straks steek je me nog aan."
Een man zit in de bioscoop naar een lachfilm te
kijken. Voor hem zit een vrouw met een
poedeltje. Het beestje zit aandachtig naar het
scherm te kijken. Steeds wanneer er een
grappige scène is begint het beestje
enthousiast te keffen. Tijdens de pauze zegt
de man tegen de vrouw: "U heeft een pienter
poedeltje, zeg. Dat hij zo om de grappige
scènes moet blaffen is verbazingwekkend."
Zegt de vrouw: "Nou, dat is zeker
verbazingwekkend, want het boek vond 'ie maar
niks."
Vraag: Welk dier is zwart, wit en ook nog eens
rood? Antwoord: Een verlegen zebra.

