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Het ontstaan van de Protestantse Gemeente
op Bonaire
Door ds. Hans Végh

In het vorige VPG-nieuws schreef ik een stukje
over de huidige situatie van de Protestantse Gemeente van Bonaire. Hoe is deze gemeente eigenlijk
ontstaan? Daarop wil ik in dit artikel nader ingaan.
Nederlandse bezetting
In 1636 wordt Bonaire bezet door de Nederlanders.
Er wordt een garnizoen van 70 man gelegerd. Zoals
gebruikelijk in die tijd stuurt de West-Indische
Compagnie een ziekentrooster naar het eiland voor
de geestelijke verzorging van het garnizoen. Hij gaat
’s zondags in de diensten voor. Van werk onder de
Indianen of slaven lezen we niets. Het zal weinig of
geen prioriteit hebben gehad. Volgens historici wonen er dan slechts enkele Indianen op Bonaire. Als
de Hollanders komen verlaten de meesten het eiland
en trekken ze naar het vasteland. Daardoor is Bonaire zo goed als onbewoond. In de loop van de jaren
vestigen zich opnieuw Indianen van het vasteland
op Bonaire. Hoeveel slaven er dan op Bonaire zijn,
weten we ook niet. Maar men kan de aankomst van
deze ziekentrooster beschouwen als het eigenlijke
begin van het protestantisme op Bonaire. Helaas is
zijn naam verloren gegaan.
Na de vrede van Munster in 1648 wordt de bezetting
van Bonaire teruggebracht tot 5 à 8 man. Dat is te
weinig voor een ziekentrooster, zelfs als we ervanuit
gaan, dat er nog enkele bedienden van de WIC wonen. We kunnen dus aannemen, dat er toen geen
ziekentrooster op het eiland is geweest. Of en hoe de
soldaten en de bedienden geestelijk verzorgd worden, weten we ook niet. In elk geval vermelden de
annalen niets van enige geestelijke verzorging op
Bonaire tot diep in de 19e eeuw. Waarschijnlijk is er
in deze tweehonderd jaar weinig aandacht besteed
aan de geestelijke verzorging van de protestanten.
Bezoek ds. Bosch
Wel weten we, dat er in 1821 64 gereformeerden en
27 lutheranen op Bonaire wonen. De commandeur,
Isaäc Debrot, vindt het nu tijd worden, dat zij geestelijk bearbeid worden. Als hij in 1822 op dienstreis
in Curaçao is, nodigt hij de hier staande predikant
G.B. Bosch uit voor een bezoek. Tot dan worden de

kinderen uit de protestantse gemeenschap gedoopt
door een pastoor als deze op ongeregelde tijden Bonaire bezoekt. Er is dan dus sprake van een protestantse gemeenschap, maar of er ook een officiële,
geïnstitueerde gemeente is, is ons niet duidelijk.
Ds. Bosch aanvaardt Debrots uitnodiging en vertrekt
op 11 november 1822 naar Bonaire. Over zijn reizen
in West-Indië heeft hij een boek geschreven, maar
merkwaardigerwijs vinden we geen verslag van zijn
werkzaamheden op Bonaire noch een beschrijving
van de protestantse gemeente op Bonaire. Ook in
het archief van de VPG van Curaçao is er niets te
vinden over dit eerste bezoek. Hartog vraagt zich af
of er misschien niets gebeurd is. Dat hoeft niet zo te
zijn, aangezien niet alles wat gedaan wordt in een
verslag wordt vastgelegd, ook niet het werk van een
predikant. Het kan zijn, dat ds. Bosch zijn bevindingen mondeling heeft meegedeeld aan de kerkenraad
van de VPG of helemaal niet, aangezien zijn werk
op Bonaire niet direct valt onder de competentie van
de kerkenraad van de VPG.
Hartog gaat ervan uit, dat de reis van ds. Bosch
blijkbaar mislukt is, maar dat hoeft dus niet zo te
zijn. Het zou de moeite waard zijn om te kijken of er
nog notulen van de kerkenraad van Bonaire uit deze
tijd over zijn, als die kerkenraad toen al bestaan
heeft. We weten niet of ds. Bosch voor een tweede
keer naar Bonaire is gegaan. Uit zijn verhaal blijkt
dat niet.
In elk geval is er tot 1843 geen gemeente van enige
omvang op Bonaire. Uit het journaal van commandeur Claas Schotborgh vernemen we, dat op 31 mei
1836 “Lodewijk Mulder, doodgraver der Protestantse Gemeente, eervol ontslagen wordt”. Volgens
Hartog bezigt Schotborgh de term “Protestantse Gemeente” hier in algemene zin en niet in juridische
zin. Schotborgh bedoelt volgens hem een doodgraver voor de niet-katholieken. Hij zou dan met de
term “Protestantse Gemeente” “protestantse gemeenschap” hebben bedoeld, maar zeker is dit niet.
Bezoek ds. Meyer
Na het bezoek van ds. Bosch aan Bonaire vernemen
we niets meer van enige geestelijke verzorging op
Bonaire, totdat de Nederlandse regering een predi-
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kant daartoe dwingt. Blijkbaar
ziet de Nederlandse regering dan
wel de noodzaak van de geestelijke verzorging van de protestanten op Bonaire in, in tegenstelling tot wat we nu meemaken. In
1841 wordt aan ds. Arend I.K.
Meyer bij zijn benoeming tot
predikant op Curaçao bij Koninklijk Besluit de verplichting
opgelegd Aruba en Bonaire geregeld te bezoeken. Pas in 1860 is
deze verplichting voor Bonaire
vervallen. Anderhalf jaar na zijn
ambtsaanvaarding op Curaçao
heeft ds. Meyer aan deze plicht
voldaan en is hij naar Bonaire
gegaan. Op 2 juli 1843 wordt er
ten huize van de weduwe J.J.
Debrot voor het eerst een protestantse kerkdienst gehouden. Ds.
Meyer preekt over 1 Kor. 12:13
(“Wij zijn allen gedoopt in één
Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen
van één Geest doordrenkt, of we
nu uit het Joodse volk of uit een
ander volk afkomstig zijn, of we
nu slaven of vrije mensen zijn”,
vert. NBV). Volgens Hartog beschouwen de protestanten op Bonaire dit als het begin van hun
gemeente.
Ds. Meyer heeft tijdens zijn verblijf contact met commandeur
Jan Schotborgh, de protestantse
landsonderwijzer Willem Frederik Meinhardt en met andere protestanten. Dezen behoren allen
tot de bovenklasse. Vrije vestiging is in 1843 nog niet toegestaan, zodat alle blanken een of
andere officiële of semi-officiële
functie bekleden. Zij vormen de
gemeente.
In 1833 zijn er 89 protestanten op
het eiland. Onbekend is hoeveel
er een hervormde of hoeveel er
een lutherse achtergrond hebben.
Na 1843 is ds. Meyer elk jaar op
Bonaire teruggeweest, behalve
tijdens zijn ziekte van juni 1847
tot april 1849. Later bezoeken
ook andere predikanten het eiland. Voor deze bezoeken is jaarlijks f 300,-- beschikbaar op de
koloniale begroting.
Eigen kerkgebouw
In 1845 geeft ds. Meyer de stoot
tot de bouw van een eigen kerkgebouw op Bonaire. Er zijn dan
85 protestanten. Ze vragen in
een rekest aan de gezaghebber
van de kolonie, Reinier F. baron
van Raders “met gelijke medewerking van den Lande begunstigd te worden, als waarin de
R.C. gemeente bij de stichting
van haar kerkgebouw zich had

mogen verblijden”. Heeft het
Land meegewerkt aan de bouw
van een Rooms-katholiek kerkgebouw? Uit het rekest zou men dit
kunnen opmaken, maar volgens
Hartog blijkt dit uit niets. Pas
lang na 1843 lezen we van overheidsbijdragen voor de bouw van
kerken op Bonaire. De protestanten laten intekenlijsten rondgaan
voor de financiering van hun
kerkgebouw. Bonaire zelf brengt
f 397,-- op, Curaçao f 620,--. Het
Land vult het ontbrekende aan.
Onder gouverneur maj. Rutger H.
Esser begint men met de bouw,
die twee jaar duurt. De financiële
middelen voor het kerkgebouw
blijken krap te zijn. Terwijl de
inwijdingsdag al is vastgesteld op
dinsdag 9 maart 1847, schrijft
opzichter Cornelis Boyé nog een
brief, dat slaven bezig zijn met de
bestrating voor de ingang, maar
dat er geen geld en hout meer is
voor de preekstoel en de banken.
Blijkbaar is het toch nog in orde
gekomen, want de geplande inwijdingsdienst gaat door. Ds.
Meyer gaat daarin voor en preekt
over Ezra 3:11 (“Zij dankten en
prezen de Heer, en ze zongen in
beurtzang: ‘Hij is goed, eeuwig
duurt zijn trouw aan Israël’. Heel
het volk begon daarop luid te juichen en de Heer te prijzen omdat
de fundamenten van de tempel
van de Heer werden gelegd”,
vert. NBV). Er zijn dan 53 lidmaten en 52 doopleden.
Eigen predikant
Bij afwezigheid van een predikant geeft landsonderwijzer
Meinhardt catechisatie aan de
jeugd en leest hij op zon- en
feestdagen een preek. Dat doet hij
tijdens twee perioden: van 1849
tot 1860 en van 1868 tot1877.
Deze Meinhardt heeft voor de
kerkenraad van Curaçao kerkelijk
examen gedaan. Hij heeft orde op
zaken gesteld. In 1858 begint hij
met jaarverslagen, die worden
uitgebracht aan de Indische Commissie. In het eerste jaarverslag
vestigt hij de aandacht op de
noodzaak een vaste predikant
voor Bonaire aan te stellen. In
1860 krijgt Bonaire dan een eigen
predikant. Het is ds. Frederik
Hendrik Laret uit St. Eustatius.
Deze vertrekt weer in 1868.
De actualiteit
In feite is er weinig veranderd
wat betreft de kerkelijke situatie
op Bonaire. Ook nu worden in
vacante perioden predikanten uit
Curaçao gehaald om de gemeente

daar bij te staan, hetzij als voorganger in kerkdiensten hetzij als
consulent. Het verschil met vroeger is alleen, dat een predikant
een paar keer per jaar voor een
langere periode, zeg maar voor
enkele weken naar Bonaire ging.
Nu gaat de consulent één keer per
maand voor een weekend. Andere voorgangers blijven vaak
slechts een halve dag op het eiland als ze voorgaan in een
dienst. Als er geen predikanten
zijn, verzorgen gemeenteleden
zelf de kerkdiensten. Soms houden ze een eigen meditatie, soms
lezen ze een preek.
Uit alles blijkt, dat de Benedenwindse eilanden door de eeuwen
heen met elkaar verstrengeld zijn
geweest, zowel politiek als kerkelijk. De laatste decennia maken
we het echter mee, dat deze eilanden door de politiek uiteengevallen zijn, terwijl er vaak toch familiaire banden zijn. Aruba heeft
zich in 1986 losgemaakt van de
Nederlandse Antillen. Deze Ne-

tussen de kerken van de Benedenwindse eilanden. Tussen
Curaçao en Bonaire is er in die
zin nog contact doordat de Centrale Kerkenraad van de VPG
Curaçao het heeft goedgevonden,
dat ik als consulent één keer per
maand naar Bonaire ga om de
kerk daar bij te staan. Maar er is
geen contact op kerkenraadsniveau, ook niet met de Protestantse Gemeente van Aruba.
En dat is, naar mijn bescheiden
mening, jammer. We zouden elkaar als kerken op de Benedenwindse eilanden toch met raad en
daad kunnen bijstaan, ons met
elkaar bezinnen op de betekenis
van het protestantisme op de Benedenwindse eilanden en ook op
de uitdagingen waarvoor we
staan. Ik denk, dat die uitdagen
voor ons allen dezelfde zijn.
Daarom zou meer samenwerking
gewenst zijn. We hebben hetzelfde verleden, we staan voor dezelfde toekomst.

De protestantse kerk aan het Wilhelminaplein in Kralendijk
derlandse Antillen zelf zijn vorig
jaar opgehouden te bestaan.
Curaçao werd land en Bonaire
een openbaar lichaam van Nederland, d.w.z. het ging direct onder
Nederland ressorteren. De Protestantse Gemeente heeft dat gemerkt, doordat Nederland niet
bereid bleek het traktement van
de predikant te betalen, zoals
voorheen door de Nederlandse
Antillen en de Nederlandse overheid wel werd gedaan. In Nederland wordt een strikte scheiding
tussen Kerk en Staat gehanteerd.
In 1986 is de Protestantse Kerk
van de Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan. Het voert
hier te ver om op de oorzaken
daarvan in te gaan. Sindsdien is
er weinig of geen contact meer
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Meditation

Diaconie

Ash Wednesday - Lent - Good Friday - Easter
by Rev. Leander Warren

door Hanco de Lijster

We are at that time of year
when the focus of the Church and
Christians turns to and is centered
on the themes in tandem of Lent
– Good Friday – Easter. This
Church season commences on
Ash Wednesday, and is ushered
in with a service at which there is
a practice of the usual symbolic
dabbing of ash on the forehead as
a sign of penitence or repentance,
in many Christian traditions. This
symbolic practice of applying ash
to the forehead gives Ash
Wednesday its name. More often
than not, the message on Ash
Wednesday invites believers to
engage in reflection on penitence
or repentance, which is, being
sorry for sin in one’s life, and in
my view even more importantly,
denouncing and turning away
from sin and striving after a life
of holiness and righteousness.
The season of Lent is considered
a time of fasting which lasts for a
period of forty days, beginning
on Ash Wednesday and lasting
until Easter. Lent is also seen as
opportunity for the Church and
Christians to enter into our
Lord’s discipline of forty days in
the wilderness in preparation for
his ministry. Furthermore, every
Friday of Lent is observed as a
day of abstinence following from
the custom of fasting by persons
preparing (which takes place on
the third, fourth and fifth Sundays
of Lent), for baptism. The overarching theme of Lent is
‘Penitence’ or ‘Repentance’
which is being sorry for and more
importantly, turning away from
sin to a life of holy and righteous
living. This was the message, the
clarion call of Jesus Christ and
that of his disciples (Mk.1:15,
6:12 & Lk.10:13), and which
must still be the message today.
Practices that are of great importance during Lent, which serve as
proof of penitence, include, along
with abstinence and fasting,
prayer and charitable works –
deeds of love, compassion, kindness and such like. On a brief
historical note, repentance derives from the Greek term
‘metanoeo’ which has the two
ideas of ‘to change one’s mind’
and ‘to regret or feel remorse’. So

penitence or repentance is one
aspect of conversion (change,
transformation), while the other
is faith. Together they, repentance and faith, form one experience in which a person turns from
a life of sin to life in Christ.
An observance of great as well as
grave significance within the season of Lent is the Good Friday
event or saga. Good Friday, the
Friday immediately preceding
Easter Day, dates back to the development of Holy week in Jerusalem in the late fourth century
and is called ‘Good Friday’ in
eastern Christendom and ‘Great
Friday’ in western Christendom.
It is the day that Jesus Christ was
crucified at Calvary, bearing the
burden, agony, guilt, pain, shame
and penalty of human sin. This
watershed event or day in Christian history and theology, serves
along with the resurrection as the
bedrock or foundation of Christian faith and belief. In all Christian traditions, Good Friday is
celebrated or observed through
worship services lasting for varying hours, and where the reflection is centered on the love and
selfless sacrificial act of Christ
for sinful human beings.
The season of Lent concludes
with the celebration of the Easter
Festival. Easter is the day and
season when the Church and
Christians commemorate the resurrection of Christ from death. It
is the oldest and most important
of the movable feasts of the
Church, and its date determines
the arrangement of the Christian
liturgical year. All Christian traditions observe Easter in worship
services of joyful celebration,
with the Lord’s Supper celebrated
in some traditions. Also Easter is
the favourite time for baptisms
and the reception of new members into the Church. May God
help us to approach and engage
this very special season in the
ecclesiastical calendar with reverence, honesty and truth, as we
seek to ensure that our faith and
salvation are kept active and secure.

Op zondag 13 maart 2011 hebben we onze jaarlijkse diaconiezondag gevierd. We hebben besloten om het dit jaar in de Ebenezerkerk te houden. Dit keer
was het de beurt aan de Soup Kitchen van de Ebenezerkerk om in
het zonnetje gezet te worden.
Meer over de Soup Kitchen kunt
u lezen in een speciaal aan de
Soup Kitchen gewijd artikel in
deze editie.
Het was een druk bezochte dienst
waaraan velen actief hebben bijgedragen. Onze welgemeende
dank daarvoor.
Op initiatief van Rev. Leander
Warren is Rev. Nicole Ashwood,
uit Jamaica, voorgegaan in de
dienst. Rev. Ashwood was hier
namens de CANACOM organisatie op bezoek van 10 t/m 21
maart. Na de dienst was er gelegenheid om nog wat na te praten
en soep te eten. Ook was een aantal van de organisaties, waarvoor
de VPG gedurende het jaar via
deurcollectes geld ophaalt, aanwezig met stands waar geïnteresseerde kerkgangers informatie
konden verkrijgen.
Onze diaconie blijft doorgaan
met haar werk, dat zij gesteund
door uw gulle gaven kan verrichten. Wij zijn echter gewaarschuwd voor komende prijsstijgingen. Vooral vanwege de prijsstijgingen van de olie op de wereldmarkt, verwachten onze economen dat de prijzen binnenkort
omhooggaan. Men praat over
stijgingen tot 40%. Ook de prijzen van levensmiddelen. Hoewel

3

Curaçao in het verleden nooit zo
erg geraakt is door de effecten
hiervan, verwacht men dat ook
wij er dit keer niet aan ontkomen.
Het gevolg hiervan is helaas nog
meer armoede. De prijzen van de
voedselpakketten zullen stijgen
en er zullen meer mensen aankloppen voor hulp.
Om de kwaliteit van het werk
van de diaconie niet achteruit te
laten gaan, doen wij een beroep
op u. Indien u het wekelijkse collectegeld voor de diaconie iets
verhoogd zijn we al een stuk geholpen. Ook is het mogelijk om
voedselpakketten te sponsoren.
We verwachten dat de voedselpakketten om en nabij de negentig gulden per pakket zullen gaan
kosten. Wie van u kan één pakket
per jaar sponsoren? De donatie
kan overgemaakt worden op
M.C.B. bankrekening 283.480.04
op naam van de “Diaconie van de
VPG” met vermelding van
“Sponsoring voedselpakketten”.
Ook kunt u het geld afgeven aan
een van de diakenen van uw
kerk.
Ebenezer: zr. Bernita Lester tel.
868 8206 / 522 1667, of br. Adriaan Fernandes tel. 524 7036
Fort: zr. Lia de Mees tel. 525
3338, of br. Friedeman Hasselbaink tel. 738 1725
Emma: zr. Catherine Tevreden
tel 686 4247, of br. Hanco de
Lijster tel. 510 4753.
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
God zegene u allen.
Ω
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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 met uw naam
en huidig postadres naar de redactie, via 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. Please, also include
your name and street address.
Krijnie Wout.

De Centrale Kerkenraad
De Centrale Kerkenraad van de V.P.G. bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter
Maritza Bakhuis
Ebenezer
Ludmila Sampson
Emmakerk
Farida Da Costa Gomez
Consistorie
Jet Baank,
Ministerie
Rev. Leander Warren,
Kerkvoogdij
P. Jan Boodt
Diaconie
Hanco de Lijster

maritza@janbeau.com

Tel. 461 5013

L.sampson@vidanova.net

Cel. 527 9173

faida@interneeds.net

Cel. 526 1566

korabrivo@hotmail.com

Tel. 767 9620

leanderwarren@yahoo.com

Tel. 465 7061

pjboodt@gmail.com

Tel. 747 3950

hanco@interneeds.net

Cel. 510-4753
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Johannes 8:31-59
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Ezechiel 37:1-14
Jesaja 50:1-11
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Matteüs 27:3-31
Matteüs 27:32-56
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Habakuk 1:1-17
Habakuk 2:1-20
Habakuk 3:1-19
Lucas 24:13-35
1 Petrus 2:1-12
1 Petrus 2:13-25
Johannes 10:1-21
Ezechiël 34:1-10
Ezechiël 34:1131
Handelingen 1:15-26
Johannes 15:1-17
Handelingen 7:51-60
Hosea 1:1-2:3
Hosea 2:4-25
Hosea 3:1-4:19
Hosea 5:1-15
Hosea 6:1-7:7
Hosea 7:8-8:14
Hosea 9:1-17
Hosea 10:1-15
Hosea 11:1-12:7
Hosea 12:8-14:1
Hosea 14:2-10
1 Petrus 3:8-22
Johannes 14:15-31
1 Samuel 2:1-10
Lucas 1:39-56
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Adverteren

Kerkdiensten in April 2011

Nieuwe tarieven

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

5

De redactie van VPG Nieuws heeft onlangs de mogelijkheid weer geopend om voor geïnteresseerden een advertentie in ons kerkblad te plaatsen. Dit om ook op die manier te proberen de druk- en porti kosten te
compenseren.
Teneinde te bereiken dat de prijs geen belemmering hoeft te zijn voor
adverteren is met ingang van heden de prijs aangepast. Met ingang van
editie November 2009 zal de prijs per advertentie ANG 60 per advertenite bedragen. Neemt u een abonnement voor de periode van 1 jaar (10
edities) dan bedraagt de prijs ANG 500,- per jaar.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.
Email: vpgnews@gmail.com

Distributie
De redactie van VPG is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van
de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere
maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem
dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs.
Email: vpgnews@gmail.com
Ebenezer Church
Oranjestraat 111
03/04
10/04
17/04
21/04

Rev. L. Warren (H.C.)
Sis Y. Isidora
Men’s Fellowship (P.S.)
Holy Communion at the
Emmakerk
at 7.00 p.m.
22/04 Rev. L. Warren, Good Friday
23/04 Holy Saturday at the
Fortkerk
at 9.00 p.m.
24/04 Rev. L. Warren, Easter Sunday

Kerkelijk Bureau
Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 14.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curacao.com
Heilige Avondmaal/Holy Communion
Als u een zieke kent, hetzij in het ziekenhuis of thuis, of iemand die
graag het Avondmaal aan huis zou willen ontvangen, kunt u daarover
contact opnemen met de kerkenraadsleden of met de predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to
receive Communion at home, please contact one of our local boardmembers or the pastor.
Doopdata
Ebenezer Church
To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk
Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend;
ten minste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.
Rouwdiensten
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.
Extra collectes
Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd
voor de uitdeling van voedselpakketten.

Fortkerk
Fort Amsterdam
03/04
10/04
17/04
21/04

Ds. B. Jongkind
Ds. R. van Buiren
Ds. W. Smit
Heilig Avondmaal in de
Emmakerk
om 7.00 p.m.
22/04 Goede Vrijdag in de Ebenezerkerk
23/04 Ds. R. van Buiren, Paaswake
om 9.00 p.m.
24/04 Ds. R. van Buiren, Pasen

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
04/04
10/04
17/04
21/04

Ds. H. Végh (H.A.)
Br. D. Lopes
Ds. B. Jongkind
Ds. H. Végh, Heilig Avondmaal
Witte Donderdag om 7.00 p.m.
22/04 Goede Vrijdag in de Ebenezerkerk
23/04 Paaswake in de Fortkerk
om 9.00 p.m.
24/04 Ds. H. Végh, Pasen
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News from Ebenezer Church
EBENEZER 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
Sr. Shirley Gomez 461 2950 res
514 6968
Sexton
Sr.Hilda Leonard 461 7670 res

Recent Celebrations At Ebenezer
by Rev. Leander Warren

Ebenezer continues to execute
its ecclesiastical (church) programme for this year and entered
the season of Lent with what is
now the customary Ash Wednesday Worship. Attendance at this
service was a little below expectation, nevertheless the fellowship was warm although
shrouded in reverence. Worshippers were led to reflect upon the
nature of personal preparation
that was appropriate and required
for one to be in consonance with
the spirit and focuses of the
Lenten season. They were also
challenged to dwell on the theme
of penitence or repentance; that
is; being sorry for the sin in their
lives, but more importantly turning away from sin to lives of
holy and righteous living. The
worship concluded with the
daubing of ash in the sign of the
cross on the foreheads of the
worshippers, in symbolism of
being sorry for and turning away
from sin (repentance).
Diaconie Day Service, the fifth
such, was hosted by Ebenezer for
the first time and it proved to be

a rather inspirational, pleasant
and wonderful worship experience. Sisters and brothers of the
three congregations of the United
Protestant Church, along with
ecumenical guests, and friends
gathered together for a worship
experience that both challenged
and encouraged faith and commitment to God and Church. The
Rev. Nicole Ashwood, the Education in Mission Secretary for
the Caribbean and North America
Council for Mission
(CANACOM) preached the message. Her reflection centered on
the believer’s sense of being
called and elected by God for a
specific purpose, and therefore
the need and urgency to pursue
and fulfill that purpose with single-minded focus, notwithstanding detractors and distractions
however daunting. The message
was followed by intercessory
prayers for God’s people around
the world and more recently in
Japan, whose lives are beset with
disasters of epic proportions, both
natural and human caused, that
have left their lives shattered and

Special Church Activities April 2011
Sunday 3 - Holy Communion Service
Tuesday 5 - Church Board Meeting
Wednesday 13 - Lenten Evagelistic and Revival Service
Thursday 14 - Soup Kitchen (Vegetarian)
Saturday 16 - Leadership Development Seminar
Sunday 17 - Palm Sunday Service
Monday 18 - Holy Week Worship
Tuesday 19 - Holy Week Worship
Wednesday 20 - Holy Week Worship
Friday 22 - Good Friday Service
Sunday 24 - Easter Sunday Service

traumatized. A brief history of
the Soup Kitchen of Ebenezer,
one of the initiatives that responds to human need that the
Diaconie supports financially,
was then presented (this history
accompanies this article). The
service concluded with an appeal
by the Chairman of the Diaconie,
Br. Hanco de Lijster for greater
support of the Diaconie, in order
to enable it to maintain the level

of service it gives to the less fortunate in our community, especially in this time of escalation of
global food prices. Worshippers
were then invited to a cup of
soup, and to also view the mini
exhibition highlighting the work
of the various groups and organizations that the Diaconie supports with a small monetary donation annually.
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In light of the reality of global
food price increases, the Ebenezer Men’s Fellowship organized
a lecture on budgeting and wise
management and use of money.
Unfortunately on account of the
inclement weather, this lecture
had to be postponed to a future
date yet to be determined. On a
happier note, Ebenezer is pleased
to share with you the good news
that it has eventually come to the
end of its bus acquisition quest
after almost three years. So by

the time you read this edition of
VPG news, the bus would have
been acquired and already in use.
Glory to God, and blessings and
thanks to all our members,
friends and generous benefactors,
especially the Presbyterian
Women of the Presbyterian
Church, USA through whose support we have been helped to success.
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Get acquainted with...
...Nicqi Ashwood

Ω

Ebenezer Soup Kitchen
A brief history
Rev. Ashwood visited Curaçao on behalf of Canacom in March 2011

Ebenezer Soup Kitchen began
as a response to an appeal by the
Curacao Council of Churches, for
help to drug addicts in the
Church community, who were
often seen searching through the
garbage bins for something to
eat. So it was that on October 17,
1996 Rev. Michael Jagessar
started the Soup Kitchen at Ebenezer. In the initial years, the
soup was donated by Church
members and friends and was
served along with biscuits and
water. Over the course of the
years, the biscuits were replaced
by bread and the water by juice,
through funds given by the Diaconie. The Diaconie also provided the funds used to purchase
the stove and pot to cook the
soup, as well as cups and spoons
for serving and eating it. The
drug addicts who were given the
soup came to the Church yard
and were served under the calabash tree.
However as the years rolled on,
maintaining the service of the
Soup Kitchen became a serious
challenge. For this reason, the
Church held a meeting to find a
solution, and it was decided that
Family Services be held, and the
offerings from these services be
used to finance the operation of
the Soup Kitchen. This enabled
the Soup Kitchen to overcome
the challenges that were threatening its continued service.
In the year 2001, the Soup
Kitchen built a new serving area,
which is still in use today, thanks
to a grant received from CANACOM. In that same year, the
Soup kitchen celebrated its five
years anniversary, and kept a special service t0 which all donors

were invited, were thanked for
their support and given tokens of
appreciation. This celebration
was repeated in the year 2006,
when the Soup Kitchen celebrated its ten years anniversary.
We are now in year 2011 and the
Soup Kitchen is already gearing
up to celebrate its fifteenth anniversary in October.
Over the last six to eight years,
those served by the Soup Kitchen
have changed from drug addicts
to school children and the elderly
as well as anyone in need. This
increased the cost of operating
the Soup Kitchen and so the
Church in 2008 stepped in with
an annual grant along with that
given by the Diaconie, to offset
the increasing operational cost.
We are happy to mention that we
are currently serving approximately sixty to seventy cups of
soup with bread along with juice,
every Thursday except on school
holidays.
Several of our Church women
have served the soup kitchen over
its years of operation. Ebenezer
owes a debt of gratitude to these
committed, dedicated and unselfish servants. With their continued service and the support of all
of our donors, we wish the Soup
Kitchen the very best in the years
ahead, as it continues its service
of labour of love, especially to
our children and others of the
vulnerable groups in our community, in obedience to our Lord’s
will that we be our brother’s
keeper.
Respectfully submitted
Ebenezer Soup Kitchen
Sunday March 13, 2011
Ω

born and raised:
born on the 21st of December
1971. I was my mother’s
Christmas present. She prayed
that I would be born before
Christmas so that she did not
have to stay in the hospital during
that days. In august 2000 I left
Jamaica to study Master of
Divinity at the Eden Theological
Seminary in St. Louis, Missouri.
After I was ordained in May 18,
2003 I went to Switzerland.
There I studied one year at the
Ecumenical Institute in Bossey,
near Geneva to become Master in
Ecumenism
work:
after my study in Bossey I
returned home and became a
parish minister for 3 years. Since
2007 I work for Canacom as a
facilitator and connector. I still
preach when I am invited to, like
I was here on Curaçao. The work
for Canacom contains a lot of
things. Mission programs,
collaborative need programs,
facilitate grants for projects,
training and education. In May
the International Ecumenical
Peace Convocation will be held
in Kingston, Jamaica. I help with
the planning of that event.
Currently I am also writing an
article for a manual about
domestic violence. The book is
called “Righting Her-story:
Caribbean Women Encountering
the Bible”. This article is a
consequence of a collaboration
between the World Communion
of Reformed Churches and the
World Council of Churches,
along with other ecumenical
organizations. Although the
collaboration has taken me to
Malawi, Kenya, and Thailand this

manual is the work of several
Caribbean women, and the result of
a workshop in Grenada this
January. The manual will contain
bible studies, stories of women and
has the purpose of giving a voice to
domestic violence
what are the differences in how
Christians believe around the
world:
how God is encountered is
influenced by culture as well, but
basically Christian folks around the
world who found the Light figure
out how to relate to that Light. The
Light that loved us, before we
loved the Light
hobbies:
I am a workaholic but in my spare
time I like to socialize with my
friends, read, listen to music or
watch detective shows on tv
favorite bible book:
that changes with the stages of live.
On this moment it is Romans 3
“righteousness of God through
faith in Jesus Christ and not
through works”
favorite food:
roasted breadfruit with ackee and
corned pork
books:
I like reading light stuff, because I
encounter a lot of heavy stuff
during my work already. Mostly I
read regular or Christian romans
music:
soca and old school reggae
afraid of:
I used to be afraid of the dark, but
not any more
ultimate wish:
to impact lives for Christ
Interview Trijnie Meijer
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Nieuws uit de Fortkerk
FORTKERK
Wijk 2

Kerkenraadsleden
Wijkkerkenraadsleden
Tel. 461 1139

ds.
Ds Rob
A. Boezewinkel
van Buiren
Oudewater
Bramendiweg
kv 35
194
Tel.:
tel: 465
7673149
9344 (thuis)
cel: 521 2195
E-mail: buire001@planet.nl

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

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

Diakenen
Zr.
Br. Friedeman
Aurelia Palm 462
738 6873
1725
Hasselbaink
Zr. Lia
525 3338
Vliegenthart
Kosteres
Zr. Aurelia Palm

462 6873

Wijknieuws Fortkerk ds. Rob van Buiren
Op 28 februari ontvingen wij
bericht van het overlijden van
AGNES GEORGINA MEZAS,
Santa Rosa 45. Ds Jan Jonkman
herdenkt haar in zijn bericht
over de dienst van afscheid nemen. Ik heb in de 70er en 80er
jaren mevrouw Mezas leren kennen als een trouw lid van de Gemeente. In het gesprek met haar
man kwamen allerlei herinneringen naar boven. Wij wensen U,
mijnheer Mezas, Uw kinderen
en kleinkinderen veel sterkte toe
in het verdriet om het gemis van
Uw vrouw, jullie moeder en
grootmoeder - en moge de Eeuwige voor U mijnheer Mezas en
voor allen om U heen de kracht
en troost zijn om met dankbaarheid in het hart verder te leven.
Een bijzondere kerkdienst in de
Fortkerk op Zondag 10 april:
de kerkenraad heeft
-en ik ben daar heel blij mee- van
harte ingestemd met mijn voorstel om Rabbijn Aaron Peller, in
de 70er en 80er jaren rabbijn van
de Gemeente Mikve IsraelEmauel, uit te nodigen om de
preek te houden. Rabbijn Aaron
Peller en ik leidden in die jaren
samen een bijbelkring met leden
van de Synagogue en van de Protestantse Gemeente. De jaren
door hielden wij contact en de
jaren dat ik op Curacao kom
doen wij samen wekelijks Torahstudie. Omdat in de Synagoge
onze wortels liggen en daarom
Synagoge en Kerk onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn, is een
goed en intensief kontakt van
levensbelang voor de kerk. Je
moet zeggen: zonder de Joodse
Bijbel geen begrip van het
Nieuwe Testament en wie het
Oude (of veel beter: het Eerste)
Testament niet kent, kan Jesus

niet of alleen verkeerd verstaan.
Als Kerk hebben wij Joodse oren
nodig om de geheimen in al die
verhalen over Jesus in het Evangelie te leren verstaan. U bent
hartelijk uitgenodigd voor deze
dienst - zoals de Kerkenraad ook
het Bestuur van de Snoa
gevraagd heeft hun leden en hun
Chazzan Avery Tracht uit te nodigen. De rabbijn preekt in heel
goed verstaanbaar engels – voor
een samenvatting van de preek in
het nederlands wordt gezorgd. De
rabbijn en ik hopen dat deze ontmoeting een mogelijk begin zal
kunnen zijn van goed en intensief
kontakt tussen Synagohge en
Kerk.
Al een stuk verder op weg naar
Pasen: in de Paasnacht vieren wij
de Paaswake om 21.00 uur in
de Fortkerk. Deze Paasnachtdienst heeft zeer oude papieren in
de kerk: al heel vroeg was dat de
dienst waarin catechumenen –na
een intense voorbereiding- belijdenis van hun geloof deden in het
midden van de Gemeente, gedoopt werden en voor de eerste
keer mochten deelnemen aan de
viering van het Heilig Avondmaal. Naar Joodse traditie begint
de nieuwe dag: ‘s avonds – dus in
de Paaswake is er al een begin
van Paasviering. Exodus 12: 42
Een nacht van waken was dit
voor de Heer om hen uit
Angstland (Egypte) uit te leiden.
Dit is de nacht van waken ter ere
van de Heer voor alle Israelieten
in hun geslachten. En dan gaat
het eerst door het water heen om
gered te worden voor de toekomst. Dat geheim van Israel
gehoord hebbende viert de Kerk
haar Pasen en Doop. In onze
Paaswake doet
MARIANNE
SCHNOG-VAN OORT belij-

In loving memory:
Agnes Georgina Mezas, geboren Lieuw Tjoen Sioe

O

p donderdag, 3 maart 2011 vulde de grote zaal van El Tributo te
Brievengat zich tot op de laatste plaats om afscheid te nemen van
Georgine MEZAS.
Ondanks het trieste karakter van ‘afscheidnemen’ heerste er onder de
zeer vele aanwezigen een sfeer van “Lofprijzing van de Heer Jezus”,
zoals tante, of Ma Georgine het gewild had.
Agnes Georgine Mezas werd geboren te Suriname op 5 maart 1927. Zij
was de echtgenote van Frank Mezas, met wie zij meer dan 65 jaar
getrouwd is geweest. In 1946 verhuisden Frank en Georgine van
Suriname naar Curacao, alwaar zij hun leven lang gewoond en gewerkt
hebben.
Georgine Mezas laat 6 kinderen achter, 14 kleinkinderen en 8
achterkleinkinderen.
De dienst stond o.l.v. Emeritus-predikant ds. J. Jonkman, die Psalm 23
in het middelpunt plaatste met de drie punten:
- De Goede Herder
- Hij leidt ons
- Hij geeft ons overvloed

denis van haar geloof en wordt zij
gedoopt. EDWIN EN JUDESKA
SLIEKER-FRANCISCA houden
hun kind KAYEN ZANE ten
Doop. Bij de viering van de Doop
-als wij als gemeente in een kring
staan om de dopelingen en ouders
heen- zullen ook wij herinnerd
worden aan onze eigen doop en
aan het ontvangen van onze eigen
naam, ooit. Dat De Eeuwige ons
kent bij onze naam – dat mag het
basis-vertrouwen zijn in ons
leven. Onze naam: daarin kent
de ander ons. Als iemand jouw
naam roept dan roept hij jouzelf!
Je naam: dat ben(!) je -helemaal!
In deze Paaswake wordt ook de
nieuwe Paaskaars aangestoken,
als teken van het Licht dat het
duister gaat overwinnen: – Christus is opgewekt, als eersteling….
Dat goede nieuws daagt op in ons
bestaan van elke dag:

“Nu rijst uit elke nacht uw
morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van
de aard,….
Uw Woord dat spreekt in alle
talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht”.
U wordt van harte uitgenodigd
deze dienst -met piano- en fluitmuziek- te komen meevieren.
Als het weer licht geworden is
vieren wij: 09.30 uur- Paasmorgen. Het Koor Forti Cantando is al wekelijks bezig zich
op deze dienst voor te bereiden,
waarvoor onze waardering! Een
feestelijke dienst: muziek - koor
en gemeentezang, piano, orgel en
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trompet! Voelt U zich van harte
welkom!
Wij zijn benieuwd of onze poging (zoals aangekondigd in de
vorige editie van VPGNieuws)
om op Zeelandia Residential
Park een bijbelkring opnieuw op
te starten, gaat slagen…
Nog maar eens (enkelen reageerden): stelt U prijs op een bezoek:
belt U mij dan aub – ik kom
graag naar U toe!
Gemeenteleden voor wie het problematisch is naar de Kerk te
komen en die graag willen deelnemen aan de viering van het

Heilig Avondmaal is er gelegenheid voor een viering van het
Heilig Avondmaal aan huis op
Witte Donderdag of Goede Vrijdag. Ik kom dan met een kerkenraadslid bij U aan huis - als U mij
uw wens daartoe per telefoon wilt
melden.
Gaarne ontvang ik ook bericht
van ziekenhuisopname van gemeenteleden -als U daarvan op de
hoogte bent- om hen te kunnen
bezoeken .

·

Op vrijdagavond 8 april gaan we van start met C4u (Christ for you/
yiu. Jongeren van middelbare schoolleeftijd zijn welkom om samen
te eten en daarna bezig te zijn met Jezus en alle andere belangrijke
dingen van het leven. We starten om 18.30 uur en de locatie is
voorlopig nog even de Flamboyant bij de Emmakerk, maar we zijn
nog op zoek naar een andere ruimte en gaan daarvoor de andere
jeugdhuizen van de VPG nog langs. Als je meer wilt weten of jezelf
wilt aanmelden, dan kan dat via internet: wouter.vera@gmail.com
of woutersmit67@hotmail.com of tel. 5232763.

·

Als identiteitsmanager van de VPCO heb ik drie weken les gegeven
in de eerste twee klassen van het VSBO op Rio Canario, totdat er
een nieuwe godsdienstleerkacht was gevonden. Dit heb ik met veel
plezier gedaan: het contact met de tieners vind ik heerlijk, het lesgeven blijft een mooi spel om de macht in de klas en het was goed
om als collega-docent in de docentenkamer te zitten. Omdat ik bezig ben met het opstellen van leerplannen voor godsdienst kwamen
deze drie weken ervaring ook goed uit. Voor een leerplan stellen we
ons de vraag: “Wat willen wij dat de leerlingen weten en kunnen als
ze godsdienst hebben gehad op onze scholen?” Ik mag dus nadenken over lesstof en –methodes.

·

Verder zijn wij als managementsteam en als bestuur van de VPCO
bezig met het opstellen van een nieuw visie- en missiedokument
voor de VPCO. Een van de onderwerpen is “of en hoe christelijk
een docent op onze scholen zou moeten zijn”. Zou een docent minimaal ‘affiniteit’ moeten hebben met het christendom of is het voldoende dat een docent ‘er niets op tegen heeft’? Of gaan we verder
en willen we dat onze docenten belijdende christenen zijn en nog
een stapje verder: willen we dat onze docenten blijk geven van een
levende relatie met Jezus en ook hun (privé)leven als christen
inrichten? En wie stelt daar dan de grenzen en normen voor? U kunt
zich voorstellen dat dit spannende vragen zijn, die veel gespreksstof
opleveren.
Het is belangrijk dat u zich daar ook een mening over vormt, want u
bent lid van één van de dragende kerken van de VPCO. Wanneer u
op de een of andere manier betrokken bent bij onze scholen, dan
zou ik u ook willen vragen om uw mening hierover ook te ventileren. Dat kan bijvoorbeeld via wsmit@vpco.org

Een hartelijke groet,
Ds Rob van Buiren
Ω

Identifeiten
door ds. Wouter Smit
·

Als jeugdpredikant heb ik de schone taak om mij over relatie tussen
jeud en kerk te buigen. Liever zou ik willen zeggen dat ik bezig ben
met de relatie tussen jeugd/jongeren en Jezus Christus. Je kunt hier
grofweg op twee manieren naar kijken: je gaat uit van de kerk en je
vraagt je af hoe we de jongeren in de kerk kunnen krijgen (of
houden).

Ω

Of je vraagt je af hoe wij als vertegenwoordigers van Jezus bij de
jongeren kunnen komen. Deze laatste benadering ligt mij het naast
aan het hart. Ik wil graag weten wat kinderen en jongeren beweegt
en waar hun behoeften liggen. En dat wij ons dan als kerk daarop
gaan richten. Ik geloof dat wij als kerk de nood in de wereld op
moeten zoeken, om te zien hoe wij die nood kunnen lenigen. Wij
hebben immers een Woord voor de wereld! Ik vraag mij dus af wat
kinderen en jongeren op Curacao nodig hebben. U – of jij! - weet
dat beter dan ik, die nog maar een half jaar op Curacao rondscharrel. Ons kerkzijn zou m.i. zelfs rond die nood georganiseerd
moeten worden. Zo zou ik ook het jeugdwerk vorm willen geven.
Dat vraagt om “out of the box” denken, zoals men in het
bedrijfsleven zegt. Misschien moeten wij wel “out of the church”
denken……..
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Nieuws uit de Emmakerk
EMMAKERK
Wijk 3

Predikant
Ds. Hans Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: hans@vegh.tk
Website: www.vegh.tk

Wijknieuws Emmakerk

Als ik dit schrijf, is de lijdenstijd alweer begonnen. Deze veertig dagen vóór Pasen is een bijzondere tijd. We staan stil bij het
lijden en sterven van Jezus Christus. Hij had daarmee het heil van
de wereld op het oog. De lijdenstijd is traditioneel een tijd van
inkeer en boete. De kerkelijke
kleur is dan paars. Voor velen is
het een sobere tijd. Sommigen
vasten. We staan ook stil bij het
lijden in de wereld. De beelden
van de gevolgen van de aardbeving en de tsunami in Japan staan
nog op ons netvlies. Het zijn
beelden van dood en verderf, veroorzaakt door een onstuimige
natuur. Je vraagt je af:
“Waarom?”, maar tegelijkertijd
weet je ook, dat je op die vraag
geen antwoord krijgt. “De schepping zucht en is in barensnood”,
schreef de apostel Paulus al aan
de Romeinen. Eens zal Christus
ons daarvan definitief verlossen
en ons brengen naar een toestand
van harmonie, ook met de natuur.
Tegelijkertijd denken we aan de
onrust die heerst in zoveel Arabische landen. Men wil vrijheid en
geen dictatuur. Aan de andere
kant zijn velen bang, dat het moslimfundamentalisme zich gaat
baan breken. Op het ogenblik is
er een burgeroorlog in Libië. Je
houdt je hart vast. Waar zal dit
op uitlopen? Hoeveel slachtoffers
moeten er nog vallen?
Intussen gaan wij door met onze
kerkelijke activiteiten. Ik noem u:
De gebedskring
Elke dinsdagavond komen we
bijeen om te bidden voor kerk en
wereld, voor anderen en voor
onszelf. Er is genoeg om voor te
bidden. Zie bovenstaande. We
komen elke dinsdag van 19.00 tot
20.00 uur bijeen in de consistorie

Wijkkerkenraadsleden

Gironummer
“Wijkwerk Emmakerk” 580-101

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.)
Zr. M. Stomp
Zr. F. Da Costa Gomez
(jeugd)
Br. O. Griffith (kv)
Zr. D. Schrader (kv)

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

868 4247
510-4753

Kosteres:
Zr. M. Morgenstond

737 8985

Tel. 737 3070

Website:
Emmakerk.freeservers.com

ds. Hans Végh

van de Emmakerk of ten huize
van br. en zr. Voigt, Alexanderlaan 6, Emmastad.
Jongerencatechisatie
Op verzoek van de wijkkerkenraad ben ik weer begonnen met
jongerencatechisatie (voor 12-18jarigen). We komen één maal in
de twee weken bijeen in de consistorie en wel op woensdag van
19.00 tot 20.00 uur. In april zijn
dat 13 en 27 april.
Belijdeniscatechisatie
We gaan verder met het houden
van belijdeniscatechisatie. Wilt u/
jij belijdenis doen van het geloof
of je verder verdiepen in het geloof, dan bent u/jij welkom. Deze
catechisatie is elke week op
woensdag van 20.00-21.00 uur in
de consistorie.
Bijbelstudie
Elke 14 dagen komen we bijeen
voor de bijbelstudie. We bespreken de brief aan de Romeinen.
Het is donderdag van 19.30 tot
21.00 uur in de consistorie. In
april is dat alleen op 14 april.
Cursus theologie voor gemeenteleden
Zoals u weet, zijn we in januari
begonnen met een beknopte cursus theologie voor gemeenteleden. Het schema stond in het vorige VPG-nieuws. Laatst zijn we
begonnen met het bespreken van
de historische boeken van het
Oude Testament. We komen één
maal in de 14 dagen bijeen in de
consistorie en wel op donderdag
van 19.30 tot 21.00 uur. In april
is dat op 7 en 28 april.
Instructie kindernevendienst
Op 5 april is er weer instructie

767 6920
737 9886
432 6331 (w)
526 1566 (c)
737 7745
528 9530

voor de kindernevendienst. We
gaan verder met de voorbereiding
van het paasproject. We beginnen
om 20.00 uur in de consistorie.
Seniorenmorgen
Onze senioren komen weer bijeen
op 11 april a.s. van 9.30 tot 11.30
uur in de consistorie. We hebben
een gezellige ontmoeting met
elkaar met koffie en gebak en fris
en snack. We bespreken een bijbelgedeelte, we bidden en zingen.
Ook u bent welkom!
Zangdienst
Op 29 april a.s. hebben we weer
een zangdienst, alweer de laatste
van het seizoen. We beginnen om
19.30 uur in onze Emmakerk. U
kunt liederen opgeven bij mij.
Hartelijk welkom!
Bij de diensten
Op 3 april a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. We
ontvangen brood en wijn als teken van Gods verlossing door
Jezus Christus. Hij gaf zijn leven
om ons het eeuwige leven te geven.
De week van 18 april is het de
Stille Week. Op 21 april is het
Witte Donderdag. We komen dan
bijeen in onze Emmakerk en vieren het avondmaal. Op Goede
Vrijdag, 22 april, is er om 9.30
uur dienst in de Ebenezer kerk,
Oranjestraat 111. Op Stille Zaterdag, 23 april, is er om 21.00 uur
een dienst in de Fortkerk.
24 april is het dan Pasen. We vieren de opstanding van onze Heer.
Het graf ging open, het licht van
God brak door op de Paasmorgen. Er is dan om 9.30 uur dienst
in onze Emmakerk.

ACTIVITEITEN
Seizoen 2010/2011
Gebedsgroep:
Dinsdag 19.00-20.00 uur, in de
consistorie of ten huize van br.
en zr. Voigt, Alexanderlaan 6 te
Emmastad.
Jongerencatechisatie:
Woensdag 13 en 27 april van
19.00-20.00 uur in de consistorie.
Belijdeniscatechisatie:
Elke woensdag van 20.00-21.00
uur in de consistorie.
Bijbelstudie:
De Romeinenbrief.
Donderdag 14 april van 19.3021.00 uur in de consistorie.
Cursus theologie voor
gemeenteleden:
Donderdag 7 en 28 april van
19.30-21.00 uur in de consistorie.
Seniorenmorgen:
Maandag 11 april van 9.30 11.30 a.m. in de consistorie.
Zangdienst:
Vrijdagavond 29 april om 19.30
uur in de Emmakerk.

We hopen op goede en gezegende diensten en we verwelkomen u
en jou!
Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Hans Végh

Ω
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Jet terug
Afscheid nemen valt niet mee,
maar het is fijn om weer in uw
midden te zijn. De tekst, die ik
zondag meekreeg, wil ik graag
met u delen:
Ik zie , ik zie wat jij niet ziet. En
dus…erop af!? (..) hij zag dat de
stad vol afgodsbeelden was. Hij
hield daarom in de synagoge
samensprekingen met de Joden
en met hen, die God vereerden,
en op de markt dagelijks met
hen, die hij er aantrof.
(Handelingen 17:16-17).
Ik weet niet of het spel “ik zie, ik
zie wat jij niet ziet..” nog wordt
gespeeld, voor mij is het lang
geleden. Het was de bedoeling
iets wat je op dat moment zag,
door anderen te laten raden. Het
was natuurlijk prachtig als anderen zo ‘dom’ waren dat ze niet
zagen wat jij zag en jij met de
oplossing kon komen. Wat zou
het mooi zijn als het in het echte
leven ook zo ging als God ter
sprake zou (kunnen) komen! Ik
zie, ik zie wat jij niet ziet en het
is…Jezus, de Zoon van de
levende God, de beloofde Verlosser! Paulus ziet in Athene dat
allerlei afgoden worden vereerd
en daarom hield hij samensprekingen met allerlei mensen.
Het was voor Paulus een reden
om ermee aan de slag te gaan.
Paulus eeen beetje kennende, kon
hij inderdaad niet anders dan
erop af te gaan. Zo zat hij wel in
elkaar. Zowel voor als na zijn
bekering. Hij was verontwaardigd dat mensen over God/Jezus
anders dachten dan hij. Hij vervolgde zelfs de christenen.Voor
zijn bekering zou hij dat er wel
uit willen sláán. Ondanks al zijn
kennis, bleek hij ‘ziende
blind’.hij zal er zeker wel aan
teruggedacht hebben. Paulus is in
de loop van de tijd wijzer geworden. Niet alleen is hij gaan
inzien, dat Jezus de beloofde
Messias is, maar zijn reactie op
wat hij ziet is totaal anders geworden. Nu, in Athene, legt hij
z’n geloof niet op, maar heeft er
wel alles voor over om die te
delen. Geen bruut optreden meer,
maar een heel meegaande benadering. “Atheners, ik heb
gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent”.(vs
22).
Om over na te denken: In welke
omstandigheden ben je op je best
om over God/Jezus te praten of

iets van Hem te laten zien? Is dat
in de loop van de tijd gegroeid en
zo ja, waardoor? Ken je situaties
waarin je ook opeens anders bent
gaan zien en begrijpen dan voorheen?
Gebed: Vader in de hemel, U
bent God, de enige ware. Dank
voor de mogelijkheden om U in
ons leven de plaats te geven die
U toekomt. Dank dat U niet
dwingt, maar ons wil leren met
onze gaven en talenten bezig te
zijn in en voor uw koninkrijk.
Amen.

mijn gedachten en verlangens
kent, dat U zo stil en rustig en
begrijpend bent. Mijn vader,
dank U wel!
Mijn woorden schieten vaak zo
veel tekort, o Heer, Wat U aan
mij wilt geven dat is toch veel
meer.’k Ervaar uw diepe rijkdom
en geluk steeds meer. Mijn vader,
dank U wel!
JONGELUI.
De Paasvakantie staat voor de
deur. Hoe zijn de toetsen en
proefwerken gegaan? Zijn er onvoldoendes bij? Jammer,maar…
je hebt nog één kans om het goed
te maken. Geniet eerst van je
paasvakantie en ga dan ervoor.
ZIEKEN/BEJAARDEN.
Alles naar omstandigheden goed
met u? Wij vergeten u niet hoor,
wij blijven u gedenken in onze
gebeden in de diensten.

Oma Jet’s trots.
EEN MIDDAG IN MAART.
De zonneschijn in de tuin lokte
mij naar buiten. Met een winterjas aan, sjaal om, muts op, nestel
ik mij voor de regenton. De laatste sneeuw op de tuintafel begint
te smelten. Gestaag vallen de
druppels op de grond, Ik voel de
warmte van de zonnestralen op
m’n gezicht. Ik hoor een spreeuw
en het gekwetter van de mussen
in een struik van de buurman. Ik
zie ook de eerste bloemen van de
indische kers. Ik dank de Schepper van de zon en van de vogels
en bloemen. Als ik ervoor gekozen had om binnen te blijven
zitten, dan had ik dit allemaal
gemist. Dan had ik de warmte
van de zon niet gevoeld. Dan had
ik de vogels niet gehoord en de
bloemen niet gezien. Dan had ik
niet gedankt en niet gebeden.
Voor mij ligt de les hierin, dat
bidden en danken voor een deel
het gevolg is van onze keuze.
Oog hebben of krijgen voor de
schoonheid van de kleine dingen
in je eigen directe omgeving.
Blijft de zon dan steeds schijnen?
Houden de vogels dan nooit op
met hun lied? We weten wel beter. De zon verdwijnt achter een
grote grijze wolk. Het begint
weer koud te worden. Tijd om
weer naar binnen te gaan en mij
in mijn stoel te nestelen om nog
eens na te mijmeren over deze
ervaring.Mijn Vader, dank U wel
dat U steeds bij mij bent, dat U al
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TIP.
Houdt u de activiteiten bij in het
krantje? U bent van harte
welkom hoor! Vraag gerust een
jongere mee om te rijden of om u
te begeleiden, dat is prima. Die
jongere persoon is ook van harte
welkom. Let op de gezamenlijke
diensten en de aanvangstijden.
PAASKADO:
Het mooiste kado dat de mens
ooit ontving, is dat God zélf –in
Jezus Christus – naar de aarde
kwam.Door zijn lijden, sterven
en opstanding kunnen wij leven
als bevrijde mensen in een open
relatie met God en met elkaar.
Gezegende, Vreugde- en Vredevolle Paasdagen toegewenst, Bon
Pasku Resurekshon!, namens de
Kerkenraad,
Jet Baank.
Ω

Restauratie Emmakerk
Op maandag 21 maart j.l. is de
aannemer begonnen aan de eerste
fase van de restauratiewerkzaamheden van de Emmakerk. Eindelijk is het zo ver. De werkzaamheden van deze fase zullen een
kleine 30.000 gulden gaan kosten. De Emmakerkgemeente heeft
dit geld gelukkig op haar spaarrekening staan.
Deze eerste fase omvat de volgende werkzaamheden:
Reparatie van de daklekkages.
Reparatie van de boeiboorden.
Reparatie van het dakbeschot.
Vervanging van kapotte dakpannen.
Reparatie van de plantenbakken
bij de ingang van de kerk.
Reparatie van de pilaren bij de
poort.
Vervanging van de houten platen
bij de ramen boven in de kerk
door “kodelagaas”.
Verwijderen van de muur achter
het kruis.
Vernieuwing en reparatie van de
zijdeuren.
Aanbrengen van een nieuwe luifel bij de ingang van de kerk.
Een aantal van deze werkzaamheden hebben betrekking op het in
originele staat terug brengen van
het kerkgebouw. Dit zal de ventilatie bevorderen, waardoor het
weer een stuk aangenamer zal
zijn in de kerk. Een andere reden

waarvoor dit gaat gebeuren, is
dat we een aanvraag hebben
ingediend bij het Monumenten
Bureau om de Emmakerk in aanmerking te doen komen voor de
status van monument. Een van de
vereisten hiervan is dat het kerkgebouw in originele staat
verkeert. Nadat het kerkgebouw
de status van monument heeft
verkregen, kunnen we niet alleen
op onze K.V., maar ook op de
overheid een beroep doen voor
een financiële bijdrage aan het
onderhoud van de Emmakerk.
Na deze eerste fase zal in de
tweede fase het kerkgebouw
worden geschilderd. Hiervoor
hebben we een offerte binnen
voor 55.000 gulden en u raadt het
al, dat geld hebben we helaas nog
niet.
In een derde fase zal de zeer verouderde electrische bedrading
worden vernieuwd. Hiervoor zijn
we nog bezig met aanvragen van
offertes.
U bent ons en uzelf reeds aan het
helpen door geld te deponeren in
de bus voor het restauratiefonds.
We hebben reeds 663 gulden opgehaald. Als u iets over heeft,
blijf alstublieft steunen, het is
voor onze Emmakerk.
God zegene u.
Ω
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MIJN VOLK, MIJN VOLK, WAT HEB IK U AANGEDAAN?
(Voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag)

door ds. Jan Jonkman-em

Gods aanklacht, gebaseerd op Micha 6
Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan?
Ik heb u uitgeleid uit het land Egypte, maar u hebt een kruis bereid aan
uw Redder.

Maar u hebt mij al uw virussen gegeven en met bacteriën ingespoten.
Als een melaatse werd ik uitgestoten buiten de Heilige Stad Jeruzalem,
zelfs daar binnen die muren mocht ik niet eens sterven.
Mijn volk, mijn volk, wat heb ik u aangedaan?
Luister toch...

Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan, waarmee heb Ik u bedroefd?
Ik heb u de Farao in de Rode Zee met al zijn soldaten doen verdrinken
en U echter hebt Mij overgeleverd aan de geestelijke en politieke
machthebbers

Ik heb uw overtredingen op mij genomen, uw corrupte daden, uw
schaamteloze handelingen bedekt met mijn liefde,
Maar u hebt mij voor een zondaar uitgemaakt, u hebt mij verloochend,
U gaf mij de schuld van uw falen en tenslotte, u zweeg mij dood.

Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan, of waarmee heb Ik u bedroefd?
Mijn volk, mijn volk, wat heb ik u aangedaan?
ANTWOORD MIJ!
Luister toch...
Mijn volk, Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan, of waarmee heb Ik u
bedroefd?
Ik heb u uitgeleid door de woestijn naar het beloofde land en Ik heb u
met het 'manna' gespijzigd en u te drinken gegeven met water uit de
rots.
Maar u hebt Mij laten verhongeren en verdorsten aan het kruis van
Golgotha en u gaf mij gal en azijn.

Ik heb u de vrede aangebracht, die niemand geven kan,.....
U hebt mij achtervolgd en alles wat aan Mij herinnerde in de
medemens hebt u uitgemoord in uw machtswaanzin, uw oorlogen, uw
bloedvergieten.
Mijn volk, mijn volk, wat heb ik u aangedaan,

Mijn Volk, mijn volk, wat heb ik u aangedaan?

Luister toch...

Luister toch!
Ik heb u naar mijn beeld geschapen, u zag er uit net als Ik,
Maar u hebt mij mismaakt en geslagen, mijn gezicht vervormd met uw
slagen, mijn rug kapotgeslagen met de ijzeren zweeppunten.

Ik heb u als een schaapsherder geroepen en gehoed op groene
weidengronden, beschermd en volop eten en drinken gegeven, een
wereld waar plaats is voor een ieder, maar
u hebt mij als een machteloos schaap mishandeld, vertrapt en tenslotte
ter slachting geleid, door Mijn Schepping te vernielen, te verwoesten.

Mijn volk, mijn volk, wat heb Ik u aangedaan?

Mijn volk, mijn volk, wat heb ik U aangedaan?

Luister toch!

Luister toch en antwoord Mij!

Ik heb u boven alle schepselen gesteld, als de kroon op mijn schepping
En u hebt mij gekroond met die verschrikkelijke doornenkroon, mij
vernederd, en in mijn gezicht gespuugd, belachelijk gemaakt voor
vriend en vijand; u hebt mij tenslotte gekruisigd.
Mijn volk, mijn volk, wat heb ik u aangedaan,
Luister toch...
Ik heb uw ziekten genezen, uw smarten gedragen,

Rampen in Japan
door ds. Rob van Buiren

De Centrale Kerkenraad besloot in de vergadering van 21 maart tot de
volgende actie:
De Verenigde Protestantse Gemeente van Curacao nodigt de kerkelijke,
synagogale en moslimgemeenschappen uit hun leden te vragen de volgende brief te ondertekenen. Deze handtekeningenactie wordt gehouden
in de week van 17-24 april. Dan kunnen bezoekers van diensten hun
handtekening plaatsen. Alle handtekeningen worden op dinsdag 26 april
ingeleverd op het bureau Fortkerk, waarna zij diezelfde week bezorgd
worden aan de ambassadeur van Japan in Nederland. De voorlopige
tekst leest U hieronder; afhankelijk van het wel/niet zich aansluiten bij
deze actie kan de tekst- indien nodig- gewijzigd worden. De definitieve
tekst ontvangen de gemeenschappen die mee doen ruim voor 17 april.

Ω
Aan: de Ambassadeur van Japan in Nederland
Excellentie,
Wij, leden van diverse geloofsgemeenschappen op Curacao: synagoges,
kerken en moskee, willen middels dit schrijven onze diepbedoelde deelneming en ons hartelijk medeleven betuigen met uw volk dat zo onbeschrijfelijk zwaar is getroffen door aardbevingen, tsunami en mogelijke dreiging van een kernramp.
Alle schrijnende beelden en berichten overrompelen ons en dwingen ons
onontkoombaar uiting te geven aan ons gevoel van meeleven met uw
mensen die zoveel pijn, wanhoop, verdriet en verlies moeten doorstaan.
Vanuit onze spirituele achtergrond gedenken wij -elke geloofsgemeenschap op eigen wijze - in de eigen diensten uw volk en uw overheid.
Wij bidden om wijsheid en moed voor uw regeringsleiders en alle hulpverleners en wij dragen alle getroffenen in onze gebeden op aan de
eeuwig betrouwbare.
Wij bidden dat het reddingswerk en alle pogingen tot geleidelijke wederopbouw gezegend worden.
Erop vertrouwend dat u dit teken van meeleven wilt overbrengen aan
uw regering, verblijven wij met een groet in verbondenheid.
April 2011 - synagoges, kerken, moskee op Curacao.
Namens de Centrale Kerkenraad: wij hopen en vertrouwen volop dat
U van harte met deze actie wilt instemmen en meedoen!
Ω
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Van de Centrale Kerkenraad
door Krijnie Wout
CK vergadering 21 februari 2011

Het kerkelijk bureau heeft de
Kerstnachtdienst geëvalueerd.
Uit deze evaluatie blijkt dat eerder in het jaar moet worden gestart met het zoeken naar sponsors. Dus er moet meer aan marketing worden gedaan. Daarnaast
blijkt dat de bezoekers prijsstellen op meer zang en muziek en
een kortere preek. De organisatie
wordt door de drie kerken bij
toerbeurt gedaan. De organisatie
voor dit jaar is in handen van de
Fortkerk.
Voor de Fortkerk is een vrijwel
nieuwe tweedehands vleugel onderweg. Dit is enerzijds een donatie van het Pr. Bernhard cul-

tuurfonds en anderzijds van een
anonieme gever.
De commissie Think Tank is
compleet en kan formeel worden
geïnstalleerd. Zij moeten een
“business plan” opstellen om te
kijken op welke wijze de VPG
kan groeien. Voordat zij van start
gaan zal ds. Leander Warren met
hen de taken bespreken.
De Wereldraad van Kerken zoekt
naar een “staff writer” en de
Stichting Roestra de Gorter zoekt
een penningmeester c.q. beleggingsexpert.
Krijnie Wout
Notulist
Ω

Van de Kerkvoogdij
door P. Jan Boodt

Beste kerkleden,
Kerk en overheid; dat zou gezien
de inhoud wel eens de titel van
deze column kunnen zijn.
We hebben in de vorige VPGnieuws al verteld dat we bezig
zijn met het importeren van een
vrijwel nieuwe – maar enkele
keren gebruikte 2de hands – vleugel voor de Fortkerk.
Maar helaas, dat gaat zo maar
niet. Daarvoor moeten invoerrechten worden betaald plus 5%
OB.
Het geldt overigens niet alleen
voor de vleugel van de Fortkerk,
maar ook voor het busje dat de
Ebenezerkerk gedoneerd heeft

gekregen. Door de hoge invoerrechten en de OB staat dat busje
nog steeds ongebruikt bij de importeur.
En de vleugel wordt gebruikt om
internationale artiesten in de gelegenheid te stellen concerten te
geven hier voor de mensen van
Curaçao. Ook dat is een vorm
van mensen helpen, namelijk op
Curaçao goede leefomstandigheden bieden.

Curaçao – wat via het Curaçaohuis in Den Haag moet gaan – is
niet iets wat binnen een paar dagen of weken is geregeld.
Maar genoeg daarover voor dit
moment.
Een ander belangrijk punt is dat
de kerkvoogdij in toenemende
mate wordt geconfronteerd met
de onvolkomenheid van de ledenregistratie. Een onvolkomenheid
die zijn oorsprong heeft in de
vroegere situatie waar elke kerk
een registratie bijhield. En een
goede ledenregistratie is nodig
voor alles wat er in een mensenleven kan gebeuren, van geboorte
en doop, van opgroeien en
school, van verliefdheid en trouwen tot oud worden en begraven
aan toe.
Door de Centrale Kerkenraad is
daarom voorgesteld om aan alle
leden, regelmatige en onregelmatige kerkgangers, een brief, met
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daarin vermeld de ons bekende
gegevens, te gaan sturen met het
verzoek om aan te geven of de
gegevens van een ieder nog wel
kloppen. De Centrale Kerkenraad
maakt zich zorgen over het feit
dat we ogenschijnlijk volgens de
administratieve gegevens veel
meer leden hebben dan er in de
zondagse kerkdiensten worden
gezien. Mogelijk zijn er veel leden die zich helemaal niet meer
als leden beschouwen. En dat wil
de Centrale kerkenraad graag
weten.
En tot slot het bekende maar
daarom niet minder actuele slot
van elke mededeling van de
kerkvoogdij:
Uw kerkelijke bijdrage: minimaal Naf 50 per maand; echt niet
te veel voor de kerk
Kunt u meer geven, dan mag dat
zeker!

P. Jan Boodt, voorzitter
Maritza Bakhuis, namens de Fortkerk
Franklin James en Jan Teeuwen namens de Ebenezerkerk
Orlando Griffith en Denise Schrader namens de Emmakerk
Rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage:
RBTT: 1183036
Maduro: 90091204

En voor Ds Lolkema, de predikant beroepen voor de Fortkerk,
hebben we nog steeds geen contract, nog zelfs geen advies daarover. Want het regelen van een
verhuizing uit Nederland naar

Voorbeeld van het busje van de Ebenezerkerk

Pa mas vitalidad i energia e multivitamina mas recomenda pa dokternan den forma di capsula!
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Zo Gezegd

Bijbel Quiz

door Trijnie Meijer

door Trijnie Meijer

Spreekwoorden en gezegden over Pasen

Deze maand een quiz met vragen over de bijbel

Als Pasen en Pinksteren op één
dag vallen.
Betekent: nooit. Het paasfeest was
voor de joden het feest van de ongezuurde broden ter viering van de
uittocht ui Egypte; voor de christenen werd het de herdenking van
Jezus’ kruisiging en vooral van zijn
opstanding, die wordt gevierd op
eerste paasdag. Het pinksterfeest,
waarop de christenen de uitstorting
van de Heilige Geest vieren, vindt
altijd plaats op de vijftigste dag na
Pasen. Daarom zullen Pasen en
Pinksteren nooit op één dag vallen.
Als Pasen op een vrijdag valt.
Betekent: nooit. Pasen wordt altijd
op zondag gevierd omdat Jezus op
zondag is opgestaan.

goed.

1. Hoeveel kamelen had Elieëzer bij zich?

Dat zijn vijgen na Pasen.
Betekent: te laat. Dit gezegde
komt uit de katholieke traditie:
tijdens de Vastentijd, voorafgaand aan Pasen was het gelovigen verboden tal van etenswaren
te eten; de vijg, een exotische
fruitsoort, hoorde daar niet bij.

a) vijf
b) tien
c) vijftien

Men moet geen halleluja zingen
voordat het Pasen is.
Betekent: je mag niet te haastig
zijn met een oordeel over iets.
Niet te vroeg juichen. Je moet
niet juichen, voordat de problemen overwonnen zijn.

Bij hem is het Pasen en Pinksteren.
Betekent: het gaat hem financieel

2. Hoeveel doden heeft Jezus opgewekt?
a) drie
b) zes
c) negen
3. Hoe vaak probeerde de duivel Jezus te verzoeken?
a) één keer
b) twee keer
c) drie keer
4. In welke plaats veranderde Jezus water in wijn?
a) Jeruzalem
b) Nazareth
c) Kana
5. In welke plaats stond de tempel?

Geloof in Kunst
door Trijnie Meijer

a) Ur
b) Jeruzalem
c) Bethlehem
6. In welke plaats zat Bartimeüs bij de poort te bedelen?
a) Jericho
b) Ur
c) Emmaus
7. In welke stad werd Daniël in de leeuwenkuil gegooid?
a) Sodom
b) Jericho
c) Babylon
8. In welke plaats gooiden ze Jezus bijna van de rots?

De Romeinse bestuurder Pilatus vindt dat Jezus eigenlijk weinig fout
heeft gedaan en wil hem laten gaan. Maar joodse priesters en het volk
halen hem over om Jezus toch streng te straffen. Door zijn handen te wassen laat Pilatus zien zich niet verantwoordelijk te voelen.
Rechts op de achtergrond wordt Jezus weggevoerd.
Jan Lievens was een jaar of achttien toen hij dit paneel schilderde. Uit de
detaillering van de prachtige, met bont afgezette mantel van Pilatus blijkt
dat hij de schilderkunst al goed beheerste.
Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 27:24.

9. In welke plaats is Jezus geboren?
a) Bethlehem
b) Nazareth
c) Ur
10. In welke stad was er erg veel zonde?
a) Jericho
b) Kana
c) Sodom

Oplossingen:
1b, 2a, 3c, 4c, 5b, 6a, 7c, 8b, 9a en 10c

Naam maker: Jan Lievens 1607 – 1674
Naam schilderij: Pilatus wast zijn handen in onschuld
Materiaal: olieverf op paneel (74 × 106 cm) — 1624/25
Bevindt zich in: Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden

a) Rome
b) Nazareth
c) Kana
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Reli-Links
door Trijnie Meijer

Amnesty
FILIPIJNEN: INHEEMSE ACTIVIST VERDWENEN

Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites
met religieuze inhoud.

Filipijnen
Laan Copes Van Cattenburch 125
2585 EZ Den Haag
Fax: 070 - 356 00 30
E-mail: ph@bart.nl

www.nadro.nl/mark/matthaus_passion.html
Met Pasen is het weer tijd voor de Matthäus Passion
van Bach. Op deze site vindt u de tekst en de
Nederlandse vertaling. Op deze manier kan iedereen die
geen Duits spreekt eens nalezen wat er nou precies
gezongen wordt.
www.weet-magazine.nl
Weet Magazine is een nieuw populair-wetenschappelijk christelijk
tijdschrift dat de wetenschappelijke feiten door een andere bril bekijkt.
Feiten zijn feiten. Die blijven staan zoals ze zijn. Maar daar waar het de
uitleg van de feiten betreft, daar maakt Weet Magazine het verschil. Want
door welke bril kijk je naar de feiten? Zie je de Neanderthaler als een
slimme aap of was het gewoon een mens? Is het heelal toevallig door een
grote knal ontstaan of was er Iemand Die het vormde? Wetenschappers
brengen veel feiten boven tafel, maar er is ook nog veel onduidelijk bij de
interpretatie van die feiten. Sommige gegevens
ontbreken helaas om complete verklaringen te geven en
vaak valt men terug op aannames die niet hard kunnen
worden gemaakt. Het is dus essentieel dat we datgene
wat nog niet helemaal zeker is ook niet als een
voldongen feit uitleggen. Weet Magazine brengt hier de
nuance in aan.
www.creatie.info
Wij allen worden dagelijks overspoeld met op de evolutietheorie
gebaseerde informatie. Dit alles heeft ook grote invloed op het denken
van de mens over bijv. ethische, sociologische en religieuze zaken. Veel
ouders zien hoe hiermee het geloof van hun kinderen in een liefdevolle
Schepper en Verlosser wordt afgebroken. Er zijn echter vele wetenschap–
pers, ook binnen evolutionistische kringen, die erop wijzen dat de
gegevens waarop de evolutietheorie gebaseerd is helemaal niet zo hard
zijn of op een geheel andere wijze geïnterpreteerd kunnen worden. Dat
het ook verklaringen mogelijk kunnen zijn die juist wijzen op een jong
heelal en aarde en op een gelijktijdige ontstaan van planten, dieren en
mens. Verklaringen die in overeenstemming zijn met wat de Bijbel ons
leert. Die bijvoorbeeld wijzen op een grote catastrofe die enige duizenden
jaren geleden heeft plaatsgevonden (de zondvloed). Belangrijk is welke
"bril" je opzet als je naar de wetenschappelijke gegevens kijkt: een
evolutiebril, die van geen Schepper wil weten òf een bijbelse bril. Om de
weg te wijzen naar het beschikbare materiaal wordt Creatie.info gemaakt.
Men vindt hier verwijzingen naar een keur van Nederlandstalige
artikelen, boeken, dvd's. Websites die geheel of voor een belangrijk deel
gevuld zijn met creationistische artikelen worden genoemd. Dit geschiedt
door en onder verantwoordelijkheid van een aantal van betrokken
organisaties en personen.

www.evangelischevideotheek.nl
Dit is een website van een evangelische stichting die als doelstelling heeft
om te evangeliseren door middel van het uitlenen en produceren van
dvd’s. Ze versturen de dvd’s per post door geheel Nederland en Europa.

Voorbeeldbrief:
(plaats, datum)
Your Excellency,
Activist James Balao, die zich
inzet voor de rechten van de
inheemse bevolking, werd op 17
september 2008 ontvoerd in de
Filipijnse stad Baguio City. Hij
werd vlakbij zijn huis door
gewapende mannen in uniform
hardhandig in een wit busje
geduwd. De mannen gaven aan
hem te arresteren in verband
met drugshandel.
James Balao is mede-oprichter
van de organisatie 'Cordillera
Peoples Alliance', die opkomt
voor de rechten van inheemse
volkeren. Voor zijn ontvoering
schreef James in een email aan
zijn familie hoe hij sinds juni
2008 gevolgd werd. Andere
mensen die op soortgelijke
manieren in de gaten werden
gehouden zijn later
buitengerechtelijk geëxecuteerd.
Schrijft u alstublieft vóór 1 mei
2011 een brief naar de Filipijnse
autoriteiten en uit uw zorgen over
de gedwongen verdwijning van
James Balao. Roep de president
op om aandacht te geven aan
gedwongen verdwijningen zoals
die van James Balao door middel
van grondig en onpartijdig
onderzoek.
Stuur uw brief naar:
H.E. Benigno C. Aquino III
President of the Republic of the
Philippines
Malacañang Palace
JP Laurel St., San Miguel
Manila
Filipijnen
Fax: +632 742-1641 / 929-3968

www.statenvertaling.nu
Wie een betrouwbare Nederlandse Bijbelvertaling zoekt, die zo dicht
mogelijk aansluit bij de grondtekst, kiest voor de Statenvertaling. De
eerste druk daarvan is al in 1637 verschenen. In de loop der eeuwen is er
in de Nederlandse taal bijzonder veel veranderd en voor vele mensen, met
name jongeren, is de Statenbijbel niet goed meer leesbaar, omdat de taal
ervan moeilijk te begrijpen is.
Daarom is een Herziening van de
Statenvertaling verschenen.
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E-mail – via contactformulier:
http://www.president.gov.ph/
government/default.aspx
Stuur een kopie van uw brief
naar:
Ambassade van de Republiek der

Please allow me to express my
concern about the case of
Indigenous rights' activist James
Balao. I am worried he was
subjected to enforced
disappearance since he was
abducted from his neighbourhood
in Baguio City on 17 September
2008.
James Balao has worked as a
researcher on Indigenous Peoples'
rights since 1984. Prior to his
abduction, James claimed to have
been under surveillance since June
2008.
As James Balao's case is one of
many cases of enforced
disappearances in the recent
decades, I strongly urge you to
prioritize the resolution of enforced
disappearance cases by ordering
timely, thorough and impartial
investigations.
I also urge you to release James
Balao immediately and
unconditionally unless he is
promptly charged with a
recognizable criminal offence. He
should not be tortured or otherwise
ill-treated while in detention.
I am confident of your good will
and sense of justice.
Yours sincerely,
(naam, adres)
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Het lege graf

MOPPEN:

Het was de eerste dag van de week. In alle vroegte waren enkele
vrouwen op weg naar het graf van Jezus. Maria Magdalena en haar
vriendinnen hadden uitgekeken naar dit ogenblik. Nu konden ze
eindelijk terug naar de tombe om het lichaam van Jezus in te
wrijven met zalf. Een vrouw vroeg aan Maria Magdalena: “Hoe
krijgen we ooit die zware steen voor het graf weg? Hoe komen we
erin?” “Ik weet het niet,” zuchtte Maria. “We bedenken wel iets.
We zullen wel moeten.” Net toen de zon opkwam, liepen de
vrouwen de tuin binnen waar het graf lag. Ze hadden hun
zalfpotten en flessen met kostbare olie bij zich. De zon kwam
juist boven de bergen uit, toen de vrouwen het graf bereikten.
Plotseling begon de grond te schudden: een aardbeving! De
vrouwen werden tegen de grond gesmakt, net als de soldaten van
Pilatus die het graf moesten bewaken. Er kwam een engel van God
uit de hemel. De vrouwen keken met grote ogen toe. Ze durfden
zich niet te bewegen. De engel ging naar de tombe. Met gemak
rolde hij de zware steen die de ingang afsloot, opzij. Hij ging
erbovenop zitten. De engel straalde als duizend heldere sterren.
Zijn kleren waren sneeuwwit. “Wees niet bang,” zei de engel tegen
de vrouwen. “Jullie hoeven absoluut niet bang te zijn. Ik weet dat
jullie naar Jezus willen, maar Hij is er niet meer. Hij is weer tot
leven gekomen. Er is precies gebeurd wat Hij gezegd heeft. Kom
maar kijken in de grafkist.” Met een gebaar van zijn hand
moedigde hij de vrouwen aan in de grot te kijken. Maria Magdalena
nam de zalfpot op van de grond. Ze nam de hand van haar vriendin.
“Kom,” fluisterde ze. “We moeten naar binnen.” Langzaam liepen ze
de grot in. “Oh, nee!” riep Maria Magdalena. “Hij is weg! Ze hebben
Hem weggehaald!” “Niemand heeft Hem weggehaald. Jezus leeft.
Ja, Hij is uit de dood opgestaan,” antwoordde de engel. “Vlug, ga
Zijn discipelen waarschuwen. Zeg dat Hij hen in Galilea zal
ontmoeten. Zorg dat Petrus de eerste is die het nieuws hoort.” De
vrouwen renden weg, zo snel ze konden. Ze holden alle kanten op.
Nog nooit hadden ze zich zo gelukkig en tegelijk zo bang gevoeld.

Er komt een man bij een
dumpzaak en vraagt:
"Hebben jullie ook camouflagepakken?" De man
achter de balie zegt dat hij even moet kijken in
het magazijn. Na een paar uur komt hij terug
en zegt tegen de klant: "Sorry meneer, ik kan
ze helaas niet vinden."
Kleine Liesje: "Mama, toen er nog geen
elektriciteit was, moesten de mensen toen in
het donker naar de tv kijken?"
Een man is op reis door de jungle als hij bij een
rivier komt. Hij vraagt aan een lokale bewoner:
“Ik wil graag zwemmen, maar er zitten hier
toch geen krokodillen?” De man stelt hem
gerust: “Nee, er zwemmen echt geen
krokodillen.” De reiziger duikt in het water,
komt boven en vraagt toch nog: “Waarom
zitten hier eigenlijk geen krokodillen?” Zegt de
andere man: “Die waren er wel, maar die zijn
allemaal opgegeten door de piranha’s.”
Er zitten twee zwervers op een bank in het
park. De één legt een stuiver op de bank.
Waarop de ander vraagt: "Waarom doe je
dat?" Waarop de eerste antwoordt: "Ik wil
eens voelen hoe het is om geld op de bank te
hebben!"
Jantje zegt tegen zijn vriend: "Wist je dat ik
zonder wekker of horloge weet hoe laat het
is?" "Hoe dan?" vraagt zijn vriend. "Nou," zegt
Jantje, "'s nachts pak ik mijn trompet en ga ik
op het balkon staan en speel wat. De buren
boven ons zeggen dan: Hé mafketel, het is 4
uur 's morgens!"
Op een zondagschool gaf de lerares haar klas
een opdracht voor de volgende week. "Volgende
zondag," zei ze, "gaan we praten over
leugenaars en ter voorbereiding van onze les
wil ik dat jullie allemaal hoofdstuk 17 van
Marcus lezen." De week erop, aan het begin van
de les, zei de lerares: "Ok, iedereen die zich
heeft voorbereid voor de les door hoofdstuk
17 van Marcus te lezen, kom alsjeblieft voor de
klas staan." Ongeveer de helft van de klas
stond op en liep naar voren. "De rest van jullie
mogen gaan," zei de lerares, "dit zijn de
leerlingen met wie ik wil praten. Er is geen
hoofdstuk 17."

