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Deze zomer is het 25 jaar ge-

leden, dat de Gereformeerde 

Kerk van Curaçao (GKC)  opge-

nomen werd in de Verenigde 

Protestantse Kerk van Curaçao 

(VPG). De GKC moet niet ver-

ward worden met de Gerefor-

meerde Kerk (vrijgemaakt), die 

in 1945 op ons eiland ontstond na 

een afsplitsing van de GKC. 

De Gereformeerde Kerk van 

Curaçao stamt uit 1930, toen de 

vereniging tot bevordering van 

een gereformeerd kerkelijk leven 

op Curaçao werd opgericht. Uit 

deze Vereniging ontstond later de 

Gereformeerde Kerk. Jarenlang 

waren er nauwelijks of geen con-

tacten met de VPG. Dit verander-

de in de jaren ’60 van de vorige 

eeuw. Toen begon men langza-

merhand te denken aan samen-

werking en eenwording. Anders 

dan het verenigingsproces van de 

VPG en de Emmakerk is dit pro-

ces echter moeizaam geweest; 

het ging met horten en stoten. 

Hier iets over de geschiedenis 

van de samensprekingen vanaf 

1977. Ik schets de ontwikkeling 

in hoofdlijnen. 

Op 9 oktober 1977 houdt de Ge-

reformeerde Kerk een gemeente-

vergadering in de Tamarijn. 

Hierin komt naar voren, dat men 

verder wil praten met de VPG 

over een samengaan. Velen vin-

den, dat er geen nieuwe gerefor-

meerde predikant meer moet ko-

men, maar dat er direct gestreefd 

moet worden naar het opgaan 

van de GKC in de VPG. De GKC 

is op dat moment vacant. Er 

wordt toch besloten een nieuwe 

naar de VPG. Bovendien ver-

wacht men een terugloop in het 

ledenaantal van de GKC vanwege 

het feit, dat steeds minder Neder-

landers zich zouden gaan vesti-

gen op het eiland. Ook zijn er 

financiële tekorten. Men voelt 

voor het opgaan in een VPG-

wijk. Er wordt door beide kerken-

raden nu een commissie in het 

leven geroepen om een en ander 

te bekijken. Gekozen wordt voor 

het Tamarijnmodel, dat wil zeg-

gen: de GKC wordt als groep 

opgenomen in de wijk rond de 

Fortkerk (die op dat moment 

kerkt in het wijkgebouw “de Ta-

marijn” in Mahaai vanwege de 

restauratie van de Fortkerk). 

Langzamerhand komt men tot 

een verdere integratie. Er worden 

gemeenschappelijk activiteiten 

ontplooid en gezamenlijke dien-

sten gehouden. De gereformeer-

den krijgen de keuze lid te wor-

den van de wijk rond de Fortkerk 

of van de wijk waarin ze wonen. 

De meesten willen lid worden 

van de wijk rond de Fortkerk. 

Sinds 11 december 1983 is ds. C. 

Schaap predikant van deze ge-

meente. 

Op 11 december 1983 vertrekt de 

laatste predikant van de GKC, ds. 

G. Renting. Koopvaardijpredi-

kant W. Plantinga wordt consu-

lent. Samen met vlootpredikant P. 

Dondorp verricht hij werkzaam-

heden in de gemeente. 

Het integratieproces nadert nu 

zijn voltooiing. De laatste dienst 

is een gemeenschappelijke dienst 

met de Fortkerkgemeente in het 

gereformeerde kerkgebouw op 

Mundo Nobo. Die vindt plaats op 

Gereformeerde kerk van Curaçao 25 jaar  
geleden opgenomen in de VPG 

Maak kennis met………  
Klaas Dekker 

predikant te beroepen, maar die 

krijgt nadrukkelijk de opdracht te 

werken aan de integratie van bei-

de gemeenten. Dit wordt besloten 

door de kerkenraad van 5 april 

1978. Een jaar later, op 23 april 

1979, discussieert de kerkenraad 

verder over de samenwerking met 

de VPG. Er komen verschillende 

modellen op tafel: de GKC wordt 

een speciale wijkgemeente van de 

VPG (zoals de Emmakerk) of 

VPG en GKC vormen een federa-

tie (zoals VPG en Ebenzer 

Church in het begin). 

Intussen is de VPG druk bezig 

met het mede tot stand brengen 

van de Iglesia Protestant Uni (van 

de Nederlandse Antillen). Dit 

kost veel tijd en aandacht, waar-

door de gesprekken met de GKC 

een beetje op de achtergrond ra-

ken. Dit verandert weer in 1982. 

Op 29 juni van dat jaar stuurt de 

Centrale Kerkenraad van de VPG 

een brief aan de GKC. De VPG 

schrijft hierin meer samenwer-

king met de GKC te willen. Deze 

brief is echter nooit bij de GKC 

aangekomen. In 1983 komt het 

integratieproces VPG-GKC in 

een stroomversnelling. Op 13 mei 

van dat jaar schrijft de Centrale 

Kerkenraad van de VPG opnieuw 

een brief aan de GKC om te ko-

men tot een samengaan. Er wor-

den drie modellen voorgesteld. 

De GKC is blijkens deze brief als 

groep welkom in de VPG. Het 

blijkt nu, dat de meerderheid van 

de GKC voor een samengaan is. 

Men voelt grote verwantschap 

met de VPG. Op bepaalde gebie-

den (zoals het kerkblad) is er al 

samenwerking. Enkele leden van 

de GKC waren al overgegaan 
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ook een kerkgebouw in Otroban-

da plaatsen maar dat plan is nooit 

uitgevoerd. Wel was duidelijk dat 

het kerkgebouw te klein werd. 

Inmiddels waren de Luthersen in 

Otrobanda, op wat nu het Brion-

plein is, op 15 april 1762 gestart 

met het bouwen van een kerk die 

in 1783 in gebruik werd geno-

men. Dat was een grote kerk die 

500 – 600 mensen kon bevatten. 

Zeer waarschijnlijk is dat het 

Fortkerkbestuur met een heel 

schuin oog naar deze kerk heeft 

gekeken en zich daardoor heeft 

laten inspireren. Zeker is dat de 

renovatie van het bestaande ge-

bouwtje langzamerhand uitgroei-

de tot de bouw van de huidige, 

veel grotere kerk. In 1771 is de 

bouw waarschijnlijk voltooid. 

Helemaal zonder strubbelingen is 

de bouw van de kerk zeker niet 

verlopen. Er waren nogal wat 

financiële problemen, onder an-

dere door fraude en verduisterin-

gen van gelden uit de armenkas – 

de diakoniekas. Dat de bouw 

voor het grootste gedeelte uit de-

ze armenkas werd betaald was 

niet zo raar omdat de kas goed 

gevuld was en er in de gerefor-

meerde gemeente geen armen 

waren want Curaçao maakte op 

dat ogenblik een bijzonder goede 

tijd door.  

 

Door de jaren heen heeft het on-

derhoud van de Fortkerk veel tijd 

en energie gekost. De laatste res-

tauratie is van 1990 – 1992. Toen 

is de Fortkerk twee jaar dicht ge-

weest.  De Fortkerk blijft een zeer 

onderhoudsgevoelig gebouw niet 

het minst door de zogenaamde 

“muurkanker” en de betonrot. 

Omdat  de Fortkerk een monu-

ment is komen we in aanmerking 

voor een jaarlijkse toelage van 

het monumentenfonds. Dat is een 

toelage die sinds kort bestaat en 

Beste kerkleden, broeders en 

zusters, 

 

De vorige keer hebben we u ver-

teld over de taken van de kerk-

voogdij met betrekking tot de 

begraafplaatsen. 

 

Daarnaast moet de kerkvoogdij 

ook zorgen voor het onderhoud 

van de  kerken. 

De oudste kerk van de VPG is 

natuurlijk de Fortkerk. Maar er is 

iets bijzonders met de Fortkerk. 

De twee andere kerken, de Emma 

en de Ebenezer staan gewoon in 

een woonwijk van Willemstad. 

En dat is wat de meeste kerken 

aangaat. Er zijn weinig plaatsen 

waar een gemeente kerkt binnen 

een regeringsgebouw zoals bij de 

Fortkerk. Die bijzondere plaats 

heeft wel een reden. Toen Johan-

nes van Walbeeck in 1634 Cura-

çao bezette en dat aan zijn bazen 

te Amsterdam meldde vroeg hij 

meteen ook om een dominee te 

sturen “om met leren en verma-

nen ons van zonden af te hou-

den”. 

De eerste dominee, ds Vitteüs, 

was in de eerste plaats garnizoen-

spredikant. Krijgsmachtpredikant 

of legerpredikant zouden we nu 

zeggen. Aanvankelijk werden in 

een soort loods in het Fort de 

godsdienstoefeningen gehouden. 

De dominee woonde ook binnen 

het Fort aan het Fortplein. 

De houten loods werd omstreeks 

1707 vervangen door een wat 

groter kerkgebouw en omdat het 

de enige kerk was voor de gere-

formeerden – zoals de protestan-

ten toen heetten -  kerkten ook de 

bewoners van Punda daar. Wan-

neer er een stenen kerk is ge-

bouwd is niet bekend. Maar hal-

verwege 1700 - 1800 wilde men 

door P. Jan Boodt 

 

Van de Kerkvoogdij 

voor de Fortkerk ongeveer 1/3 

bedraagt van wat er jaarlijks mi-

nimaal nodig is. Maar alle kleine 

beetjes helpen. 

 

Een volgende keer zullen we 

ingaan op de twee andere kerken. 

 

Behalve het onderhoud van de 

kerken is er ook geld nodig voor 

het betalen van de dominee’s en 

het personeel.  De KV is er altijd 

weer verbaasd over dat we op 

schrift veel leden hebben maar 

dat er maar heel weinig zijn die 

trouw hun bijdrage betalen. Vaak 

wordt het kerkelijk bureau ge-

beld door mensen die zeggen dat 

ze lid zijn van de VPG en daar-

voor bepaalde dienstverlening 

wensen maar dan blijkt volgens 

onze administratie dat ze al jaren 

geen bijdrage meer hebben be-

taald.  

Dus hebt u hart voor de VPG, 

vindt u dat de VPG moet blijven 

bestaan, wilt U regelmatig naar 

de kerk kunnen gaan, betaal dan 

uw kerkelijke bijdrage en indien 

u het kunt missen, betaal meer 

dan de minimum bijdrage van 

400 Naf.  

 

( Voor bovenstaand stukje is on-

der andere gebruik gemaakt van 

het boek: ” mogen de eilanden 

zich verheugen” geschiedenis 

van het protestantisme op de ne-

derlandse antillen, geschreven 

door dr. J.Hartog.) 
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P. Jan Boodt, voorzitter 

Maritza Bakhuis, lid belast met toezicht op het personeel 

Franklin James, namens de Ebenezerkerk 

Orlando Griffith, namens de Emmakerk 

Rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage:  

RBTT: 1183036      Maduro: 90091204 

 Giro: 559911 

On August 1st, 2009 three 

participants of the VPG will be 

leaving to the Young Adult in 

Mission Workcamp 2009 in Ja-

maica. The representation will 

consist of Amarelys Calmes as a 

member of the IPC (International 

Planning Committee), as she was 

a delegate in the YAM Work-

camp 2006, and was chosen to be 

a part of this committee in 2009 

by CANACOM. Yollennie War-

ren and Maiquiria James will be 

the delegates participating to this 

workcamp. The Young Adults in 

Mission Workcamp 2009 will be 

held from August 2nd to August 

15th. 

These youngsters will face this 

challenge with open hearts. This 

because they were brought up to 

believe that Jesus Christ is our 

Lord and Saviour and that every-

thing is possible when He lives in 

our hearts. These youngsters will 

also have to bring up some funds 

themselves, to contribute towards 

the costs of this workcamp. They 

will ask in due time the coopera-

tion and support of the three con-

gregations.  

Young Adults in Mission (YAM) 

YAM is an inter-cultural, inter-

racial group of young adults 

learning partnership in mission 

together, while being engaged in 

academic thinking and manual 

work focusing on God’s presence 

in their lives. 

Mission Statement 

“To provide young adults with 

the opportunity to learn partner-

ship in mission through working, 

living and studying together”. In 

this multi-cultural setting, partici-

pants are exposed to ways of be-

coming witnesses that are bibli-

cally valid, culturally relevant, 

creative and practical. 

Vision Statement 

YAM Workcamps are held to 

challenge, equip and empower 

participants for creative engage-

ment in God’s mission in the lo-

10 juni 1984.Voorganger is ds. P. 

Dondorp. Ds. W. Plantinga is 

ziek, maar kan de dienst wel bij-

wonen. Kort daarop zou hij over-

lijden in Nederland. Een scha-

duw op de afronding van het fu-

sieproces. Zo worden na jaren 

van besprekingen de muren tus-

sen twee zusterkerken afgebro-

ken. En zo wordt het “samen-op-

weg-proces” in Curaçao twintig 

jaar eerder afgerond dan in Ne-

derland. 

 

Literatuur: 

O.B. Linker en G. Vrieze (red.), 

Op Mundo Nobo valt een orgel 

stil. Meer dan een halve eeuw 

gereformeerd kerkelijk leven op 

Curaçao, Curaçao 1984 

                                                                                                                             

Ds. Hans Végh 

- Ω - 
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  cal, international and worldwide 

context. 

Yollennie and Maiquiria will 

now introduce themselves to the 

readers of the VPG News: 

Yollennie Warren 

“My name is Yollennie A. War-

ren. I am 20 years old and am 

also the youngest in my family. I 

am currently attending the Uni-

versity of the Netherlands Antil-

les (UNA) studying Hospitality 

and Tourism Management in the 

Faculty of Social and Economic 

Science. My ambition of becom-

ing a tourist entrepreneur was 

fostered by my inquisitiveness of 

becoming knowledgeable about 

the world around me and being 

able to embrace the various di-

verse cultures of others. My pre-

sent goal is being able to achieve 

my Bachelor’s Degree and later 

on in the future acquire my own 

business.  

Moreover, I have been blessed 

with the opportunity of being 

able to have a strong religious 

background that was cultivated 

by my parents and relatives. Fur-

thermore, I attend the Young 

People fellowship of which I am 

the President at present and also  

am a teacher of the Watermelon 

Group which trains children 

within the Ebenezer community. 

Also on Sundays I attend the 

various church services with my 

parents.  

Some months ago, it came to my 

attention that there would be an 

International Workcamp for 

Young Adults. After reading the 

information it aroused my inter-

est and I decided to seize the op-

portunity of being able to attend 

the Young Adults in Mission 

Workcamp 2009 in Jamaica. 

Henceforth I offer myself up to 

be one of the representatives at 

the Workcamp. For more infor-

mation about the Workcamp, I 

have also seized the opportunity 

to sit down with previous repre-

sentatives of the last Workcamp 

who had sufficient information 

that can help to better prepare me 

for the experience. In addition, I 

have for myself several expecta-

tions, such as to be able to share 

my spiritual experience with 

other youngsters as myself, to be 

able to gain more insight into 

other cultures as well as to share 

my culture with others and to 

grow spiritually, through giving 

of myself for free community 

services to the inhabitants of the 

host country Jamaica.  

Upon return to Curaçao, I would 

like to share with my fellow 

young people what I have learned 

during my experience at the 

Workcamp, and also to encourage 

them to embark on the voyage to 

become more spiritually empow-

ered. This would also include 

their becoming more active in 

church activities and to also offer 

themselves up to be used for 

God’s purposes. Finally, along 

with my leaders namely Ludmilla 

Sampson, Hilda Leonard and 

Farida Da Costa Gomez who also 

helped in the preparation for the 

Young Adults in Mission Work-

camp 2009, we can help to en-

courage and spiritually nurture 

the group to continue growing in 

Christ.”  

 

Maiquiria James 

“Mijn naam is Maiquiria James. 

Zoals u allen weet ben ik een van 

de gekozen kandidaten die zal 

participeren aan de YAM 2009 

Werkkamp. 

Ik ben 17 jaar oud en ga naar het 

Peter Stuyvesant College. Mijn 

hobby's zijn sporten en zwem-

men. Ik hou van mensen helpen, 

vooral kinderen. Ik ga naar de 

Ebenezer Kerk en ik ben lid van 

de New Generation Group. 

Tante Mila had mij opgebeld en 

gezegd: “Ik heb nieuws voor jou, 

je bent gekozen om naar het 

YAM 2009 Werkkamp te gaan.” 

Ze zei ook tegen mij dat ik geko-

zen was doordat ik een actief lid 

ben van de New Generation 

Group en ze wist dat ik het leuk 

en heel interessant zou vinden om 

naar het YAM Werkkamp te 

gaan. Ze vroeg me of ik ermee 

eens was en ik zei: “Ja, dol-

graag....”. Ik voelde me erg blij 

daarmee. Ik wil graag naar het 

YAM Werkkamp gaan, doordat 

ik geïnteresseerd ben om meer 

van God te weten en spiritueel te 

groeien. Ik wil ook de verschil-

lende culturen kennen en meer 

van hun spirituele leven weten. 

  

Als ik terug kom wil ik actiever 

zijn binnen onze gemeentes en 

nog veel meer doen voor de jon-

geren en natuurlijk ook voor 

God. 

  

Mijn wens is: “Dat iedereen in 

vreugde en liefde met elkander 

leeft.” 

- Ω - 
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De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curaçao is op zoek naar kandidaten voor de functies: 

Rector m/v  

Ten behoeve van de HAVO/VWO 

 

Onderwijsfunctionaris Funderend Onderwijs 

Zie voor meer informative de advertentie op onze website: www.vpg-curacao.com 
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4 juli   Br. D’Arcy Lopes 

11 juli Ds. Afke Boezewinkel 

18 juli Ds. Afke Boezewinkel 

25 juli Ds. Afke Boezewinkel 

 

 

1 aug   Br. D’Arcy Lopes 

8 aug   Rev. Leander Warren 

15 aug Ds. Hans Végh 

22 aug Br. D’Arcy Lopes 

29 aug Ds. Afke Boezewinkel 

U kunt ons ook horen op de radio! 

Radio Top FM 93.3 

Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur 

Woensdag  1 juli    2 Samuel 2:1-11  

Donderdag  2 juli    2 Samuel 5:1-12   

Vrijdag  3 juli    Habakuk 1:1-24 

Zaterdag  4 juli    2 Korintiërs 11:16-12:10 

Zondag  5 juli    Marcus 6:1-13                      

Maandag  6 juli    2 Samuel 6:1-23                       

Dinsdag  7 juli    Psalmen  24:1-10 

Woensdag  8 juli     Amos 6:1-14 

Donderdag  9 juli    Amos 7:1-17 

Vrijdag  10 juli   Amos 8:1-14 

Zaterdag  11 juli   Amos 9:1-15 

Zondag  12 juli   Psalmen  85:1-13                  

Maandag  13 juli   Psalmen  89:1-18                 

Dinsdag  14 juli   Psalmen  89:19-37                  

Woensdag  15 juli    Psalmen  89:38-52                  

Donderdag  16 juli   2 Samuel 7:1-17 

Vrijdag  17 juli   2 Samuel 7:18-29 

Zaterdag  18 juli   Jeremias 23:1-15              

Zondag  19 juli   Marcus 6:30-56                      

Maandag  20 juli   2 Koningen 4:38-44 

Dinsdag  21 juli   Johannes 6:1-21 

Woensdag  22 juli   Johannes 20:1-18 

Donderdag  23 juli   2 Samuel 11:1-21  

Vrijdag  24 juli   Psalmen 14:1-7            

Zaterdag  25 juli    Marcus 10:35-45            

Zondag  26 juli   Psalmen 145:1-21            

Maandag  27 juli   2 Samuel 11:22-12:15a  

Dinsdag  28 juli   2 Samuel 12:15b-25  

Woensdag  29 juli   Exodus 16:1-16              

Donderdag  30 juli   Exodus 16:17-36             

Vrijdag  31 juli   Psalmen 78:1-20            

Zaterdag  1 augustus    Psalmen 78:21-39            

Zondag  2 augustus   Johannes 6:22-40 

Maandag  3 augustus   Psalmen 78:40-55       

Dinsdag  4 augustus   Psalmen 78:56-72 

Woensdag  5 augustus   Efeziërs 4:17-5:2 

Donderdag  6 augustus   Efeziërs 5:3-33 

Vrijdag  7 augustus   2 Samuel 18:1-18 

Zaterdag  8 augustus    2 Samuel 18:19-33 

Zondag  9 augustus   Johannes 6:41-51 

Maandag  10 augustus   1 Koningen 1:1-21  

Dinsdag  11 augustus   1 Koningen 1:22-43  

Woensdag  12 augustus   1 Koningen 2:10-25 

Donderdag  13 augustus   1 Koningen 3:1-15 

Vrijdag  14 augustus   Johannes 6:52-71 

Zaterdag  15 augustus    Psalmen 132:1-18       

Zondag  16 augustus   Psalmen 34:1-22       

Maandag  17 augustus   1 Koningen 8:1-21 

Dinsdag  18 augustus   1 Koningen 8:22-40 

Woensdag  19 augustus   1 Koningen 8:41-66 

Donderdag  20 augustus   Efeziërs 6:10-24 

Vrijdag  21 augustus   Joshua 23:1-16  

Zaterdag  22 augustus    Joshua 24:1-18 

Zondag  23 augustus   Joshua 24:19-33  

Maandag  24 augustus   Johannes 1:35-51 

Dinsdag  25 augustus   Hooglied 1:1-2:1 

Woensdag  26 augustus   Hooglied 2:2-15 

Donderdag  27 augustus   Hooglied 2:16-3:11 

Vrijdag  28 augustus   Hooglied 4:1-16 

Zaterdag  29 augustus    Marcus 6:14-29            

Zondag  30 augustus   Marcus 7:1-23           

Maandag  31 augustus   Hooglied 5:1-16 

Dinsdag  1 september   Hooglied 6:1-13 

Woensdag  2 september   Hooglied 7:1-8:4      

Wij willen u de gelegenheid bie-

den om uw VPG Nieuws direct, 

nadat de kopij naar de drukker is 

gegaan, via e-mail te ontvangen. 

 

De maandelijkse kosten van het 

kerkblad bedragen ca ANG 

2.000,- per maand. Een flink be-

drag op het budget. Toezending 

via e-mail kan dus een belangrij-

ke besparing opleveren op de 

portokosten. 

 

Bent u geïnteresseerd om de VPG 

Nieuws elektronisch te ontvangen 

meldt u dan aan middels het zen-

den van een e-mail naar de redac-

tie, e-mail adres: 

vpgnews@gmail.com en u ont-

vangt uw VPG Nieuws in kleur. 

 

Krijnie Wout.  

For those of you who are intere-

sted we are offering the possibili-

ty to have the VPG News sent to 

you by email, as soon as the pri-

nter’s copy is available. 

 

This way we can save on our 

costs of about ANG. 2,000.00 per 

month. 

 

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.  

Advertenties: 
De redactie wil hierbij een beroep doen op bedrijven om VPG 
News-Nieuws middels advertenties te sponsoren. De krant verschijnt 
10 keer per jaar en wij bieden advertentieruimte van 2 kolom 10cm 
a fl. 1500,00 per jaar. Bij interesse gelieve ons te e-mailen via  
vpgnews@gmail.com. Er wordt dan contact met u opgenomen.  

VPG Nieuws (News) via Email 
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Ebenezer Church  
Oranjestraat 111 
05/07     Rev. L. Warren  
12/07     Sr. Y. Isidora    
19/07     Men’s Fellowship  
26/07     Sr. M. v/d Bunt-George 
02/08     Rev. L. Warren 
              Lord’s Supper      
09/08     Rev. L. Warren 
16/08     Sr. Y. Isidora    
23/08     Rev. L. Warren 
30/08     Joint VPG service 
              In the Emma Church 
 
 
Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
05/07     Ds. A. Boezewinkel  
12/07     In de Emmakerk  
19/07     Dr. F. Omvlee 
26/07     Ds. A. Boezewinkel  
02/08     Ds. A. Boezewinkel  H.A. 
09/08     Br. L. v/d Wolde 
16/08     Ds. A. Boezewinkel  
23/08     Ds. A. Boezewinkel  
30/08     Gezamenlijke VPG dienst 
              in de Emmakerk 
 
 
 
 
Emmakerk 
Barentslaan 11 
05/07     In de Fortkerk 
12/07     Ds. A. Boezewinkel  
19/07     In de Fortkerk 
26/07     Ds. H. Végh 
02/08     Ds. H. Végh  H.A. 
09/08     Br. D’Arcy Lopes 
16/08     Ds. H. Végh 
23/08     Ds. H. Végh 
30/08     Gezamenlijke VPG dienst 
              met Ebenezer en Fort 

Kerkdiensten in Juli/Augustus 2009  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 

Juli/Augustus 2009 VPG �IEUWS 

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 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. 
 
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. 

Fundraising Bar-B-Que in de Tamarijn 

20 juni 2009 

Onze “rijpere jeugd” liet zich het eten goed smaken. 

Men genoot zienderogen  van het heerlijke eten. Een compliment aan de 

koks. Het was een succes. 
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 EBE�EZER CHURCH Local Board Team   

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 

 

Sr. Shirley Gomez 

 

Sexton 

Martha End 

 

524 7036 

868 8206 res 

522 1667 

461 2950 res 

514 6968 

 

462 8470 res 

Wijk 1                 Phone: 465 3121 

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 

News from Ebenezer Church 

Recent, Present & Upcoming Events At EbenezerRecent, Present & Upcoming Events At EbenezerRecent, Present & Upcoming Events At EbenezerRecent, Present & Upcoming Events At Ebenezer & & & &     
Mission Programme for Jul. Mission Programme for Jul. Mission Programme for Jul. Mission Programme for Jul. ----    DecDecDecDec.  

by Rev. L. Warrenby Rev. L. Warrenby Rev. L. Warrenby Rev. L. Warren 

Juli/Augustus 2009 VPG �IEUWS 

God’s mission at Ebenezer 

continues in motion as the 

Church through its various auxil-

iaries organize and run off their 

various and varied activities. Fol-

lowing is the information con-

cerning these activities. 

 

Women’s Group: The now an-

nual Food Fest which showcases 

foods from the islands and terri-

tories from which members of 

the Church originate was held on 

Saturday June 6. Although this 

activity was not as extensive as 

last year’s, it nevertheless was 

successful. The foods which 

were all delicious were quickly 

sold out and the financial returns 

were satisfactory. Next was the 

annual Island Rally held in the 

evening of Sunday June 14. Once 

again although not as solidly sup-

ported as in previous years, it is 

fair to say that it was quite suc-

cessful in both its observance 

 and financial proceeds.  

 

Men’s Fellowship: On Sunday 

June 7, the Fellowship did yet 

another soup sale which although 

less successful financially than 

on previous occasions was never-

theless still satisfactory. A public 

forum on the topic - Reasons For 

Men’s Absence From Church & 

The Role Of Men In Church And 

Society is scheduled for Monday 

June 22 in the Obed Anthony 

Hall at 7:00 p.m. It is the hope 

that this forum will satisfy the 

interest it is generating especially 

among the men. On Saturday 

July 25, the Group will do a Fish-

Fry which promises to be both 

delicious and fabulous. The men 

are counting on your support. 

 

Victoria Club: A pre-Father’s 

Day outing is organized by the 

club with support from the Men’s 

Fellowship. The seniors are in 

expectant mood as this activity 

promises to be enjoyable and 

relaxing. 

 

Watermelon Group: For Father’s 

Day, the Watermelon Group has 

planned the now usual Father’s 

Day High Tea. Judging from pre-

vious observances, this year’s 

occasion is shaping up to be quite 

enjoyable.  

 

Church Board: On Flag Day, 

Thursday July 2, the annual 

Church Bazaar and Barbecue of 

the Board in conjunction with all 

the Church auxiliaries will be 

staged. Solicitations are made of 

all who may have new or used 

items in good condition which 

they may wish to donate to the 

Bazaar. Your positive response is 

anticipated. Also the board 

whishes to inform our sister 

churches, Emmakerk and Fort-

kerk of the installation of broth-

ers Desta Nisbeth and Jan Teeu-

wen to the board of the Ebenezer 

Church on Sunday July 5 at 9:30 

A.M. All are invited. 

 

Obituary: On a sad note, Sr. Da-

rice Leonard familiarly called Sr. 

Doris passed away on Monday 

May 25 and was laid to rest on 

Thursday May 28. Also the 

mother of Sr. Ludmilla Sampson 

passed away on Tuesday June 9 

and was laid to rest on Saturday 

June 13. To the loved ones of 

these deceased mothers, the Pas-

tor, Board and members of Ebe-

nezer extend their sincere condo-

lences. May Almighty God grant 

you comfort in this time of your 

loss and grief. May God also 

grant your deceased loved ones 

eternal and blessed rest and 

peace.    

 
- Ω - 

 

Church Mission Programme 

July - December 

July 
 

Thu. 2nd - Church Bazaar and 

Barbecue ,Board 

Sat. 4th - Bible Study / Quiz, 

NGG 

Mon. 6th - Fri. 10th - Vacation 

Bible School 

 

August 

Sat. 1st - Bible Study / Quiz, 

NGG 

Sun. 2nd - Soup Sale, MF 

Tue. 4th - Board Meeting 

Mon. 10th - Bible Talk, MF 

Thu. 13th - Soup Kitchen 

Mon. 17th - Forum on Libera-

tion : its implications & possi-

bilities, MF 

Wed. 19th - Visitation of the 

Sick and Home Bounds 

Thu. 20th - Soup Kitchen 

Sat. 22nd - Board Retreat 

Thu. 27th - Soup Kitchen 

Sat. 29th - Car Wash, MF & 

Lecture, NGG 

Sun. 30th - VPG Service at 

Emmakerk & Church Family 

Service, WG 

 

September   
Tue. 1st - Board Meeting 

Thu 3rd - Soup Kitchen 

Sat. 5th - Bible Study, NGG 

Tue. 8th - Discourse on En-

couragement, WG 

Thu. 10th & 17th - Soup 

Kitchen 

Fri. 18th - Culture Evening, 

MF  
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Watch your life and doctrine 

closely. Persevere in them be-

cause if you do, you will save 

both yourself and your hear-

ers”(1.Tim.4:13-16). And as if to 

be doubly sure that the exhorta-

tion to Christian Education is not 

missed, Paul reiterates to Timo-

thy  the following: “..you have 

known the holy Scriptures, which 

are able to make you wise for 

salvation through faith in Jesus 

Christ. All Scripture is God-

breathed and is useful for teach-

ing, rebuking, correcting and 

training in righteousness, so that 

the man of God may be thor-

oughly equipped for every good 

work”(2.Tim.3:15-17). And to 

the believers at Colosse he ex-

horts: “Let the Word of Christ 

dwell in you richly as you teach 

and admonish one another with 

all wisdom”(Col.3:16) Then there 

is attention to the fostering of 

Christian fellowship which is the 

building of right relationships 

among the believers, which is the 

focus of Psalm 133, “How good 

and pleasant it is when brothers 

(sisters) live together in unity/

harmony.” Here also Paul en-

courages as follows: “Therefore 

as God’s chosen people, holy and 

dearly loved, clothed yourselves 

with compassion, kindness, hu-

mility, gentleness and patience. 

Bear with each other and forgive 

whatever grievances you may 

have against one another. Forgive 

a s  t h e  L o r d  f o r g a v e 

you”(Col.3:12-13). Also attention 

is focused on celebration of the 

Lord’s Supper which is observed 

with regularity in obedience to 

Jesus’ enjoinment: “Take this and 

divide it among you. For I tell 

you I will not drink again the 

fruit of the vine until the kingdom 

of God comes”. And he took 

bread, gave thanks and broke it, 

and gave it to them, saying, “This 

is my body given for you; do this 

in remembrance of me.”In the 

same way, after the supper he 

took the cup, saying, “This cup is 

the new covenant in my blood, 

which is poured out for 

you” (Lk.22:17-20). Furthermore 

there is attention paid to prayer 

the key value of the Christian 

discipline. On prayer, the apostle 

Paul exhorts constancy in 

1.Thess.5:17: “Pray continually.” 

The apostle James encourages 

believers in prayer for each other 

pointing out that: “The prayer of 

a righteous person is powerful 

and effective”(Jas.5:16b). 

 

 

In addition to the foregoing ac-

tivities, in this model of the ideal 

Christian community(Church), 

the following other activities are 

observed. There is joint owner-

ship of possessions as well as  

mutual caring of each other, and 

sharing of belongings on the ba-

sis of need. There is also regular 

assembling together of the be-

lievers and the praising of God. 

In this community is an atmos-

phere of goodwill enjoyed and 

shared by all. Furthermore, there 

is also the working of miracles. 

The consequence of all of this is 

the attendant numerical and spiri-

tual growth of the community. 

 

In conclusion I commend this 

model of the ideal Christian com-

munity(Church) for our serious 

reflection and hopefully adop-

tion, upon appropriate adapta-

tions in light of compelling reali-

ties of our context and time.                     

 

- Ω - 

Thu. 24th - Soup Kitchen 

Sun. 27th - Celebration Tree, 

WG 

 

October 

Thu. 1st - Soup Kitchen 

Sat. 3rd - Bible Study, NGG & 

Concert, VC 

Sun. 4th - Soup Sale 

Tue. 6th - Board Meeting 

Wed. 7th - Visitation of Sick & 

Home-Bound Members 

Mon. 12th - Bible Chat, MF 

Thu. 15th - Soup Kitchen 

Sun. 18th - Sunday Schools 

Song Festival 

Wed. 21st - Visitation of Sick 

& Home-Bound Members 

Thu. 22nd - Soup Kitchen 

Tue. 27th - Visitation, WG 

Thu. 29th - Soup Kitchen 

Sat. 31st - Breakfast Lecture, 

Board 

 

�ovember 

Sun. 1st - All Saints Day Com-

memoration 

 

Tue. 3rd - Board Meeting 

Thu. 5th - Soup Kitchen 

Fri. 6th - Concert, VC 

Sat. 7th - Bible Study, NGG 

Mon. 9th - Visitation, MF 

Thu. 12th & 19th - Soup 

Kitchen 

Sun. 22nd - Church Anniver-

sary, Women’s Group Anni-

versary & Harvest Thanksgiv-

ing 

Tue. 24th - Visitation, WG 

Thu. 26th - Soup Kitchen 

Sun. 29th - VPG Service & 

Church Family Service 

 

December 
Tue. 1st - Board Meeting 

Thu. 3rd - Soup Kitchen 

Sat. 5th - Bible Study, NGG & 

pre- Christmas Church Dinner, 

Board 

Sun. 6th - Soup Sale, MF 

Wed. 9th - Visitation of Sick & 

Home-Bound Members 

Thu. 10th - Soup Kitchen 

Fri. 11th - Christmas Lunch-

eon, VC 

Sun. 13th - Christmas Social, 

WMG 

Tue. 15th - Thu. 17th - Advent 

Outreach Services  

Thu. 17th - Soup Kitchen 

Sun. 20th - Candle Light Ser-

vice, WG 

Mon. 21st - Christmas Social, 

MF  

Thu. 24th - Christmas Eve Ser-

vice 

Fri. 25th - Christmas Day Ser-

vice 

Sat. 26th - Christmas Dinner, 

NGG 

Thu. 31st - Watch Night Ser-

vice 
- Ω - 

With reference to the con-

versation adinfinitum concerning 

the nature of the true Christian 

Community (Church), I would 

like to suggest for your careful 

examination the model presented 

in Acts 2:42-47 as the ideal ex-

ample of the true Christian Com-

munity (Church). 

 

A close perusal of the passage 

alluded to above would reveal a 

profile of the Church that is both 

striking and interesting. And it is 

worthy of note to remember that 

this model of the Church that 

emerged came right after the 

Pentecost event as a result of the 

animated and enlightened minis-

try of the apostles who were em-

powered by the Holy Spirit.   

 

The Christian Community or 

Church we therefore see is one 

that commits itself to a multiplic-

ity of activities that reflect values 

which are at the core of the 

Christian Faith. In this regard 

there is attention to the edifica-

tion of the believers in matters of 

the Faith, in other words Chris-

tian Education. This is given ma-

jor emphasis by the apostle Paul 

who in his advice to his younger 

colleague Timothy urges the fol-

lowing: “..Devote yourself to the 

public reading of Scripture, to 

preaching and to teaching....be 

diligent in these matters; give 

yourself wholly to them, so that 

everyone may see your progress. 

Meditation 
Model Of The Ideal Christian Community(Church) 

By Rev. L. Warren 
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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   

Ouderlingen 

Br. P. Jukema (scriba) 

Zr. M. Bakhuis (kv) 

Br. J. Boodt (kv) 

Zr. Marijke van der Steen 

Br. Luuk van der Wolde 

(hulppredikant) 

 

747 3879 

461 5013 

747 3950 

747 7087 

888-9447 

Diakenen 

Zr. Joke Bos  

Br. Friedeman 

Hasselbaink 

 

Kosteres 

Zr. Aurelia Palm  

 

465 7552 

738 1725 

 

 

 

462 6873 

Wijk 2                  Tel. 461 1139 
 

ds. A. Boezewinkel 

Oudewater kv 35 

Tel.: 767 9344 (thuis) 

E-mail: 

afkeboezewinkel@hotmail.com 

Nieuws uit de Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk 

De grote zomer staat weer 

voor de deur, voor zover men het 

hier op dit zonnige eiland echt 

“zomer” kan noemen. Velen ver-

laten het eiland voor een vakan-

tie, maar een aantal mensen blijft 

ook thuis, om hier, als het even 

kan, van strand en zee of vooral 

rust en niet heen en weer te hoe-

ven vliegen te genieten.   

Ook ik ben op het eiland in de 

vakantieperiode. Ik zal tijdens de 

afwezigheid van collega Végh en 

collega Warren aanwezig zijn om 

waar dat nodig is bijstand te ver-

lenen. 

De afgelopen periode was voor 

veel jonge mensen een hele span-

nende tijd: examen doen, af-

wachten. En: ga ik over? Naar 

welk schooltype ga ik? Voor alle 

kinderen die geslaagd zijn: van 

harte gefeliciteerd! Voor alle kin-

deren die nog een jaartje over 

gaan doen: heel veel sterkte. Dat 

laatste geldt ook voor de herexa-

menkandidaten! 

Tamarijn:Op zaterdag 20 juni 

kwamen veel mensen smikkelen 

en smullen bij de Tamarijn. De 

fundraisings-barbeque was een 

groot succes en de verwachting is 

dat er om en nabij de NaF 3000,- 

is verkregen. 

Het geld zal vooral gebruikt wor-

den voor de VPG kerstviering op 

het Fortplein. Een traditie waar 

de VPG trots op is en die wij op 

niveau proberen te handhaven. 

Maar zoals alles kost ook die 

viering geld. Ieder jaar mogen we 

rekenen op de bijdrage van spon-

sors, wat fantastisch is. Een extra 

financiële steun in de rug kan 

echter geen kwaad.  

Doop: Op 21 juni, vaderdag,  

mochten we tot onze vreugde de 

kleine Keano van Eer dopen. Ou-

ders Indira en Sherman zijn ui-

teraard erg blij met hun zoon. 

Het is een prachtig geschenk en 

kind van God. 

Vertrek: Een aantal gezinnen 

verlaat het eiland: Familie Lok is 

reeds afgereisd naar Kiev, fami-

lie Bolhuis en Familie Korshuize 

vertrekken weer terug naar Ne-

derland. 

Trouwen: Op D.V. 30 juli a.s. 

geven Rutmar van der Planck en 

zijn Marloes elkaar  het “ja” 

woord in de Fortkerk. De dienst 

vindt plaats in de Fortkerk en 

begint om 19.00 uur. Johnny 

Kleinmoedig zal de dienst muzi-

kaal luister bijzetten.  

Verjaardag! Irene Jie Sam Foek, 

onze lieve 'zonnestraal en nachte-

gaal' bereikt D.V. op 13 juli de 

leeftijd van 90 jaar! Haar familie 

heeft haar naar Nederland laten 

komen, zodat ook de kleinkinde-

ren het feest zoveel mogelijk 

kunnen meevieren. We wensen 

haar Gods zegen toe en nog vele 

jaren in goede gezondheid! 

In Memoriam. Deze maand wa-

ren er ook mensen die tot God 

werden geroepen: 

 Carlos Mementio Thielman Ge-

boren 10 december 1919, over-

leed op 21 mei 2009. 

God heeft gezien wat zijn 

ziel heeft bewogen. God 

heeft hem in zijn troostrijke 

armen weggegdragen van 

deze aarde en hem liefdevol 

opgenomen in Zijn hemel 

zonder grenzen. 

Moge Carlos Memetio 

Thielman rusten in Gods 

vrede. 

Gladys Friné van der Weide 

overleed op 1 juni j.l. in de 

leeftijd van 81 jaar. Zij leef-

de al heel lang met haar zus-

ter Lena, samen. Friné  

zorgde, ook voor haar zieke 

moeder, in dankbaarheid. 

Twaalf volle jaren lang. Sa-

men met haar zus Lena, 

maakte ze het thuis waar zij 

woonde tot een plaats waar het 

zeer goed toeven was voor velen. 

We wensen haar zuster en haar 

overige familie veel sterkte en de 

nabijheid van God toe. 

 Arman “Manchi” Richard Her-

kul werd op 4 april 1938 te Para-

maribo geboren.  

Arman Richard “Manchi” Her-

kul. Kind van God. Veelzijdig 

mens, die in vele opzichten zijn 

best heeft gedaan om het leven 

een goed leven te laten zijn, niet 

alleen voor zichzelf, maar ook 

voor velen om hem heen. God 

riep hem bij zich op 1 juni 2009. 

Hij moge ingaan tot Gods vrede. 

Op 31 mei overleed Johanna 

Cornelia “Jaanchi” Pietersz-

Sutherland. Ze werd 91 jaar oud. 

Jaanchi tobde al enige tijd met 

haar gezondheid. Ze werd liefde-

vol omringd door de zorg van 

haar familie en haar verzorgster 

Magda.  Jaanchi Pietersz was een 

geweldige  familiemoeder uit 

Otrobanda, waarbij iedereen al-

tijd terecht kon, en die het leven 

van velen tot een feest heeft ge-

maakt,. Zij moge rusten in Gods 

vrede. We wensen de kinderen 

Choy, Toity en Nayla, “tante” 

Bea van der Jagt en alle familie 

en vrienden Gods troost toe.  

 Magda Grisilde Grootveld-

Wouters overleed op 14 juni 

2009 op 77 jarige leeftijd. Haar 

beide dochters waren bij haar 

toen zij door God werd wegge-

dragen. Magda was een bijzonder 

lieve en zachtaardige dame.  

Haar leven was een zoektocht 

naar en een vindplaats van 

schoonheid, geloof, respect en 

harmonie. 

Zij wist zich gedragen door de 

kracht die liefde is, en die zij in 

alle volheid vond in Jezus Chris-

tus. 

 Moge zij rusten in de vrede en 

het licht van Christus. We wen-

sen haar kinderen Betty en haar 

echtgenoot August, Ina en haar 

echtgenoot Henk, de kleinkinde-

ren en vele vrienden en vriendin-

nen de kracht van Gods Geest 

toe. 

 

Van 2 september tot en met 15 

september ben ik even van het 

eiland af. Ik moet mij gaan voor-

bereiden op het vertrek van ons 

gezin terug naar Nederland. We 

hebben, tot onze blijdschap, ver-

lenging verkregen voor een jaar. 

Het betekent dat wij zo om en 

nabij mei 2010 het eiland zullen 

verlaten. Om een plek in Neder-

land te verkrijgen moeten we ons 

nu al gaan voorbereiden. Van-

daar. Alle ontwikkelingen zullen 

u door de kerkenraad of via dit 

blad worden medegedeeld.  

 

Ik wens u een zeer goede vakan-

tieperiode toe en ik hoop dat wij 

elkaar weer in goede gezondheid 

kunnen begroeten! 
 

Ds. Afke Boezewinkel     
 

- Ω - 
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en ze zetten zich werkelijk in 

voor een goed kinderhuis. Maar 

ze kunnen het niet alleen. God 

geeft hen kracht. Maar van hun 

medebroeders en zusters hebben 

ze hulp nodig. Joan en ik willen 

daarbij een handje helpen en 

mensen en instanties mobiliseren 

voor dit tehuis.  

  

We hebben zelf kunnen ervaren 

hoe fijn het is wanneer mensen en 

organisaties de helpende hand 

bieden.  

  

Het kinderhuis is op Christelijke 

basis gestoeld.  Het tehuis heeft 

50 pupillen, voornamelijk kleine 

kinderen die de basisschool nog 

bezoeken. Er zijn kinderen met 

uiteenlopende achtergronden, 

meestal verwaarloosde of door 

allerlei omstandigheden getrau-

matiseerde kinderen in het tehuis. 

Daar worden ze door  de huidige 

ouders en door een deskundige 

counselor begeleid en opgevan-

gen. Goede mensen uit de ge-

meenschap helpen een enkele 

keer door voor alle kinderen te 

koken of op een andere wijze te 

helpen voorzien in hun noden. 

Een hele steun maar lang niet 

genoeg. In het gesprek dat we 

met de ouders van het kinderhuis 

hadden hebben ze aangegeven dat 

zij vooral behoefte hebben aan: 

  

1. kinderkleding en schoeisel 

2. schoolbenodigdheden waaron-

der ook schooluniformen 

3. voor de nieuwe bibliotheek en 

educatieve ruimte: computers 

(gebruikt, maar niet te oud, van-

wege de software en de mogelijk-

heden) en spelletjes 

4. voor de aanleg van een speel-

tuin: donaties om de speeltoestel-

len te kunnen aanschaffen 

5. levensmiddelen, huishoudelij-

ke- en toiletartikelen zijn altijd 

welkom 

  

Lieve vrienden, er zijn vele ma-

nieren waarop jullie ons zouden 

kunnen helpen om dit echtpaar 

en de lieve kinderen te onder-

steunen. Vrienden in binnen- en 

buitenland, jullie zouden kleding 

en schoeisel, schoolbenodigdhe-

den en spelletjes, etc. etc. kunnen 

inzamelen en posten. Ook een 

financiële bijdrage, hoe klein dan 

ook kan een dikke steun zijn voor 

deze kinderen. We kunnen dan in 

overleg met broeder Gilliano en 

zr. Rachel en de Stichting Open 

Poort,  nagaan hoe zij het geld 

zouden willen besteden en doen 

daarvan terstond verslag aan jul-

lie.  De Stichting Open Poort zal 

ook zelf reageren op de donaties. 

Binnenkort ontvang ik via de 

mail ook meer informatie, waar-

onder namenlijsten van de kinde-

ren en hun leeftijden. 

  

Wij horen graag in welke vorm 

jullie een bijdrage zouden willen 

leveren aan het goede werk van 

deze stichting en het echtpaar Eli. 

Onze contactgegevens zijn on-

derin vermeld. Wij hebben enke-

le mooie foto's gemaakt van de 

kinderen die we meesturen met 

dit bericht of in een volgend be-

richt plaatsen. Indien je wil bij-

dragen, stuur ons alvast een reac-

tie. Zijn er vragen, we beant-

woorden ze gaarne voor zover 

we dat kunnen.  

  

Hartelijke groet en Godszegen. 

 Kenneth en Joan Kross 

Telefoon: (+597) 8878363 / 

(+597) 481127 

Postbus: 8348, Paramaribo 

Suriname 

 

- Ω - 

Op 22 mei j.l. werd in het ge-

bouw van het Nationaal Archeo-

logisch Antropologisch Memory 

Management een tentoonstelling 

geopend van slavenbrieven. Na-

mens de VPG was ik daarbij aan-

wezig. De brieven zijn geschre-

ven in de periode van ca. 1780 tot 

1899 door slaven, die het Suri-

naamse binnenland in vluchtten. 

Velen van hen bekeerden zich 

later tot het christelijk geloof en 

werden hulppredikers. Ze werden 

“marrons” genoemd. Hun brieven 

bevatten voornamelijk geloofsge-

tuigenissen. Ondanks hun moei-

lijke omstandigheden geloofden 

ze, dat God hen beschermde en 

bewaarde. De tentoonstelling heet 

dan ook “Onder de hoede van de 

Heer”. Over de uiterlijke omstan-

digheden, waarin ze leefden, 

wordt weinig gezegd. Taalkundig 

zijn de brieven ook interessant. 

Ze zijn geschreven in het Sranan, 

maar bevatten veel leenwoorden 

uit de taal van zendelingen en 

kolonialen. En zo gebruiken bij-

voorbeeld Grego en Alabi in hun 

brieven een mengeling van Sra-

nan en Saramaccaans. 

De tentoonstelling geeft een goed 

beeld van het leven van de Evan-

gelische Broedergemeente in Su-

riname in voornoemde periode.  

Een drietal sprekers voerde het 

woord. Ds. Hans Motel vertelde 

iets over het leven van de EBG in 

Suriname in die dagen. Prof. Dr. 

Yandi Paula sprak over de Franse 

revolutie van 1789 en haar gevol-

gen voor de Cariben. De antropo-

loge Maria Reinders-Kargg gaf 

een presentatie over de tentoon-

stelling en vertelde iets over de 

achtergronden. 

Tenslotte werd de tentoonstelling 

geopend door de minister van 

Onderwijs en Cultuur, mw. Om-

ayra Leeflang. 

De tentoonstelling is te zien in 

het gebouw van de NAAM aan 

het Van Walbeeckplein tot 23 

augustus a.s. 

Ds. Hans Végh 

 
- Ω - 

Slavenbrieven 

    

Olga Clarck Kinderhuis 

Beste vrienden in binnen- en bui-

tenland, 

  

Elke maand reis ik vanuit Para-

maribo naar het grensstadje Nic-

kerie, 230 kilometer van de 

hoofdstad, waar ik in de Eben 

Haezer Kerk elke derde zondag 

van de maand de dienst heb.  In 

een schrijven dat ik meer dan een 

jaar geleden aan vele van jullie 

heb gericht, heb ik voor deze 

kerk een donatie gevraagd en ik 

heb inderdaad van een aantal 

vrienden geld ontvangen, een 

totaal bedrag van 3200 Suri-

naamse Dollars, die een goede 

bijdrage waren voor het werk in 

de kerk de afgelopen 12 maan-

den.  

Van 1 oktober 2007 t/m 31 ja-

nuari 2009 hebben mijn vrouw 

Joan en ik ook de leiding gehad  

in het Kinderhuis Saron der 

EBGS. In die periode hebben we 

van familieleden, vrienden en 

van vele instanties in Suriname 

en Nederland donaties ontvan-

gen. Deze donaties zijn allemaal 

goed terecht gekomen en de kin-

deren van Saron hebben er baat 

bij gehad. Vooral kleren en 

schoolbenodigdheden kwamen 

goed van pas. 

  

OLGA CLARCK KINDERHUIS 

(STICHTING OPEN POORT IN 

NICKERIE) 

  

Vandaag, zaterdag 16 mei 2009, 

zijn we weer in Nickerie. Morgen 

hebben we de gebruikelijke kerk-

dienst. Joan en ik brachten een 

bezoek aan het plaatselijk kinder-

huis van de "Stichting de Open 

Poort". Het ouderlijk echtpaar 

van dit kinderhuis hebben we een 

jaar geleden leren kennen als 

trouwe dienaren van de Heer die 

het kinderhuis werkelijk een 

warm hart toedragen. Het kinder-

huis stond toen nog onder leiding 

van Pastor D. Filemon die vrij 

plotseling kwam te overlijden. 

Een vreselijke schok voor de kin-

deren. Middels enkele sessies 

rouwverwerking heeft men ge-

tracht dit plotselinge verlies te 

verzachten. Inmiddels hebben 

broeder Gilliano Eli en zijn echt-

genote Rachel, die er reeds jaren 

werken, de leiding overgenomen 
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 EMMAKERK 

Wijk 3                       Tel. 737 3070                       

Kerkenraadsleden Gironummer  

“Wijkwerk Emmakerk” 580-101 

Ouderlingen: 

Zr.  H. Baank (voorz.) 

Zr. M. Stomp 

Zr. F. Da Costa Gomez 

      (jeugd) 

Br. O. Griffith (kv) 

 

767 6920 

737 9886 

461 8332 (w) 

526 1566 (c) 

737 7745 

Diakenen: 

Zr. C. Tevreden 

Br. Hanco de Lijster 

 

Kosteres: 

Zr. M. Morgenstond 

 

 

868 4247 

510-4753 

 

 

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 

Bij de diensten 

Op 16 augustus a.s. hopen we 

onze startdienst te houden. Daar-

na worden de activiteiten weer 

opgestart. 

Op 30 augustus a.s. is er weer 

een bijzondere dienst. Er wordt 

dan in de Emmakerk een VPG-

dienst gehouden, waarin we vie-

ren, dat de Emmakerk zich 50 

jaar geleden bij de VPG voegde. 

We hopen op goede en gezegen-

de diensten met elkaar. 

 

Onze zieken 

Br. W.H. van Lamoen moest 

enige tijd in het Sehos verblijven 

vanwege een herseninfarct. De 

man van zr. Krijnie Wout, Frits, 

mocht weer thuiskomen na een 

behandeling in Nederland. Zr. 

Trijnie Meijer kreeg een positief 

bericht van het ziekenhuis in Ne-

derland, waar ze een onderzoek 

ondergaan had. We danken God. 

Zr. Suzy Davelaar moest naar 

Wijknieuws Emmakerk  Ds. Hans Végh 

Gebedsgroep: 
Wekelijks op dinsdag in de Con-

sistorie, vanaf 4 augustus van 

19:00-19:30 uur.  

 

Catechisatie 12 t/m 18 jaar : 

Vindt in september weer door-

gang. 

 

Belijdeniscatechisatie:  

Vindt in september weer door-

gang. 

 

Onder de boom:  

Vindt in september weer door-

gang. 

 

Bijbelstudie: 

Vindt in september weer door-

gang. 

 

ACTIVITEITE�  

Seizoen 2009/2010 

Website: 

Emmakerk.freeservers.com 

Juli/Augustus 2009 VPG �IEUWS 

de fam. Essenstam-van Driesten 

van harte en hopen hen in de toe-

Avondmaal thuis 

Onlangs vierden we het avond-

maal bij enkele ouderen thuis. 

Als u ziek bent of door ouder-

dom aan huis gebonden, maar 

toch het avondmaal met ons wil 

vieren, kunt u dat opgeven aan 

een van de wijkkerkenraadsle-

den. 

 

Een groet 

Via de e-mail ontving ik de vol-

gende groet van de fam. Essen-

stam en Van Driesten uit Neder-

land: “Na een aantal jaren ach-

tereen jullie kerk bezocht te heb-

ben als vakantieganger moeten 

wij gelukkig dit komend jaar 

voorbij laten gaan. Wij zijn in 

blijde verwachting van ons twee-

de kindje, dat hopelijk, zo God 

wil, geboren wordt rond 1 de-

cember. Wij hopen volgend jaar 

weer samen met u te zijn in jullie 

kerk”. Een goed bericht. Nieuw 

leven geeft hoop. We feliciteren 

Colombia voor een behandeling 

wegens haar rugklachten. We 

wensen al onze zieken, thuis of 

in het ziekenhuis, Gods nabijheid 

toe. 

 

Gebedsgroep 

Op 4 augustus a.s. start de ge-

bedsgroep weer. We beginnen 

om 19.00 uur in de consistorie 

van de Emmakerk. Iedereen is 

van harte welkom. In september 

starten de andere activiteiten 

weer. 

 

Gebedenboek 

Achter in de kerk ligt het gebe-

denboek. Daar wil ik nogmaals 

de aandacht op vestigen. Als u 

wil, dat we voor iets of iemand 

bidden, kunt u het daarin op-

schrijven. Het wordt dan doorge-

geven aan de voorganger. Ook 

door het gebed mogen we met 

elkaar meeleven. 

 

De kinderen die meegedaan hebben aan de gezin-school-kerkdienst gehouden op 24 mei 2009 in de Emmakerk 
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komst weer in de Emmakerk te 

kunnen begroeten. 

Vakantie 

Zo langzamerhand is de vakantie 

weer aangebroken. De scholen 

hebben al vrij of krijgen dat bin-

nenkort. Sommigen blijven thuis, 

anderen gaan van het eiland af. 

Hoe ook, ik wens u allen een goe-

de tijd toe – een tijd van rust en 

het opladen van de accu. Een har-

telijke groet van ons allen. 

- Ω - 

Wijknieuws Jet 

 

GEZOCHT LEIDSTERS/LEIDERS VOOR DE KI�DER- 

�EVE�DIE�ST/CRECHE 

 

Hou jij van kinderen? Ben je enthousiast? Zit je boordevol ener-

gie? Dan ben jij degene die we zoeken en ben je van harte wel-

kom in de teamleiding van de kindernevendienst en crèche. 

We zijn namelijk op zoek naar personen die ongeveer één zon-

dagochtend in de maand hun talenten willen gebruiken om het 

vuur van de geloofsopvoeding bij onze kinderen warm te hou-

den en zo verder te doen groeien. 

 

De leeftijd van de kinderen van de kindernevendienst is 5 t/m 

12 jaar en die van de  

crèche 0 t/m 4 jaar. 

 

Voor meer informatie over dit boeiende kinderwerk, kan je met 

mij contact nemen op telefoonnummer 526-1566.  

Farida Da Costa Gomez 

de Evangelische Broederge-

meente te Mundo Nobo.  

De dienst bestond uit 3 items, 

zoals u hierboven kunt lezen. 

We namen afscheid van ds. Hans 

B. Motel en maakten kennis met 

ds. Maarten Mingoen, een oude 

bekende op ons dushi Kòrsou. 

Daarna volgde de bevestiging van 

het  nieuwe Kerkbestuur . 

Een mooie dienst, we hebben 

mooie liederen gezongen. Na de 

dienst was er een hapje en een 

drankje en ruimte voor een bab-

beltje op het Kerkplein. Heel 

gezellig!! 

 

GE ZI � - S CH OO L-KE R K -

DIE�ST. 

 

24 mei hadden we onze eerste 

gezin-school -kerkdienstmet 

medewerking van de Marnix-

school. Een groot feest en succes 

tot eer van Onze Heer. De jeugd 

deed zowat alles, de schriftlezing, 

de gebeden, collecteren. Wat heb-

ben we mooie en vrolijke 

liederen gezongen. Juf Ruth Li-

beria, het was geweldig, masha 

danki voor je inzet. Nieuwe 

dominee, nieuwe ideeën, Marnix-

school bij Emma in de dienst, 

komen jullie gauw weer??? Dit 

was toch de start??? 

 

PI�KSTERE�. 

In de Pinksterdienst hadden wij 

muzikale medewerking van br. 

Jonathan Corsen. De bedoeling 

was dat hij de dienst voor ons op 

zou nemen voor uitzending op de 

Top FM radio 93.3. Kwam ons 

ter ore, dat hij een bandje “Los 

Collegiales” heeft en die nam hij 

mee. Al met al werd het een 

feestelijke dienst. Dank je wel 

Jonathan voor je inzet. Ik heb ‘t 

wel gezien, hoe je de jongens een 

duwtje gaf en aanspoorde om hun 

best te doen. Mogen we jullie 

weer eens uitnodigen? 

 

BEVESTIGI�G. 

14 juni is br. Hanco de Lijster 

bevestigd tot diaken. Het was een 

feestdag voor Emma, een kerken-

raadslid erbij, versterking dus. 

Hopelijk werkt dit aanstekelijk en 

lopen gemeenteleden warm, 

aangeraakt door de Heer om erbij 

te komen. We kunnen best nog 

e e n  d i a k e n  g e b r u i k e n . 

Br. Hanco, God’s zegen bij dit 

mooie werk, het zal niet altijd 

even gemakkelijk zijn, maar we 

staan naast je en de Heer zal je 

zeker begeleiden. 

VAKANTIE!! voor de deur. 

De tijd is omgevlogen. Vakantie: 

Een mooie tijd van rusten, ge-

nieten, bijkomen, gewoon niets 

doen, de knop op uit zetten. Er 

schuilt wel één groot gevaar, en 

dat is: Dat we ook voor God de 

knop op uit zetten. Laten we dat 

grote gevaar geen kans geven en 

op onze vakantie plek God’s 

woord blijven lezen. Onze Bijbel 

hebben we immers meegenomen, 

die laten we niet thuis, als het 

onze goede dagelijkse gewoonte 

is…?? Op zaterdag zoeken we 

alvast naar Zijn huis om zondag 

naar de eredienst te gaan. Heel 

goed om eens in een totaal an-

dere kerk te zitten, ver van huis- 

maar ook in God’s Koninkrijk – 

en de preek van een ander te 

horen. Mocht u daar liederen zin-

gen, die u mooi vindt en wij zin-

gen ze niet, neem de liturgie eens 

mee en laat ons de liederen zien, 

wij kunnen ze vast ook leren en 

zingen. Bij Emma gaan liederen 

erin als koek, nietwaar? 

Ook een goede tijd om eens terug 

te blikken op onze zegeningen en 

onze tijd eens goed te gaan in-

delen. M.a.w. God voorop te stel-

len en wat tijd vrij te maken voor 

Z i j n  g e m e e n t e . 

Bijv: We kunnen nog handen 

gebruiken in de neven-, crèche-,  

koffie-, bloemendienst, bij het 

krantjesvouwen. Vele handen 

maken licht werk, als een groepje 

uit 4 of 5 man/vrouw bestaat, 

hoeft een commissielid maar 1 

keer per maand de beurt te ne-

men. En:…Samenwerken, samen 

gemeente zijn is pas fijn. Geeft 

e e n  g o e d  g e v o e l . 

 

UITTREDE- I�TREDEDI-

E�ST/BEVESTIGI�G VA� 

H E T  B E S T U U R . 

23 mei waren wij te gast bij onze 

zusterkerk –Maranathakerk- van 

 

ZIEKE� E� BEJAARDE�. 

Voor u is de vakantie periode niet 

zo’n mooie tijd, want veel 

mensen verlaten het eiland voor 

een tijdje, minder bezoek voor u. 

Maar de zon schijnt fel, de dagen 

zijn langer, dat maakt het wat 

vrolijker buiten, totdat we weer 

terugzijn. Wij blijven u gedenken 

in onze gebeden. Houdt goede 

moed. Ik denk hierbij aan br. Leo 

Johanns. 

 

JEUGD. 

Mooi rapport gehad? Gefelic-

iteerd! Heb je niet zo’n mooi rap-

port gehad en moet je het jaar 

overdoen? Houd eerst maar een 

fijne vakantie en zet ‘m op vanaf 

augustus. 

Ga je het eiland verlaten voor je 

verdere studie, doe je best en tot 

ziens…!! 

 

BARBEQUE. 

Mag ik alle leden, die zo 

enthousiast meegedaan hebben 

met de kaartverkoop van de bbq, 

gehouden op 20 juni in de 

Tamarijn, hartelijk bedanken 

voor uw positieve inzet? Masha 

masha danki!! 

 

Weet u dat wij elke dag God 

moeten danken voor al het goede, 

hieronder kunt u lezen hoe u dat 

kan doen… 

Hoe kan ik God danken? 

Hoe kan ik God danken? Als Hij 

alleen míj te eten geeft? Als mijn 

b u u r m a n  h o n g e r  l i j d t , 

hoe kan ik dan zeggen: “Heer, 

dank voor deze maaltijd?”. 

 

Moet ik God soms loven, als Hij 

slechts mijn lichaam kleedt en 

alleen mijn familie een woning 

geeft? Als mijn buurman naakt is 

en slapen moet op straat, hoe kan 

ik dan zeggen: “Geloofd zij de 

goedheid van de Heer?”. 

Moet ik God soms prijzen als hij 

mij gezondheid geeft en alleen 

aan mij de vrijheid? Als mijn 

buurman ziek is, eenzaam of on-

derdrukt, hoe moet ik dan zeg-

gen: “Dank, God, om Uw barm-

hartigheid?”. 

 

Zou ik God kunnen danken, om-

dat ik uitverkoren ben? Mil-

joenen mensen leven nog in duis-

ternis en dood; zou ik dan kun-

nen bidden; Dank U, God, dank 

U voor Uw keuze?”. 

Ik geef jou niet, mijn kind, te eten 

en te drinken, opdat jij alleen 

verzadigd raakt en blij om al die 

gaven. Ik schenk ze jou, opdat jij 

deelt, opdat een ieder door wat 

jij doet, mijn goedheid smaken 

mag. Ik geef jou niet, mijn kind 

die kleding en een woning opdat 

jij alleen beschutting vindt. Om 

je buurman te verwarmen, geef ik 

kleren en een huis als toe-

v lucht soord  voor  ve l en . 

Door jou zullen ze mijn goedheid 

zien, mij loven, overal. Mijn kind, 

ik heb jou niet uitverkoren om op 

je lauweren te rusten. Als 

medewerker wil ik jou om mijn 

liefde uit te dragen. En ieder zal  

mijn aanwezigheid ervaren, duis-

ternis zal in licht verkeren en 

i e de r  z a l  m i j  p r i j z en . 

 

Tot ziens, prettige vakantie, ge-

niet van de rust, kom wat bij, 

Voor degenen, die het eiland ver-

laten, Goede reis, behouden 

vaart!! 

Waar u ook bent, vergeet niet de 

Heer  te danken, namens de 

Kerkenraad, 

Jet Baank. 
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Mijn Droom 

Geliefde familieden, vrien-

den, broeders en zusters, 

 

Ik ben jullie allen zeer dankbaar 

dat jullie getuige mochten zijn 

van mijn bevestiging als diaken 

van de Emmakerk. Ik dank de 

wijkkerkenraad dat zij het heeft 

aangedurfd mij op te nemen in 

hun midden en ik bedank de do-

minee voor de voorbereiding en 

begeleiding. 

 

Op mijn negentiende jaar heb ik, 

hier in de Emmakerk, zeer be-

wust belijdenis gedaan van mijn 

geloof. Nadat mijn ouders mid-

den 1972 het huis uit gingen, en 

terug naar Nederland vertrokken, 

bleef ik hier achter op ons dushi 

Korsow. Ik had net mijn HAVO-

diploma gehaald en een baan ge-

kregen bij National Business 

Equipment N.V. van broeder 

Frits Rusch. 

Na verloop van tijd bezocht ik de 

kerk steeds minder, zelfs onze 

speciale kerstnachtdienst schoot 

er op gegeven moment bij in.  

Natuurlijk; toen ik trouwde met 

mijn eerste vrouw ben ik ook in 

de Emmakerk getrouwd, en ook 

onze twee kinderen hebben wij 

laten dopen, want dat hoort zo, 

toch als je gelooft? 

Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas reco-

menda pa dokternan den forma di capsula! 

Maar waarom zou ik iedere zon-

dag naar de kerk moeten? Ik deed 

niemand kwaad, ik geloofde in 

God, ik bad bijna iedere dag, be-

taalde mijn vrijwillige bijdrage 

iedere maand (alhoewel ik dat na 

een aantal jaren ook niet meer 

deed) en de kerk deed toch niets 

voor mij. Wat had ik er nog aan. 

Maar toen na jaren, na mijn echt-

scheiding, ontmoette ik op zekere 

dag  Agnes, mijn huidige echtge-

note. Een geschenk uit de hemel, 

letterlijk! Agnes is een trouwe 

kerkgangster, leest iedere dag uit 

de bijbel en bid meerdere keren 

per dag. Zij is altijd intens met 

haar geloof bezig. Mijn dochter 

Suzanne die ondertussen een jon-

ge volwassen vrouw is geworden 

en getrouwd is met de man die ze 

in de kerk heeft ontmoet, is ook 

een trouwe kerkgangster. Haar 

hele leven draait om het geloof in 

God en Jezus Christus. Op dit 

moment is zij samen met haar 

man Gijs in Oeganda waar zij 

helpen bij de opbouw van shel-

ters voor weeskinderen waarvan 

de ouders aan Aids zijn gestor-

ven. 24 en 27 jaar jong zijn Su-

zanne en Gijs. En zij doen dit 

werk voor Jezus hun Heer. Door 

Agnes, Suzanne en Gijs heeft 

God mij de weg naar de kerk te-

rug doen vinden. Om te gaan 

werken in opdracht van Jezus 

Christus, mijn verlosser. 

Ik had het uiteindelijk begrepen: 

Ik moet niet wachten totdat de 

kerk iets voor mij doet, of voor 

mij betekent, ik moet eerst iets 

voor de kerk doen, IK moet iets 

voor de Kerk betekenen! Want, 

zolang wij blijven wachten tot 

God voor ons werkt, zolang zal 

God ermee wachten om door ons 

te werken. 

Vorig jaar in mei heb ik de be-

slissing genomen terug te gaan 

naar de Emmakerk, onze kerk, 

mijn kerk.  

Ik herinner me het nog goed, die 

eerste keer, er waren weinig men-

sen in de kerk, veel minder dan 

dat ik gewend was van vroeger, 

en het was ook de dag dat onze 

nieuwe dominee voor het eerst 

voorging in de Emmakerk. Hij 

heette niet Veeg maar Wégh, zo-

als Jet ons duidelijk maakte. Er 

waren broeders en zusters die ik 

nog van vroeger kende. Oudere 

leden die zeer veel voor onze 

kerk gedaan hebben. Ik voelde 

mij weer thuis. 

Het werd mij snel duidelijk dat 

het werk hier voor het oprapen 

lag, niet alleen in de redactie van 

ons VPG Nieuws, en bij het 

schoonhouden van de tuin, maar 

ook voor het oppakken van wer-

ken die waren blijven liggen om-

dat leden terug waren gegaan 

naar Nederland. En oudere leden 

op een leeftijd waren gekomen 

dat ze genoodzaakt waren hun 

taak door anderen te laten over-

nemen. Anderen waarvan er ech-

ter nog niet genoeg waren, waar-

door te veel werken bleven lig-

gen. Ik leerde een wijkkerken-

raad kennen die met te weinig 

mensen bergen werk verzette en 

dat nog steeds doet. Vrijwilligers 

die onder de enthousiaste en be-

zielende leiding van zuster Fari-

da de nevendiensten verzorgen. 

Diakenen die in stilte hun goede 

werk doen. Vrijwilligers die na 

de diensten klaar staan met kof-

fie en een koekje, en ga zo maar 

door. Toch blijft er nog veel 

werk liggen. 

Kortom, ik voelde dat ik hier 

nodig was, dat hier al die jaren 

een taak voor mij heeft gelegen, 

die ik nu heb op gepakt en ik 

weet dat ik nog veel te doen heb. 

Zeer bewust en met enthousias-

me heb ik zoëven het ambt van 

diaken en de verantwoording 

voor de taken die daardoor ook 

voor mij in de wijkkerkenraad 

door Hanco de Lijster 
 

Het dankwoord zoals door mij uitgesproken na mijn bevestiging in de 
dienst van 15 juni 2009 
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liggen, aanvaard. Ik weet dat ik 

dit aan kan. God heeft nog nooit 

iets op mijn bord gelegd wat ik 

niet aan kon en heeft dat ook nu 

niet gedaan.  

 

Ik ben ondertussen van de Em-

makerkgemeente gaan houden en 

ik heb een droom. In mijn droom 

zie ik een gezonde en groeiende 

gemeente onder de geestelijke 

leiding van een dominee die tot 

aan zijn of haar emeritaat aan de 

gemeente verbonden blijft.  

Een gemeente die in verschei-

denheid iets te bieden heeft wat 

mensen van verschillende komaf, 

jong en oud, arm en rijk in ande-

re gemeenten niet vinden.  

Een gemeente die warm is door 

onderlinge gemeenschap en die 

gegroeid is door de verbreiding 

van het Evangelie. 

Een gemeente waarvan de leden 

bij elkaar terecht kunnen voor 

steun, begrip en liefde.  

Een gemeente die werkt op ons 

eiland. Niet alleen door het fan-

tastiche werk van de diaconie, 

maar ook door de andere leden 

die zich ook bekommeren om 

hun medemens ook al is hij of zij 

nog geen lid van onze kerk. 

Een gemeente waarin nieuwe 

leden opgevangen en begeleid 

worden door de dominee, ouder-

lingen en oudere leden. 

Een gemeente die de door haar 

senior leden opgestarte werken 

in ere houdt door deze voort te 

zetten.  

Een gemeente die haar leden op-

leid en begeleid voor hun taken. 

Een gemeente die iedere dag van 

de week, binnen en buiten het 

kerkgebouw, bezig is met inhoud 

te geven aan de Grote Opdracht 

die zij gekregen heeft van God, 

onze almachtige vader. 

En daardoor uiteindelijk een we-

reld waarin God’s wil geschiedt. 

Ik nodig jullie allen uit deze 

droom samen te realiseren en 

geloof me het wordt een fantasti-

sche reis. 

 

Ik wil jullie nog het volgende 

meegeven: 

In Prediker 11:4 lezen we “Als u 

steeds blijft wachten op de beste 

omstandigheden, krijgt u nooit 

iets gedaan.” 

En in Romeinen 8:31 lezen we 

“Als God voor ons is, wie kan er 

dan tegen ons zijn?” 

En weet dat met God alles moge-

lijk is. 

 

God houdt van jullie allen en ik 

doe dat ook. 

Mogen jullie rijkelijk beloond 

worden door God’s zegen. 

Dios bendishona bosonan tur ku 

forsa. 

 

Amen, amen, amen. 

 

- Ω - 

volledige naam: 

Klaas Dekker 
 

geboren en getogen: 

geboren op 11-11-1957 in 

Heemskerk in Nederland. 

Getogen ben ik in Bakkum, 

gemeente Castricum 
 

leeft met: 

mijn vrouw Sisline en onze zoon 

Albin. Onze zoon Marvin 

studeert in Nederland 
 

wat betekent geloof voor jou: 

geloof kan je kracht geven en 

helpen om in moeilijke tijden een 

houvast aan te hebben 
 

werk: 

ik geef voor een deel les op een 

SBO-school in de eerste drie 

klassen. Ik geef les in het Euro-

pees Digitaal Computer Rijbe-

wijs. Voor het andere deel ben ik 

System Administrator bij een 

aantal bedrijven 
 

hobby’s: 

computeren, lezen, schaken en 

voetbalscheidsrechter.Ik fluit 

wedstrijden van de jeugd en wed-

strijden tussen lokale clubs en 

clubs uit Nederland of Suriname 
 

beste eigenschap: 

ik ben rustig en kan goed 

luisteren 
 

slechtste eigenschap: 

ik kan nog wel eens koppig zijn  
 

favoriet bijbelboek/lied: 

ik heb twee favoriete bijbel-

passages. Het verhaal over de 

verloren zoon is een heel toe-

passelijk verhaal in het algemeen. 

Dat God van iedereen houdt, wat 

hij ook gedaan mag hebben. En 

Spreuken 10:22. Dat gaat over 

dat zegeningen je kracht geven. 

Ik vind dat je je zegeningen moet 

tellen en niet moet kijken naar de 

dingen die je niet, of nog niet be-

reikt hebt, maar naar de fijne 

dingen die je hebt gekregen.  

Mijn favoriet lied is “Dank U 

voor deze nieuwe morgen”. Dat 

hoorde ik voor het eerst toen ik 

op de MAVO zat in Castricum en 

met een vriend langs een optre-

den van The Shepherds kwam. 

Zij verzorgden een populaire ken-

nismaking met het geloof. Er 

werden gratis bijbels weggege-

ven. Dat concert was mijn eerste 

positieve ervaring met het geloof 
 

lekkerste eten:  

Chili con carne. Eigenlijk alles 

met bonen. Kapucijners vind ik 

ook lekker 
 

muziek: 

mijn favoriete groep is The 

Beatles. Verder hou ik van 

klassiek en van Latin America. 

Geen heavy metal, maar voor de 

rest van veel soorten eigenlijk 
 

boek: 

niet specifiek een boek, maar wel 

een schrijver waar ik eigenlijk 

alle boeken goed van vind: Edgar 

Allan Poo 
 

bang voor: 

dat er iets met m’n gezin gebeurt 
 

moet blijven op Curaçao: 

de gemoedelijkheid en rust die er 

heerst. De meeste mensen kunnen 

het toch wel goed met elkaar 

vinden 
 

…en veranderen: 

de infrastructuur, dus de wegen, 

het niveau van het onderwijs 

moet omhoog en het ziekenhuis 

moet nodig vervangen worden 
 

ultieme wens: 

dat m’n kinderen zullen bereiken 

wat ze graag willen 

 

Interview: Trijnie Meijer 

...Klaas Dekker 

Maak kennis met... 

In de serie “Maak kennis met de redactieleden” maakt u kennis met 

Klaas, die zich bezig houdt met de opmaak van VPG �ieuws. 
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Zo Gezegd 

Geloof in Kunst 

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over  

Deze uitdrukking komt uit de 

bijbel. In Mattheüs 12:34 staat: 

“…………Waar het hart vol van 

is, daar loopt de mond van over.” 

 

Betekenis: te gemakkelijk spre-

ken over datgene waarvan men 

vervuld is. 

 

Naam maker: Hans Holbein de Jonge 1497/8 – 1543 

Naam schilderij: Het laatste avondmaal 
Materiaal: olieverf op paneel (115 × 97 cm) — 1524-25 
Bevindt zich in: Kunstmuseum, Öffentliche Kunstsammlung, Bazel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er ontbreken drie discipelen. Wellicht zijn ze verloren gegaan toen 

het werk beschadigd werd tijdens een reformatorische in Bazel. Tijdens 

die actie werd het hoofd van Jezus uit het altaarstuk gezaagd (later is het 

weer teruggezet). 

Holbein koos voor min of meer dezelfde opstelling als Leonardo da 

Vinci in diens beroemde versie, maar met een veel kleinere tafel en met 

geheel andere expressies in de gezichten. Een overeenkomst is dat op 

beide schilderijen Petrus Johannes iets influistert.  

Paneel gemaakt van limoenhout. 

door Trijnie Meijer 

  Quiz Exodus 

Quiz: 

1. Wat overkwam Mozes na zijn geboorte?  

Q. hij werd te vondeling gelegd bij het paleis van de koning 

R. hij werd verkocht 

S. men legde hem in een mandje en liet hem drijven op de Nijl 

T. niets bijzonders 

 

2. Door wie werd hij opgevoed? 

X. door zijn eigen moeder 

Y. door de zus van zijn moeder 

Z. door Sarah de vrouw van Abraham 

A. door de dochter van de farao 

 

3. Hoe riep God Mozes? 

A. in een droom 

B. via een engel die aan hem verscheen in een vuur dat uit een  

    doornstuik opvlamde 

C. per sms 

D. via de broer van Mozes, Aäron 

 

4. Mozes maakte een aantal malen bezwaar tegen zijn taak om de  

    Israëlieten uit Egypte te leiden. Welk wonder kon hij doen om de  

    mensen te overtuigen? 

A. hij kon zand in zee laten veranderen 
B. hij kon zijn staf laten veranderen in een slang 

C. hij kon water in wijn veranderen 

D. hij kon een steen veranderen in brood 

 

5. Welke oplossing droeg God aan voor het feit dat Mozes zichzelf  

    geen goede spreker vond? 

Y. Hij maakte Mozes welbespraakt 

Z. Hij zei dat Mozes alles moest opschrijven, zodat de mensen het  

     konden lezen 

A. Hij stuurde zijn broer Aäron naar hem toe, die voor hem kon spreken 

B. Geen enkele. Hij moest zich maar zien te redden 

 

6. Wilde de farao direct luisteren naar Mozes? 

R. nee, maar toen Aäron het nog eens uitlegde mochten de Israëlieten  

     direct vertrekken 

S. ja, de farao was heel begripvol 

T. nee, maar nadat 12 plagen het land hadden geteisterd wel 

U. nee en Mozes kon hem op geen enkele wijze overtuigen 

 

7. Hoe vond Mozes de weg door de woestijn? 

A. de farao had een gids meegegeven 

B. gewoon aan de hand van de borden 

C. aan de hand van de sterren ‘s nachts 

D. overdag ging een wolkkolom voor een ‘s nachts een vuurzuil 

 

8. Wat gebeurde er bij de Rietzee? 

Y. men voer over in boten die klaar lagen 

Z. er was een brug gebouwd voor de Israëlieten 

A. de zee spleet en men kon over droog land naar de overkant lopen 

B. ze moesten er omheen trekken, want er was geen andere optie 

 

9. Wat aten de Israëlieten in de woestijn? 

E. dieren die ze onderweg tegenkwamen 

F. ze maakten jambo van de cactussen die ze tegenkwamen 

G. manna, iets wat ze elke morgen aantroffen, behalve op de sabbatdag 

H. brinta, dat hadden ze meegenomen uit Egypte en ze hadden ook 

     koeien bij zich voor het melk 

Doe de Quiz over de schepping en zet de letters van de juiste 

antwoorden achter elkaar. Het gevonden woord is de oplossing. 

Oplossing: sabbatdag 
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Amnesty Reli-Links Reli-Links 

EEEEngin Çeber werd op 28 

maart 2008 gearresteerd tij-

dens een persconferentie voor 

gerechtigheid in de zaak Ferhat 

Gerçek. Gerçek raakte verlamd 

nadat hij werd neergeschoten 

door de politie. Çeber werd sa-

men met drie andere demon-

stranten van de ‘Rechten en 

Vrijheid Associatie’ gearres-

teerd en tijdens zijn detentie 

herhaaldelijk mishandeld en 

gemarteld. Op 7 oktober 2008 

overleed Çeber in het zieken-

huis door een hersenbloeding 

 

Die was het gevolg van harde 

klappen op zijn hoofd, zo bleek 

uit de autopsie. De Turkse minis-

ter van Justitie verklaarde dat 

Çeber mogelijk gestorven is als 

gevolg van marteling. De verant-

woordelijke autoriteiten staan nu 

terecht.  

 

Schrijft u alstublieft vóór 1 au-

gustus 2009 een beleefde brief 

naar de Turkse minister van Justi-

tie, waarin u vraagt om de schor-

sing van het gevangenispersoneel 

gedurende het proces. Vraag ook 

om een eerlijk proces voor de 

verantwoordelijke autoriteiten.   

 

Stuur uw brief naar: 

Minister of Justice  

Mr Mehmet Ali Sahin  

Adalet Bakanlığı  

06659 Ankara  

Turkije  

Fax: +90 312 419 3370  

 

En een kopie naar:  

Ambassade van Turkije  

Z.E. de heer Selahattin Alpar  

Jan Evertstraat 15  

2514 BS Den Haag  

Fax: 070 361 7969  

E-mail:  

turkishembassy@euronet.nl  

 

Dear Minister, 

 

Please allow me to draw your 

attention to the case of Engin 

Çeber, who died twelve days af-

ter his arrest on 28 March 2008. 

Engin Çeber was arrested at a 

press conference in support of 

Ferhat Gerçek, who was shot by 

police officers and has been para-

lyzed since then. 

 

Çeber was arrested together with 

three other people from the 

Rights and Freedom Association. 

The four protestors were kicked, 

slapped and had their heads 

stepped on during their stay at 

the police station. In prison En-

gin Çeber and two others were 

beaten for refusing to strip naked. 

On 7 October 2008, Çeber was 

hospitalized. He died three days 

later. The autopsy showed his 

death was caused by injuries to 

the head. 

 

The Turkish Minister of Justice 

stated that he may have died as a 

result of torture. Sixty State offi-

cials are currently standing trial 

in connection with Engin Çeber’s 

death. Thirteen police officers, 

four gendarmerie officers and ten 

prison officials face torture 

charges. 

I call on you to let those who are 

responsible for Engin Çeber’s 

death face justice in a fair trial 

and to suspend the responsible 

prison officials pending the out-

come of the trail. 

 

Yours sincerely, 

 

(naam, adres) 

TURKIJE: DOOD �A MARTELI�G  door Trijnie Meijer 
 

Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites 

www.stephanos.nl 

De stichting Stéphanos werkt in Malawi, een land in Centraal Afrika. In 

dit land is één van de grootste problemen het grote aantal weeskinderen 

dat zonder vader en moeder door het leven moet en dat soms al op heel 

jonge leeftijd. Stéphanos wil deze kinderen 

helpen. Dat doet men door middel van 

diverse projecten. Bij alle activiteiten komt 

de christelijke identiteit naar voren. 

www.liudger.org 

Een aantal jaren terug is er al eens aandacht aan deze 

site besteed, maar het verdiend opnieuw aandacht. 

Jarenlang was men bezig met het vertalen van de 

bijbel in het Gronings. Hetgeen reeds vertaald was trof 

u aan op de site. Inmiddels is de bijbel in het Gronings 

uitgegeven en beleefde zelfs de 2e druk. Door een 

enorme vraag is de 3e druk aangekondigd. Er is ook 

een aantal teksten uit zowel het oude als het nieuwe 

testament ingesproken en op de site geplaatst. Erg leuk 

om naar te luisteren voor mensen die het Gronings 

kunnen verstaan, maar misschien ook leuk voor de mensen die het niet 

kunnen verstaan om een idee van het dialect. Als u Gronings kan lezen, 

kunt u de gehele vertaling op de site lezen. 

www.bijbelboekenleggers.nl 

Op deze site is informatie te vinden over de verschillende bijbelboeken-

leggers die verkrijgbaar zijn voor evangelisatiedoeleinden. Een bijbel-

boekenlegger kun je makkelijk weggeven. Je kunt ze gebruiken op 

scholen of clubs. Of in de kerk, zondagsschool, jongerenwerk of 

vereniging. Sommige enthousiastelingen verspreiden ze onder hun 

vrienden, versturen ze per post of delen ze uit op straat. Een 

Bijbelboekenlegger is makkelijk mee te nemen. Op de achterkant staan 

alle Bijbelboeken. Dat is handig om snel een bepaald boek in de Bijbel 

op te zoeken. Daarom bewaren velen deze boekenleggers in hun bijbel. 

Op iedere boekenlegger 

staat een 

evangeliserende tekst of 

een bemoediging. Vaak 

heel kort. Hopelijk heel 

krachtig. Soms 

confronterend. Er zijn 16 verschillende soorten en ze zien er allemaal 

erg mooi uit. 

www.3xm.nl/nl/home 

3xM helpt christenen in Azië, Afrika en Oost-Europa met het 

produceren en uitzenden van christelijke tv-programma's. Ze helpen met 

training, aanschaf van apparatuur, 

dragen bij in de exploitatiekosten en 

geven advies. Ze brengen het Evangelie 

via televisie daar waar zending heel 

moeilijk is. De kans dat mensen daar in 

aanraking komen met het christelijk 

geloof is heel klein.  

www.gristelijk.nl 
De website gristelijk.nl.is een christelijk internetforum, of anders ge-

zegd een digitale ontmoetingsplaats, waar zowel christenen als niet-

christenen vrijuit kunnen discussiëren over 

zaken die het christelijk geloof raken. De 

redactie bestaat uit een los 

samenwerkingsverband van een aantal 

vrijwilligers, die elkaar persoonlijk kennen. Ze hebben verschillende 

kerkelijke achtergronden. 
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MOPPEN: 
 

Onze Jan is op bezoek 

en hij knoopt een 

gesprekje aan met de zesjarige Hugo. Hij 

informeert naar de school en al gauw geeft hij 

hem eenvoudige sommen op om eens te testen 

hoever hij al met rekenen is. "Als je tien 

sinaasappelen hebt en ik geef er nog twee bij 

hoeveel heb je er dan, Hugo?" "Ik zou het niet 

weten ome Jan", is het antwoord. "Wij rekenen 

op school alleen maar met appels." 
 

Drie kinderen komen elkaar tegen en beginnen 

over hun moeders te praten. Het eerste kind 

zegt: “Mijn moeder is als een sportwagen. Ze is 

mooi en elegant.” Het tweede zegt: “Mijn 

moeder is als een jeep. Ze is stoer en snel.” 

Het derde kind zegt: “Mijn moeder is als een 

ziekenwagen. Ze zegt altijd: “Doe-dit! Doe-

dat!” 
 

“Kris, kun jij een voorbeeld geven van het 

spreekwoord "Eerlijk duurt het langst"?” 

vraagt de juf. “Als ik mijn sommen overschrijf 

van Erik, dan duurt het kort. Maar als ik ze 

eerlijk zelf maak, dan duurt het lang.” 
 

"Jantje, kun jij me drie bewijzen geven dat de 

aarde rond is?", vraagt de juf. "Ja", zegt 

Jantje blij. "Mijn vader zegt het, mijn moeder 

zegt het en nu zegt u het ook." 
 

Tijdens een bezoek aan een verpleeghuis vroeg 

de bezoeker aan de directeur wat het 

criterium is om een patiënt opgenomen te 

krijgen. Wel zei de directeur, we vullen een 

badkuip met water, dan krijgt de patiënt een 

theelepel, een theekop en een emmer. Dan 

vragen we hem/haar om de badkuip leeg te 

maken. Oh, ik snap het zei de bezoeker, een 

normaal persoon gebruikt de emmer omdat die 

groter is dan een theelepel of een theekop. 

Nee, zei de directeur, een normaal persoon zou 

de stop uit de badkuip trekken. Wilt U een bed 

bij het raam of in het midden? 

 

De Belgen gaan hun eerste raket lanceren. 

"En," vraagt een verslaggever, "waar gaat de 

reis naar toe?" "Awèl", zegt de Belg, "wij gaan 

naar de zon." "Naar de zon?" vraagt de 

reporter, "maar daar is het toch veel te heet. 

Bent u niet bang dat de raket zal smelten?" 

"Awèl," zegt de Belg, "wij zijn niet gek, hoor. 

We gaan natuurlijk 's nachts!" 

Het verhaal van de farizeeër en de tollenaar 

 

Er waren mensen die vonden dat ze erg vroom waren. Ze vonden 

zichzelf veel beter dan de andere mensen. Aan deze 

hoogmoedige mensen vertelde Jezus een verhaal. Het was een 

verhaal over twee mannen. De één was een farizeeër, de andere 

een tollenaar. De farizeeërs stonden in aanzien bij de mensen, 

maar de tollenaren, die voor de Romeinen de tol moesten innen, 

werden door de mensen veracht. Ze vroegen meestal meer 

tolgeld van de mensen dat ze mochten. Wat ze op die manier 

extra kregen, stopten ze in hun eigen zak.  

Zo vertelde Jezus het verhaal: “Een farizeeër en een tollenaar 

gingen naar de tempel om te bidden. De farizeeër zag de 

tollenaar staan en zei tegen God: Ik dank U, God, dat ik een 

eerlijk mens ben. Ik dank U, dat ik niet zo slecht ben als de 

rovers en de bedriegers. Ik dank U, dat ik niet zo slecht ben 

als die tollenaar. Want ik vast tweemaal per week en ik geef en 

tiende deel van mijn inkomsten weg.” Zo sprak de farizeeër.  

De tollenaar, die het niet waagde om verder de tempel binnen 

te gaan, zei: “O God, wees mij zondaar  genadig. Door mijn eigen 

schuld ben ik van U afgedwaald.” 

Dit verhaal vertelde Jezus, en hij voegde eraan toe: “Die 

tollenaar had slechte dingen gedaan, maar hij heeft het eerlijk 

aan God verteld. Hij heeft tegen God gezegd: “Ik ben een 

zondaar!” Daarom zal God hem zijn slechte daden vergeven, 

want hij was in het reine gekomen met God, maar die farizeeër 

niet.  

Ik zal jullie één ding zeggen”, zei Jezus. “Wie zichzelf groot 

maakt en zich boven anderen verheven voelt, zal klein zijn in de 

ogen van God. Maar wie dat niet doet, wie zichzelf gering acht, 

zal door God hooggeacht worden.” 


