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Theology of God 

 

The question of God – his existence, his person, 

his attributes has intrigued humankind from creati-

on. This question of God’s existence is certainly the 

most important question of human philosophy for it 

affects the whole tenor of human life, as to whether 

humankind is the supreme being of the universe or 

rather has a superior being that he must love, obey, 

and serve or for that matter defy. The arguments  

surrounding the question for the existence of God 

constitute arguably  the greatest attempts of the hu-

man mind to break out of the world and go beyond 

the scientific (concretely provable) or phenomenal 

realm of experience. Consequently the arguments 

for the existence of God have been made in three 

ways namely i. the a priori approach, ii. the a poste-

riori approach and iii. the existential approach.  

 

The A Priori Approach: This approach advanced by 

St. Anselm of Canterbury, (first adumbrated by St. 

Augustine of Hippo, perhaps antiquity’s greatest 

theologian) also referred to as the ontological argu-

ment, asserts that God is infinite, perfect and neces-

sary and in fact is so wholly perfect that his nonexis-

tence is inconceivable.  Anselm posits that God can-

not be conceived in any way other than “a being 

than which nothing greater can be conceived.” He 

strengthens the argument by positing that if the most 

perfect being existed only in thought and not in rea-

lity, then it would not really be the most perfect be-

ing, for the one that existed in reality would be more 

perfect (answer to Karl Marks that religion is the 

opium of the people and God is a figment of the 

imagination). Anselm, therefore, concludes that, “no 

one who understands what God is, can conceive that 

God does not exist.” For it would be self-

contradictory to say, “I can conceive of something 

greater than that which nothing greater can be con-

ceived” – an absurdity. Although this argument for 

the existence of God found favour with some of the 

finest western thinkers or minds of the day such as 
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De restauratie van de Emmakerk in 

beeld 

By Rev. Leander Warren 

Descartes, Spinoza and Leibniz, it did not persuade 

many people including Immanuel Kant, one of the 

most brilliant philosophers of all time who most 

profoundly influenced the course of philosophy and 

theology of the 19th and 20th centuries. Kant held 

the suspicion that, “the unconditioned necessity of a 

judgment does not form the absolute necessity of a 

thing. This means that perfection may not be a true 

predicate or premise and thus a proposition can be 

logically necessary without being true in fact. Per-

haps the ontological argument for the existence of 

God failed to gain popular support because it could 

be made without the need of appealing to sensation 

or the emotion. 

 

The A Posteriori Approach: This approach is illu-

strated by the cosmological (cause), teleological 

(design) and moral (ethics) arguments for the exis-

tence of God. This argument was advanced by pro-

ponents such as Aristotle and Plato, Immanuel 

Kant, Thomas Aquinas, David Hume, Blaise Pascal 

and Voltaire. The cosmological and theological as-

pects of this argument require that a careful look at 

the world be taken as the cosmological aspect focu-

ses on the cause behind, while the theological as-

pect focuses on the design of the universe. The two 

main thrusts of the cosmological approach are made 

by Aristotle and Plato and Thomas Aquinas. Motion 

is the center of this approach and Plato and Aristotle 

question the cause of motion viewed as being unna-

tural, and concluded that God is the necessary 

‘Prime Mover’ of all things. On this idea of motion, 

Aquinas asserted that everything that moves has to 

be moved by another thing, but the chain of movers 

cannot go on indefinitely, for then there would be 

no first mover and therefore no other mover. We 

must arrive therefore at a first mover, “and this 

everyone understands to be God.” However Aquin-

nas’ most persuasive form of the cosmological ap-

proach is his ‘third way’, the argument from contin-

gency which posits that for there to be anything 

contingent in the universe, there must at least be 

one thing that is not contingent. This means some-

thing that is necessary throughout all change and 

The official bus presentation 

ceremony by the Margarita Eli-

sah Hodge Foundation. 
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self-established with ‘necessary’ 

meaning, not a proposition but a 

thing which is infinite, eternal, 

everlasting, self-caused, self-

existent – God.  Said simply and 

in another way, the choice is ei-

ther a self-existent God or a self-

existent universe, and the univer-

se is not behaving as if it is self-

existent.  The teleological or de-

sign approach, one of the oldest 

and most popular of the theistic 

proofs, suggests that there is a 

definite analogy between the or-

der and regularity of the cosmos 

or world and a product of human 

ingenuity. Voltaire puts this in 

rather simplistic terms; “If a 

watch proves the existence of a 

watch maker, but the universe 

does not prove the existence of a 

great architect (God), then I con-

sent to be called a fool.” No one 

can deny that the universe seems 

to be designed, for instance/

examples of purposive ordering 

are all around us. There is a deli-

cate balance in the ecological, 

environmental and biological 

systems, that ensures the suste-

nance of life. So is this a case of 

chance or is it by design? Once 

again the choice is either to ac-

cept that the universe was desig-

ned  or it developed by chance. 

The world is either a plan or an 

accident. But even if the teleolo-

gical approach cannot prove the 

existence of a creator, but only 

an architect intelligent enough to 

produce the known universe 

which is so amazing, vast and 

wonderful, it can be reasonably 

concluded that its designer would 

be worthy of worship and devoti-

on. The moral approach as advan-

ced by Immanuel Kant posits that 

the moral law influences the 

seeking of the common good 

(summum bonum) with perfect 

happiness a logical result. This is 

premised on the existence of a 

cause of all nature, distinct from 

nature itself. This cause is God 

who will properly reward moral 

endeavour in another world. Sup-

porters of Kant’s thesis continue 

his argument that God is a neces-

sary postulate to explain moral 

experience. For how can a thing 

make us feel duty bound to be 

kind, helpful, truthful and loving? 

We need to press on all the way 

to a person, God, the lawgiver for 

only then is the moral experience 

adequately experienced.  

Notwithstanding the foregoing, 

however, we ought to be well 

aware that natural theology can 

never establish the existence of 

the God of the Bible. The proofs 

may make one a deist, but only 

revelation will make one a Chris-

tian or a believer. Reason opera-

ting without revelation always 

turns up with a deity different 

from Yahweh, the Father of our 

Lord, Jesus Christ.   
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Vóór u ligt het laatste nummer 

van VPG-nieuws, dat uitgebracht 

wordt vóór de zomerperiode. Het 

is dan ook een dubbelnummer: 

een nummer voor de maanden 

juli en augustus. In september 

hopen we weer een nieuw num-

mer uit te brengen. 

 

De redactie stelt de krant zo zorg-

vuldig mogelijk samen. We wer-

ken hierbij op basis van het nieu-

we redactiestatuut, dat in novem-

ber vorig jaar door de Centrale 

Kerkenraad werd vastgesteld. In 

de nabije toekomst zal dit op en-

kele punten nog herzien worden. 

Het huidige statuut bevat bepa-

lingen voor inhoud en vorm en 

de verantwoordelijkheid van de 

redactie. De Centrale Kerkenraad 

heeft de verantwoordelijkheid 

voor de productie van de krant in 

handen gelegd van de redactie. 

Zoals gezegd, we proberen ons 

zo zorgvuldig mogelijk van deze 

taak te kwijten. De redactie ver-

zorgt de uiteindelijke vorm van 

de krant. Dat wil echter niet zeg-

gen, dat de redactie het per se 

eens is met alles wat er in aange-

leverde artikelen geschreven 

wordt. De redactie als geheel of 

 

REDACTIONEEL 

door Hanco de Lijster 

 

Van de Diakonie 

Een van de taken die wij als 

kerk hebben is de hulp aan de 

armen in onze gemeenschap. De-

ze taak valt onder de verantwoor-

delijkheid van de diakonie. De 

diakonie vult deze taak in door 

het uitdelen van de maandelijkse 

voedselpakketten, het betalen van 

Aqualectra-rekeningen voor ge-

zinnen die vanwege uiteenlopen-

de redenen soms een rekening 

niet kunnen betalen en weten dat 

de electriciteit zal worden afge-

sloten. 

Ook helpen we in sommige ge-

vallen bij het betalen van school-

geld, of dragen bij aan de kosten 

van educatieve evenementen 

voor kinderen waarvan de ouders 

dit niet kunnen betalen. 

Een andere manier waarop de 

diakonie  helpt is bij kleine ver-

bouwingen, zoals b.v. het bou-

wen van een badkamer met toilet 

voor gezinnen die in “huizen” 

wonen die niet voorzien zijn van 

normale hygiënische faciliteiten, 

waardoor de bewoners hun be-

hoefte achter in de tuin doen. Ja, 

geliefde mensen, wij maken dit 

mee op Curaçao in 2011. On-

voorstelbaar maar helaas waar. 

Gelukkig krijgen wij vaak steun 

van andere instellingen zodat wij 

kunnen helpen. 

 

Alles wordt echter duurder. Wij 

spraken daar reeds over tijdens de 

dienst op diakoniezondag in de 

Ebenezer Church. Een aantal van 

u heeft toen ook gehoor gegeven 

aan ons verzoek om elk jaar een 

voedselpakket a 90,00 gulden te 

sponsoren. En wij zijn u daar na-

mens de armen onder ons zeer 

dankbaar voor. Maar het is echter 

nog niet genoeg. Wij hopen op 

nog meer sponsors. Wie van u 

kan 90,00 gulden schenken voor 

een voedselpakket. U kunt het 

bedrag storten op onze bankreke-

ning bij de MCB, nummer 

283.480.04 op naam van 

“Diakonie van de VPG” met ver-

melding van “Sponsoring voed-

selpakketten. U kunt hierover ook 

contact opnemen met een van de 

diakenen: 

Ebenezer: zr. Bernita Lester tel. 

868 8206 / 522 1667, of br. Adri-

aan Fernandes tel. 524 7036 

Fort: zr. Lia de Mees tel. 525 

3338, of br. Friedeman Hassel-

baink tel. 738 1725 

Emma: zr. Catherine Tevreden tel 

686 4247, of br. Hanco de Lijster 

tel. 510 4753. 

 

Armoede is er helaas. Het is 

mensonterend en God heeft de 

mens niet gemaakt om in armoe-

de te leven. Het is ons aller taak 

er aan bij te dragen om onze arme 

medemens een kans te bieden op 

een leven zonder armoede. Daar 

is geld voor nodig, veel geld. In-

dien wij die een overvloedig le-

ven hebben, zouden kiezen voor 

een soberder bestaan, zouden we 

meer geld te besteden hebben 

voor de armoedebestrijding. Dan 

komt ook het evenwicht weer 

terug in de wereld. 

Het geven van “vis” zoals we dat 

nu doen, zou tijdelijk moeten 

zijn. We moeten meer aandacht 

gaan besteden om de armen te 

leren “vissen”, zodat zij uit de 

armoedespiraal kunnen komen. 

En daar zijn mensen voor nodig, 

veel mensen.  

Als VPG mogen wij ons afvragen 

of wij voldoende doen en het 

juiste. Zolang er nog armoede is 

op Curaçao is het antwoord daar-

op: Nee! 

Uiteraard volgt daarop de vraag: 

“Kunnen wij wel meer doen en 

beter?” Ik denk dat een ieder, 

diaken of niet, die vraag voor 

zichzelf moet beantwoorden. En 

ik weet dat dit vaak een nooit te 

volbrengen taak lijkt en je komt 

situaties tegen waarbij je je 

machteloos voelt. God geeft ons 

echter geen taken die we zonder 

Hem kunnen volbrengen. Dus 

laat ons bidden voor Zijn leiding 

en inspiratie, want dan is alles 

mogelijk. 

 

Dat onze diakonie meer diakenen 

nodig heeft, staat als een paal 

boven water. Volgens onze kerk-

orde dienen er vanuit iedere wijk 

minstens drie diakenen te zijn. 

Op dit moment zijn dat er twee 

per wijk. We halen dus nog niet 

het minimum. Gelukkig kunnen 

we gebruikmaken van de dien-

sten van oud-diakenen, die als 

hulpdiaken mee blijven werken 

en denken.  

Maar ook buiten de diakonie is er 

veel werk in de kerk waarvoor 

we niet genoeg mensen hebben 

die willen bouwen aan de kerk. 

Wilt u ook meedenken aan ma-

nieren om onze VPG te laten 

groeien, zodat onze drie kerken 

iedere zondag weer vol zijn zoals 

vroeger. 

 

Ondertussen gaan wij vol goede 

moed onder leiding van de Heer 

door met ons mooie werk en dan-

ken een ieder van u voor de 

steun, in welke vorm ook, die we 

iedere maand krijgen. 

 

God zegene en leide u allen, 

Hanco de Lijster. 
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Dit nummer bevat een hoofdarti-

kel van ds. Leander Warren en 

een meditatie van ds. Rob van 

Buiren. Verder vindt u het preek-

rooster en de berichten uit de di-

verse wijken. Voorts vindt u o.a. 

een quiz, een kunstrubriek en een 

jeugdrubriek. Deze laatsten wor-

den verzorgd door zr. Trijnie 

Meijer. 

 

We hopen, dat u er veel leesple-

zier aan beleeft. 

 

We wensen u allen een gezegen-

de zomerperiode toe. 

 

Ds. Hans Végh, voorz. red. 

Het mag onze bede zijn, dat de 

stabiliteit op ons eiland terug-

keert, dat er wederzijds respect is, 

dat mensen luisteren naar elkaar 

en met elkaar willen samenwer-

ken. Het is onze wens, dat ons 

nieuwe land een schitterende toe-

komst tegemoet gaat. Daarvoor 

mogen we bidden en daaraan mo-

gen we werken. Bidden en wer-

ken horen bij elkaar. “Ora et la-

bora”, luidt het gezegde. Het een 

gaat niet zonder het ander. 

 

Het is goed, dat de Raad van Ker-

ken ook acte de présence heeft 

gegeven bij deze Verklaring. Als 

volgelingen van Jezus mogen wij 

mede dit signaal afgeven. Dat is 

onze maatschappelijke verant-

woordelijkheid. Het gaat om de 

verticale relatie met God, maar 

ook om de horizontale relatie met 

de medemens. Dan pas hebben 

we Jezus’ bedoelingen begrepen. 

 

H.V. 

 

individuele leden ervan hebben 

soms andere meningen of zouden 

zaken anders geformuleerd heb-

ben. De redactie heeft er enkel 

over te waken, dat vorm en in-

houd van de artikelen niet strijdig 

zijn met het statuut. De scriben-

ten zijn zelf verantwoordelijk 

voor hun artikel. 

 

Onze redactie in haar huidige 

vorm is nu drie jaar aan het werk 

voor de krant. We doen ons uiter-

ste best om een zo goed mogelijk 

product af te leveren, maar het 

kan natuurlijk altijd beter. Daar-

om wachten we uw suggesties en 

tips graag in. Ook zijn bijdragen 

van harte welkom. 

Op 1 juni j.l. konden we in de 

dagbladen lezen, dat zo’n vijfen-

twintig maatschappelijke organi-

saties de “Verklaring van Wil-

lemstad” hebben uitgegeven. 

Hieronder bevindt zich ook de 

Raad van Kerken van Curaçao. 

Later werd dit gezelschap zelfs 

uitgebreid tot vijfendertig organi-

saties. Men is verontrust over de 

huidige politieke situatie op ons 

eiland. Beschuldigingen van ille-

gale handelingen vliegen over en 

weer. Dit veroorzaakt maatschap-

pelijke onrust en imagoschade 

voor ons eiland. Verder is men 

bezorgd om de kwaliteit van le-

ven voor de burgers. We moeten 

niet benadrukken wat ons scheidt, 

maar wat ons bindt, aldus de ver-

klaring. Zo kan het niet verder. 

 

De huidige politieke situatie is 

inderdaad het gesprek van de dag. 

Menigeen uit zijn verontrusting 

over de toekomst van Curaçao. 

Door: ds. Hans Végh 

 

De verklaring van Willemstad 

Zoals in de juni editie van VPG 

Nieuws reeds was aangekondigd, 

is op zondag 19 juni 2011 de eer-

ste C4U (Christ for You) viering 

gehouden in de Emmakerk. 

 

De viering was georganiseerd 

door onze jeugdpredikant ds. 

Wouter Smit en zijn echtgenote 

Vera. Met medewerking van leer-

lingen van de Dr. Albert Schweit-

zer HAVO en een fluitiste. Naar 

ik begrepen heb hebben onze bu-

ren van de Gereformeerde Kerk 

aan de Arowakenweg muziekin-

strumenten, speakers en verster-

kers voor deze viering ter be-

schikking gesteld. Een hele fijne 

geste. 

 

De liturgie was volledig digitaal 

opgenomen in Power Point, een 

mooie gelegenheid om onze nieu-

we beamer uit te proberen. 

 

Deze vieringen zijn bedoeld voor 

iedereen, die zich niet zo kan vin-

den in de traditionele kerkdien-

sten. Onder begeleiding van een 

combo en enkele zangers/

zangeressen worden moderne 

christelijke liederen gezongen. 

De preek is korter en krachtiger 

dan normaal. Aan het einde van 

de viering is er gelegenheid voor 

een persoonlijk gesprek met vrij-

willigers van de VPG, die ook 

bereid zijn met u te bidden. 

 

Hoewel ik mij prima kan vinden 

in de traditionele kerkdiensten 

heb ik enorm genoten van deze 

viering en met mij de andere aan-

wezigen. Het was heel fijn om te 

zien dat er belangstelling was uit 

verschillende leeftijdsgroepen. Er 

waren kinderen, tieners, jong 

volwassen, volwassenen en ook 

de “rijpere jeugd”, zoals zr. Bol-

werk dat zo mooi weet te zeggen, 

gaf acte de présence. 

 

Net als de Youth for Christ vie-

ringen biedt de VPG ook met de 

C4U vieringen meer variatie in 

de kerkdiensten. We hopen hier-

mee meer mensen te bereiken 

met de blijde boodschap van het 

evangelie. Het is een heel fijn 

initiatief en ik roep u allen op om 

ds. Wouter en Vera Smit te steu-

nen en God te bidden voor Zijn 

leiding zodat deze vieringen een 

groot succes zullen worden ter 

ere van Zijn naam. 

 

De volgende C4U viering vindt 

plaats op 28 augustus 2011 om 

16.30 uur. Komt allen, neem fa-

milie en vrienden mee, u, jij 

hoeft geen lid te zijn van de 

VPG, iedereen is van harte wel-

kom. 

door Hanco de Lijster 

 

Christ 4 You 

De deelnemende muzikanten en zangers aan de C4U viering 
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VPG News-Nieuws is het 
kerkblad van de drie wijken 
van de Verenigde Protestantse 
Gemeente van Curaçao. Het 
komt maandelijks uit en wordt 
aan de leden per post thuis 
bezorgd. 

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

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

Redactie: 

Ds. Hans Végh,  Rev. Leander 
Warren, Trijnie Meijer, Krijnie 
Wout, Rianne Plaisier, Klaas 
Dekker, Desta Nisbeth, Hanco 
de Lijster. 

Druk: Drukkerij “De Stad” NV 

Distributie: F.J. Rhuggenaath 

Kopij kunt u het liefst met 
passende illustraties per e-mail 
naar vpgnews@gmail.com 
versturen. 
 
De redactie houdt zich het 
recht voor om ingekomen kopij 
in te korten of niet te plaatsen. 

Kopij voor de eerstvolgende 
editie kan worden ingestuurd 
tot uiterlijk woensdagmorgen 
17 augustus 2011. 

Wij willen u de gelegenheid bie-

den om uw VPG Nieuws direct, 

nadat de kopij naar de drukker is 

gegaan, via e-mail te ontvangen. 

 

De maandelijkse kosten van het 

kerkblad bedragen ca ANG 

2.000,- per maand. Een flink be-

drag op het budget. Toezending 

via e-mail kan dus een belangrij-

ke besparing opleveren op de 

portokosten. 

 

Bent u geïnteresseerd om de VPG 

Nieuws elektronisch te ontvangen 

meldt u dan aan middels het zen-

den van een e-mail met uw naam 

en huidig postadres naar de re-

dactie, via e-mail adres: 

vpgnews@gmail.com en u ont-

vangt uw VPG Nieuws in kleur. 

For those of you who are inter-

ested we are offering the possibil-

ity 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.  

VPG Nieuws (News) via Email Bijbelleesrooster 

© Antilliaans Bijbelgenootschap 
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Matteüs 14:13-21 

Romeinen 10:1-21 

Matteüs 14:22-36 

Genesis 33:1-20 

Genesis 37:1-36 

Genesis 39:1-23 

Daniel 7:1-14 

Psalmen 105:1-22 

Psalmen 105:23-45 

Genesis 40:1-23 

Genesis 41:1-36 

Genesis 41:37-57 

Genesis 45:1-28 

Matteüs 15:1-20 

Matteüs 15:21-39 

Galaten 4:1-20 

Romeinen 11:1-18 

Romeinen 11:19-36 

Romeinen 12:1-8 

Genesis 46:1-34 

Genesis 49:29-50:26 

Exodus 1.1-22 

Exodus 2:1-25 

Exodus 3:1-22 

Matteüs 10:1-25 

Matteüs 16:21-28 

Psalmen 26:1-12 

Romeinen 12:9-21 

Hebreeuwen 11:21-40 

Matteüs 14:1-12 

Exodus 12:1-28 

Exodus 12:29-51 

 

De Centrale Kerkenraad 

De Centrale Kerkenraad van de V.P.G. bestaat uit de volgende leden: 

 

Tel. 461 5013 

 

Cel. 527 9173 

 

Cel. 526 1566 

 

Tel. 767 9620 

 

Tel. 465 7061 

 

Tel. 747 3950 

 

Cel. 510-4753 

Voorzitter 

Maritza Bakhuis 

Ebenezer Church 

Ludmila Sampson 

Emmakerk 

Farida Da Costa Gomez 

Consistorie 

Jet Baank, 

Ministerie 

Rev. Leander Warren,  

Kerkvoogdij/Fortkerk 

P. Jan Boodt 

Diaconie 

Hanco de Lijster 

 

maritza@janbeau.com 

 

L.sampson@vidanova.net 

 

faida@interneeds.net 

 

korabrivo@hotmail.com 

 

leanderwarren@yahoo.com 

 

pjboodt@gmail.com 

 

hanco@interneeds.net 
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Ebenezer Church  
Oranjestraat 111 
 
03/07  Rev. L. Warren (H.C.) 
10/07  Br. D. Lopes 
17/07  Men’s Fellowship 
24/07  Ds. R. van Buiren 
31/07  VPG Joint Worship at Emma 
07/08  Rev. L. Warren (H.C.) 
14/08  Sis. Y. Isidora 
21/08  Children & Youth 
28/08  rev. L. Warren 
 
 
 
Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
03/07  Ds. R. van Buiren  
10/07  Ds. H. Hortensius 
17/07  Ds. R. van Buiren  
24/07  Ds. M. Bakema 
31/07  VPG dienst in de Emmakerk 
07/08  Ds. W. Smit  
14/08  Ds. H. Hortensius 
21/08  Ds. R. van Buiren (HA) 
21/08  16.30 K4C ds. W. Smit 
28/08  Ds. R. van Buiren  
           afscheidsdienst 
28/08  19.00 uur Verbintenisdienst 
  Ds. W. Lolkema 
 
Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 
03/07  Ds. H. Végh  
10/07  Ds. W. Smit 
17/07  Ds. B. Jongkind 
24/07  Ds. J. Jonkman 
31/07  VPG dienst  
  ds. H. Végh en ds. R. van Buiren 
07/08  Br. D. Lopes 
14/08  Ds. H. Végh (HA) 
21/08  Ds. H. Végh  
28/08  Zr. Y. Isidora 
28/08  16.30 uur C4U viering 
  ds. W. Smit  

Kerkdiensten in Juli/Augustus 2011  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 

Juli/Augustus 2011 VPG NIEUWS 

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

De redactie van VPG Nieuws heeft onlangs de mogelijkheid weer geo-

pend om voor geïnteresseerden een advertentie in ons kerkblad te plaat-

sen. 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 adverte-

nite 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 

Adverteren 
Nieuwe tarieven 

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 
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 EBENEZER CHURCH Local Board Team   

Elders:  
Sr. L. Sampson 

(Chair) 

Br. D. Martina 

 

Br. F. James 

Br. D. Nisbeth 

 

527 9173 

736 9244 work 

733 1628  

563 0557 

767 9068 res 

520 3015 

Br. J. Teeuwen 

Deacons: 
Br. A. Fernandes 

Sr. B. Lester 

 

 

Sexton 

Sr.Hilda Leonard 

562 9777 

 

524 7036 

868 8206 res 

522 1667 

 

 

461 7670 res 

Wijk 1                 Phone: 465 3121 

Minister 

Rev. L. Warren  465 7061 res 

Bramendiweg 100       679 1992 cel 

LeanderWarren@yahoo.com 

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

Sr. Y. Isidora   767 3769 res 

                         462 4601 work 

News from Ebenezer Church 

Ebenezer Updates for First Half Year, 2011 
By Rev. Leander Warren 

Juli/Augustus 2011 VPG NIEUWS 

Ebenezer Updates for First 

Half Year, 2011:  

 

Ebenezer has made steady pro-

gress along the mission course 

mapped out for the year. The 

Church Board Retreat in January, 

at which the year programme and 

budget were finalized and 

adopted and elders and deacons 

reminded of the spiritual and 

ethical parameters within which 

they function, was successfully 

convened. In February Valen-

tine’s Day High Tea, the first on 

the Church’s fundraising plan for 

the year, was successfully held 

with strong support from Church 

members and friends and sup-

porters from the wider Church 

community. The financial returns 

were quite satisfactory. Over the 

period February to April, the sea-

son of Lent which commenced 

with the Ash Wednesday Service 

and concluded with the Holy 

Week Services, was observed. 

This period held to be the most 

holy of the Christian year, con-

cluded with the Good Friday and 

Easter Sunday commemoration 

services both of which were very 

well attended. Early in the month 

of April, the 26-seater bus for 

which funds were garnered over 

a period of three years, was ac-

quired and was blessed after wor-

ship one Sunday. The theological 

seminars for the upgrading and 

deepening of theological and so-

cial awareness and consciousness 

of Church Board members, lead-

ers of Church Auxiliaries and 

other interested Church members 

that began in February, are con-

tinuing on a monthly basis. 

Those who have been attending 

are finding the seminars interest-

ing as well as educative and other 

Church members are encouraged 

to participate.  

 

The second activity in Ebenezer’s 

fundraising plan for the year, a 

Fish Fry, was held at the end of 

May. The activity catered for ap-

proximately two hundred and 

fifty (250) meals all of which 

were sold. The menu included 

Dradu with either funchi, moro or 

seasoned rice along with a bottle 

of aerated beverage. The effort 

was fully supported by Church 

members and friends of the wider 

Church community. The antici-

pated financial returns were real-

ized. 

 

Ebenezer observed this year’s 

Ascension Day commemoration 

with a worship service on Thurs-

day June 2 that was not as well 

attended as hoped. The message 

focused on the benefits of the 

Ascension of Christ that amongst 

others included – the bequeathing 

of the Holy Spirit, the Counsellor 

to teach humankind the things of 

God; the intercessory works of 

Christ on behalf of human beings 

and the promise of Christ’s re-

turn. Following the worship ser-

vice, members then retreated to 

the Obed Anthony Hall for a time 

of bonding. In the absence of the 

health lecture planned, the time 

was devoted to conversation on 

social issues that are current in 

the Curacao society such as cor-

ruption, need for good role mod-

els among the nation’s leadership 

and the question of pollution. The 

conversation helped to create 

awareness and raise conscious-

ness regarding the social issues 

that are impacting the lives of 

God’s people and for which crea-

tive responses and solutions are 

required. The children present 

played games which were both 

educationally and physically en-

hancing. The time together con-

cluded with sharing of light re-

freshments and soup. 

 

The official bus presentation 

ceremony by the Margarita Elisah 

Hodge Foundation, the commu-

nity outreach arm of the Ebenezer 

Church, was convened on the 

premises of Ebenezer on Thurs-

day June 9. The rather informal 

but impressive ceremony was 

attended by a wide cross section 

of persons from both private and 

public businesses and corpora-

tions. Every group was formally 

thanked for the support given to 

the bus acquisition project. The 

programme for the evening was 

enhanced by a dance, nostalgic 

music and tasty refreshments. 

 

By the time you receive this issue 

of VPG News, the Bazaar and 

Food Sale at Ebenezer would 

have been held as part of the 

commemorative celebrations for 

Flag Day, on Saturday July 2. 

The Bazaar sale of a variety of 

items of both new and used arti-

cles in excellent condition would 

include books, clothing and 

paints. The foods would be Cura-

cao and Suriname cuisines and 

homemade ice cream, cakes and 

puddings of Guyana. This activ-

ity, the third on the Church’s 

fundraising plan for the year 

would be coordinated with that 

of the wider Church community 

to help improve the relationship 

between the Church and the com-

munity. 

 

Preparations for Vacation Bible 

School and Summer Vacation 

Programme are in full gear. Va-

cation Bible School would be 

held from Monday July 4 to Fri-
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day July 8 and would engage the 

children and junior teenagers in 

activities intended to help their 

spiritual and moral formation. By 

contrast, the Summer Vacation 

Programme would engage the 

participants in activities and tours 

to national interest sites for the 

intentional purpose of enhancing 

their cultural and historical 

awareness as well as build up 

their social interaction skills and 

help nurture their creative think-

ing capacity. The Summer Vaca-

tion Programme would conclude 

in the third week of July. Mem-

bers of the Church family are 

encouraged to give support to the 

Vacation Bible School and Sum-

mer Vacation Programme.  

 

Ebenezer extends sincere grati-

tude to all members of the 

Church family as well as to its 

friends and supporters from the 

wider Church community, for 

journeying with the Church fam-

ily over the first half of the year, 

and look forward to their contin-

ued support for the second half of 

the year. I conclude this update 

with the following information 

regarding Ebenezer’s activities 

for the months of July and Au-

gust. 

 

Bazaar and Food Sale – Saturday July 2 

 

Service of Holy Communion – Sunday July 3  

 

Vacation Bible School – Monday July 4 to Friday July 8 

 

Summer Vacation Programme – Monday July 11 to Friday July 22 

 

Worship led by Men’s Fellowship – Sunday July 17  

 

Joint VPG Worship at Emmakerk – Sunday July 31 

 

Ebenezer Church Family Service – Sunday July 31 

 

Service of Holy Communion – Sunday August 7 

 

Church Board Meeting – Tuesday August 9 

 

Theological Seminar – Saturday August 20 

 

Youth & Children Service – Sunday August 21 

 

Car Wash by Men’s Fellowship – Saturday August 27 

 

Hofi Worship Service & Church Family Bonding – Sunday August 28     

 

Ebenezer’s activities for the 
months of July and August 
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 FORTKERK Kerkenraadsleden  Kosteres 

 

Br. P. Jukema (scriba) 

Zr. M. Bakhuis (kv) 

Br. J. Boodt (kv) 

 

747 3879 

461 5013 

747 3950 

 

Zr. Aurelia Palm 

 

462 6873 
Wijk 2  
 

ds. A. Boezewinkel 
Oudewater kv 35 

Tel.: 767 9344 (thuis) 

 FORTKERK Wijkkerkenraadsleden   

Ouderlingen 
Zr. M. Bakhuis (kv) 

Br. P.J. Boodt (kv-scriba) 

Zr. M. van der Steen 

Br. L.van der Wolde 

(voorzitter en hulppredikant) 

 

461 5013 

747 3950 

747 7087 

888-9447 

Diakenen 
Br. F. Hasselbaink 

Zr. L. Vliegenthart 

 

Kosteres 

Zr. A. Palm  

 

738 1725 

525 3338 

 

 

462 6873 

Wijk 2                  Tel. 461 1139 
 

Ds R. van Buiren 
Bramendiweg 194 

tel: 465 3149 

cel: 521 2195  

E-mail: buire001@planet.nl 

Nieuws uit de Fortkerk 

 

Wijknieuws Fortkerk ds. Rob van Buiren 

het fluitspel van Mirjam Brink en 

het orgelspel van Jan Boodt.  Een 

dienst die door heel wat aanwezi-

gen als een goede en mooie Pink-

sterviering werd beleefd, zo hoor-

de ik. 

Een heel andere, maar mooie en 

zinvolle ontmoeting was de “ten 

doop houding”  van het boek van 

Natasha Maritza van der Dijs 

“The Nature Of Ethnic Identity 

Among The People Of Curaçao” 

– een dik boek met zeer veel inte-

ressante informatie dat berust op 

182 interviews die Natasha hield. 

Omdat het zo goed geschreven 

was, na zo grondig onderzoek, 

wilde de Universiteit van Utrecht 

in overleg met de UNA dat Nata-

sha op dit boek zou promoveren 

ter verkrijging van de doctorsti-

tel. Na die promotie in Nederland 

organiseerde de Algemene Bi-

bliotheek van Curaçao de “ten 

doop houding“ van dit boek op 

vrijdag 27 mei. Naast de vele an-

dere aanwezigen waren 5 geeste-

lijke leiders uitgenodigd voor een 

kort woord bij deze “doop”:  een 

rabbijn,  een dominee,  een bis-

schop,  een imam en een pandit. 

Van die vijf waren er drie bij de 

“doop” aanwezig: rabbijn Aaron 

Peller, Imam Khatib  en ds Rob 

van Buiren. Deze bijeenkomst 

was een prachtig symbool of te-

ken van een “multi-culturele sa-

menleving” waarin het al heel 

lang goed gaat tussen mensen van 

verschillende ethnische achter-

gronden op dushi Kòrsou – een 

hoopvol teken! Terwijl ik dit 

schrijf hoor ik zonet in het 

nieuws dat de Nederlandse rege-

ring heeft bekend gemaakt  

“oorgoed afscheid te nemen van 

de multi-culturele samenleving”. 

Dat is een beangstigende  uit-

spraak vol dreiging voor hele be-

volkingsgroepen in Nederland,  

waarmee Curaçao tot een konink-

rijk behoort. Moge Curaçao hier-

in Nederland tot sprekend voor-

beeld zijn  van een geslaagde 

multi-culturele samenleving! 

 

Uit de kerkenraad: 
Helaas gaat mijn wens goed 

nieuws te kunnen melden over de 

stoellift in de Fortkerk  niet door. 

De lift is zo kapot dat die hier op 

ons eiland niet gerepareerd kan 

worden. Dat betekent: een nieu-

we lift zal nodig zijn en wel zo 

snel mogelijk. Een voorlopige 

schatting van de kosten is NAF 

25.000,--. 

Uiteraard zijn ideeën,  suggesties 

om dit bedrag bijeen te brengen 

hartelijk welkom bij de kerk-

voogdij! 

Op de oproep aan ieder in de ge-

meente om na te denken over: 

kan ik, wil ik kerkenraadslid wor-

den, is “nog…?” door niemand 

gereageerd….. De vraag herhaalt 

zich aan U, aan jou! Elk van onze 

kerkenraadsleden is bereid hier 

met U over te spreken. 

Op zaterdag 25 juni gaan de ker-

kenraadsleden op bezoek naar 

Landhuis Papaya waar een op-

vang voor  ex-gedetineerden is 

gevestigd en waar  men  in de 

naaste toekomst jongeren vanaf 

12 jaar die in aanraking met de 

politie zijn gekomen, wil opne-

men:  “ Yabi di Libertat Kòrsou”.  

In het najaar, als de nieuwe pre-

dikant in de Fortkerkwijkge-

meente is begonnen, zult U meer 

hierover horen. 

Op verzoek van de Centrale Ker-

kenraad heeft de wijkkerkenraad 

gesproken over de brief van  de 

heer Edgar  A. Leito van  het Co-

mité Marcha Polushon.  De ker-

kenraad deelt de grote bezorgd-

heid over de volksgezondheid en 

het milieu waarvan de brief mel-

ding maakt. Naast deze uitermate 

belangrijke zaken  zijn er ook 

sociale en pedagogische effecten 

aan de orde. Bovendien gaat de 

uitstoot van de Isla  geweldige 

financiële problemen opwerpen 

waaronder diverse zorggebieden 

op ons eiland getroffen zullen 

worden. In de brief wordt aan-

dacht gevraagd voor de zorgwek-

kende tendens dat luisterend naar  

overheid en politiek er geen sig-

nalen komen die hoop op verbe-

tering rechtvaardigen. Recente-

lijk moesten diverse keren achter 

elkaar leerlingen van scholen 

onder de rook van de Isla naar 

huis worden gestuurd. Het lijkt 

erop dat dit zich zal gaan herha-

len. Volksgezondheid als belang-

rijkste criterium lijkt in de rap-

portage steeds minder aandacht 

te krijgen. Het uitblijven van 

stappen die de overheid zou moe-

ten zetten in het kader van de 

Hinderwet is zeer verontrustend. 

De brief eindigt met:  “….dat 

Curaçao onder de rook dus geen 

Terugdenkend aan de afgelo-

pen maand  komen enkele bij-

zondere kerkdiensten en ontmoe-

tingen in mijn hoofd  naar boven.  

Tijdens de  Caribische vlootda-

gen vierden we met heel veel 

mensen –en heel veel warmte- 

een vrolijke en inspirerende kerk-

dienst op de HM Rotterdam:  

oecumenisch, zo veel mensen, de 

“ons in muziek en zang  meene-

mende”  fantastische  zang- en 

muziek-groep  YOUTHFUL SPI-

RIT, en erg veel onderlinge  con-

tacten tussen mensen tijdens en 

na de dienst ! Dit alles mede 

dankzij de heel goede organisatie 

van de aalmoezenier Arlette Ver-

weirde  (die in augustus een keer 

in de Fortkerk komt preken) en 

heel wat mensen van de  Marine 

die ons zo gastvrij ontvingen.  

 Dan was er de Pinksterdienst die 

“mooi gemaakt” werd door de 

medewerking van het koor Forti 

Cantando o.l.v. Silvia Nisbeth, 
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enkele verbetering hoeft te ver-

wachten”.  Intussen heeft de pro-

testmars plaatsgevonden, protest-

mars die bedoeld is als uitnodi-

ging aan o.a onze kerken en 

scholen  om aan dit signaal  te-

gen een bedreigde volksgezond-

heid  deel te nemen en gestalte te 

geven. Deze uitnodiging is na-

tuurlijk nog van kracht na de pro-

testmars van 7 mei.  Omdat de 

wijkkerkenraad de grote be-

zorgdheid in deze brief deelt, 

heeft de kerkenraad besloten U 

middels dit bericht van deze be-

zorgdheid op de hoogte te stellen. 

Het zou de kerk onwaardig zijn 

hier niet te spreken. De kerken-

raad hoopt op een gezamenlijke 

standpuntbepaling in de Centrale 

Kerkenraad en zeker ook in de 

Raad van Kerken m.b.t. de grote 

en terechte bezorgdheid. 

Uit de Gemeente: 
Op 19 mei overleed  in de leeftijd 

van 85 jaar MEVROUW CA-

ROLINA CASPERSON.  De 

dankdienst voor haar leven, on-

der leiding van  Yvonne Isidora-

Gumbs en ds Rob van Buiren, 

stond in het teken van de woor-

den: “Vrees niet, want Ik heb u 

verlost,  Ik heb u bij uw naam 

geroepen,  Gij zijt Mijn” (Jesaja 

43:1) 

Yvonne, die Corrie Casperson 

heel goed heeft gekend hield een 

voor de familie en andere aanwe-

zigen troostende toespraak; de 

Victoria Club, waar Corrie elke 

vrijdag trouw naar toe ging,  ver-

leende met zang voor en tijdens 

de dienst een mooie bijdrage 

waar de familie heel dankbaar 

voor is. Zelf leerde ik Corrie ken-

nen in de gespreksgroep die ge-

houden werd in de Tamarijn  als 

een betrokken, gelovige vrouw, 

die ook op haar ziekbed bewon-

derenswaardig dapper was en 

geen klacht heeft geuit; zij wist 

haar leven en sterven in de han-

den van haar Heer. Na de dienst 

hebben wij Carolina op de be-

graafplaats aan de Roodeweg uit 

handen gegeven en toevertrouwd 

aan de handen van God. Moge U, 

Humphrey –Corrie’s zoon-  sa-

men met de anderen zich gesterkt 

voelen, door wat zij voor U en 

voor velen heeft betekent,  wie 

zij voor U was: een op God ver-

trouwend mens, een mens om 

veel van te houden. 

Op 3 juni overleed  op 74-jarige 

leeftijd Klaas (Nicolaas Jan)

Krijger.  Het aantal mensen dat 

naar de Fortkerk  kwam om te 

c o n d o l e r e n  e n  d a t  d e 

“Vaarweldienst” bijwoonde was 

ongelooflijk overweldigend. Sa-

men met Barty, Jacqueline, Gom-

mert Jan en familieleden hebben 

wij de inhoud en vorm van de 

dienst samengesteld. Vier toe-

spraken, volgend op een woord 

van grote dankbaarheid van Bar-

ty, waren indrukwekkend omdat 

ze alle vier zo heel verschillend 

onder woorden brachten van hoe 

grote betekenis Klaas is geweest 

voor mensen op de eerste plaats, 

maar ook voor verenigingen, be-

drijf, besturen en kerk. De tekst 

boven de advertentie, waar Klaas 

zo vaak aan refereerde, was: De 

mensen vragen me wat mijn 

godsdienst is. Ik zeg: “Mijn gods-

dienst is een liefdevolle levens-

houding” (Tenzin Gyatso/de 14e 

Dalai Lama).  Een woord dat 

wonderwel  en diep inhoudelijk 

aansloot op de woorden uit Jo-

hannes 4:  “als God ons zo heeft 

liefgehad, dan behoren ook wij 

ELKAAR lief te hebben”. Daar-

uit heeft Klaas in  de ervaring  

van allen die hem kenden ge-

leefd. Wij wensen Barty, Jacque-

line, Gommert Jan, familieleden 

en vrienden van harte toe: dat zij 

ervaren mogen  wat  wij  in de 

gebeden hebben verwoord:  dat 

niets van wat Klaas voor hen 

heeft betekend  zal verloren gaan, 

maar in en bij  hen zal blijven.  In 

kleine kring hebben we in het 

crematorium het leven samen met 

Klaas afgesloten en hem toever-

trouwd aan het Licht van de Eeu-

wige. 

We hebben heel fijne en goede  

ervaringen met de drie gespreks-

groepen, die ook komende maand 

weer verder gaan: 

ZEELANDIA-gespreksgroep: 

maandag 4 juli  10.00 uur in de 

recreatiezaal van ZeRePa 

TAMARIJN-gespreksgroep: 

dinsdag 5 juli 10.00 uur   in de 

Tamarijn 

ONZE VADER- 

gespreksgroep :  29 juni,  12 

juli (!!ipv. Woensdag: deze 

keer: dinsdag) ,  27 juli. 

Tot eind augustus werk ik nog in 

de wijkgemeente van de Fort-

kerk;  stelt U een bezoek mijner-

zijds op prijs: belt U mij dan aub. 

Een hartelijke groet als teken van 

meeleven voor wie ziek zijn, aan 

huis gebonden, of moeilijk nog 

naar buiten kunnen: waarbij ik 

noem: mevrouw Bea van der 

Jagt, Mevr. Muskus, Mevr. Win-

kel en dhr. Vervuurt. 

Graag U weer een keer ontmoe-

tend, 

 

Ds Rob van Buiren 

door Ds. Hans Végh. 

 

De conferentie van  
Caribische kerken 

In november 2009 schreef ik in 

VPG-nieuws een verslag van de 

conferentie van Canacom, die 

gehouden werd in Trinidad. 

Naast de Canacom is de VPG ook 

lid van de Wereldraad van Ker-

ken en de Conferentie van de Ca-

raïbische Kerken (Caribbean 

Conference of Churches, CCC). 

Deze Conferentie is niet zo be-

kend en daarom wil ik daarover 

hier iets schrijven. De informatie 

over de CCC heb ik van haar 

website op internet. 

 

De CCC werd in 1973 opgericht 

en bestaat uit 33 lidkerken, waar-

onder onze VPG. 

 

Men heeft zichzelf tot doel ge-

steld de oecumene te bevorderen 

en sociale veranderingen teweeg 

te brengen in gehoorzaamheid 

aan Jezus Christus en in solidari-

teit met de armen. 

 

De CCC heeft veel oecumenische 

relaties, maar ook met organisa-

ties als de Verenigde Naties en de 

Caricom. 

 

De CCC bestaat een holistische 

benadering voor. De mens wordt 

bezien in zijn geheel, met alle 

relaties waarin hij staat. Daarom 

houdt de CCC zich niet alleen 

bezig met het geestelijk leven, 

maar ook met de maatschappelij-

ke implicaties van het evangelie. 

Zo worden in Barbados journalis-

ten getraind en is er in Trinidad 

een Rape Crises Centre. Men 

houdt zich bezig met slachtoffers 

van HIV/Aids, met de situatie 

van kinderen, met drugsbestrij-

ding en mensenrechten. Ook 

houdt men zich bezig met de pro-

blematiek van de ontworteling 

van personen (mensen trekken 

van het ene eiland naar het ande-

re om een bestaan te vinden), 

huiselijk geweld en drugsgerela-

teerde criminaliteit. 

 

De CCC wordt bestuurd door een 

Algemene Vergadering, die be-

staat uit vertegenwoordigers van 

de lidkerken. Deze vergadering 

komt elke vijf jaar bijeen. Er is 

een regionaal kantoor in Trinidad 

en bijkantoren in Antigua, Jamai-

ca en Trinidad. 

 

Ik ben van mening dat het goed 

is, dat de VPG lid is van organi-

saties als de CCC en daarin ook 

actief deelneemt. Curaçao is wel 

een eiland, maar we moeten er-

voor waken, dat we ons niet iso-

leren in onze regio. We staan 

allemaal voor dezelfde proble-

men en met elkaar kunnen we 

ons bezinnen op een weg om te 

gaan. We kunnen elkaar bemoe-

digen en inspireren. We kunnen 

het voorbeeld nemen aan Jezus, 

die het opnam voor de armen en 

verdrukten. 

 

 

 

 

Ds. Hans Végh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Former CCC President, Mrs. 

Meyrtha Leetz of Curacao , 

says a prayer of intercession 

at the opening ceremony of 

the CCC 's 7 th General As-

sembly in Panama . The ope-

ning ceremony was held at 

the Metropolitan Roman Ca-

tholic Cathedral, Santa Ma-

ria de la Antigua. 
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Wijk 3                       Tel. 737 3070                       

Wijkkerkenraadsleden Gironummer  
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Ds. H. Végh 

Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed 

Tel:  737 3070 (huis/kantoor) 

        661 6339 

E-mail: hans@vegh.tk 

Website: www.vegh.tk 

Nieuws uit de Emmakerk 

WIJKNIEUWS EMMAKERK 

 

We staan nu vlak vóór de zo-

merperiode. Hoewel ons eiland 

geen seizoenen kent, zijn de acti-

viteiten in deze periode toch wat 

verminderd, ook de kerkelijke. 

De kinderen hebben schoolva-

kantie, ook volwassenen hebben 

soms vakantie, hoewel dat niet 

noodzakelijkerwijs wil zeggen, 

dat men ook van het eiland af 

gaat. Velen vieren de vakantie 

thuis of elders op het eiland. En 

ons eiland heeft heel wat te bie-

den: mooie stranden en baaien of 

zelfs een heuse berg, die men kan 

beklimmen. 

In deze periode zijn de kerkelijke 

activiteiten of opgeschort of 

staan ze op een laag pitje. 

Ik noem u de volgende activitei-

ten: 

 

Gebedsgroep 

In de maand juli is er geen ge-

bedsgroep. We bidden thuis voor 

onszelf voor kerk en wereld of 

voor andere gebedsonderwerpen. 

Op 16 augustus hopen we weer 

voor het eerst bijeen te komen en 

wel bij br. en zr. Voigt, Alexan-

derlaan 6, Emmastad. Vanaf dan 

komen we weer elke week bij-

een. 

 

Bijbelstudie 

We zijn nog steeds bezig met de 

Romeinenbrief. Deze ingewik-

kelde brief zet ons aan het den-

ken. We proberen Paulus’ denken 

in al zijn diepte te peilen. In de 

maanden juli en augustus is er 

een vakantiestop. We hopen weer 

in september te beginnen. 

 

Cursus theologie 

De beknopte cursus theologie 

voor gemeenteleden ligt in de 

Wijknieuws Emmakerk  ds. Hans Végh 

Gebedsgroep: 
In de maand juli is er geen ge-

bedsgroep. We starten weer op 

dinsdag 16 augustus 19.00-20.00 

uur, ten huize van br. en zr. 

Voigt, Alexanderlaan 6 te Em-

mastad. 

 

Jongerencatechisatie:  
In de maanden juli en augustus is 

er een vakantiestop. We hopen 

weer in september te beginnen. 

 

Belijdeniscatechisatie:  
Elke woensdag van 20.00-21.00 

uur in de consistorie. 

In de maanden juli en augustus is 

er een vakantiestop. We hopen 

weer in september te beginnen. 

 

Bijbelstudie: 
De Romeinenbrief. 

In de maanden juli en augustus is 

er een vakantiestop. We hopen 

weer in september te beginnen. 

 

Cursus theologie voor  

gemeenteleden:  

In de maanden juli en augustus is 

er een vakantiestop. We hopen 

weer in september te beginnen. 

We zijn inmiddels gevorderd tot 

het Nieuwe testament. 

 

Seniorenmorgen: 

In september hopen we weer ver-

der te gaan. Dat zal zijn op 12 

september.Maandag 13 juni van 

9.30 - 11.30 a.m. in de consisto-

rie. 

ACTIVITEITEN  

Seizoen 2010/2011 

Juli/Augustus 2011 VPG NIEUWS 

Website: 

Emmakerk.freeservers.com 

Zr. Trijnie Meijer moest naar Ne-

derland voor controle. We zijn 

blij met haar, dat ze goede berich-

ten van de artsen mocht ontvan-

gen. 

We wensen al onze zieken Gods 

nabijheid en zegen toe. 

 

Geboren 

Op 25 april j.l. werd Edward ge-

boren, zoontje van Ralph Col-

bourne en Naomi Colbourne-

Engel. Moeder en zoon maken 

het goed. We feliciteren de ou-

ders van harte met dit nieuwe 

leven! 

 

Jeugdweekend Lagun 

Van 20 tot en met 22 mei hield 

onze jeugd een jeugdweekend in 

Lagun. Ze verbleven in een huis, 

pal aan de zee. De rust en de stilte 

vielen op je. Er waren diverse 

activiteiten, zoals een speurtocht 

en een kampvuur. Eten en drin-

ken waren uitstekend verzorgd 

door de begeleiders. Aan de bar-

becue werd veel aandacht be-

steed. ’s Zondags kwamen de 

gemeenteleden naar Lagun en 

hielden we een kerkdienst, met 

het uitzicht op de wijde zee. Toe-

passelijk was het thema van de 

dienst: Noach en de zondvloed. 

Dit thema werd treffend uitge-

beeld door onze jeugd. Zr. Jeanet-

te Kroes zat als van oudsher ach-

ter het orgel. ’s Middags waren er 

spelletjes voor jong en oud. Het 

weekend was supergezellig en 

voor herhaling vatbaar. Zo groeit 

de onderlinge band. De leiding 

van het weekend wil ik hierbij 

van harte danken voor al hun in-

spanningen. Zonder hen had dit 

weekend niet gerealiseerd kunnen 

worden. Foto’s van het weekend 

kunt u bekijken op de websites 

www.emmakerk.freeservers.com 

en www.vegh.tk. 

maanden juli en augustus stil. We 

zijn inmiddels aangeland bij het 

Nieuwe Testament. Na een alge-

meen overzicht bespreken we nu 

deelonderwerpen. In september 

hopen we weer te starten. 

 

Catechisatie 

Ook de catechisatie voor jonge-

ren en de belijdeniscatechisatie 

hopen we weer in september op 

te starten. Wat betreft de jonge-

rencatechese willen we een vorm 

vinden, die bij hen past. De cate-

chisanten dragen zelf onderwer-

pen aan en dit bespreken we met 

z’n allen. Met de catechisanten 

samen willen we op zoek gaan 

naar vorm en inhoud. We vragen 

de ouders hun kinderen te stimu-

leren om eens in de 14 dagen 

hiervoor een uur vrij te maken. 

Begin september krijgen de jon-

geren weer een uitnodiging. Be-

lijdeniscatechisanten kunnen zich 

bij mij opgeven. De nieuwe belij-

deniscatechisatie start weer in 

oktober. 

 

Seniorenmorgen 

Op 13 juni j.l. hadden we de laat-

ste seniorenmorgen vóór de va-

kantie. In september hopen we 

weer verder te gaan. Dat zal zijn 

op 12 september. Het is goed el-

kaar te ontmoeten rond Woord en 

lied, met koffie en pastechi. We 

worden hier goed verzorgd. Allen 

welkom in het nieuwe seizoen. 

 

Onze zieken 

Br. R. Schotborgh moest in het 

Sehos opgenomen worden we-

gens een longembolie, die een 

hartinfarct veroorzaakt had. 

Br. A. Jong-Loy moest voor de 

tweede keer in het Sehos worden 

opgenomen. Hij is erg verzwakt, 

maar het gaat hem nu gelukkig 

weer beter. 

 

Een vriendelijke groet voor u 

allen en een prettige zomertijd 

toegewenst, 

 

Ds. Hans Végh 
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kruis langs en weer 2 treetjes af. 

De tikker had het best moeilijk 

met ons parcours. 

De luifel is klaar en nieuw. Er is 

dus een nieuwe luifel gestort, hij 

zat drie weken in z’n houten jas-

je, bekisting dus. Op 14 juni is de 

luifel bevrijd van zijn jasje. 

We hebben twee weken dienst 

gedaan met de voordeur dicht. 

Iedereen moest door de zijdeur 

naar binnen. 

Met de grote fan aan, in het 

“duister” én.. rustig zitten, heb-

ben we het goed gered. Pluim 

voor de Emmagangers, geen 

wanklank gehoord, alleen 

maar blije gezichten gezien. 

 

PINKSTEREN viel dit jaar 

gelijk met de Maaltijd van 

de Heer, dat kan gebeuren. 

Het was een mooie dienst 

met medewerking van 

Naomi Josephina. Ze zong 

o.a El Espiritu de Dios, You 

raise me up. Masha Danki 

Naomi, dat je bij ons in de Dienst 

was, vroeg bent opgestaan en 

mooi hebt gezongen. Tot de vol-

gende keer?? 

 

JEUGD. 
Als deze krant uit komt, is er al 

een week van de grote vakantie 

voorbij. Ja, zo snel alweer. Ik 

kwam vandaag een leerling te-

gen, die geslaagd is. Wat een 

feest en dan verder studeren in 

Nederland. In het begin best 

zwaar, maar daar word je groot 

van. Ik hoop, dat er nog vele ge-

slaagde leerlingen zijn. Wie ge-

zakt zijn, zit niets anders op, 

overdoen volgend jaar en de stof 

goed bijhouden. 

Voor diegenen, die naar het bui-

tenland vertrekken, het ga jullie 

goed, zet ‘m op met de studie, 

doe je best met zelf je potje ko-

ken, en nog veel meer. En wie 

weet tot ziens…over een paar 

jaar… 

ZIEKEN/BEJAARDEN. 

Hoe gaat het met onze zieken-

boeg? Br. Walter van Hoop nam 

de telefoon zelf op de laatste 

keer,ga zo door! Oom Fons reed 

hoogst persoonlijk naar Lagun, 

flink hoor! 

zr. Hetty, tante Maccie zien we 

nu geregeld bij Emma, we zijn 

daar zo blij om, blijf elke week 

bij ons komen, hoor! 

De  vakantiemaanden staan voor 

de deur, onze mensen verlaten het 

eiland, maar ku Dios ke, komen 

ze ook weer terug om u op te zoe-

ken, dus niet wanhopen. 

 

Kennen wij die ervaring, als we 

ons geestelijk wel eens in een 

woestijn voelen en God ver weg 

lijkt? God is ineens zo tastbaar 

aanwezig in Davids leven dat hij 

er haast niet van slapen kan. In 

bed denkt hij terug aan het verle-

den, hoe God hem tot een hulp is 

geweest in de moeilijkste om-

standigheden. Hij voelt zich als 

een klein kuiken beschermd on-

der de grote vleugels van zijn 

moeder. En daar kan hij niet an-

ders dan jubelen en zich in die 

machtige God verheugen. Het 

zijn heerlijke momenten, als we 

ons zo dicht bij God mogen voe-

len dat het wel lijkt of Hij letter-

lijk onze hand stevig vasthoudt. 

Dat zijn ook de momenten waar-

op we geestelijk gelaafd en ver-

zadigd worden, zodat we het le-

ven weer aan kunnen. Moge het 

zo zijn, dat ook wij op deze dag 

ons zo dicht bij God en de Heer 

Jezus voelen, dat zijn tegenwoor-

digheid als het ware tastbaar is. 

Samen met andere gelovigen of 

misschien ook wel helemaal al-

leen, thuis of op uw ziekbed. Mo-

ge zijn aanwezigheid ons hart 

vullen en bewaren –dan zal ons 

hart jubelen en onze mond Hem 

grootmaken. 

 

Voor allen, die ons eiland verla-

ten, Alle goeds toegewenst. Die 

op vakantie gaan, Goede Reis, 

Fijne Vakantie, Rust lekker uit, 

Gezond Bon Bini op ons dushi 

Kòrsou. 

Waar u ook naar toegaat, er staan 

overal godshuizen. Worden er 

mooie liederen gezongen, ont-

houd of schrijf de titels op. 

Het Gebed is de sleutel van de 

ochtend, en de grendel van de 

avond. Warme groetjes vanuit de 

Kerkenraad,  

Jet Baank. 

De Restauratie bij Emma is in 

volle gang. Voor in de kerk is de 

muur weg, het is even wennen, 

maar zo was het toen ik een 

meisje op de basisschool was. 

Eén keer per maand hadden we 

een dienst met ds. Steenstra. We 

moesten wel eens op de ds. 

wachten en dat vonden we hele-

maal niet erg. 

Er was voor in de kerk ruimte 

genoeg voor ons tikkertje’s spel. 

Het was; 2 treetjes op, achter het 

 

Nieuws JetNieuws JetNieuws JetNieuws Jet    

BEFORE…. AFTER…. 
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door ds. Wouter Smit 

 

Identifeiten 

Zondag 21 aug. is er weer een K4C (Kids for Christ) kinder-

dienst in de Fortkerk. Net als de eerste keer zal het weer een 

kerkdienst zijn waar van alles gaat gebeuren. Kinderen uit het 

Funderend Onderwijs zullen zich er op hun gemak voelen, maar 

natuurlijk is de hele familie uitgenodigd (met uitzondering van 

de hond, die op het huis moet passen). We hopen weer leuke 

christelijke kinderliedjes te kunnen gaan zingen onder begelei-

ding van een combo (met een superdrummer) en misschien gaat 

er wel weer iemand toneelspelen.......  

 

 
 

Je weet het maar nooit met die K4C diensten. Net als de vorige 

keer zal de Fortkerk haar deuren weer openen, maar we begin-

nen dit keer om 16.30 uur (zodat ondergetekende nog net Stu-

dio Sport kan halen). We collecteren voor kinderen die het alle-

maal wat minder hebben en na afloop is er weer wat lekkers.   

 

Op het moment dat je dit leest, is het al weer even geleden dat de 

eerste C4U kerkdienst heeft plaatsgevonden. C4U (Christ for 

You) diensten zijn kerkdiensten, waar niet zoveel waarde aan  

kerkelijke gebruiken en gewoonten wordt gehecht en waar het 

er niet aan toe gaat zoals het altijd al is geweest.  

 

       
 

Iemand die nog nooit in de kerk is geweest, moet zich hier op zijn/

haar gemak voelen. Bij C4U staat worship in de modern jasje 

voorop: wij willen Jezus Christus eren en Gods naam groot ma-

ken door middel van eigentijdse zang en muziek. Natuurlijk 

gaat ook de Bijbel open, want zonder Gods Woord kunnen we 

geen kerk zijn. Op zondag 19 juni hebben we een heerlijke 

worshipdienst gehad onder begeleiding van een combo waar 

maar liefst vier middelbare scholieren van onze Albert Schweit-

zer Havo/Vwo hun muzikale bijdrage leverden. We hebben op 

deze Vaderdag met elkaar nagedacht over de eigenschappen 

van onze uitzonderlijke Hemelse Vader. We hopen deze C4U 

kerkdiensten vanaf augustus tweewekelijks te houden op de 

tweede en de vierde zondag, allemaal in de Emmakerk (gelegen 

in Rio Canario, hoek Schottegatweg/Arowakenweg). De eerst-

volgende is op zondag 28 augustus om 16.30 uur. Je bent van 

harte welkom!   

 

De plannen voor een naschoolse opvang voor tieners in samenwer-

king met de VPCO krijgen steeds meer vorm, nu samenwerking 

is gezocht met de Stichting Yama’mi, die mogelijkheden ziet 

om haar leefstijlprogramma Wak bo Kaya (zie: 

www.noapologies-antillen.org ) ook op scholen te implemente-

ren. 

 

       
 

We kregen de suggestie om bij deze opvang ook ouderbegeleiding 

aan te bieden, wanneer er tieners met gedragsproblemen en/of 

ouders met opvoedingsvragen zijn. Het is ondertussen duidelijk 

dat de eindverantwoordelijkheid voor zo’n naschoolse opvang 

niet bij de school kan liggen. De VPCO staat overigens in prin-

cipe niet afwijzend tegenover de mogelijkheid om zo’n opvang 

te faciliteren. Dat betekent wel dat er vrijwilligers vanuit de 

kerken zullen moeten opstaan om deze pilot tot een succes te 

laten worden. Tot nu toe heb ik slechts een enkele postieve re-

actie gehad op mijn artikel in het vorige VPG nieuws. Wel ben 

ik gewezen op reeds bestaande vormen van naschoolse opvang 

voor tieners. Dat effect heeft mijn artikel gelukkig wel gehad. 

Er blijken dus wel mensen te zijn die het gelezen hebben..... 

 

Voor de VPCO ben ik druk in de weer met twee hoofdzaken.  Aller-

eerst ga ik in de zomervakantie verder met het schrijven van 

godsdienstleerplannen voor alle niveaus, van de kleuterschool 

tot het VWO. Daarvoor stel ik mij de vraag wat wij willen dat 

onze leerlingen weten, kunnen en zijn als het gaat om gods-

dienst en levensbeschouwing, wanneer ze bij ons op school zijn 

geweest. 

 

      
 

We proberen onze leerkrachten daartoe zo goed mogelijk te facilite-

ren met geschikte kinderbijbels, goede methodes, leuke liedjes 

en eigentijds materiaal op internet.  

Verder zijn we met het managementsteam druk in de weer met het 

schrijven van een strategisch beleidsplan voor 2012-2015, 

waarin onze Protestants Christelijke identiteit een fundamentele 

plaats krijgt.  

Oh ja, na de zomervakantie zal ik overigens weer een paar uur 

godsdienstles gaan geven, dit maal structureel en wel in de bo-

venbouw van onze Havo/Vwo. Ik heb er zin in! 

 

Ik wens u en jou een fijne vakantie, waarin je God op een bijzonde-

re manier zult ontmoeten!   
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door P. Jan Boodt 

 

Van de Kerkvoogdij 

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 

 Giro: 559911 

Beste kerkleden,  

 

In de vorige edities van VPG-nieuws in de maanden mei en juni  moest 

u helaas onze bijdrage missen. De reden daarvoor was een verschil van 

mening tussen de kerkvoogdij en de VPG redactie over wat wel en wat 

niet geschreven mag of kan worden. 

 

Zoals in elk huisgezin komen ook in de kerk wel eens verschil van me-

ningen en discussies voor. De kerk is tenslotte een instituut van en met 

mensen. Mensen met al hun fouten en hebbelijkheden. En dat geeft wel 

eens wrijvingen. Daar is niets mis mee zolang het maar niet de boven-

toon gaat voeren. 

 

 De kerkvoogdij probeert zich daarbij zo professioneel mogelijk op te 

stellen om adequaat te zijn bij  het beheren van het geld en bij het behe-

ren van de gebouwen. U bent het die middels de vrijwillige bijdrage en 

in de collecten geld geeft en waarvoor wij werken en waarvoor wij 

moeten zorgen dat u bijvoorbeeld het VPG nieuws kunt blijven ontvan-

gen. Wij moeten er voor zorgen dat er voldoende geld is om de kerk in 

stand te kunnen houden. Het gaat in de kerk om meer dan alleen de zon-

dagse preek..  

 

In het werk van de kerkvoogdij lopen wij vaak tegen bepaalde hobbels 

op die ons werk belemmeren en waarvan wij vinden dat U recht heeft 

om dat te weten. Als wij, zoals bij de bus van de Ebenezer en de aan-

schaf van de vleugel voor de Fortkerk, teleurgesteld zijn dat wij veel 

belastingen zoals invoerrechten en omzetbelasting moeten betalen dan 

zijn wij van mening dat we dat mogen zeggen, ja, zelfs moeten zeggen. 

Dat is geen negatieve kritiek maar een kritische opmerking op iets om 

een reactie uit te lokken, om iets te bereiken. Misschien dat er iemand is 

die naar aanleiding daarvan zegt: “als je nu dit of dat doet dan kan dat 

helpen”. En als we merken dat de dominee in Nederland, die hier bin-

nenkort moet komen, door een trage afhandeling bij de overheid zich 

ongerust begint af te vragen of er nog wel wat gebeurt, dan moeten we 

dat kunnen vermelden. Want u hebt het recht om te weten waarom dat 

nog niet geregeld is. Dat is in onze ogen de noodzakelijke openheid van 

bestuur, dat u weet wat er speelt, dat u inzicht heeft in waar wij als 

kerkvoogdij voor u als kerkgemeente mee bezig zijn. 

 

En wij als kerkvoogdij moeten ons soms wel kritisch durven uit te spre-

ken, durven een standpunt in te nemen. We zijn ten slotte, behalve dat 

we kerk zijn, ook een bedrijf dat er voor moet zorgen dat uw financiële 

middelen goed worden gebruikt. Daar past dan soms gewoon kritiek bij. 

Kritiek op ons handelen, kritiek op zaken die niet goed gaan. En dat 

doen we vaak veel te weinig. Er heerst hier op Curaçao nog vaak de 

angst dat het zich tegen ons keert als we kritiek hebben. “ Laten we er 

maar niet over praten want dan kan het zich ook niet tegen ons keren”. 

En dan zwijgen we het maar dood. En wij als kerk zouden juist degenen 

moeten zijn die moeten wijzen waar iets scheef, waar iets verkeerd gaat 

in de kerk en in de maatschappij.  

 

Een heel goed voorbeeld van een dergelijke hobbel waar we kritisch 

mee om moeten gaan is bij voorbeeld het punt van donaties. Moeten we  

donaties aannemen van instanties die met hun werk zeer nadelig zijn 

voor het eiland, bij voorbeeld op het gebied van de luchtvervuiling en 

het bedreigen van de gezondheidstoestand van veel mensen hier op het 

eiland. Wij, als VPG, worden door de beweging tegen milieuvervuiling 

gevraagd ons over de milieuvervuiling uit te spreken. Moeten we dat 

dan niet doen om dat we een donatie zouden kunnen krijgen?. Hoe gaan 

we daar mee om? 

 

De kerkvoogdij zal zich altijd professioneel blijven opstellen en daar 

waar zij dat nodig vindt kritisch blijven maar wel met de gedachte dat 

we in het spel de bal willen spelen en niet op de man. Laat het heel dui-

delijk zijn dat onze kritiek niet persoonlijk bedoeld is maar om er iets 

mee los te maken, een discussie aan te zwengelen waar we wat mee 

kunnen doen zonder ons persoonlijk aangevallen te voelen, alles per-

soonlijk aan te trekken. Durven we dat? Het zal wel moeten. Want al-

leen op die manier komen we verder. Met angst komt er helemaal niets 

van de grond. Dan blijven we als vastgenageld aan de grond staan. 

 

Door deze handelwijze die we als kerkvoogdij hebben gehanteerd zijn 

we als VPG langzamerhand wel uit de financiële dip aan het komen. 

Dat is ook dank zij uw bijdragen die we overigens nog steeds hard no-

dig hebben. Maar het is soms noodzakelijk harde maatregelen te nemen. 

Zoals het ruimen van graven. Zoals het nalopen van de overheid om 

contracten voor elkaar te krijgen. Zoals zorgen dat de collectegelden op 

de juiste manier worden verwerkt.  

 

Uw kerkelijke bijdrage: minimaal Naf 50,00 per maand; echt niet te 

veel voor de kerk 

Kunt u meer geven, dan mag dat zeker! 

 

 

 

De rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage zijn: 

 

 

 

RBTT: 1183036 

Maduro: 90091204 

Giro: 559911  
 

 

 

Enquête 

Beste lezers,  

 

De huidige redactie bestaat nu 

ongeveer 3 jaar.  De taken zijn 

goed  verdeeld en een ieder  

draagt zijn steentje  met plezier 

bij. Met onze inspanningen trach-

ten  wij te bereiken dat u op de 

hoogte wordt gesteld van het wel 

en wee van onze VPG maar te-

vens dat u hier veel leesplezier 

aan beleeft en er hopelijk ook 

nog iets van opsteekt. 

 

Zoals al gesteld we doen dit met 

veel plezier. Maar soms vragen 

we ons af of de krant niet nog 

beter kan. Natuurlijk hebben we 

onze vaste rubrieken, maar het 

kan altijd beter denken wij. Mis-

schien kunt u ons hierbij helpen. 

We zouden het op prijs stellen als 

u ons liet weten hoe u over onze 

krant denkt. En wellicht ideeën 

aandraagt hoe het nog beter zou 

kunnen. 

 

Hebt u goede ideeën, laat het ons 

dan weten. Dat kan via onze e-

mailadres: vpgnews@gmail. 

com. Natuurlijk kunt u ons ook 

aanspreken bij b.v. een kerkbe-

zoek. De redactieleden staan el-

ders in de krant vermeld. 

 

Wij hopen dat wij op uw bijdrage 

kunnen rekenen. 

  

 

Krijnie Wout  
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Naam maker: Paolo Veronese 1528 – 1588 

Naam schilderij: Bruiloft te Kana 

Materiaal: olieverf op doek (666 × 990 cm) — 1563 

Bevindt zich in: Musée du Louvre, Parijs 

 

Op een binnenplaats omgeven door Dorische en Korintische zuilen wordt 

een bruiloft gevierd. De omgeving lijkt eerder op het 16e-eeuwse Venetië 

van Veronese dan op een stad in Palestina. Volgens het evangelie van 

Johannes verrichtte Jezus tijdens deze bruiloft het eerste van zeven won-

deren: hij veranderde water in wijn nadat de wijnvoorraad van de gastheer 

op was. Jezus zit in het midden, naast zijn moeder Maria. Bruid en brui-

degom zijn waarschijnlijk de twee figuren aan het tafeleinde links. Op de 

verhoging op de achtergrond wordt vlees gehakt - als het lamsvlees is zou 

dat een verwijzing kunnen zijn naar het Lam Gods, de naam die Johannes 

de Doper voor Jezus gebruikte. Midden op de voorgrond zit een groepje 

muzikanten. Tussen hen in staat een zandloper, symbool voor ijdelheid. 

Er wordt wel gezegd dat de muzikant in het witte gewaad Veronese is, en 

die in het rood Titiaan. Op de grond, ook in de verticale as, ligt een hond 

(symbool voor trouw) op een bot te kauwen. Rechts van het midden 

schenkt een man wijn uit een watervat. De twee mannen achter hem ver-

wonderen zich erover dat het water in wijn is veranderd. 

 

Dit werk is gekoppeld aan Johannes 2:8 
Bron: www.statenvertaling.net 

  Geloof in Kunst              
door Trijnie Meijer 

  Zo Gezegd 

door Trijnie Meijer 

 Quiz   

1. Wie was de koning van Perzië in de tijd van het bijbelboek Ester? 

a. Ahasveros 

b. David 

c. Nebuchadnezzar 

 

2. Wie gehoorzaamde niet toen de koning liet roepen? 

a. de kamerheer 

b. Wasti, de koningin 

c. zijn zoon Philipus 

 

3. De koning wilde een nieuwe koningin. Hoe pakte hij dat aan? 

a. hij ging kiezen uit de mooiste meisjes van zijn land 

b. hij trouwde met de dochter van de koning van Egypte 

c. hij trouwde met de dochter van zijn broer 

 

4. Waarom wilde Haman alle Joodse mensen laten uitroeien? 

a. omdat hij een hekel had aan hun God 

b. omdat hij Ester geen leuke vrouw vond 

c. omdat Mordechai niet voor hem wilde knielen 

 

5. Op welke dag zou dat moeten plaatsvinden? 

a. de eerste dag van Kislev 

b. op de tweede dag van Tevet 

c. op de dertiende dag van de maand Adar 

 

6. Wat deed Mordechai toen hij van de plannen van Haman hoorde? 

a. hij stak Haman’s huis in brand 

b. hij ging zijn beklag doen bij de koning 

c. hij scheurde zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en wierp stof 

over zijn hoofd 

 

7. Wat moesten alle Joden die in Susa woonden doen voordat Ester naar  

    de koning ging? 

a. onophoudelijk bidden 

b. drie dagen en nachten vasten 

c. zich in hun huis opsluiten en geen lawaai maken 

 

8. Wat stak de koning Ester toe toen ze binnenkwam? 

a. de gouden scepter 

b. een glas wijn 

c. zijn kroon 

 

9. Wat deed de koning toen hij niet kon slapen? 

a. hij vroeg zijn kamerheer om een beker melk 

b. hij ging schapen tellen 

c. hij las de kronieken 

 

10. Wie nodigde Ester uit voor haar feestmaal? 

a. alleen de koning 

b. de koning en Mordechai 

c. de koning en Haman 

 

11. Hoe stopte de koning het uitroeien van het Joodse volk? 

a. hij draaide zijn bevel terug 

b. hij gaf het Joodse volk het recht zich te verdedigen 

c. hij gaf opdracht om iedereen die het Joodse volk zou krenken te 

laten opsluiten 

 

12. Op welke Joodse feestdag wordt dit herdacht? 

a. Jom Kipoer 

b. Soekot 

c. Poerim 

1a, 2b, 3a, 4c, 5c, 6c, 7b, 8a, 9c, 10c, 11b en 12c 

Gideonsbede 

Dit betekent:  kleine groep 

strijdbare en actieve personen 

die als voorhoede van een gro-

tere groep optreedt 
 

Het verhaal van de richter Gideon 

die de strijd wil aanbinden met de 

Midjanieten staat te lezen in Rich-

teren 7. Hij moet op Gods bevel 

zijn leger inkrimpen tot een 

“keurbende” van slechts 300 man. 

De selectiemethode wordt door 

God zelf aangewezen: Gideon 

moest zijn soldaten laten drinken 

uit een beek. Wie knielde, en ver-

volgens met zijn hand naar de 

mond bracht, werd afgewezen, 

maar wie het “als een hond” op-

slurpte uit de beek, werd uitver-

koren. Door de vijandelijke leger-

plaats in de nacht te omsingelen 

en daarbij een oorverdovend la-

waai te maken joeg deze Gide-

onsbede (het woord is pas later 

gevormd en wordt 

zo niet in de bij-

bel genoemd) het 

leger op de 

vlucht. 
 

Bron: Bijbels Lexicon  

Deze maand een quiz over het bijbelboek Ester 

door Trijnie Meijer 
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  Amnesty 

Leden van de Egyptische 

veiligheidsdiensten die 

decennialang de eigen 

bevolking met harde hand 

hebben onderdrukt moeten nu 

snel berecht worden.  

 

Dat zegt Amnesty International 

bij het uitbrengen van een recent 

rapport over het gebruik van 

geweld tijdens de noodtoestand 

onder voormalig president Hosni 

Mubarak. Mensen werden lang 

zonder aanklacht vastgehouden 

en de staats veiligheidsdiensten 

maakten zich schuldig aan 

m a r t e l i n g  e n  a n d e r e 

mensenrechtenschendingen.  
 

Stuur uw brief naar: 

H.E. Mr. Mansour Abdel Kerim 

Moustafa Essawy 

Ministry of Interior 

Ministry of Interior Affairs 

El Sheikh Rihan St. 

Cairo 

Postal Code 11641 

Egypte 
 

En een kopie naar: 

Ambassade van de Arabische 

Republiek Egypte 

Z.E. de heer Mahmoud Ahmed 

Samir Samy 

Badhuisweg 9 

22587 CL Den Haag  

Fax: 070 3543304  

E-mail: info@ambeg.nl  
   
(plaats, datum) 

Your Excellency, 

 

I am writing to express my 

concern about a recent report by 

Amnesty International, Time for 

Justice: Egypt's Corrosive System 

of Detention, which documents 

the practice of administrative 

detention in Egypt. 

 

I am concerned that the 

emergency powers given to the 

Interior Minister have been used 

over the years to arrest and detain 

tens of thousands of people for 

months or years. Under the cover 

of the state of emergency, 

Egyptian state security forces, in 

particular the now-dissolved State 

Security Investigations service 

(SSI), have played a critical role in 

enforcing an abusive system of 

administrative detention and have 

committed gross human rights 

violations for which they have yet 

to be held to account. 

 

I  w e l c o m e  t h e  r e c e n t 

announcement of the Interior 

Ministry about the abolishment of 

the SSI and the establishment of a 

new national security body.  

 

I am calling on the Egyptian 

authorities to carry out an 

independent,  impartial  and 

comprehensive investigation into 

all allegations of abuses against 

detainees and their families by the 

SSI; make the investigation’s 

findings public; and hold those 

responsible to account. 

In addition to this, I urge the 

Egyptian authorities to lift the 30-

year-old state of emergency and all 

provisions of the Emergency Law. 

 

The Egyptian authorities must 

further publish the number of 

people who were held in 

administrative detention, the 

specific allegations against them as 

well as the number of detention 

orders issued against them. Anyone 

who is still detained under the 

Emergency Law and for whom a 

release order has been issued 

should be immediately released. 

 

F i n a l l y ,  t h e  s y s t e m  o f 

administrative detention must be 

abolished, all legislative provisions 

that enable it must be repealed, and 

the use of indefinite detention 

without criminal trial must be put 

to an end. 

 

Yours sincerely, 

 

(naam, adres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYPTE: MENSENRECHTENSCHENDINGEN DOOR 

VEILIGHEIDSTROEPEN 

door Trijnie Meijer 
 

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

www.vermeulenbrauckman.nl  
De Bijbel is de belangrijkste oriëntatiebron van onze cultuur. Van geen 

bron is zoveel inspiratie uitgegaan als van deze bundel joodse en 

christelijke verhalen. De Vermeulen Brauckman Stichting wil steun geven 

aan projecten op het Nederlands taalgebied die zo onafhankelijk en 

ongebonden mogelijk teksten van de Bijbel zelf laten spreken. Het gaat 

om initiatieven waarin de Bijbel op verrassend nieuwe wijze naar voren 

komt en waarmee bestaande clichés 

worden doorbroken. De Stichting 

wil daarmee bereiken dat de Bijbel 

spannend blijft en een plaats heeft 

op onze culturele en sociale agenda. 

www.tearfund.nl 
Tear verbindt mensen in de strijd tegen armoede. Tear helpt door 

financiële steun en (in beperkte mate) door personele steun op twee 

terreinen. Als eerste structurele ontwikkeling, via projecten die zich 

richten op hiv/aids, gezondheidszorg, water, onderwijs, kleinschalige 

bedrijvigheid en voedselzekerheid. En als tweede humanitaire hulp, via 

projecten die zich richten op acute noodhulp, wederopbouw en 

voorbereiding op rampen. Het accent van het werk 

van Tear ligt bij structurele projecten. Daarmee 

werken wij aan blijvende weerbaarheid bij arme en 

kwetsbare groepen. Door structurele projecten 

worden mensen toegerust om voor zichzelf te 

zorgen en de hulpbronnen aan te boren die daarvoor nodig zijn. Wij 

hebben een voorkeur voor programma's en projecten waarbij sociale, 

economische, lichamelijke en geestelijke noden samenhangend worden 

aangepakt. 

www.sdok.nl 
Christenen in meer dan vijftig landen hebben te maken met vervolging 
vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK (Stichting De 
Ondergrondse Kerk) zet zich wereldwijd in om vervolgde christenen te 
bemoedigen en vraagt in Nederland aandacht voor hun situatie. 
Grondlegger van het werk van SDOK, dat in 1966 begon, is de 
Roemeense predikant Richard Wurmbrand. Hij bracht vanwege zijn 
geloof veertien jaar in communistische gevangenissen door. Zijn 
levensverhaal kunt u op de site lezen. Een bemoediging voor een ieder om 
in het geloof te volharden. 

www.sevenfm.nl 
De Emmaus Bijbel Correspondentie School is niet aan één bepaalde 

denominatie gebonden. Zij is opgericht om ieder - ongeacht afkomst en 

opleiding - in staat te stellen tot systematische bestudering van de Bijbel, 

in zijn geheel, zijn delen en onderlinge samenhang, waardoor men 

zelfstandig Gods Woord kan onderzoeken en toepassen op eigen leven. 

Het hoofddoel is behulpzaam zijn bij en aanmoedigen van 

persoonlijke bestudering van Gods Woord om zo te 

komen tot een diepere geestelijke volwassenheid en 

een betere toerusting tot dienst aan de Heer. 

www.godornot.nl 
Het christelijk geloof duidelijk maken aan jongeren die niets of heel 

weinig afweten van het geloof. Op GodOrNot.nl lezen ze daar artikelen, 

columns en getuigenissen over. 

Daarnaast is er een test en worden 

vragen beantwoord in What The Faith!? 

Reli-Links 
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MOPPEN: 
 

Op het hek van de zebra's, in de dierentuin, is 

een bordje bevestigd, waarop staat: PAS OP! 

PAS GEVERFD! Wimpie leunt voorover tegen 

het hek, om de zebra's beter te zien en zegt: 

“Nou zeg, wat een nep. Ik dacht altijd, dat die 

strepen echt waren!” 

 

Twee vriendjes zijn aan het vissen. 

Zegt de een: “Mag ik van jou een nieuwe dobber 

lenen? Die van mij gaat steeds onder.” 

 

Aan het eind van de eerste dag na de 

zomervakantie vraagt de leraar: “Heeft iemand 

nog iets te vragen?” 

“Ja,” zegt Nico, “ik meester. Wanneer krijgen 

we weer vakantie?” 

 

Welke kraan kun je niet dichtdraaien? 

Antwoord: Een hijskraan. 

 

Welke vogels kunnen niet vliegen? 

Antwoord: pechvogels. 

 

Wat is het verschil tussen een koortje en een 

touwtje? Een koortje kan zingen en een 

touwtje niet. 

 

Nicole zit op de stoep voor een huis. Er komt 

een meneer aanlopen. Hij vraagt: “Is je moeder 

ook thuis?” Nicole: “Ja, meneer.” De man belt 

aan, maar niemand doet open. 

“Is je moeder echt thuis?” vraagt de man 

ongeduldig. “Ja hoor!”, zegt Nicole. “Weet je 

het zeker?” Nicole knikt. Man: “Maar waarom 

doet ze dan niet open?” Nicole: “Ik woon hier 

niet, meneer.” 

 

Een inbreker vindt in een huis een kanarie in 

een kooitje. Hij maakt het kooitje open en 

zegt: “Kom er maar uit, beestje. 

Ik weet hoe het voelt om achter de tralies te 

zitten.” 

 

Ik ben oranje en weet het nog niet zeker. Wat 

ben ik? Antwoord: Een misschienaasappeltje. 

 

Rechter: “Dus u vond die ring op straat. Maar 

waarom gaf u hem niet aan de politie?” 

Verdachte: “Er stond in: Voor eeuwig de uwe, 

edelachtbare.” 

 

Een nieuwe leider 

 

Het duurde niet lang of de mensen waren hun beloften alweer 

vergeten. Omdat zij andere goden aanbaden, kon God de 

Israëlieten niet sterk maken. Zij werden onder de voet gelopen 

door een afschuwelijk volk: de Midianieten. God koos iemand die 

Zijn volk moest helpen: de sterke Gideon. Hij stuurde een engel 

die tegen Gideon zei dat hij alle beelden van andere goden 

kapot moest slaan. De afgodsbeelden op de heuvels, die door 

het volk van God werden aanbeden. Gideon wist dat de andere 

mensen hem zouden doden, als ze erachter kwamen wie dat 

gedaan had. Hij was bang al die beelden en altaren in stukken te 

slaan. Maar hij deed het toch, want God had het hem 

opgedragen. Gideon ging met tien van zijn knechten de heuvels 

in. Ze liepen naar de plaats waar die vreemde goden aanbeden 

werden. Daar sloegen ze alle stenen altaren en afgodsbeelden 

kort en klein. Toen bouwden ze in alle stilte een nieuw altaar. 

Om het in te wijden offerden ze één van de stieren die ze 

meegebracht hadden. En ze baden tot God: “Alstublieft, God, 

bescherm ons.” De volgende morgen, toen de mensen al die 

kapotte beelden vonden op de heuvels, riepen ze: “Wie heeft 

dat durven doen? We zullen hem vermoorden!” Maar Joas, de 

vader van Gideon zei: “Als jullie goden werkelijk goden zijn, 

laten zij dan de dader straffen. Houden jullie je erbuiten.” De 

mensen waren het met hem eens. En zo ontsprong Gideon de 

dans. Het altaar van God bleef intact. De Midianieten 

bereidden weer een aanval op Israël voor. Gideon vroeg aan 

God: “Heer, als U Israël echt wilt laten winnen, geef me dan een 

teken. Ik zal vannacht deze schaapsvacht op de grond leggen. 

Als het morgenochtend nat is van de dauw, en de grond 

eromheen is droog, dan zal ik weten dat we ten strijde moeten 

trekken.” En God gaf het teken. De schaapsvacht was kletsnat, 

terwijl de grond eromheen droog was gebleven. Maar Gideon 

was nog niet helemaal overtuigd. “Heer, vergeeft U  me 

alstublieft, maar wilt U me nog een teken geven? Kunt U 

vannacht de schaapsvacht droog laten en de grond eromheen 

nat laten worden?” En zo was het de volgende morgen precies. 

God had weer Zijn teken gegeven. Nu twijfelde Gideon niet 

meer. Hij zou doen wat God wilde.  


