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door Gijs en Suzanne den Hertog

K

on ta bai?

Wij zijn Gijs en Suzanne den
Hertog. Suzanne’s meisjesnaam
is de Lijster en Papa Hanco vroeg
of wij een stukje wilden schrijven voor de VPG Nieuws.
Sinds afgelopen mei zitten wij in
Oeganda in Afrika. We zijn hier
bezig met wat vrijwilligerswerk
voor de Foursquare Church in
Kampala. Deze kerk hoort net
zoals onze eigen gemeente in
Amersfoort, waar wij wonen, bij
de Foursquare familie.
Dus we zijn eigenlijk op familie
bezoek. Via deze weg willen we
jullie wat vertellen over onze
belevenissen hier.
Project Masaka
Ongeveer twee uur rijden van
Kampala kom je bij een dorpje
uit, in de buurt van Masaka. Een
heel klein dorpje in The middle
of Nowhere, waar men geen

stromend water heeft en ook
zeker geen elektriciteit. Mensen
hier leven van de landbouw. In
dit dorpje staat ook een Foursquare gemeente. De voorganger
van deze gemeente heeft een
gouden hart. Deze man zag een
nood in zijn dorp. Veel kleine
kinderen konden niet naar school
omdat de dichtsbijzijnde school
40 km verderop lag. Daarom gaf
deze voorganger basisonderwijs
aan ruim 50 kinderen uit de omgeving. Hun klaslokaal was onder
de boom. Om deze mensen te
helpen hebben we in dit dorpje 4
klaslokalen gebouwd. Na heel
wat weekjes een goed resultaat!
In de toekomst willen we graag
kijken of we nog wat extra kunnen doen zoals bijvoorbeeld
schoolbanken en wat onderhoud
aan de gebouwen.
Single Mothers
Ook hier in Oeganda zijn tienermoeders een uitdaging. De kerk

Gijs en Suus in de kerk van Masaka.

zag hier een nood en had plannen
gemaakt om een project voor
deze meiden op te zetten. Door
middel van het leren van skills
zoals naailes, computerles,
engelse les en crafts willen ze de
meiden helpen om meer uit hun
leven te halen. Veel van deze
meiden hebben geen opleiding
afgemaakt of zitten thuis omdat
ze nergens anders met hun kind
(eren) heen kunnen. De lessen die
ze hier leren, kan hen helpen om
een inkomen te genereren. Gijs
heeft hier kunnen helpen met
praktisch werk zoals pleisteren en
verven, terwijl Suus naast verven
ook heeft kunnen helpen met het
opzetten en geven van sommige
lessen. Op 1 juli 2009 zijn ze echt
van start gegaan. Het is erg leuk
geweest om hen hiermee te
helpen en om nu ook te zien dat
het project draait en loopt.
De afgelopen tijd hebben we ook
diverse andere projecten gezien
en hebben we diverse kerken mogen bezoeken. Dit is heel indrukwekkend geweest. We zijn in
gebieden geweest waar er sinds
kort weer vrede heerst. Mensen
zijn aan het bijkomen van een
jarenlange oorlog in het noorden.
En in de rest van het land blijft
het oorlog met armoede en AIDS.
We hebben mensen leren kennen
die met de weinige middelen die
ze hebben anderen proberen te
helpen.
Binnenkort gaan we weer naar
huis. Maar we zijn hier nog niet
klaar in Oeganda. We willen
graag op short-term basis terugVervolg op pagina 2
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Vervolg van pagina 1
komen om steeds kleine projecten van een paar weken op te
pakken en uit te voeren.
Als je het leuk vindt om meer
over onze avonturen te zien en
lezen, of ben je benieuwd hoe je
zou kunnen helpen dan kun je
kijken op www.gijsensuus.com.

We willen jullie bedanken voor
de mogelijkheid om ook jullie
iets te vertellen over onze projecten hier. Dios bendishona boso i
nos ta spera di mira boso riba nos
dushi Korsow!
Veel liefs,
Gijs en Suus.

Van de Kerkvoogdij
door P. Jan Boodt

B

este kerkleden, broeders en
zusters,

En met onze gebouwen kunnen
we zijn kennis goed gebruiken.

De vorige keer hebben we u verteld over de taken van de kerkvoogdij met betrekking tot de
begraafplaatsen en over de Fortkerk. Een andere keer gaan we in
detail in op de andere kerken.
In de samenstelling van de commissie is inmiddels een verandering opgetreden. Franklin James
van de Ebenezerkerk heeft onder
dankzegging voor het werk dat
hij heeft verricht plaats gemaakt
voor Jan Teeuwen. Jan Teeuwen
verwelkomen we van harte; hij is
bij velen al bekend omdat hij
zich bezig houdt met onroerend
goed, het begeleiden van de
bouw van huizen en gebouwen.

Maar eerst willen we het nu weer
even hebben over de kerkelijke
bijdrage. Of beter gezegd: over
manieren van betaling van de
kerkelijke bijdrage.
Gelukkig zijn er veel leden die
hun kerkelijke bijdrage al via de
giro of via de bank betalen. Gelukkig maar, want we willen af
van het met cash geld werken.
Weliswaar is er niet helemaal aan
te ontkomen, maar de financiële
administratie willen we verder
stroomlijnen en dat gaat beter als
er minimaal met cash geld wordt
gewerkt.
Dus graag uw kerkelijke bijdrage betalen dan wel overmaken via de bank of via de giro.

Indien u de kerkelijke bijdrage
over het jaar wil spreiden, dan
kan dat makkelijk met behulp van
een standing order bij de bank of
giro. U geeft eenmalig op wat er
maandelijks van uw rekening
moet worden afgeschreven en u
hebt er verder geen omkijken
meer naar.
Wilt u per cheque betalen, dat
kan, maar dan moet de te naamstelling wel de VPG zijn. Niet
een cheque aan toonder en die
vervolgens aan het kerkelijk bureau of aan een ouderling overhandigen.
Hebt u geen bank of girorekening
en wilt u toch cash betalen dan
blijft dat altijd mogelijk, maar het
beste is dan om het via de bank of
via de giro te storten op een van
de rekeningen van de VPG zoals
ze hier onder vermeld staan.

De hoogte van de kerkelijke bijdrage is voor dit jaar gesteld op
400 Naf, maar Bijbels gezien

hoort het 10% van uw inkomen
te zijn. Maar daarvan hebben we
gezegd dat dat voor velen te veel
zal zijn. Maar het bedrag van 400
Naf is wel een minimumbedrag.
Het mag graag meer zijn.
Behalve voor het onderhoud van
de kerken is het 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 gebeld
door mensen die zeggen dat ze
lid zijn van de VPG en daarvoor
bepaalde dienstverlening wensen
maar dan blijkt volgens onze administratie dat ze al jaren geen
bijdrage meer hebben betaald.
Dus 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.
-Ω-

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

Op 23 augustus 2009 is de jaarlijkse VPCO dienst weer gehouden. Deze keer in de Emmakerk. De kerk was bomvol. Er waren heel veel kinderen naar de kerk gekomen. We kunnen terugkijken op een gezegende dienst.
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ANSELMUS VAN CANTERBURY 900
JAAR GELEDEN OVERLEDEN

Meditatie
EE IEUW BEGI

O

Enkele gedachten over Ezra 1:1-4
Het kerkelijk seizoen is weer begonnen. Na de startzondag zijn
de activiteiten weer opgestart.
Een nieuw begin markeert nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. Het is goed om af en toe met
iets opnieuw te beginnen. Fris ga
je van start, vol nieuwe ideeën.
In de Bijbel lezen we ook af en
toe van een nieuw begin. Ik
noem u enkele voorbeelden:
Gods verbond met Abraham, de
verbondssluiting op de Sinaï, de
uittocht uit Egypte, de intocht in
Kanaän, de terugkeer uit ballingschap, de geboorte van Jezus, het
Pinksterfeest, noem maar op.
Ik noemde hierboven de terugkeer uit ballingschap. Na ca. 70
jaar in ballingschap in Babel geleefd te hebben, mocht het volk
weer terugkeren naar zijn eigen
land. Jeruzalem en de tempel
mochten herbouwd worden. De
terugkeer was te danken aan de
ineenstorting van het Babylonische rijk en de start van een
nieuw wereldrijk: het Perzische
rijk. Er trad ook een nieuwe koning aan, met nieuwe ideeën. Hij
liet volken uit ballingschap terugkeren naar de grenzen van zijn
rijk. Hij hoopte zodoende op loyaliteit van die volken (en hun
goden!) om de grenzen van het
Perzische rijk te verdedigen tegen indringers en buitenlandse
machten.
Maar het was ook God, die de
tijd rijp achtte voor de terugkeer
van het volk. In de ballingschap
had men zich hervonden, maar
ook God weer gevonden. Het
volk was tot inkeer en boete gekomen.
In Ezra 1:1-4 lezen we, dat God
koning Cyrus ertoe aanzet een
belangrijk besluit af te kondigen.
Cyrus komt hier tot een belijdenis. Hij belijdt, dat God het is,
die de koninkrijken van de toenmalige wereld aan hem heeft gegeven. Hij beseft, dat deze God
hem opgedragen heeft de tempel
en Jeruzalem te herbouwen. Hij
spoort de Joden aan terug te keren naar hun vaderland en de
tempel te herbouwen. Ze mogen
financiële ondersteuning krijgen
van de vreemdelingen, die nog in
het rijk achterblijven. Maar zelf
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ook mogen ze een vrijwillige gave geven voor de restauratie van
de tempel.
Een merkwaardig besluit. Heeft
de koning God leren kennen als
de God van hemel en aarde? Of is
het louter respect voor een van de
goden uit het rijk? We weten het
niet. In elk geval laat Cyrus zich
leiden door een innerlijke drang
om het Joodse volk te laten gaan,
en ook door politiek-strategische
motieven, zoals boven aangehaald.
Het eerste regeringsjaar van Cyrus viel in 538 v.C. Dit is een gedenkjaar voor de Joden geworden. Zo gebruikt God koningen
en vorsten om zijn plannen uit te
voeren. Hij laat zijn volk niet los,
maar is trouw aan zijn verbond.
Zo mogen ook wij onze verantwoordelijkheid weten en meewerken aan de opbouw van de gemeente. Ook ons gebruikt God
om dat te doen. Het gaat allemaal
niet vanzelf, wij zijn zijn handen!
We mogen ons hierbij laten inspireren door zijn Geest. We mogen
een open en gastvrije gemeente
zijn. Gods Geest mag ons nieuwe
wegen wijzen. Straks mogen we
onze plaats innemen in het nieuwe land Curaçao. We mogen de
gemeenschap dienen.
En ook wij worden geroepen om
financieel bij te dragen aan de
gemeente. Aan het gemeenteleven zijn kosten verbonden en die
moeten opgebracht worden.
Zo mogen we steeds opnieuw
beginnen met God en ook met de
gemeente.
God geve ons allen een goed en
gezegend seizoen!
Ds. Hans Végh

Ezra dankt God voor zijn hulp

p 21 april j.l. was het 900
jaar geleden, dat Anselmus van
Canterbury overleed. Wie is deze
wereldberoemde theoloog? In dit
artikel wil ik daarop ingaan.
Intreding in het klooster
Anselmus wordt in 1033 geboren
in Aosta (Piemonte, Italië) uit een
adellijke familie. Zijn moeder,
Ermenberga, behoort tot een
adellijke Bourgondische familie
en heeft aanzienlijke bezittingen.
Zijn vader, Gondolfo, is een
Lombardisch edelman. Hij heeft
voor Anselmus een politieke carrière in petto en is het er dan ook
niet mee eens, dat zijn zoon monnik wil worden. Anselmus zet
zijn voornemen door en na de
dood van zijn moeder verlaat hij
Aosta op 23-jarige leeftijd. Hij
reist rond in Frankrijk, op zoek
naar leraren voor de hogere studies. Zo’n leraar vindt hij in de
persoon van Lanfrank. Deze is
leider van de school van het Benedictijner klooster Le Bec in
Normandië. Lanfrank is ook prior
van dit klooster. Hij betrekt de
grammatica en de logica bij het
verklaren van theologische problemen. Zodoende ontvangt Anselmus een klassieke opvoeding.
Hij wordt beschouwd als een van
de betere latinisten in zijn tijd. In
1060 of 1061 legt hij in het
klooster van Le Bec de monastieke gelofte af. Hij treedt in. In het
klooster maakt hij carrière. Drie
jaar na zijn intreding wordt hij al
prior. Dit ambt zal hij 16 jaar bekleden (van 1063 tot 1079). De
laatste drie jaar van deze periode
is hij bezig met het schrijven van
theologische geschriften. Hij
wordt ook leider van de kloosterschool. Belangrijk voor hem is
het grammaticaal basisonderwijs
en het onderwijs in de heilige
deugden.
Veel over Anselmus weten we
van zijn biograaf Eadmer. Deze
schreef het “Leven van Anselmus”. Volgens hem is Anselmus
verheven tot het ambt van prior
wegens zijn uitstekende deugden.
Dit zijn enerzijds zijn liefdevolle
verpleging van de zieken, de opvoeding van de monniken en andere uitingen van broederlijke
liefde, anderzijds het werken aan
zichzelf, de ascese, zijn gebeden

en zijn komen tot een verlicht
schouwen van de geheimenissen
van de Heilige Schrift.
Anselmus schrijft ook over het
monastieke leven. In een brief
aan een jonge monnik in Cluny
schrijft hij hoe men de dienst van
Christus lief krijgt, in Hem groeit
en vrucht draagt. Men bereikt dit
als men zich niet door zorgen laat
overheersen, als men niet overijverig en ongeduldig is, maar vast
geworteld in de liefde blijft.
Vaak schrijft Anselmus op aandringen van zijn broeders. Aarzelend geeft hij daaraan gehoor.
Vóór hij zijn eerste theologische
traktaat schrijft, heeft hij eerst
grondig kennisgenomen van de
werken van de kerkvader Augustinus. De eerste teksten, die hij
sinds 1063 schrijft, zijn gebeden.
Deze moeten de lezer tot zijn
eigen gebed brengen.
Belangrijke werken van Anselmus zijn Monologion en Proslogion. In Monologion mediteert
hij over God als het hoogste en
beste oerbeeld, een geestelijk
wezen in drievoudige gestalte.
Proslogion is een rede tot God,
een gebed uit de diepte van het
hart om de reddende en verlichtende nabijheid van God. In dit
geschrift doet Anselmus uit de
doeken, dat iets groters dan God
niet gedacht kan worden. Hij is
het meest volmaakte wezen. Hij
bestaat niet alleen in de voorstelling van ons, mensen, maar ook
in werkelijkheid.
In zijn geschriften probeert Anselmus het bestaan van God en
ook van zijn eigenschappen, zoals eeuwigheid en goedheid te
bewijzen. Zo is Anselmus de eerste vertegenwoordiger van de
(vroege) scholastiek.
In 1079 wordt Anselmus abt. Hij
wijdt zich in die periode aan het
schouwen van God en aan de
opvoeding, vermaning en verbetering van de monniken. Hij is
meer bezorgd over het gebrek
aan Godsvertrouwen dan over het
gebrek aan voeding. Dat tekent
zijn spiritualiteit. De kloosterlijke
gastvrijheid vat hij serieus op.
Als prediker, zielzorger en raadgever trekt hij monniken, geestelijken en leken aan. Ze kloppen
allemaal aan aan de poort van het
klooster en de kloosterregel
Vervolg op pagina 12

4

September 2009 VPG IEUWS

VPG Nieuws (News) via Email
Wij willen u de gelegenheid bieden 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 bedrag op het budget. Toezending
via e-mail kan dus een belangrijke besparing opleveren op de
portokosten.
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.

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.
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.

Krijnie Wout.

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

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

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

Kopij kunt u, liefst met
passende illustraties en op
diskette, inleveren bij het
Kerkelijk Bureau, Fort
Amsterdam,
of inzenden per e-mail naar
vpgnews@gmail.com.

VPG News-Nieuws is gratis,
maar donaties worden zeer op
prijs gesteld. U kunt deze
overmaken naar bankrekening
900.913.02 bij de MCB t.n.v.
VPG-Nieuws, o.v.v. ‘Donatie
VPG-Nieuws’
Redactie:
Ds. Hans Végh, Ds. Afke
Boezewinkel, Rev. Leander

Druk: Drukkerij “De Stad” NV
Distributie: F.J. Rhuggenaath

De redactie houdt het recht om
ingekomen kopij in te korten of
niet te plaatsen.
Kopij voor de eerstvolgende
editie kan worden ingeleverd
tot uiterlijk woensdagmorgen
16 september 2009.

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.

U kunt ons ook horen op de radio!
Radio Top FM 93.3
Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur
5 september
12 september
19 september
26 september

Rev. Leander Warren
Ds. Hans Végh
Br. D’Arcy Lopes
Ds. Afke Boezewinkel

Bijbelleesrooster voor September 2009
© Antilliaans Bijbelgenootschap
Dinsdag
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Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

1 september
2 september
3 september
4 september
5 september
6 september
7 september
8 september
9 september
10 september
11 september
12 september
13 september
14 september
15 september
16 september
17 september
18 september
19 september
20 september
21 september
22 september
23 september
24 september
25 september
26 september
27 september
28 september
29 september
30 september
1 oktober
2 oktober
3 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober
1 november
2 november
3 november

Hooglied 6:1-13
Hooglied 7:1-8:4
Hooglied 8:5-14
Jacobus 1:1-18
Jacobus 1:19-2:13
Marcus 7:24-37
Jacobus 2:14-3:12
Spreuken 1:20-33
Psalmen 116:1-19
Ester 1:1-22
Ester 2:1-23
Ester 3:1-15
Johannes 5:1-23
Johannes 5:24-47
Jacobus 3:13-4:10
Marcus 9:33-50
Psalmen 54:1-17
Ester 4:1-17
Ester 5:1-14
Ester 6:1-14
Marcus 2:13-17
Ester 7:1-10
Ester 8:1-17
Ester 9:1-19
Ester 9:20-10:3
Jacobus 4:11-5:6
Jacobus 5:7-20
Daniel 10:1-11:2
Openbaring 12:1-18
Daniel 12:1-13
Job 1:1-22
Job 2:1-13
Marcus 10:1-16
Hebreeën 1:1-14
Hebreeën 2:1-18
Hebreeën 3:1-19
Hebreeën 4:1-16
Job 23:1-17
Psalmen 90:1-17
Marcus 10:17-34
Psalmen 67:1-7
Psalmen 125:1-5
Hebreeën 5:1-14
Hebreeën 6:1-20
Hebreeën 7:1-14
Job 38:1-21
Job 38:22-41
2 Timotheüs 4:1-13
Job 39:1-30
Job 42:1-17
Psalmen 126:1-6
Marcus 10:46-52
Hebreeën 7:15-28
Hebreeën 8:1-9:10
2 Johannes 1-13
3 Johannes 1-15
Hebreeën 9:11-28
Judas 1-25
Ruth 1:1-22
Ruth 2:1-23
Johannes 8:21-36
Openbaring 21:1-11
Psalmen 46:1-11
Johannes 8:37-59
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Kerkdiensten in September 2009
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

Ebenezer Church
Oranjestraat 111
30/08 Joint VPG service
in the Emma Church
06/09 Rev. L. Warren
13/09 Sr. Y. Isidora
20/09 Youthservice
27/09 Rev. L. Warren

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

Fortkerk
Fort Amsterdam
30/08
06/09
13/09
20/09
27/09

Gezamenlijke VPG dienst
in de Emmakerk
Br. L. v/d Wolde
In de Emmakerk
Br. L. v/d Wolde
Ds. A. Boezewinkel

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.

Emmakerk
Barentslaan 11
30/08 Gezamenlijke VPG dienst
met Ebenezer en Fort
06/09 Ds. H. Végh
13/09 Br. D’Arcy Lopes
20/09 Ds. H. Végh
27/09 Ds. H. Végh
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News from Ebenezer Church
EBEEZER CHURCH

Local Board Team

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

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

527 9173
736 9244 work
733 1628
563 0557
747 0385 res
512 2483
767 9068 res
691 2660

Br. J. Teeuwen
Deacons:
Br. A. Fernandes
Sr. Bernita Lester

562 9777
524 7036
868 8206 res
522 1667
461 2950 res
Sr. Shirley Gomez 514 6968
Sexton
Martha End

462 8470 res

Post Vacation News—
News—Ebenezer
by Rev. L. Warren

T

he Summer Vacation having
come and gone, we at Ebenezer
trust that all went well for everyone. We hope that you are all
refreshed and invigorated and are
in good spirit to continue and,
therefore, advance the work of
God and Church in your particular community setting. May you
be so inspired and motivated to
accomplish for Christ by the wisdom and guidance of the Holy
Spirit, and so reap success in all
that you do.
Here at Ebenezer we are continuing apace with our mission priorities geared at enhancing the
life of both our Church and its
surrounding communities. In this
regard, we are pleased to declare
that all our activities and events
over the summer period came off

quite successfully - the Watermelon Group’s Vacation Plan,
the Men’s Fellowship Fish Fry,
and the Church Board’s Bazaar
and Barbecue on Flag Day, just
to mention a few. We hereby express sincere thanks to all for the
support given that helped ensure
the success of the activities.
As of the second week of August,
all Church auxiliaries have resumed their meetings and programme pursuits namely - Watermelon Group, New generation
Group, Women’s Group, Men’s
Fellowship, Victoria Club, Bible
Study and Prayer Meeting Group
and Soup Kitchen. We wish them
all continued success as they
press on with their endeavours of
labour of love in this part of
God’s vineyard.

Getting hungry yet?

In the absence of the Pastor who
was away on vacation leave, the
Men’s Fellowship planned, prepared and conducted the worship
service on the fourth Sunday in
July. The reports all indicate that
they did a marvelous job and the
call is for them to step forward
more often to do similar worship
services. Congratulations men ,
keep up the good work.
The Miss Lee Foundation is gearing up to commence programme
activities in the month of September. The areas we hope to begin
with are - remedial and reinforcement lessons for school
children; sports and recreation
activities such as table tennis,
soccer, basketball, volley ball,
scrabble etc; traditional skills
acquisition such as cooking and
food preparation, sewing, knitting
and crocheting and art
and craft and moral and
spiritual awareness sessions. We still need persons with the appropriate competencies to
serve in the foregoing
stated areas and would
be delighted to have you
enlist.
With great joy we make
the announcement of the
induction of brothers
Desta Nisbeth and Jan
Teeuwen to the Board
of our Church. The service of installation was
convened on the first
Sunday of July and the
induction rite though
simple was nevertheless
sacred and spiritually
moving. Both brothers

pledged their whole hearted commitment and service to the work
of the Board and the Church. We
pray for God’s blessings and
guidance of their lives and that
he keep them ever faithful to his
cause and that of his Church and
grant them the wisdom and
strength for the ongoing challenges both now and in the future. Brother Teeuwen will take
up his place on the Kerkvoogdij
as Ebenezer’s other representative alongside brother Franklin
James.
It is a great joy for us at Ebenezer
to let you know about the 95th
birth anniversary of brother
Archibald Belfield Jackson who
is currently our oldest member.
This special occasion was celebrated in some style with a party
on the evening of August 4, in
the garden of Kura Di Museo di
Korsou (Curacao Museum). It
was a rather pleasant and enjoyable affair. Congratulations
brother Jackson on the attainment
of this significant milestone, continue batting for that coveted
century.
With some sense of pride and
achievement, we announce that
sisters Amarelys Calmes, Maiquiria James and Yollennie Warren our young participants at the
just concluded Young Adults in
Mission (YAM) Workcamp in
Jamaica have returned home.
They have very favourable impressions of their time in Jamaica
at the workcamp which they will
share with the other youths of the
VPG. They have prepared a report for the three Churches and
the VPG. Thanks to the Churches
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and the VPG that made their participation possible. On Thursday
August 20, Yollennie will proceed to Florida International University for a semester of studies
in pursuit of a BSc. Degree. We
wish her every success.
On Saturday August 22, The
Church Board Of Ebenezer will
convene for their second retreat
of the year as is the custom now.
In addition to the general review,
evaluation and projection of the
Church programme to date, major discussions will focus on
Chur ch Admi ni st r ation /
Management; Worship; Care and
Counseling and Financial Accountability and Transparency
amongst others. The retreat

promises to be a rather interesting
affair.
As we conclude our news sharing
for this issue of VPG News, we
kindly inform you of the Car
Wash of the Men’s Fellowship
scheduled for Saturday August 29
from 9:00 a.m to 12:00 noon.
Please bring your cars and we
shall be happy to wash them for
only fl.5.00 each.
We wish every success to all of
you in your various endeavours
in the service of our Lord. May
God’s continued blessings be
poured out upon you to sustain
you along the journey.
-Ω-

Diamantenan Uni visit the Ebenezer Church
By Margerie Mathew
On June 28th. Ebenezer church
welcomed the members of the
club Diamantenan Uni in their
midst.
This club consists of persons
who worked for the St Elisabeth
Hospital and are now retired. The
club was founded in 2000 and
ever since the members celebrate
their anniversary by having a
mass at a Catholic Church.
This year they chose to visit the
Ebenezer Church. It was a joyous
service.
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Brother D’arcy Lopes lead the
service. His sermon was entitled
“Who is in control “
The scripture text was taken from
Galatians 5 : 16 – 25 and was
read by Mrs. Ellen Isenia, a member of the club. As is a custom at
the Ebenezer Church those celebrating birthdays, anniversary or
need special prayers are prayed
for.
All the members of the club went
forward to receive the blessings
on their 9th anniversary.

Diamantenan Uni

The club presented the church
with a foodbasket to be given to
someone in need. This was received by sister Lester, chair of
the Diaconie.
The members of Diamantenan
enjoyed the service. For most of

them it was their first visit to a
protestant church.
As they promised it was the first,
but definitely not the last visit.
-Ω-

Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas recomenda pa dokternan den forma di capsula!
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Nieuws uit de Fortkerk
FORTKERK
Wijk 2

Kerkenraadsleden
Tel. 461 1139

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

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

Kosteres
747 3879
461 5013
747 3950
747 7087
888-9447

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

462 6873

Wijknieuws Fortkerk Ds. Afke Boezewinkel

D

e vakantieperiode is weer
voorbij en voor velen van ons
was het een tijd van tot rust komen. Mevrouw Irene Jie Sam
Foek ging als jeugdige 89- jarige
naar Nederland en kwam als stralende 90-jarige weer gezond terug na een geweldig feest daar bij
de kinderen en kleinkinderen.
Nu gaat het “gewone” leven weer
z'n gang- werk, school....files 's
morgens vroeg. Maar in elk geval
vieren we op zondag in onze kerken van de VPG feest. Niet alleen op zondagen trouwens:
op 30 juli trouwden Marloes en
Rutmar, die daarmee meneer en
mevrouw van der Plank werden,
en wel met heel veel plezier en
liefde. Van harte gefelicteerd!
September wordt voor trouwlustigen een interessante maand: op
9 september zal het Fort twee
aanstaande echtparen herbergen

onder de hoede van Ds. Hans
Végh (9.9.9!) en op 20 september
(20.09.2009!) zal voor deze ene
keer vanwege deze ene bijzondere datum Ds. Boezewinkel een
stel in de Fortkerk trouwen. 's
Morgens gaat Luuk van der
Wolde voor in de reguliere feestelijke zondagochtenddienst. Ook
op 6 september, wanneer ik in
Nederland ben, zal Luuk van der
Wolde de dienst verzorgen, waar
we heel erg blij mee zijn.
Op zondag 16 augustus was Ds.
Joost Röselaers, Remonstrants
predikant uit Leiden te gast in het
Fort, samen met zijn vrouw Anne
Roos.
Op zondag 2 augustus namen we
afscheid van Ds. Fred Omvlee.
Ouderling Luuk van der Wolde
vertegenwoordigde onze wijkgemeente te Ascencion bij het afscheid. Tijdens de dienst kreeg
Ds. Omvlee een keramiek Fort-

In Memoriam
Leonel Edgar Johanns
(* Paramaribo 10 augustus 1917 - † Curaçao 27 juni 2009)

A

ls het donker om je heen is,
wil je graag licht. Licht geeft je
houvast. In het licht kunnen we
zien waar we onze voeten neer
zetten en waar we de dingen vinden kunnen. God wil ons helpen
om de juiste weg te gaan en Hij
wil dat we Hem en elkaar kunnen
vinden in het leven. Hij heeft ook
gezegd dat we niet bang hoeven
te zijn voor de dood. Want ook
daar is Hij. Voor Hem bestaat de
dood niet. Voor Hem bestaat alleen het leven, het aardse en het
eeuwige. Leo Johanns was een

man van het Licht, een mens om
van te houden, een kind van God,
een stukje van dat grote Licht van
God. In het Licht van de Opstanding. In dat licht droegen we op 3
juli 2009 Leo Johanns uit vanuit
de Emmakerk.
Leo Johanns was een man voor
wie zorgvuldigheid in alles heel
belangrijk was. Zorgvuldig omgaan met mensen, zorgvuldig
omgaan met werk, maar zeker
ook een goede man en vader zijn.
En een goede vader, geeft zoveel
houvast, dat je je veilig kunt voelen. Een goede vader en ook: een

kerkje kado, mede als dank voor
al die keren dat hij voorging in
de dienst. Fred Omvlee woont
weer in Monnikendam.
Ook gingen mensen van ons
heen. Eleonore “Nora” Gertrude
Verbist-Karg, geboren 5 december 1921 en overleden op 26 juli
2009
werd vanuit el Tributo naar haar
laatste rustplaats gebracht. “Oma
Erwtensoep” zoals haar kleinkinderen haar noemden vanwege
haar heerlijke soepen, woonde al
enige tijd in Zorg en Hoop.
Nora is haar leven lang goed gezond geweest. De tempel van
haar lichaam heeft haar vriendelijke ziel gedragen in dit lange
leven van haar. Eigenlijk heel
plotseling heeft God haar geroepen, naar zijn hemelse woning.
We gaven haar lieve leven terug
aan haar Heer en Schepper, haar
goede moeder, proberen richting
en sturing te geven aan jouw leven. Probeert jou toe te rusten
voor een goede toekomst. Samen
kleurden Leo en Luuc Johanns
het leven van elkaar en van hun
kinderen, met verschillende inbreng, bruisend en rustig, vurig
en weloverwogen, ondeugend en
vol van wijsheid. Maar altijd met
liefde, liefde die soms ook gestrengheid met zich meebracht.
Niet om het eigen gelijk. Maar
vooral om het goede geluk van de
kinderen. “Opdat zij leven hebben en overvloed.” In navolging
van zijn, hun goede herder.
Ook als oecumenisch diaken was
Leo zeven volle jaren actief op
het eiland.
Men is vandaag de dag wel een
wat sombertjes gestemd over de
wereld en de mensen. En toch
geloof ik dat mensen als Leo Jo-

lieve leven zal in ons hart en in
onze herinnering bewaard blijven.
Moge God haar familie sterkte en
kracht geven bij het dragen van
het verlies.
Uitstapje Tamarijn/Zeelandia:
Op dinsdag 1 september a.s.
worden de senioren van de bijbelkring van Tamarijn en Zeelandia om 09.30 uur bij de Tamarijn
verwacht! Fun Bini Tours, het
bedrijf van Chantal en Hans de
Kruijf, stelt een grote toerbus en
een gids ter beschikking die onze
senioren in een bustoer over het
eiland zullen nemen.
Fantastisch natuurlijk als dat zo
kan. We verwachten u om 09.30
uur bij de Tamarijn! De bus vertrekt om 10.00 uur.
-Ω-

hanns en zijn gezin ons juist behoorlijk positief kunnen laten
zijn over de wereld. Want vanuit
zulke gezinnen komen dragers
van het goede leven. Mensen die
van huis uit hebben leren omzien
naar een ander. Mensen die de
waardigheid van het geloof van
dichtbij hebben gezien. Leo Johanns was ook zo iemand die
Jezus bedoelt in zijn zaligsprekingen: Vredestichter. Zuiver van
hart. Een man die probeerde zijn
beloften waar te maken, God te
dienen in al wat hij deed.
Omringd door de trouwe zorg
van zijn zeer geliefde vrouw
Luuc, gedragen door de genegenheid van kinderen en kleinkinderen en door het vaste geloof in
God zijn Heer en Schepper, heeft
Leo Johanns een hoge leeftijd
mogen bereiken. Hij heeft door
goede krachten trouw omgeven
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ook in de jaren van zijn ziek zijn
goed kunnen leven. De laatste
dagen waren moeilijker. Maar
God heeft Hem op Zijn tijd, een
waardige tijd, in de armen genomen en meegevoerd naar zijn
hemel. Alsof er een moment was
dat Hij vroeg: “Ja?” en Leo Johanns zei: “Ja, Het is genoeg zo.”
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land. Lievelingslied van Leo en Luuc. Moge
de kracht van dit lied en het geloof dat de woorden van dit lied
draagt ook Luuc, de kinderen en
de kleinkinderen, ja allen die Leo
in het hart hebben, dragen in de
tijd van gemis.

Otrobanda
Ds. Afke Boezewinkel
-Ω-

De Funbini Bus

D

e bezoekers van de Tamarijn koffie-ochtend, de bezoekers
van de Zeelandia koffie ochtend,
de Victoriaclub en nog een aantal
van onze senioren gaan op stap.
Op dinsdagmorgen 1 september
2009 vertrekken we rond een uur
of kwart voor tien bij de Tamarijn vandaan en rondom een uur
of tien halen we de mensen die
bij de Ebenezerkerk wachten op.
We zijn rond twee uur in de
middag weer terug en brengen de
mensen naar de Tamarijn en naar
de Ebenezer.
We gaan via een mooie route
over het eiland naar Jan Kok om
daar het werk van Nena Sanchez
te bewonderen en te genieten van
de omgeving van het landhuis.
Het kan natuurlijk nooit kwaad

om iets te drinken aan boord mee
te nemen, maar er zal voor drinken en een versnapering worden
gezorgd.
De Fun Bini- bus is air conditioned. Onze chauffeur voor die dag
zal Sherwin zijn en Bigala, die
Papiamentu, Spaans, Engels en
Nederlands spreekt, zal onze gids
zijn.
Uiteraard zijn we Chantal en
Hans de Kruijf van Fun Bini buitengewoon dankbaar dat zij de
senioren van de VPG deze busreis kado doen. Heel erg veel
dank!
Voor vragen kunt u bellen met
677 9040. Ds. Afke Boezewinkel
-Ω-

Historia di Otrobanda

V

oor u ligt het begin van een
serie prachtige verhalen in het
Papiamentu, verteld door mevrouw Ligia van MeeterenHenriquez. VPG Nieuws wil
graag een kerkblad zijn dat breed
wordt gedragen. Daarom verschijnen er verhalen en artikelen
in het Engels en in het Nederlands. De redactie heeft er uiteraard naar gestreefd om ook het
Papiamentu te eerbiedigen.
Dankzij mevrouw van Meeteren
beschikken we nu over een aantal
bijzonder mooie authentiek Curaçaoose verhalen over Otrobanda.
Deze verhalen zijn oorspronkelijk verteld en nu ook opgeschreven in het Papiamentu.
Mevrouw Ligia van MeeterenHenriquez is geboren in Otrobanda. Als klein meisje groeide zij
op in het zeer muzikale gezin
Henriquez. Haar ouderlijk huis
aan de Langestraat staat er nog

De verhalen zullen maandelijks
verschijnen in de vorm van een
feuilleton. Dus het kan soms zijn
dat u even moet wachten op het
vervolg, maar dat maakt het extra
spannend.....
Ds. Afke Boezewinkel

steeds, binnen het huidige “Kura
Hulanda.” Mevrouw van Meeteren schreef kinderboeken in het
Papiamentu (o.a.:Paku, e makaku
baldadi, Shon Kalu, e pushi lèrdu) en zij vertaalde het Brailleschrift in het Papiamentu. Momenteel is Ligia van Meeteren 82
jaar oud.
Mevrouw van Meeteren heeft
haar prachtige, soms ook zeer
indringende verhalen van Otrobanda aan VPG nieuws ter beschikking gesteld. Het is voor het
eerst dat ze te lezen zullen zijn.
We zijn haar bijzonder dankbaar
en erkentelijk voor het ter beschikking stellen van deze schat
aan Curaçaoose cultuur: verhalen
van Otrobanda. Het zijn oude
verhalen. Zoals die zijn doorgegeven van generatie op generatie.
Ze geven dus een bepaald tijdsbeeld weer. En dat is ook het indrukwekkende en intrigerende
ervan.

Charles J. Henriquez Sr. 18861958 ta konta su yunan un
kuenta di kouchi' boulo tokante
Langestraat i Kòrsou. 20 juni
1941
Muchanan mi papa a bisanos
un anochi, a bira tempu pa boso
ta na altura ta kon bida tabata na
nos dushi Kòrsou hopi aña pasá,
tempu Kòrsou tabata un aldea.
Mi ta kuminsá pa pone boso na
altura kon situashon tabata tantu
tempu pasá den Langestraat den-e
kaya kaminda nos ta biba.
Naturalmente nos no por a papia
di kaya e tempu ei, pasombra palu di indju tabata krese hopi den
kaya, ku resultadu ku galiña,
kalakuna, kabritu, kachó i demas
bestianan ku e habitantenan di e
kaya aki tabata kria den nan kurá,
tabata kana bai bini den kaya, ora
nan kansa nan ta bai drumi den
sombra di e palunan di indju.
Ta solamente algun kas so tabatin
den Langestraat e tempu ei.
Dilanti di nos kas tin en kas di
famia John Perret Gentil, kaminda e ta biba awor ku su kasá i su
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yunan.
Komo antes e nabegantenan Ingles i Hulandes tabata bai hórta
hende di Afrika, pa nan bende
aki i na otro paisnan aki banda,
komo opheto pa bende, nos a bin
haña hopi di e hendenan aki na
Kòrsou.
Sigur boso ke tende, ta kon e hòrtamentu aki tabata tuma logá.
Lagami bisa boso, na un manera
kruel.
Nan tabata duna e hendenan akí
hopi bibida stèrki bebe, i oranan
stòm burachi, ku kasi nan no por
a para mas riba nan pia, nan tabata buinan dos, dos na otro i
despues nan tabata hibanan na
bordo di nan barku, i durante di
tur en biaha nan tabata keda hebui na otro, ni maske e barku ta
zwai bai bini hopi pisá asina nan
ta keda mará na otro, i si nan tribi
di protestá, nan ta haña sla duru
ku faha riba nan lomba sunú, i e
kastigu aki ta habri nan lomba tur
na sanger.
Nan ta bin bende e hendenan aki
na Kòrsou i na e islanan serka
Kòrsou. Kada habitante, bon pará, tabata kumpra algun di en
hendenan aki, nan a yamanan
katibu asinata, nan a bira nan
propiedad i nan por hasi ku nan
haña ta bon. Reslutado ta ku e
katibunan kumprá aki mester
traha trabou sin haña
plaka.......wordt vervolgd.
-Ω-

Het monument van Tula, de slaaf die op 17 augustus 1795 de slavenopstand op Curacao leidde. Terecht een nationale held.
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Nieuws uit de Emmakerk
EMMAKERK
Wijk 3

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

Wijknieuws Emmakerk

D

e startzondag is alweer achter de rug. Die werd gehouden
op 16 augustus j.l. We hadden
een fijne dienst.
Elders in dit blad vindt u een
overzicht van onze activiteiten
van dit seizoen. Toch wil ik op
enkele activiteiten nader ingaan.

Bijbelstudie
Op 20 augustus j.l. begon de Bijbelstudie weer. We gaan verder
met de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Het is
goed als gemeente bijeen te zijn
rond een geopende bijbel en te
leren uit de Schriften. Neemt u
gerust uw vrienden en vriendinnen mee. De eerstvolgende keer
is 3 september. We beginnen om
19.30 uur in de consistorie.
Gespreksgroep “onder de
boom”
Dit is een informele gespreksgroep. De leden brengen telkens
een onderwerp in, waarover gebrainstormd wordt. Nu zijn we
bezig met het bespreken van de
tien geboden en we ontdekken
hoe actueel ze zijn. Ze geven
veel stof tot discussie, maar dat
is juist ook de bedoeling. We
begonnen op 27 augustus. De
eerstvolgende keer is 10 september. We beginnen om 19.30 uur
in de consistorie.
Gebedsgroep
Dit is voor velen misschien nog
een onbekend verschijnsel, maar
de belangstelling ervoor groeit.
Het gebed is een middel tot communicatie met God. We mogen
persoonlijk tot Hem bidden,
maar ook als gemeente. We mogen Hem onze noden voorleggen, maar Hem ook dankzeggen
en prijzen. “Bidt onophoudelijk”,

Kerkenraadsleden

Gironummer
“Wijkwerk Emmakerk” 580-101

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

Diakenen:
Zr. C. Tevreden
Br. Hanco de Lijster

868 4247
510-4753

Kosteres:
Zr. M. Morgenstond

737 8985

Tel. 737 3070

ACTIVITEITE
Seizoen 2009/2010

Ds. Hans Végh

zegt de apostel Paulus. Zo mag
het gebed een belangrijk onderdeel vormen van ons gemeentezijn. We komen elke week bijeen,
op dinsdag van 19.00 tot 19.30
uur in de consistorie. Dit halfuur
ziet er als volgt uit: zingen,
Schriftlezing, korte uitleg, kringgebed, zingen. Het wordt door de
deelnemers als heel fijn ervaren.
U/jij bent van harte welkom!
Catechisatie
De catechisatie van 12-18-jarigen
is wekelijks en wordt gehouden
op woensdag van 19.00-20.00
uur. We leren uit de Bijbel en
spreken over het belang van het
geloof. We betrekken ook de actualiteit hierbij. We beginnen op
2 september a.s.
Belijdeniscatechisatie
De belijdeniscatechisatie is elke
woensdag van 20.00-21.00 uur.
We bereiden ons voor op het
doen van belijdenis. Aan de ene
kant bespreken we de hoofdlijnen
van het christelijk geloof, aan de
andere kant vragen, die we hebben. We beginnen op 2 september.
Zangavonden
De zangavonden van het vorig
seizoen zetten we voort. Elke
maand op een vrijdagavond zingen we een uurtje voor de Heer.
Dat is van 19.30-ca. 20.30 uur.
Zr. Jeanette Kroes zit achter de
piano en vaak is er een nog begeleiding of spel van een andere
musicus. Zo wordt God geloofd
met onze stemmen en instrumenten. U kunt bij mij ook liederen
opgeven. De eerste zangavond is
op 25 september a.s. Er is ook
altijd een korte meditatie. De zangavond van december vervalt in
verband met het kerstfeest. De

zangavond
verschoven
tober en
zangdienst,
Emmakerk.

van oktober wordt
naar zaterdag 31 okwordt een Luther/
te houden in onze

Zorg en Hoop
Ook de gespreksgroep in Huize
“Zorg en Hoop”, Schout bij
Nacht Doormanweg 66, begint
weer. De eerste keer is 7 september om 10.00 uur. De ene keer
wordt deze gespreksgroep gedaan
door mijn collega Afke Boezewinkel, de andere keer door mij.
Jubilea
De Emmakerk heeft enkele jubilea te vieren. Zo rijk zijn we gezegend. Eind juli was het 50 jaar
geleden, dat de Emmakerk onderdeel werd van de VPG. Ik heb
daarover geschreven in een vorig
nummer van VPG-nieuws. In de
VPG-dienst van 30 augustus a.s.,
die in de Emmakerk wordt gehouden, wordt dit jubileum gevierd.
30 november a.s. bestaat de Emmakerk als gemeente 80 jaar. In
een dienst willen we daar aandacht aan besteden. Over de datum hoort u nog. Ook willen we
een fototentoonstelling houden.
Heeft u nog oude foto’s van de
Emmakerk en het gemeenteleven? Geeft u die dan te leen aan
een van de kerkenraadsleden en
we maken er een mooie tentoonstelling van.
Op 12 mei 2010 bestaat de Emmakerk als gebouw 70 jaar. Ook
de moeite waard om bij stil te
staan. De Emmakerk heeft 70 jaar
een eigen, herkenbare plek. De
witte toren aan de Schottegatweg
wordt door velen herkend en gekend. U hoort nog hoe we dit zullen vieren.

In de consistorie.
Gebedsgroep:
Wekelijks op dinsdag van 19:0019:30 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.
‘s Donderdags op 10 en 24 september van 19:30-21:00 uur.
Bijbelstudie:
De brief van Paulus aan de Filippenzen.
‘s Donderdags op 3 en 17 september en 1 oktober van 19:3021:00 uur.
Zangavonden:
Maandelijks op vrijdag van 19:30
-21:00 uur in de Emmakerk
25 sep, 31 okt, 27 nov.

Onze zieken
Zr. Denise Schrader moest worden opgenomen in het Sehos
vanwege een ingreep. We wensen haar heel veel sterkte bij het
herstel. Zr. M. Hoefdraad werd
ernstig ziek opgenomen in het
Sehos. Ze had ademhalingsmoeilijkheden. Br. F. Dreischor moest
in juli een ingreep ondergaan.
Gelukkig ging alles goed. We
mogen God danken.
Ook de andere zieken, thuis of in
het ziekenhuis, wensen we Gods
zegen.
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Getrouwd
Op 27 februari j.l. zijn Richard
Macaré en Eva Daal in het huwelijk getreden. We feliciteren hen
van harte met deze stap. Ook de
dochters van Eva (en nu ook van
Richard) feliciteren we van harte.
Ze zijn gaan wonen in Souax.
Ik wens ons allen een gezegend
seizoen toe!
Huwelijk
Op 5 september a.s. hopen
Ynette Pijl en Jonathan Luckmann elkaar het jawoord te geven. Dat zal om 16.00 uur gebeuren op Barbara beach. We wensen hun een fijne dag toe en
Gods zegen voor de toekomst.
-Ω-

Wijknieuws Jet

O

p zondag 16 augustus zijn
we echt opgestart. Een feestelijke
dienst met mooie bekende
liederen.
Onze kosteres Millie las de eerste
schriftlezing Jes. 45: 1-13 en
onze Leonard las de tweede lazing Mk. 7:31-37. De kinderen
gingen niet naar de nevendienst,
ze zaten driftig te kleuren voor in
de kerk, altijd een gezellig
gezicht. Ja, ze horen erbij, zij zijn
de toekomst. Br. Richenel deed
het bijbelverhaal. Echt jammer,
dat er zo weinig kinderen op de
bank zaten. Volgende keer meer
zullen we maar zeggen.
Een speciale gast was ds. André
van den Bor van de Marine, opvolger van ds. Fred Omvlee. Wij
wensen hem een fijne, vruchtbare
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en gezegende tijd toe op dushi
Kòrsou.
TERUGBLIK VAKANTIEGANGERS.
Ds. Douwe Boelens en zr. Tunde
en kids waren op vakantie . Zo
gezellig om ze weer terug te zien
bij Emma. In de dienst van 2 aug.
gingen ds. Boelens én ds. Végh
voor, rijk hoor, een twee heren
dienst.
We hadden muzikale medewerking van Jaïr en Juri Konter, u kent
ze vast nog wel van de fundraisingsconcerten. Jaïr speelde de
Dueto van Mendelsohn en de
Adagio van Schubert. Juri
speelde de Patetique Sonate Adagio van Beethoven. Natuurlijk
gaven ze aan het eind van de
dienst nog een toegift en wel een
quatre main. Het ga jullie goed,
God’s rijkste zegen voor
ds. Boelens en familie, voor Jaïr
en Juri, succes met de studie, ook
voor familie Hulsinga en familie
van der Klis.
MOOI NIEUWS.
Zr. Shanta Rhuggenaath en de
Amigoe hadden heel mooi
nieuws. Haar zoon Jason was de
best geslaagde leerling van
Radulphus College, hij slaagde
met gemiddeld een 9.
Van harte gefeliciteerd Jason en
familie. Doe je best in Nederland,
God’s rijkste zegen toegewenst!
Zr. Agnes de Lijster had ook
mooi nieuws. Haar eerste kleindochter van haar dochter, -nu
“mama Claudia”- is er, ze heet:
Kíyana Jahzara Dilayla Janga.
Masha pabien OMA Agnes en
OPA Hanco. Wij wensen jullie

veel geluk met die kleine pop,
want de foto’s hebben we al mogen bewonderen, dat gaat zo vlug
tegenwoordig.
JONGELUI.
Goede start gemaakt?? Want een
goede start is soms al het halve
werk, dan heb je er zin in, je wilt
goed je best gaan doen, je huiswerk na de les goed opschrijven,
je huiswerk bijhouden en ga zo
maar door!!
Weet je, dat je op 2 oktober
alweer een week vakantie hebt en
misschien ook al je eerste rapport. Ja, zo snel alweer , dus ga er
voor, zet ‘m op….dan geniet je
veel en veel meer van je vakantie.
ZIEKEN/ BEJAARDEN.
Hè, de vakantieperiode is weer
voorbij. Het leven gaat weer z’n
gewone gangetje. Hopelijk viel
het mee..
Zr. Luc Johanns, we denken aan
je, ook in onze gebeden. Wat fijn,
dat dochter Gwen er is met de 2
brave kleinzoons, geeft
toch vreugde in huis. We
begroeten je graag in de
diensten, dat weet je.
Br. Dreisschor, gaat het
alweer, elke dag een
beetje beter hopen wij???
Zr. Denise Schrader, wat
fijn dat je alweer in de
Dienst zat, en nu rustig
gaan opknappen.
BLOEMENDIENST.
Dames, van de bloemendienst, dit moet me
van het hart. Wat staan er
in elke dienst toch mooie
en gezellige en fantasierijke boeketten voorin op
de tafel. Prachtig, een
brasa voor jullie inzet.
Tip: Ook leuk, als een

broeder zich eens aanmeldt bij de
commissie, mag hoor!! Zou mooi
zijn…
ONTBIJTKOEK.
Paultje van drie vindt ontbijtkoek
zo lekker. Het liefst begint hij de
dag met een dikke plak. En zo
heel gek is het toch niet, de naam
suggereert al dat je deze koek
vroeg in de ochtend hoort te eten.
Laten we eerlijk zijn, het is ook
best wel lekker, zo bij een eerste
kopje thee. Het eet wat gemakkkelijker weg dan bruine
boterhammen met kaas. Hoewel
die tegenwoordig niet echt meer
nodig zijn, nu de kant en klare
drinkontbijten hun entrée in de
supermarkten hebben gedaan.
Een
lekker geestelijk stukje
koek, of kant en klaar ontbijt gaat
er vaak ook best in. Even de Bijbel openslaan, hopen dat er een
tekst voor jou uitspringt en dan
aan de slag. Alleen zijn het in dit
geval geen volwaardige vervangers van de wat steviger kost.
Als je de Here echt wilt kennen,
moet je er wat meer moeite voor
doen. Maar dat is het ook meer
dan waard!
Na een goede start gaan we door
met God’s mooie werk.
Sluit u aan bij éėn van de commissies, maak een keuze en geef
u op.
U krijgt er zoveel voor terug, een
goed gevoel, dat is zeker.
Kom, laten we samen bouwen
aan God’s Koninkrijk.
Tot ziens in de Diensten, wij begroeten u graag, namens de
Kerkenraad,
Jet Baank.
-Ω-
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JAARPROGRAMMA EMMAKERK 2009/2010

16

augustus 2009: startzon-

dag
1x per 14 dagen Bijbelstudie in
de consistorie op donderdag van
19.30-21.00 uur, te beginnen op
20 augustus. Onderwerp: de Filippenzenbrief
1x per 14 dagen gespreksgroep
“onder de boom” in de consistorie op donderdag van 19.3021.00 uur, te beginnen op 27 augustus
1x per week gebedsgroep in de
consistorie op dinsdag van 19.0019.30 u, te beginnen op 4 augustus
Catechisatie 12-18 jaar elke
woensdag in de consistorie van
19.00-20.00 uur, te beginnen op
2 september
Belijdeniscatechisatie elke
woensdag in de consistorie van
20.00-21.00 uur, te beginnen op
2 september
Tijdens de schoolvakanties zijn
er geen catechisaties.
1x per maand op elke vierde vrijdagavond zangavonden in de
Emmakerk van 19.30-20.30 u, te
beginnen op 25 september; vol-

gende data: 27 november, 22 januari, 26 februari, 26 maart
11 september: theemiddag ouderen, kerktuin
Gezin-school-kerkdienst najaar
2009 (18 oktober) en voorjaar
2010 (14 maart)
Jeugddienst najaar 2009 (15 november)
November 2009: activiteiten
t.g.v. het 80-jarig bestaan van de
Emmakerk (30 november). Te
denken valt aan een kerkdienst
en een fototentoonstelling.
18 december: seniorenkerstfeest,
Flamboyant
22 december: 19.00 uur: kinder/
jeugdkerstfeest
Kinderdienst voorjaar 2010 (16
mei)
Elke maand organiseert de activiteitencommissie een activiteit,
zoals een wandeling, een excursie, een lezing, etc.
Diverse fund raisingsactiviteiten
t.b.v. de wijkkas van de Emmakerk, te organiseren door een
fund raisingscommissie. Te denken valt aan concerten, bake and
soup sales, etc.
Wijzigingen voorbehouden.
-Ω-

ANSELMUS VAN CANTERBURY …….
Vervolg van pagina 3
schrijft voor, dat men hen onderdak moet verlenen.
Aartsbisschop van Canterbury
Dan breekt er een nieuwe periode
in Anselmus’ leven aan. In maart
1093 wordt hij door de koning
van Engeland benoemd tot aartsbisschop van Canterbury. Met
enige aarzeling neemt hij deze
benoeming aan. Maar het hoogste
ambt in de Engelse kerk zal hem
nog menig hoofdbreken bezorgen. Anselmus neemt deze benoeming aan om de Engelse kerk
te hervormen. Maar hij weigert
tot aartsbisschop gewijd te worden tot koning Willem II (Rufus)
de landerijen aan Canterbury teruggeeft. En hij erkent Urbanus II
als echte paus in plaats van tegenpaus Clemens III. Dit alles is
tegen het zere been van de koning.
Anselmus wordt betrokken bij
een machtsstrijd tussen kerk en
staat. De koning maakt namelijk
aanspraak op de heerschappij
over de kerk. In zijn optiek is de

aartsbisschop een vazal van de
koning.
Anselmus raakt zo betrokken bij
wat we noemen de investituurstrijd. Deze strijd gaat over de
vr aag: is het een l eek
(bijvoorbeeld een keizer of een
koning) toegestaan een kerkelijke
gezagsdrager (bijvoorbeeld een
bisschop) te bekleden met de
symbolen van zijn ambt (ring en
staf). Deze strijd speelt niet alleen in Engeland, maar in heel
Europa.
Als Anselmus de koning bezoekt
op zijn ziekbed, wil deze hem de
bisschopsstaf reiken. Maar Anselmus weigert hem aan te nemen. Hij verzet zich ook tegen
pogingen van de aanwezige bisschoppen hem de staf in de hand
te drukken. Tenslotte laat Anselmus de staf aan zijn niet geopende hand drukken. Dat is op 6
maart 1093. Pas in september
daaraanvolgend huldigt Anselmus de koning als vazal. Op 8
december daarna wordt hij dan
gewijd tot aartsbisschop van Canterbury. Nu ontstaat er echter een

nieuw conflict. De koning wil,
dat Anselmus hem duizend pond
betaalt vanwege de huldiging.
Anselmus weigert dit. Zo ontstaat
het ene conflict met de koning na
het andere. Vaak wordt Anselmus
zelfs verwijderd van het hof.
In 1095 krijgt Anselmus nog
meer tegenkanting. Op een rijksvergadering zeggen de bisschoppen de gehoorzaamheid aan Anselmus op. Ze zijn het er niet mee
eens, dat Anselmus aan paus Urbanus II het aartsbischoppelijk
pallium wil vragen. Een pallium
is een bovenkleed, dat door de
paus als teken van hun waardigheid aan aartsbisschoppen wordt
gegeven. Anselmus ziet, dat zijn
pleit beslecht is. Hij heeft nu
geen steun meer van de bisschoppen. Hij verzoekt de koning het
land te mogen verlaten. De koning stemt hier niet mee in en
zoekt een oplossing. Er wordt
bemiddeld door vorsten en bisschoppen. Dit heeft als resultaat,
dat het pallium door een legaat
van Urbanus naar Engeland
wordt gebracht. Daarmee erkent
de koning Urbanus echter wel als
paus.
Maar nog is aan de conflicten
geen eind gekomen. De koning
beschuldigt Anselmus nu van
plichtsverzaking. Anselmus vat
dit op als een motie van wantrouwen en wil nu toch naar Rome
reizen. Intussen verlangt de koning van Anselmus ook nog, dat
hij nooit in beroep zal gaan bij de
paus. Anselmus weigert dit en
moet nu inderdaad in ballingschap naar Rome gaan. In dit alles strijdt hij voor de vrijheid van
de kerk.
Ballingschap
Anselmus verlaat Engeland en
onderweg wordt hij overal door
grote volksmenigten begroet. Zijn
roem is hem vooruitgesneld. Velen vragen hem om raad en hulp.
In april 1098 komt hij in Rome
aan en wordt publiekelijk welkom geheten. Hij trekt zich terug
in een klooster bij Caserta. Daar
gaat hij weer aan het schrijven.
Hij voltooit daar het in Engeland
begonnen “Cur Deus homo?” (“Waarom werd God
mens?”). In dit geschrift ontvouwt hij zijn satisfactieleer
(verzoening door voldoening).
Anselmus legt in dit geschrift uit,
dat zonde is, dat men God niet de
verschuldigde onderworpenheid
onder zijn wil wil tonen; daarmee
berooft men Hem van zijn eer.

De eer van God vereist niet alleen teruggave van het geroofde,
maar ook vergoeding, genoegdoening. Als God hiervan zou
afzien, zou dat schade berokkenen aan zijn eer, de ordeningen
van zijn rijk en de goddelijke
gerechtigheid. Daarom zijn er
twee mogelijkheden: of de mens
geeft God genoegdoening of hij
wordt gestraft. Maar bestraffing
van zijn kostbaarste schepsel is
voor God onmogelijk, want dat
zou diens dood betekenen. Daarom blijft er alleen genoegdoening over. Maar de mens is hiertoe niet in staat. Zijn schuld is te
groot. Daarom is de God-mens,
Jezus, nodig. Doordat Hij zijn
leven vrijwillig geeft, geeft Hij
God een genoegdoening van oneindige waarde. God moet, omdat Hij rechtvaardig is, deze gave
noodzakelijkerwijs vergelden.
Daarom maakt Hij de mens tot
erfgenaam van de verdienste van
de God-mens. Zo wordt de mens
van zijn schuld gered door het
offer van Jezus. Deze leer heeft
grote invloed gehad (en soms
nog steeds) op de Westerse theologie. Anselmus is van mening,
dat de waarheid van de kerkelijke dogma’s rationeel aantoonbaar is.
Tijdens zijn verblijf in Italië
woont Anselmus in 1098 nog het
Concilie van Bari bij. Hij neemt
actief deel aan de zittingen en
verdedigt de leer van het Filioque (“Filioque” betekent “en van
de Zoon”; het is de leer, dat de
Heilige Geest niet alleen uitgaat
van de Vader, maar ook van de
Zoon; het was een twistpunt met
de Griekse kerk, die in 1054 was
losgescheurd van de Westerse
kerk). Het concilie spreekt zich
ook uit over de investituurstrijd.
Het bevestigt eerdere decreten
tegen de investituur van geestelijken door leken.
Na zijn verblijf in Rome gaat
Anselmus naar Lyon. Hij schrijft
daar nog twee geschriften. Intussen is er in Engeland een nieuwe
koning aangetreden: Hendrik I.
Hij wil Anselmus meteen naar
Engeland laten terugkeren en zo
de kerkelijke situatie normaliseren. De paus probeert hieraan
zijn steentje bij te dragen. Hij
schrijft brieven aan Anselmus en
aan de koning. Aan de koning
schrijft hij, dat hij hem de investituur (inwijding met ring en staf)
verbiedt; de huldiging noemt hij
niet.
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De koning laat aan Anselmus nu
weten, dat hij slechts in Engeland
welkom is als hij hem zou huldigen en voorgenomen investituren
zou erkennen. Voor Anselmus is
dit niet bespreekbaar. Hij keert
niet terug naar Engeland, maar
blijft in Lyon (van 1103 tot 1106).
Hij wil Hendrik zelfs excommuniceren. De koning geeft toe en
ontkomt zo aan excommunicatie.
Hij ziet af van de investituur,
maar staat erop, dat de geestelijken hem huldigen. In maart 1106
krijgt Anselmus van de paus een
aanwijzing zich niet meer te verzetten tegen de huldiging en zich
met de koning te verzoenen.
Terugkeer naar Engeland
In september 1106 keert Anselmus naar Engeland terug. Op 1
augustus 1107 kondigen de koning en de aartsbisschop op een
rijksvergadering in Westminster
af wat ze zijn overeengekomen:
de koning ziet af van de investituur van een bisschop of abt met
ring en staf, de tekenen van hun
geestelijke waardigheid; hij neemt
echter wel als leenheer van hun
bezit hun huldiging in ontvangst
(dat wil zeggen: de bisschop of
abt leggen vóór hun wijding de
leeneed af aan de koning).
De strijd is voorbij. De laatste
jaren van zijn leven heeft Anselmus eindelijk rust. In die rust
schrijft hij nog een werk over de
genade en de vrije wil. Op 21
april 1109 sterft hij, waarschijnlijk in Canterbury.

Enige literatuur:
K. Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen 13
1971
F.S. Schmitt (vert.),Anselm von
Canterbury, Cur Deus homo –
Warum Gott Mensch geworden.
Lateinisch und Deutsch, in: Bibliothek klassischer Texte, Darmstadt 5 1993
M.A. Schmidt, Anselm von Canterbury, in: M. Greschat (Hrsg.),
Gestalten der Kirchengeschichte,
Bd. 3: Mittelalter I, StuttgartBerlin-Köln 2 1994, p. 123-147
Anselm of Canterbury, in: Encyclopaedia Britannica 2004 Ultimate Reference Suite DVD
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In Memoriam
Waldimar Charles Maria Solingen

O

p 24 juli j.l.overleed op 92jarige leeftijd br. Waldimar Charles Maria (Waldi) Solingen.
Br. Solingen is geboren in Paramaribo, Suriname. Op jonge leeftijd kwam hij naar Curaçao om te
gaan werken bij Shell. Hij heeft
68 jaar op het eiland gewoond.
Bij Shell werkte hij met stoomwerktuigen, waar hij dan ook
alles van wist. Hij was een
precies man. Hij vereiste van
anderen ook punctualiteit. Br.
Solingen woonde eerst op Grootkwartier, later op Bottelier.
Twaalf jaar geleden overleed zijn
vrouw Edna. Ze hadden een goed
huwelijk. Helaas bleef dit zonder
kinderen.
Br. Solingen was een gelovig
man. Hij was ook kerkelijk mee-

Maak kenns met...
...Hans Végh

In de serie “Maak kennis met de redactieleden” maakt u kennis met
Hans, de voorzitter van de redactie.
volledige naam:
Johan Alexander Sándor Végh
geboren en getogen:
geboren op 11-02-1953 in Sneek
in Nederland. Getogen ben ik op
verschillende plaatsen, want wij
verhuisden elke 5 à 6 jaar
leeft met:
mijn vrouw Els Végh-Jansma,
onze zoon Christiaan en Crosby
de hond. Onze andere drie
kinderen Imre, Margit en
Annemarie wonen in Utrecht

Ds. Hans Végh

levend. Een tijd lang was hij
steunpilaar van de Emmakerk.
Hij was hier ook ouderling. Hij
las vaak uit de Bijbel en kende
die zeer goed. In alles was hij
plichtsgetrouw. Vaak schonk hij
de kerk kaarsen. Zo leefde hij
ook mee met de liturgie.
Op 30 juli j.l. namen we afscheid
van hem. In de Emmakerk hielden we een rouwdienst, waarin
Ps. 103 centraal stond. God is een
trouw God. Hij is voor ons een
goede Vader. Hij vergeeft onze
zonden als wij tot Hem komen.
Zijn verbond met ons is Hij
trouw, lezen we daar. Na de
dienst vond de begrafenis plaats
op de begraafplaats Bottelier.
God trooste de familie.
Ds. Hans Végh
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wat betekent geloof voor jou:
ik ben christelijk opgevoed en
heb gemerkt dat het niet alleen
kracht geeft, maar ook de dragende grond van je leven vormt. We
halen onze normen en waarden
eruit. Het kerkelijk jaar met de
verschillende periodes geeft kleur
in je leven. Beroepshalve lees ik
veel in de bijbel. Ik zie steeds
weer nieuwe dingen in een tekst.
Zo kan ik tien jaar geleden een
preek hebben geschreven over
een tekst, maar als ik nu over dezelfde tekst weer een preek moet
schrijven, dan vallen mij toch
nieuwe dingen op in de tekst
werk:
als predikant heb ik geprobeerd
om de volgende gemeente steeds
anders te laten zijn dan de vorige.
De gemeentes waren ook steeds
anders. In de stad was het anders
dan op het platteland. Ik vind het
een afwisselend beroep. Je maakt
alle facetten van het leven mee
van geboorte tot dood en van
blijdschap tot verdriet. Verder
heb je te maken met pastoraat en
een stukje bestuur
hobby’s:
helaas heb ik wat weinig tijd voor
hobby’s. Ik lees graag boeken
over geschiedenis. Ik hou van
reizen en ook om daarover te
lezen. Verder vind ik talen leren
leuk. Na het leren van de Deense
taal, ik correspondeer ook met

iemand in het Deens en kan het
een beetje spreken, dacht ik dat
dat de laatste taal was die ik zou
leren, maar ik ben nu weer bezig
met Papiamentu
beste eigenschap:
ik ben redelijk consciëntieus en
trouw in de dingen die ik doe
slechtste eigenschap:
ik ben soms wat ongeduldig
favoriet bijbelboek/lied:
het boek Prediker spreekt me erg
aan. Het is uit het leven gegrepen
en erg verrassend. Maar Joh. 3:16
is het belangrijkste vers. Daarin
uit de liefde van God zich in het
lijden en sterven van Christus
lekkerste eten:
nasi of bami
muziek:
klassieke muziek van Bach,
Beethoven, Haydn en Händel,
maar ook orgelconcerten,
volksmuziek en de laatste tijd
veel pianomuziek, dat geeft rust
boek:
ik lees graag over geschiedenis en
soms historische romans
bang voor:
onbekende honden. In het
Vondelpark in Amsterdam ben ik
eens door een hond gebeten
moet blijven op Curaçao:
verdraagzaamheid en respect
voor elkaar. En de rust moet niet
transformeren in massa toerisme
…en veranderen:
de misdaad zou teruggedrongen
moeten worden en ik zou het
jammer vinden als de etnische
tegenstellingen zich zouden
versterken
ultieme wens:
dat Curaçao een rustige toekomst
tegemoet gaat waaraan de kerk
een bijdrage mag leveren. En dat
je daarin dan iets ziet van God’s
koninkrijk Interview: Trijnie Meijer
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Quiz Dieren

Zo Gezegd
Iets met de mantel der liefde bedekken

Deze uitdrukking komt niet letterlijk uit de bijbel. Er zijn echter
wel bijbelplaatsen die aan de basis ervan gelegen kunnen hebben:
met name Spreuken 10:12 “Haat
verwekt krakelen, maar liefde
bedekt alle overtredingen” en 1
Korintiërs 13:7 zegt over liefde
“Alles bedekt zij, alles gelooft
zij, alles hoopt zij, alles verdraagt
zij.”
Betekenis: iets dat afkeuring verdient goedpraten of negeren.

Geloof in Kunst
Naam maker: Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669
Naam schilderij: Tobit en Anna met het bokje
Materiaal: olieverf op paneel (40 × 30 cm) — 1626
Bevindt zich in: Rijksmuseum, Amsterdam
Tobit is onlangs blind geworden, en heeft zojuist een felle uitval van
zijn vrouw Anna moeten verduren nadat hij haar had beschuldigd van
diefstal van een bokje. Hij wordt wanhopig en denkt dat het allemaal
een straf is voor zijn zonden en die van zijn voorouders. In een gebed
smeekt hij om uit zijn lijden verlost te worden: "beveel dat men mijn
geest van mij neme". Anna kijkt verbijsterd toe.
Rembrandt was amper twintig toen hij dit kleine schilderij vervaardigde. Zijn later kenmerkende gebruik van licht-donker-contrast is nog niet
volledig ontwikkeld, maar de eerste aanzet is wel te zien.
Dit werk is gekoppeld aan Tobias 3:1.

door Trijnie Meijer
Doe de Quiz over de dieren in de bijbel en zet de letters van de
juiste antwoorden achter elkaar. Het gevonden woord is de
oplossing. Welk dier moet op de stippellijn worden ingevuld?
Quiz:
1. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden, in deze nacht,
voordat de…...tweemaal kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen
(Marcus 14:30).
X. kip
Y. hond
Z. haan
A. kraai
2. Het is gemakkelijker dat een………….gaat door het oog ener naald,
dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat (Marcus 10:25).
B. neushoorn
C. muis
D. mier
E. kameel
3. De………….heeft gebruld, - wie zou niet vrezen? De Here HERE
heeft gesproken, - wie zou niet profeteren? (Amos 3:8).
D. tijger
E. leeuw
F. edelhert
G. beer
4. Dode..….doen de zalf van de zalfbereider stinkend gisten; een weinig
onverstand heeft meer invloed dan wijsheid en eer (Prediker 10:1).
N. koeien
O. kakkerlakken
P. vliegen
Q. muizen
5. Zie toch het……., dat Ik heb gemaakt, evenals u. Het eet gras zoals
het rund (Job 40:10).
X. konijn
Y. paard
Z. hert
A. nijlpaard
6. Want de koning had een Tarsisvloot in zee met de vloot van Chiram;
en eens in de drie jaar kwam de Tarsisvloot binnen, beladen met goud
en zilver, ivoor,………...en pauwen (1 Koningen 10:22).
Z. schapen
A. apen
B. kanaries
C. papegaaien
7. Gij zult Mij heilige mensen zijn; vlees van dieren, die in het veld
verscheurd zijn, zult gij niet eten, gij zult het voor de…….werpen
(Exodus 22:31).
O. zwijnen
P. gieren
Q. leeuwen
R. honden
8. Daarna liet hij een…….uit om te zien, of de wateren
afgenomen waren van de aardbodem (Genesis 8:8).
C. hond
D. duif
E. arend
F. dolfijn
Oplossing: Zeepaard
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Reli-Links

Amnesty

door Trijnie Meijer

MYAMAR: LAAT AUG SA SUU KYI VRIJ!

Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites
met religieuze inhoud.
www.bijbel10daagse.nl
Bijbel10daagse 2009 - 23 oktober tot en met 1 november
Tijdens de Bijbel10daagse gaat er een verhalenkaravaan door het land
reizen. Een dubbeldekker ingericht door het
NBG met aan boord een verhalenverteller. De
start van de karavaan vindt plaats in boekhandel
Selexyz Dominicanen in Maastricht. De route
eindigt tien dagen later in het noorden van
Nederland en zal onderweg dorps-, kerk- en
schoolpleinen aandoen. Niet haalbaar voor de
meesten van ons om te bezoeken, maar leuk om te weten dat dit
georganiseerd wordt.
www.oudekerk.nl
De website van een hele oude en mooie kerk in Amsterdam. U vindt
hier legio informatie. Een heel apart onderdeel op de site is het project
'Graven op het internet' is om de verzamelde kennis over de graven in de
Oude Kerk beschikbaar te stellen. Op een plattegrond kunt u klikken op
en vervolgens krijgt u informatie over degene die daar begraven is. In de
'exposities' wordt een aantal personen uitvoeriger toegelicht in de
bredere context van de geschiedenis van
Amsterdam. Het 'verhaal' staat hier voorop.
Met de 'tentoonstelling' wil de redactie van de
web-site laten zien hoe je de losse onderdelen
van de 'databank' kan gebruiken als historisch
bouwmateriaal voor een reconstructie van een
mensenleven en daarmee ook van het leven in
de stad Amsterdam.

Op 11 augustus werd oppositieleidster Aung San Suu Kyi veroordeeld voor het schenden van
de voorwaarden van haar huisarrest. De rechtbank heeft haar
huisarrest met anderhalf jaar
verlengd. Suu Kyi bracht meer
dan 13 van de laatste 20 jaar
onder huisarrest door.
Op donderdag 14 mei, kort voordat haar huisarrest zou aflopen,
werd Aung San Suu Kyi opgepakt vanwege een incident in mei
waarbij een Amerikaan onaangekondigd haar huis bezocht door
het meer voor haar huis over te
zwemmen. Hij verbleef twee dagen in haar huis. Suu Kyi mag
tijdens haar huisarrest geen gasten ontvangen.
Amnesty roept op tot zoveel mogelijk druk op ASEAN - The Association of Southeast Asian Nations (Associatie van Zuid-Oost
Aziatische Naties), opdat zij haar
invloed gebruikt om de militaire
junta te bewegen Aung San Suu
Kyi en andere gewetensgevangenen onmiddellijk en onvoorwaardelijk in vrijheid te stellen.

www.calvijn2009.nl
Op 10 juli dit jaar was het 500 jaar geleden dat de reformator Johannes
Calvijn geboren werd. Calvijn heeft een fundamentele bijdrage geleverd
aan de Europese ontwikkelingen op het gebied van kerk en theologie,
maar ook op de terreinen van cultuur, wetenschap en
politiek. Wereldwijd wordt het blijvende belang van
zijn denken erkend. Daarom wordt dit jaar in alle
werelddelen uitvoerig bij Calvijns leven en werken
stilgestaan. Van China tot Mexico en van Libanon tot
Nigeria worden allerlei activiteiten ontwikkeld om dit
jubileum zowel wetenschappelijk als populair vorm te geven. Op deze
site vindt u veel informatie over Calvijn.

Wat kunt u doen?
Schrijf zo snel mogelijk een brief
naar de secretaris-generaal van
ASEAN, zodat hij de Myanmarese autoriteiten kan oproepen om
Aung San Suu Kyi, Khin Khin
Win en haar dochter Win Ma Ma
en de 2155 overige gewetensgevangenen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

www.sermoncentral.com/articleb.asp?article=Top-100-LargestChurches
Hier vindt u een opsomming van de 100 grootste kerken in Amerika. U
kunt er de bezoekersaantallen zien, wie
de dominees zijn en er zijn ook links
naar hun eigen websites, preken, boeken
en blogs.

Dr. Surin Pitsuwan
Office of Secretary-General
ASEAN
70A, Jalan Sisingamangaraja
Jakarta 12110
Indonesia
termsak@aseansec.org

www.gemeentestichting.nl/content/view/14/86/
Een artikel dat gaat over Matthijs
Vlaardingerbroek die samen met zijn vrouw en
kinderen zijn intrek heeft genomen in een oude
dokterswoning in de achterstandswijk Spoorwijk in
Den Haag. Daarmee was de missionaire
wijkgemeente ‘In de Praktijk’ geboren. Op zondag
rond het middaguur bellen wijkbewoners aan om deel te nemen aan een
samenkomst. Ze komen samen om lekker te eten, een bijbelverhaal te
horen en om een poppenspel te doen. De buurtbewoners krijgen de kans
om middels een gezellig samenzijn tot geloof te komen.

Stuur uw brief naar:

En een kopie naar:
Consul Myanmar the Netherlands
Dhr. Stevens
Baronielaan 59
Breda 4818 PC
consul@worldonline.nl
Dear Sir,
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I welcome the call by ASEAN
foreign ministers on 23 July 2009
that the Myanmar government
should release Daw Aung San
Suu Kyi. As she was sentenced
to a further 18 months’ house
arrest on 11 August, I ask you, as
the ASEAN Secretary-General,
to work to unite and focus all
ASEAN member states in securing Daw Aung San Suu Kyi's
release.
ASEAN as a whole must urgently bring about decisive diplomatic pressure on Myanmar to
free Daw Aung San Suu Kyi and
all other prisoners of conscience
in the country.
Daw Aung San Suu Kyi, leader
of the Myanmar opposition party,
the National League for Democracy, has been detained for over
13 of the past 20 years, mostly
under house arrest. Daw Aung
San Suu Kyi was arrested for the
first time in July 1989 as the
Myanmar government intensified
its crackdown on nationwide prodemocracy protests which began
a year earlier. Twenty years on,
she's still being denied her freedom. She is a prisoner of conscience, and she should be freed
at once, without condition.
I am also drawing your attention
to other prisoners of conscience
who, together with Daw Aung
San Suu Kyi, represent the unending political repression in
Myanmar in the last two decades.
One of these individuals is imprisoned for organizing voluntary
relief efforts in the aftermath of
Cyclone Nargis which hit Myanmar in May 2008, while others
are behind bars for protesting in
the August/September 2007 antigovernment demonstrations.
They join other political activists
who have been in prison since
the 1990s.
Their immediate and unconditional freedom is crucial to the
protection of human rights in
Myanmar, and to the credibility
of ASEAN.
Yours sincerely,
(naam, adres)

16

September 2009 VPG IEUWS

Adam en Eva maken een keuze

MOPPEN:

Adam en Eva leefden en werkten in de tuin van Eden. Zij waren
heel gelukkig.
De tuin stond vol met heerlijke vruchten en ze mochten overal
van eten, behalve van één boom.
“Eet en geniet van de vruchten van alle bomen,” zei God,
“behalve van de boom die in het midden van de tuin staat. Als je
van de boom van de kennis van goed en kwaad eet, zul je
sterven.”
Op een dag kwam de slang naar Eva toe en fluisterde in haar
oor: “Heeft God jullie verteld dat je niet van deze boom mag
eten? Kijk eens hoe lekker de vruchten eruit zien. Als jullie
ervan eten, zullen jullie niet sterven. Jullie zullen goed en
kwaad kennen. Jullie zullen net als God zelf zijn.”
Eva keek naar de boom. De vruchten zagen er heerlijk uit. Ze
nam een grote hap. Daarna gaf ze er wat van aan Adam en hij at
ook.
Plotseling beseften Adam en Eva wat ze hadden gedaan. Zij
voelden zich nu heel anders dan daarvoor. Zij waren
ongehoorzaam geweest aan God. Zij wisten nu hoe het voelde
om iemand te bedriegen en zich schuldig te voelen. Zij
verborgen zich voor God, hun Schepper.
God maakte kleren van dierenvellen voor hen en stuurde ze wel
uit de mooie tuin.

Lisa en Bieke zijn aan het
breien. “Waarom brei jij
zo snel?”, vraagt Lisa. “Ik
wil klaar zijn voordat mijn wol op is”, antwoordt
Bieke.
De juffrouw zegt tegen iedereen in de klas:
“Je moet voor morgen 100 bladzijden lezen en
je boek meenemen.” Jantje komt de volgende
dag terug met een boek van 10 bladzijden. Zegt
de juffrouw: “Jantje, je moest 100 bladzijden
lezen.” Zegt Jantje: “Ja, maar ik heb deze 10
bladzijden 10 keer gelezen!”
Er zit een jongen in de trein met zijn schoenen
op de bank. Ineens komt de conducteur binnen.
“Ja, zeg,” zegt de conducteur, “doe je dat thuis
ook altijd?” “Nee,” zegt de jongen, “want we
hebben thuis geen trein.”
Tijdens een proefwerk betrapt de leraar Piet
herhaaldelijk op spieken. Hij buldert: “Dat is nu
al voor de derde keer dat ik je naar andermans
blad zie kijken!” “Ik kan er niets aan doen,
meester, hij schrijft zo onduidelijk!”
Tijdens de les geschiedenis vraagt de leraar:
“Wanneer werd Rome gebouwd?” Jantje steekt
zijn vinger op: “’s Nachts, meester.” “Hoe kom
je daar nu bij?” vraagt de onderwijzer
verbaasd. “Wel, u hebt zelf gezegd dat Rome
niet op een dag gebouwd werd!”
Als huiswerk krijgt de klas de volgende
rekenopgave: “Een wandelaar loopt 5 km per
uur. Hoe lang doet hij over 12,5 km?” De
volgende dag haalt de meester de schriften op.
Wim heeft zijn huiswerk niet gemaakt en de
meester vraagt waarom. Het antwoord luidt:
“Mijn vader is nog onderweg, meester!”
“Kun jij zwemmen?”
“Soms.”
“Hoezo soms?”
“Alleen als ik in het water ben!”
Rechter: “Dus, beklaagde, u hebt de inbraak
uitgevoerd zoals ik ze juist heb besproken?”
Beklaagde: “Nee, maar uw tactiek is ook niet
slecht!”

