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 Ingepakt worden door de media. Dat hebben we 

aan den lijve ervaren tijdens de training voor trai-

ners van Wak bo Kaya. Drie personen krijgen een 

stapel kranten en tape en deze moeten een vierde 

persoon, die voor hen staat inpakken in kranten. 

Deze ingepakte persoon wordt gevraagd naar zijn 

gevoel. Dan mag hij/zij proberen zich los te scheu-

ren en moeten de anderen zo snel mogelijk de res-

tanten op-

ruimen. Wie 

het eerst 

klaar is, 

heeft gewon-

nen.  

Op deze 

speelse wij-

ze wordt aan jongeren duidelijk gemaakt wat de 

invloed van de media op hun leven kan zijn. Zo er-

varen ze hoe de media je klem kunnen zetten, vast-

houden en je beperken in je bewegingsvrijheid.  

 

 

Karaktervormend 
 “Media” is het onderwerp van module 3 van het 

Wak bo Kaya programma, dat onder de naam “No 

apologies” is ontwikkeld door Focus on the Family 

en dat door de Stichting Hebron geschikt is gemaakt 

voor Curaçao. Wak bo Kaya is een tweetalig 

(Papiaments en Nederlands) karaktervormend pro-

gramma, gericht op jongeren tussen 11 en 18 jaar. 

Door de interactieve en integrale werkvormen is het 

afgestemd op het juiste denkniveau van jongeren. 

Daardoor is het multi-inzetbaar. Het hoofddoel is 

om jongeren weerbaar te maken en ze te helpen ver-

antwoorde keuzes te maken in situaties waarmee zij 

dagelijks te maken krijgen. De belangrijkste waarde 

onder het programma is de overtuiging dat zij zelf 

uniek en waardevol zijn.  

 

Modules 
Ik ben enthousiast over dit programma en wil u er 

graag wat meer over vertellen. Wak bo Kaya is op-

gebouwd uit zes opeenvolgende modules van twee 

Leef wat je zegt! 

Wak bo kaya, een leefstijlprogramma 

Leef wat je zegt! 

ds. W. Smit 

 

Redactioneel 

 

Meditatie: Geloven anno 

2012 

ds. W. Lolkema 

1-3 

Informatie:  

Bijbelleesrooster 

Kerkdiensten 

Ds. W. Smit 

uur. Met behulp van interactieve werkvormen vindt 

kennisoverdracht plaats en worden vaardigheden 

aangeleerd of aangescherpt. De inhoud van de mo-

dules is als volgt: 

 

Belevingswereld 

In deze module wordt ingegaan op de  

belevingswereld van de tieners zelf. Waar ben je 

op dit moment mee bezig? Waar ligt je interesse? 

Wat is belangrijk? Ook wordt het belang van de  

juiste keuze besproken. Als rode draad door deze  

module loopt de boodschap: je bent uniek, jij mag  

er zijn.  

Relaties 

Vriendschappen zijn essentieel in het leven van een  

mens. We kunnen niet zonder. Karaktereigenschap- 

pen hebben daar invloed op. Er wordt in deze mo- 

dule ook nagedacht over toekomstdoelen. Hoe kun  

je je doelen bereiken? Welke obstakels kunnen er 

zijn in het verwezenlijken van je dromen? Welke 

rol spelen relaties hierbij? Gezonde en ongezonde 

relaties worden behandeld. 

 

Media 

Media oefenen (on-) 

bewust invloed uit 

op de mens. Welke  

boodschappen krij- 

gen we dagelijks via  

internet, TV, radio,  

MP3 en mobieltje voor 

geschoteld? Welke emo- 

ties worden opgewekt? Hoeveel tijd besteed je aan  

mediaconsumptie? Hoe kun je hier dan op een ge- 

zonde en goede manier mee omgaan? Kritisch luis- 

teren /kijken wordt geleerd, evenals de mogelijk- 

heid om zelf anderen positief te beïnvloeden. 

 

Risicogedrag 

In deze module wordt ingegaan op onderwerpen als  

alcohol, drugs, roken, gokken, pesten, geweld,  

agressie, eetproblemen en internetverslaving. De  

kennis wordt getest. Wat kom je tegen in je vrien- 

denkring, in het weekend? Wat zijn je motieven en      
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2 
de gevolgen? Naast risico- en  

beschermende factoren wordt er  

ingegaan op het belang van zelf- 

beheersing en een goede voorbe- 

reiding. Risicogedrag is een  

keuze. 

 

Seksualiteit 

Aan het begin van deze module  

wordt ingegaan op redenen  

en gevolgen van seksueel hande- 

len. Er wordt informatie gegeven  

over seksueel overdraagbare aan- 

doeningen, seksueel misbruik,  

Hiv/Aids en de waarde van ont- 

houding. De verschillen tussen  

de begrippen liefde, lust en ver- 

liefdheid worden besproken,  

evenals de verschillen tussen jon- 

gens en meisjes, qua ontwikke- 

ling en beleving. 

 

Leefstijl 

Het programma wordt afgesloten 

met een module over het kiezen  

voor een gezonde levensstijl.  

Hoe moeilijk is dat en hoe doe je  

dat in de praktijk? Leren keuzes  

`te maken is makkelijker gezegd  

dan gedaan. Er wordt geoefend  

met verschillende praktijkvoor- 

beelden. Weerbaarheid en vaar- 

digheden om "nee" te zeggen  

staan centraal. Tegelijkertijd  

wordt een terugkoppeling ge- 

maakt naar de voorgaande modu- 

les en de rol van het karakter. 

 

Jeugdcultuur 
Die „jeugd van tegenwoordig‟ , 

hoe is die eigenlijk? De huidige 

generatie jeugd wordt ook wel 

„searchers‟  genoemd, „zoekers‟.  

Hoewel ze op zoek zijn naar dui-

delijkheid, zijn jongeren anno 

2011 allergisch voor ‘absolute’ 

waarheden. Ze zijn praktisch in-

gesteld: ze nemen iets aan als ze 

zien dat iets werkt. Een waarheid 

als „seks voor het huwelijk be-

schadigt je‟ zal dus aanvaard 

worden als er goede voorbeelden 

bij gebruikt worden.  Er bestaat 

een enorme behoefte aan  authen-

ticiteit. Doe je wat je zegt? Bood-

schappen worden alleen geloofd 

wanneer de boodschapper geloof-

waardig overkomt en de bood-

schap een eenheid vormt met zijn 

leven. Het Wak bo Kaya-

programma staat of valt dus met 

de persoon van de trainer (zoals 

dat het geval is in iedere opvoe-

dingssituatie) . Voor hem/haar 

geldt: Leef je wat je leert?  

 

Curaçao 
Veel kinderen op Curaçao komen 

uit gebroken c.q. eenouder-

gezinnen. Dat betekent meestal 

dat ze een (positieve) mannelijke 

identificatie figuur missen en dat 

ze veel tijd zonder hun ouder(s) 

doorbrengen, thuis achter de 

computer of op de opvang. Per-

soonlijke aandacht en een goed 

gesprek zijn schaarse goederen en 

daarmee komt ook een positief 

zelfbeeld onder druk te staan. De 

rode draad in het Wak bo Kaya- 

programma is de lifeline waar 

ieder mens houvast aan heeft: je 

leert er dat je de moeite waard 

bent.  

Moderne communicatiemiddelen 

als de mobiel en internet zijn dé 

manier om relaties te leggen en te 

onderhouden.  Op een feestje 

staan tieners niet samen in groep-

jes met elkaar te praten, maar 

staan ze allemaal alleen op zich-

zelf met hun mobieltje te pingen. 

Wak bo Kaya maakt de jongeren 

bewust van hun behoefte aan echt 

contact en van het feit dat ze daar 

zelf de regie in kunnen nemen.  

Alcoholgebruik door tieners is 

altijd alcoholmisbruik, omdat het 

hun hersenen beschadigt. Maar 

jongeren (en hun ouders!) kennen 

de risico‟s van alcoholgebruik 

door jongeren niet of nemen dit 

voor lief.  

Voor de ouders is seks vaak nog 

een taboe, er wordt door veel ou-

ders eigenlijk niet over gespro-

ken. Met als gevolg dat seks voor 

veel jongeren een waardenvrij 

fenomeen is: je hebt seks of je 

hebt het niet. Punt. Meisjes van 

12-13 jaar die seksueel actief 
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Dit is de laatste editie van het 

VPG-kerkblad in 2011. Het is een 

uitgave voor twee maanden. 

Want het kerkblad verschijnt 

geen twaalf maar tien keer per 

jaar. U treft o.a. een hoofdartikel 

aan over Wak bo Kaya, een me-

ditatie over Lucas 1, een impres-

sie van de Raad van Kerken-

manifestatie op het Brionplein en 

natuurlijk de vertrouwde wijkbe-

richten; met deze keer een in-

drukwekkend jaarverslag van de 

activiteiten van de Ebenezer-

Kerk. En ook de diaconie en de 

kerkvoogden zijn weer present 

met hun kopy. Zo geeft ook deze 

uitgave van het kerkblad weer 

een goede indruk van het vele dat 

in en vanuit de VPG gebeurt. 

Ook voor en tijdens de Kerstda-

gen! We hopen dat u het blad met 

genoegen zult lezen. Wie weet bij 

de kerstboom? 

De redactie van VPG-Nieuws is 

ingrijpend gewijzigd. Ook in dat 

opzicht is er in ons gemeentele-

ven (deze zomer) heel wat ge-

beurd. Niet alles wat gebeurde 

verdiende de schoonheidsprijs. 

Maar er is weer een redactie, 

hoewel die nog wel aan de kleine 

kant is. We zijn dankbaar dat het 

blad tot hiertoe nog steeds be-

staat, al zo vele jaren lang. Tel-

kens weer hebben mensen van 

Hem de energie ontvangen om 

VPG-Nieuws te maken. 

Het is de bedoeling dat de eerst-

volgende editie in de kerkgebou-

wen aanwezig is op zondag 29 

januari, de vijfde zondag van de 

maand, met de eerste VPG-dienst 

van het nieuwe jaar. 

De kopydatum daarvoor is dus 

woensdag 18 januari. 

De redactie bedankt alle (vaste) 

schrijvers van het kerkblad, de 

zijn, zijn geen uitzondering en het 

aantal tienerzwangerschappen en 

-abortussen is schrikbarend.  

Wak bo Kaya geeft compacte en 

praktische informatie en wijst een 

gezonde weg op al de bovenge-

noemde leefgebieden van jonge-

ren. Daarom is het programma 

een doorslaand succes in de Cu-

raçaose buurthuizen.  

 
Buurthuis en school 
Op dit moment wordt Wak bo 

Kaya gegeven in verschillende 

buurthuizen en naschoolse op-

vangen op Curaçao. Er zijn plan-

nen om het programma ook voor 

de scholen geschikt te maken. 

Samen met de stichting Hebron 

ben ik bezig om te zien of Wak 

bo Kaya gegeven kan worden aan 

de groepen 8 van onze scholen in 

de periode na de Efotoets. Dan is 

het reguliere schoolprogramma 

afgelopen en moet er gezocht 

worden naar extrinsieke motiva-

tie en een zinvolle invulling van 

de resterende schooldagen. Voor 

het VO wordt gedacht aan een 

pilot op één van onze VSBO-

scholen, maar dat heeft meer voe-

ten in de aarde ivm clustering van 

lessen.  

 

Neutraal 
Wak bo kaya is in principe een 

 

Redactioneel 

levensbeschouwelijk-neutraal 

programma. Dat is gedaan om 

het programma overal ter wereld 

ingang te laten vinden. Het is niet 

bedoeld om er mee te evangelise-

ren. Maar het is wel ontwikkeld 

door christenen en alle belangrij-

ke christelijke normen en waar-

den zijn erin terug te vinden. 

Wanneer Wak bo Kaya  echter in 

een christelijke context wordt 

gegeven, ligt het voor de hand 

om er een mooi getuigenis van te 

maken: God vindt iedereen en 

dus ook jou de moeite waard. Hij 

heeft ons zo lief gehad, dat Hij in 

Jezus zijn enige unieke kind 

heeft willen geven, om ons men-

sen en uw tiener van Zijn einde-

loze liefde bewust te maken.  

Voor wie meer wil weten: 

www.noapologies-antillen.org 

Wouter Smit (jeugdpredikant 

VPG/identiteitsmanager VPCO) 

 

 

 

 

http://www.noapologies-antillen.org
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Meditatie over Lucas 1: 5 t/m 25 

Ds. W.Lolkema 

Ooit is gezegd dat geloven in deze eeuw een “heidens” karwei is ge-

worden! U begrijpt dat vast wel. Geloven heeft immers te maken met 

allerlei dingen die anders zijn dan het gewone. Dat maakt geloven nu 

juist zo enorm boeiend en rijk. Denk aan de wonderen en tekenen van 

Jezus en die uit het Oude Testament. WIJ gaan in het algemeen uit van 

de waarheid “dood is dood.” Maar Pasen zegt juist: na de dood komt 

het nieuwe leven, dankzij Jezus Christus. 

Maar de tijd gaat door. En de wetenschap heeft in de loop van tientallen 

jaren heel veel dingen weten te analyseren. En in de theologische we-

tenschap hebben we de ontmythologisering gehad.  Bepaalde zaken 

worden gezien als “mythische inkleding”, ontkleed en aangepast aan de 

moderne levensomstandigheden. Au, dat kan best zeer doen! En je 

moet dan haast al wel een bepaalde antenne hebben om werkelijk te 

kunnen geloven in bijv. de wonderen en tekenen van Jezus. 

 

Intussen zien we dat in de Bijbel niet iedereen die antenne bezit. Ooit 

lachte Sara toen haar de geboorte van een kind werd beloofd. En toen 

het wonder van Pinksteren plaatsvond, dachten heel wat spotters aan 

openbare dronkenschap. En in het prachtig opgebouwde Bijbelhoofd-

stuk Lucas 1 komt vanaf vers 5 Zacharias aan bod. 

Hij is een priester, gehuwd met Elisabet. Twee vrome en gelovige men-

sen, wetsgetrouwe joden. Maar ook: oud en kinderloos. 

 

Lucas wil ons nu op het puntje van onze stoel hebben. Want, schrijft 

hij, volgens de grondtekst en de Vertaling 1951: En het geschiedde.   

Als je DIE woorden hoort, dan gaat er iets gebeuren. Nu komt de Ge-

schiedenis van God binnen in onze mensengeschiedenis. Lucas vertelt 

niet zomaar wat. Nee, hij vertelt Heils-Geschiedenis. Zitten we op het 

puntje van onze stoel? 

Kijk! Zacharias mag het reukoffer brengen in de tempel. Zoiets gebeur-

de je hooguit één keer in je leven. Het is voor een priester als Zacharias 

net zoiets als je trouwdag of de dag waarop je de Koningin van nabij 

mag ontmoeten. En HIER is Israëls God er nauw bij betrokken. 

 

Stel je voor…. Als dit offer wordt gebracht, valt de avond. Het wordt 

stil. Hier en daar brandt een olielamp. En het volk bidt: mag de duister-

nis weer verjaagd worden. Mag de dag van het heil spoedig komen.  

Dat zijn woorden van alle tijden, lijkt mij. Ze beantwoorden aan ons 

diepste verlangen naar genezing en heelheid. En als het kruis in een 

mensenleven te zwaar wordt, dan mag iemand bidden om opstanding. 

Om nieuw leven. Een nieuw begin. 

En Zacharias is bezig met het offer. Misschien wat gespannen. Maar 

vooral: veilig bij de Heilige God. Het is oorverdovend stil. 

 

Maar dan klinkt een stem: Wees niet bang! Die woorden gaan we in 

deze hoofdstukken nog vaker horen. Dit moment is wel onthutsend. 

Want als het ergens stil kan zijn, dàn wel rondom een priester in de 

tempel. De stem is van een engel. Wees niet bang, Zacharias. Je bent 

immers veilig bij de Heilige? Dat weet je toch?  En zou je nog een zoon 

willen? Wel, jullie zullen „m hebben. En het is een bijzonder kind – en 

dat is het. En hij zal grootse dingen doen. 

Onvoorstelbaar. Staat Zacharias daar om een zegen te vragen voor tij-

dens het donker, hoort hij dat eens heel veel dingen goed zullen komen. 

Zacharias? Zacharias?? Ben je daar nog? Nou, dat is te zeggen. Zachari-

as staat 1 en 1 bij elkaar op te tellen. En iets blijkt niet te kloppen. Ik 

ben oud. Mijn vrouw is oud. Hoe kan ik weten of dat waar is? (Zeer vrij 

vertaald in de NBV 2004). 

Tja. Ingewikkeld! Maar juist via zulke mensen werkt God. O.a. via de 

ouderen. En Hij koos voor Israël. En niet voor het machtige Egypte, 

Perzië of Assyrië. 

 

Hoe staat het met de antenne van Zacharias? Die is gericht op de aarde: 

Ik oud. Zij oud en onvruchtbaar. Kan niet! In de schaduw van Gods 

grootheid – uitgerekend daar – denkt Zacharias te klein van zijn God. 

Zijn mond, zijn tong is te snel geweest. En daarom moet hij nu zwijgen. 

Wat later, als de ezel van Zacharias al lang weer veilig in de achtertuin 

staat, is Elisabet zwanger. En ze ervaart haar zwangerschap als gerech-

tigheid van Godswege. 

 

Vol verwachting klinkt ons hart – zingen we naar 5 december toe, als de 

“huisliturgie” rondom de Goedheiligman weer wordt gevierd. We mo-

gen het nadien blijven zingen, maar nu gericht op 25 december. En via 

Kerst naar de jongste dag toe, als de Heer zal komen in grote macht en 

heerlijkheid. En ook in deze wonderlijke eeuw mag onze antenne ge-

richt blijven op Hem die nog steeds grote dingen doet in levens van 

mensen, hier en in alle landen. (Gezang 44) 

 

Via Zacharias krijgen we een groots vergezicht dat ons op het puntje 

van onze stoel brengt. Heilsgeschiedenis, gericht op ons leven van elke 

dag. 

Wil zelf uw fakkel dragen – in onze duisternis, 

opdat wat U behage ons klaar en zeker is.                               

 

 

drukkers van “De Stad” NV en de 

verspreiders van het blad voor hun 

inzet in 2011 en vertrouwt op een 

goede verdere samenwerking in 

2012. 

De redactie wenst u allen mooie 

kerstdagen en veel heil en zegen in 

het nieuwe jaar. 

W. Lolkema en E. Slieker. 

Geloven anno 2012 
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VPG News-Nieuws 

VPG News-Nieuws is het 

kerkblad van de drie wijken 

van de Verenigde Protestantse 

Gemeente van Curaçao. Het 

komt maandelijks uit en wordt 

aan de leden per post thuis 

bezorgd. 

Ledenadministratie: 

Adreswijzigingen of vertrek 

kunnen worden doorgegeven 

aan het Kerkelijk Bureau in 

Fort Amsterdam.  

vpg-cur@curlink.com 

 

VPG News-Nieuws is gratis, 

maar donaties worden zeer op 

prijs gesteld. U kunt deze 

overmaken naar bankrekening 

90091204 bij de MCB t.n.v. 

VPG Curaçao, o.v.v. „Donatie 

VPG-Nieuws‟ 

Redactie: 

Ds. W. Lolkema 

Dhr. E. Slieker 

Vacatures 

 

Druk: Drukkerij “De Stad” NV 

Distributie: F.J. Rhuggenaath 

Kopij kunt u (het liefst met 

passende illustraties en in kale 

opmaak, letterype times new 

roman 11) per email naar 

vpgnews@gmail.com 

versturen. 

 

De redactie behoudt 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 

18 januari 2012. 

Wij willen u de gelegenheid bie-

den om uw VPG-Nieuws direct 

nadat de kopij naar de drukker is 

gegaanvia e-mail te ontvangen. 

 

De maandelijkse kosten van het 

kerkblad bedragen ca. ANG 

2.000,-. Een flink bedrag op het 

budget. Toezending via e-mail 

kan dus een belangrijke besparing 

opleveren op de portokosten. 

 

Bent u geïnteresseerd om VPG- 

Nieuws elektronisch te ontvangen 

meldt u dan aan door het zenden 

van een e-mail met uw naam en 

huidig postadres naar de redactie 

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 VPG-News sent to 

you by e-mail, 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 e-mail, please 

subscribe by sending an e-mail to 

the editorial staff, e-mail address: 

vpgnews@gmail.com And you 

will receive your next VPG-News 

in colour. Please also include 

your name and street address. 
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do. 1 Rechters 8:10-27 Geweld-daden 

vr. 2 Rechters 8:28-9:6 Onbeheerst 

za. 3 Rechters 9:7-21 Fabel met moraal 

zo. 4 Rechters 9:22-41 Geweldsspiraal 

ma. 5 Rechters 9:42-57 In het heetst van de strijd 

di. 6 1 Tessalonicenzen 4:1-12 Liefde in praktijk 

wo. 7 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Troost 

do. 8 1 Tessalonicenzen 5:1-11 Laat u (niet) verrassen 

vr. 9 1 Tessalonicenzen 5:12-28 Trouw 

za. 10 Rechters 10:1-18 Redding is niet vanzelfsprekend 

zo. 11 Rechters 11:1-11 (Over)gehaald 

ma. 12 Rechters 11:12-27 Met open vizier 

di. 13 Rechters 11:28-40 Aan de HEER de keuze van het offer 

wo. 14 Rechters 12:1-15 Sjibbolet 

do. 15 Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 

vr. 16 Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 

za. 17 Filippenzen 4:1-9 Vreugde 

zo. 18 Filippenzen 4:10-23 Voldaan 

ma. 19 Numeri 22:2-14 Wie bepaalt? 

di. 20 Numeri 22:15-35 Ezelsogen 

wo. 21 Numeri 22:36-23:12 Er wordt niet gevloekt 

do. 22 Numeri 23:13-26 Poging twee 

vr. 23 Numeri 23:27-24:9 Profeet tegen wil en dank 

za. 24 Numeri 24:10-25 Rijzende ster 

zo. 25 Jesaja 8:23b-9:6 Licht in de duisternis 

ma. 26 Johannes 1:1-18 Mens geworden 

di. 27 Jesaja 50:4-11 God is nabij 

wo. 28 Jesaja 51:1-11 Vastigheid 

do. 29 Jesaja 51:12-23 Bescherming 

vr. 30 Jesaja 52:1-12 Goed nieuws 

za. 31 Numeri 6:22-27 Veel heil en zegen 

zo. 1 Psalm 67 Gelukkig nieuwjaar gewenst 

ma. 2 1 Korintiërs 1:1-17 (Van) wie ben jij? 

di. 3 1 Korintiërs 1:18-31 Wat is wijsheid? 

wo. 4 1 Korintiërs 2:1-16 Gods wijsheid 

do. 5 1 Korintiërs 3:1-15 Groeien en laten groeien 

vr. 6 1 Korintiërs 3:16-4:5 Beoordelingsvermogen 

za. 7 1 Korintiërs 4:6-21 Geen persoonsverheerlijking 

zo. 8 1 Korintiërs 5:1-13 Tucht over ontucht 

ma. 9 1 Korintiërs 6:1-11 Christelijk recht 

di. 10 1 Korintiërs 6:12-20 De ware tempeldienst 

wo. 11 Psalm 66:1-9 Wereldwijde uitnodiging 

do. 12 Psalm 66:10-20 Getuigenis 

vr. 13 Johannes 1:19-34 Identiteitsbewijs 

za. 14 Johannes 1:35-51 Herinnering aan de Jakobsladder 

zo. 15 Johannes 2:1-11 Feestvreugde 

ma. 16 1 Korintiërs 7:1-11 Zelfbeheersing 

di. 17 1 Korintiërs 7:12-24 Trouw aan je roeping 

wo. 18 1 Korintiërs 7:25-40 Hechtingsprobleem? 

do. 19 1 Korintiërs 8:1-13 Christelijke vrijheid 

vr. 20 1 Korintiërs 9:1-14 Leven van het evangelie 

za. 21 1 Korintiërs 9:15-27 Vrij 

zo. 22 Psalm 63 Lied van verlangen 

ma. 23 Handelingen 8:4-25 Onbetaalbare gaven 

di. 24 Handelingen 8:26-40 Leesles 

wo. 25 Handelingen 9:1-19a Wordt vervolgd ... 

do. 26 Handelingen 9:19b-31 Aansluiting 

vr. 27 Deuteronomium 12:1-12 Grenzen 

za. 28 Deuteronomium 12:13-28 Vlees en bloed 

zo. 29 Deuteronomium 12:29–13:6 Hart en ziel 

ma. 30 Deuteronomium 13:7-19 Dien alleen de HEER 

di. 31 Deuteronomium 14:1-21 Heilig dieet 

Centrale kerkenraad 

december 

januari 
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Ebenezer Church  
Oranjestraat 111 
 
04/12 Rev. L. Warren (HC) 
11/12 sis. Y. Isidora-Gumbs                      
18/12 Youth & Children (CLS) 
24/12 VPG Christmas Eve Service 
(Kerstnachtdienst) on Fortplein - ds. W. 
Lolkema and other pastors  23:00 !!   
25/12 Rev. L. Warren (CS) 7:00 a.m.        
31/12 Rev. L. Warren (NES) 23:00   
01/01 Rev. L. Warren (HC; CR) 

08/01 br. D. Lopes 

15/01 Youth & Children 

22/01 Rev. L. Warren (BS) 

29/01 Joint VPG Service at Fortkerk:   

ds. W. Lolkema & ds. H. Végh 

 
Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
04/12 ds. R.E.R. van Buiren 
11/12 ds. W. Lolkema, H.Avondmaal               
18/12 ds. W. Lolkema, Doopbediening 
24/12 VPG Kerstnachtdienst op het 
Fortplein - ds. W. Lolkema e.a  23:00 !!  
25/12 ds. W. Lolkema       
31/12 ds. W. Lolkema 19.30   
01/01 ds. W. Lolkema 
08/01 ds. A. Kruithof-Looije 
15/01 ds. W. Lolkema 
22/01 ds. W. Lolkema  
29/01 Gezamenlijke VPG dienst in de 
Fortkerk; ds. W. Lolkema & ds. H. Végh 
 
 
 
 
Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 
04/12 ds. H. Végh, H.Avondmaal 
11/12 ds. J. Jonkman  
18/12 ds. W. Smit 
 16.30 uur Kids4Christ ds. W. Smit 
24/12 VPG Kerstnachtdienst op het 
Fortplein - ds. W. Lolkema e.a.  23:00 !! 
25/12 ds. H. Végh 
31/12 ds. H. Végh 
01/01 ds. H. Végh 
08/01 ds. W. Smit 
15/01 ds. H. Végh 
 16.30 Kids4Christ ds. W. Smit 
22/01 ds. H. Végh 
29/01 GezamenlijkeVPG dienst in de 
Fortkerk; ds. W. Lolkema & ds. H. Végh 

Kerkdiensten in December 2011/Januari 2012  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 

December 2011/Januari 2012 VPG 

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 de mogelijkheid weer geopend voor 

geïnteresseerden om een advertentie in ons kerkblad te plaatsen. Dit om 

te proberen  de druk- en porti kosten  te compenseren.  

 

Teneinde te bereiken dat de prijs geen belemmering hoeft te zijn voor 

adverteren is deze laag gehouden: per advertentie ANG 60. 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 

Distributie 

De redactie van dit blad 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 

 

Wijknieuws Ebenezer Church  rev. L. Warren 

December 2011/Januari 2012 VPG NIEUWS 

Ebenezer Review 2011: 
Preview 2012  
Ebenezer’s exercise over the past 

few years of reviewing the year 

about to close and previewing 

the year about to begin is the 

subject of this contribution to the 

year’s final issue of the VPG 

News. On reflection, it can be 

said that the Church has been 

mostly successful in achieving 

the ministry and mission goals 

set for the year. 

 

 

First quarter of the year 2011 

The following, therefore, are the 

highlights of the first quarter of 

the year in review. The year be-

gan with the now customary 

Covenant Renewal and Holy 

Communion service. During this 

service, members re-committed 

themselves to Christ and the min-

istry and mission of the Church, 

trusting in the enabling and em-

powerment of the Holy Spirit. 

The local Church Board then met 

in Retreat and amongst other 

things, prayed for the well-being 

of the Church, endorsed the pro-

gramme and budget for the year 

and revisited the duties and re-

sponsibilities of elders and dea-

cons. Fellowship with the mem-

bers of the two sister congrega-

tions of the VPG was enjoyed 

during the VPG joint service held 

at the Fortkerk. The Church also 

participated in the ecumenically 

observed celebrations of Week of 

Prayer for Christian Unity and 

Women‟s World Day of Prayer. 

The first of the Church‟s fund 

raising activities, Valentine‟s 

Day High Tea, was successfully 

staged. Ash Wednesday service 

that signaled the commencement 

of Lent, and Diaconie Day ser-

vice in celebration and thanksgiv-

ing of the work done by the Di-

aconie in helping the less fortu-

nate and the poor and needy con-

cluded the first quarter. 

 

Second quarter of this year 
The second quarter began with 

the acquisition of the new Church 

bus, a project that was pursued 

over a period of approximately 

three years. This acquisition was 

celebrated in a service of blessing 

and thanksgiving and a ceremony 

of commissioning. There was 

then the Lenten service of evan-

gelism and revival planned for 

the open air but which was kept 

indoors on account of the inclem-

ent weather. This was followed 

by Palm Sunday Service led by 

the Men‟s Fellowship and Holy 

Week Services led by the 

Women‟s Group, the Bible Study 

and Prayer Group and the Men‟s 

Fellowship respectively. Good 

Friday and Easter Sunday Ser-

vices concluded the Easter series 

of worship services. Worship in 

celebration of Mother‟s Day was 

held. The second fund raising 

activity, the Fish Fry, was run off 

very successfully. This was fol-

lowed by the second VPG Joint 

Service held once again at the 

Fortkerk. Ascension Day Service 

and Church Family Bonding were 

celebrated and the Church took 

the opportunity to reflect on its 

social and community outreach 

initiatives. Pentecost Worship 

Service and Father‟s Day and 

Youth and Children Service con-

cluded the second quarter. 

 

Third quarter of this year 

Curacao‟s Flag Day observance 

along with the Church‟s Bazaar 

and Food Sale, the third fundrais-

ing activity, was the celebration 

that commenced the programme 

for the third quarter. And has be-

come the usual, this activity re-

ceived solid support from both 

Church members and persons of 

the wider Church community. 

The Church then participated in 

the third VPG Joint Service held 

at the Emmakerk. This was fol-

lowed by the summer activities of 

Vacation Bible School and Sum-

mer Vacation Plan which both 

involved children of the Church 

and wider Church community 

and were successfully run off. 

Further there was the hofi and 

second Church Family Bonding 

Service at Hofi La Hacienda 

which was reasonably well sup-

ported. The conversation topic 

was increasing violence, espe-

cially against women and chil-

dren in Curacao, its causes and 

possible solutions. The third 

quarter concluded with the Island 

Rally celebration, which high-

lighted the several nationalities 

that comprise the Ebenezer con-

gregation, which was success-

fully run off, the Commitment 

Tree celebration of the Women‟s 

Group which was attended and 

supported by like groups of the 

sister Churches. Finally there 

was then the celebration in obser-

vance of Culture Week success-

fully staged in collaboration with 

the community neighbourhood 

organization. 

 

Fourth quarter of this year 

Fourth quarter programme activi-

ties began with the celebration of 

Ebenezer Soup Kitchen‟s fif-

teenth anniversary. The anniver-

sary service was well attended 

and donors and supporters were 

recognized and thanked for their 

contributions and also presented 

with token of appreciation. 

Rather unfortunately, the Sunday 

Schools Song Festival was not 

held because of organizational 

break-down. However, Ebenezer 

hosted the fourth and final VPG 

Joint Service for the year which 

was very well attended by the 

members of all three congrega-

tions and well appreciated ac-

cording to the feedback received.  

 

Women’s Group 47th Anniver-

sary  
The Church observed the 

Women‟s Group 47th Anniver-

sary with a wonderful service of 
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Ebenezer all extend their deepest 

condolences to all the bereaved 

and wish them God‟s comfort 

and healing, and for their de-

ceased loved ones God‟s eternal 

and blessed rest and peace. 

 

 

Thanks 

The new year 2012 will com-

mence with the customary Cove-

nant Renewal and Holy Com-

munion Service, the programme 

and budget finalizing exercise 

and the Church Board Retreat. In 

conclusion, we of Ebenezer ex-

tend to all our members, friends 

and supporters our sincere thanks 

for the donations and help given 

over the course of the year. We 

 

 

rejoicing and thanksgiving. The 

women, all resplendently attired in 

blue, were challenged by Lay 

Preacher Yvonne Isidora-Gumbs to 

„Rise to The Challenges of Today 

and Make a Difference‟. The anni-

versary celebration was capped 

with the cake cutting done by the 

oldest member of the Women‟s 

Group, Sis. Gisla Fernandes, and 

the oldest member of the Church, 

Br. Archibel Jackson.  

 

Programme activities 

The Church‟s 74th Anniversary, 

Pastor‟s and Members‟ Apprecia-

tion and Advent Commencement 

Service will be the next celebration 

on Sunday November 27. The pro-

gramme activities for this final 

quarter will conclude with an open 

air Evangelism and Revival Ser-

vice, the Senior Members‟ Lunch-

eon, the Christmas Show at the 

Because Entertainment Center on 

Saturday December 10 at 8:00 

p.m., Christmas Eve Service on the 

Fortplein, Christmas Day Service 

at 7:00 a.m. and New Year‟s Eve 

(Watch Night) Service at 11:00 

p.m. 

 

Activities in the past year 

Some other events of note that oc-

curred during the year in review 

were the repainting of the Church 

building courtesy of the Curacaose 

Militie who provided the work-

manship free of charge, the repair-

ing of the Church fence by the 

Men‟s Fellowship and the upgrad-

ing of the public address system. 

Also the Miss Lee Foundation, the 

Church‟s community outreach ini-

tiative continued its programme of 

human capacity enhancement 

through its skills equipping activi-

ties of After School lessons, Com-

puter lessons, Music classes for 

children, youth and adults, and 

Cookery and Sewing classes. Fur-

thermore throughout the course of 

the year theological seminars were 

conducted on a monthly basis for 

the purpose of improving the func-

tioning of the leadership of the 

Church and Church auxiliaries and 

also whoever else was interested.  

 

Passed away 

On a note of sadness, Ebenezer lost 

two of its members, Sis Pearl Sum-

mersaul and Sis. Ilse James, who 

both passed away in the course of 

this year. The latter was the wife 

and mother of our beloved brother 

Franklin James and Darronell and 

Maiquiria respectively. The Pastor 

and his family and the members of 

wish you a wonderful Advent sea-

son and Christmas and God‟s con-

tinued blessings, peace and joy as 

well as a peaceful and prosperous 

new year.                 
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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) 

Br. L.van der Wolde 

(voorzitter en hulppredikant) 

 

461 5013 

747 395 

888-9447 

Diakenen 

Br. F. Hasselbaink 

Zr. L. Vliegenthart 

 

Kosteres 

Zr. A. Palm  

 

738 1725 

525 3338 

 

 

462 6873 

Wijk 2                   
 

Ds W. Lolkema 
Santa Rosa Resort 51-B 

tel: 7470691 

cel: 5124828  

E-mail: w.lolkema@gmail.com 

Nieuws uit de Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  ds. W. Lolkema 

teld: Op zoek naar de koning. Dat 

project nodigt ons uit om op drie 

Adventszondagen te lezen uit het 

boek Richteren (Rechters) en 

éénmaal uit Lucas 1. Het materi-

aal ziet er uitstekend uit, al is het 

kompas wat we gebruiken wel 

wat klein uitgevallen. Maar ver-

der levert de NZV in Amersfoort 

NL ons prachtig materiaal en 

mooie ideeën. De leidsters van de 

nevendienst voegen hun eigen 

niet-geringe creativiteit en werk-

lust daar nog aan toe en zo ont-

staat een heel mooi geheel. En 

natuurlijk beleven niet alleen de 

kinderen in de nevendienst daar 

iets van maar komt dit alles ook 

aan de orde in de kerkdienst. 

 

 

Kerstfeest! 
We vieren kerstfeest met de ou-

deren van onze Fortkerk-

Gemeente in de Fortkerk op 

woensdagavond 21 december om 

zes uur. We gaan hier ook samen 

eten. 

En we vieren kerstfeest met de 

kinderen van de basisschool op 

donderdagavond 22 december 

om zeven uur in de Fortkerk. Na 

afloop is er wat te eten en te drin-

ken. 

We hopen op de 21e veel ouderen 

te zien en op de 22e veel kinderen 

(met hun ouders). 

Op zaterdag 24 december is ‟s 

avonds om elf uur de VPG-

kerstnachtdienst op het Fortplein. 

En de volgende morgen om half 

tien is de kerstdienst in de Fort-

kerk. De kinderen van de neven-

dienst blijven tijdens die dienst in 

de kerkzaal. Het ligt in de bedoe-

ling dat het Fortkerk-koor op 

Kerstmorgen aan de dienst mee-

werkt. 

 

Andere bijzondere dien-
sten en kinderneven-
dienst. 
Op 18 december is er Doopbe-

diening. 
Op zondag 15 januari is er een 

oecumenische dienst in het kader 

van de Week van Gebed voor de 

Eenheid. De RK voorganger is nu 

niet nog bekend. En op 29 januari 

is er een VPG-dienst. Zie verder 

ook het kerkdienstenrooster. 

Er is géén kindernevendienst op 

de zondagen 25 december en 1 

januari. 

 

Een hartelijke gelukwens 
gaat naar Cher van der Sluijs en 

Thomas Domhoff. Zij gaan trou-

wen op dinsdag 20 december. 

De kerkelijke viering in de Fort-

kerk is aan het eind van de mid-

dag, namelijk om half zes. Voor-

ganger is ds. J. Jonkman. 

Van de dinsdag - de derde dag 

van de week - wordt in Genesis 1 

twee maal gezegd: En God zag 

dat het goed was. (verzen 10 en 

12). Wat een prachtige dag dus 

om te trouwen! 

We wensen Thomas & Cher van 

harte geluk met hun aanstaand 

huwelijk. Mag 20 december 

de zonnige start zijn van een ge-

zegende gezamenlijke toekomst. 

 

Gestart 
In de afgelopen weken ben ik 

gestart met belijdeniscatechese. 

Incl. ondergetekende zijn we met 

ons achten. Er kunnen er dus nog 

meer bij! Eén deelnemer woont 

op de Marinebasis en 

is – na vier maanden Curaçao - 

alweer terug in Nederland als u 

dit leest. Twee anderen hebben al 

belijdenis gedaan maar doen wel 

mee. Ik heb de stellige indruk dat 

dit een leuke groep aan het wor-

den is. En je kunt OOK meedoen 

als je geen belijdenis gaat of wilt 

doen. 

Eerstvolgende keer: woensdag 14 

december, 19.45 uur, Fortkerk. 

 

De jongerencatechese is van 12  

t/m 17 jaar. Hier zijn twee deel-

nemers, twee zussen. Er kunnen 

er hier dus ZEKER nog meer bij! 

Als je wilt meedoen kun je me 

bellen want de eerstvolgende 

keer na 30 november moeten we 

in overleg nog vaststellen. 

 

En dan zijn we gestart met een 

gespreksgroep van zes deelne-

mers. We verkennen hoe er in het 

Nieuwe Testament over Jezus 

wordt gesproken en spitsen dit 

toe op het Johannes-Evangelie.  

Dit is in Nederland voor dit sei-

zoen het landelijk groeigroep-

thema. Ook hier moet de eerst-

volgende keer na 30 november 

nog worden vastgesteld. 

Aanmeldingen zijn zeker wel-

kom. 

 

Buurten bij een bakkie! 

Een koffie- of juice-ochtend in 

de Fortkerk, hoe doe je dat nou? 

– vraag ik me af. Best lastig, met 

een heel beperkt aantal parkeer-

plaatsen op het Fortplein.  Im-

Nu ik op 22 november deze kopy 

schrijf…is het bijna Advent. We 

hebben op 20 november 

(20.11.2011) het kerkelijk jaar 

2010-2011 afgesloten. Samen 

herdachten we de gemeente-

leden en anderen die ons in het 

aflopend kerkelijk jaar (of al eer-

der) door hun overlijden zijn ont-

vallen. Maar minstens zo belang-

rijk is het geloof dat zij ons zijn 

voorgegaan op onze weg naar 

God toe. Ons vertrouwen is dat 

zij in veilige handen zijn. In onze 

liturgie van gedachtenis lazen en 

hoorden we onder andere dit ge-

dicht van Henk Fonteyn: 

 

De mensen die gestorven zijn, - 

ze blijven bij ons horen; 

wij zeggen in verbondenheid: 

hun naam gaat niet verloren. 

De mensen die gestorven zijn,- 

zijn nu al thuisgekomen. 

En zien wat ons nog duister is: 

de waarheid van hun dromen. 

De mensen die gestorven zijn – 

ze zijn in God geborgen. 

Ze wachten in de eeuwigheid – 

de stralend nieuwe morgen. 

 

Ze zijn in God geborgen. Daar-

mee is wat mij betreft alles wel 

gezegd. We kunnen die woorden 

nog verder in- en aanvullen met 

gedachten, vermoedens, wensen 

en zekerheden. Maar dat zij in 

Gods werkelijkheid zijn, veilig – 

dankzij Goede Vrijdag en Pasen 

– dat zegt alles. 

 

En na Oudejaarsdag in de kerk… 

komt ook de kerkelijke Nieuw-

jaarsdag: 27 november 2011. De 

eerste Advent. En als u dit blad 

leest zijn we op de tweede zon-

dag van de Advent. De kinderne-

vendienst volgt dit jaar het pro-

ject van Kind op Zondag, geti-
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mers, op een ochtend door-de-

week draait de ambtelijke molen 

volop en plaatsen ambtenaren 

hun auto natuurlijk op het plein. 

Maar…”onze” woning aan Santa 

Rosa Resort 51-B is er ook nog. 

En dus bent u / je welkom 

op dinsdag 10 januari om 10.00 

uur.  Wat doen we? We drinken 

een kop koffie of een glas juice. 

We praten informeel gezellig wat 

bij. We zingen één of meer liede-

ren en we lezen en bespreken 

samen een Bijbelgedeelte. U mag 

zich bij mij aanmelden. Maar u 

mag ook zonder aanmelding-

vooraf komen, want wat koffie 

bijzetten is zo gedaan. 

De route! Vanaf de Schottegat-

weg neemt u afslag Santa Rosa 

en rijdt een paar kilometer recht-

door naar het Oosten. O.a. komt 

u langs de RK parochiekerk San-

ta Rosa (links). 

Pal voor KFC (de bekende kip-

pen-keten) gaat u linksaf de Wi-

riweg in. U rijdt helemaal recht-

door tot de ingang van het Santa 

Rosa Resort. Daar gaat u rechts-

af. Wij wonen in het tweede huis 

links. Welkom! Voor oud en 

jong. 

 

Groepen Zeelandia en Tama-

rijn. 

De groep Zeelandia komt 

voortaan bijeen op de derde 

maandag van de maand, aanvang 

tien uur. Dit is op 19 december 

en 16 januari. We bespreken de 

beginhoofdstukken van het boek 

Genesis. De groep Tamarijn 

komt bijeen op de eerste dinsdag 

van de maand, aanvang tien uur. 

Dit is op 6 december en 3 janua-

ri. We bespreken het Onze Va-

der. 

Er kunnen nog meer deelnemers 

bij. Wie wil meedoen wordt ver-

zocht zich van tevoren even bij 

mij aan te melden. 

 

Brief van kerkvoogdij 
U hebt een brief ontvangen 

van de kerkvoogdij (in opdracht 

van de Centrale Kerkenraad) mbt 

uw kerkelijk lidmaatschap. 

Deze brief is verstuurd met het 

oog op verbetering van de kerke-

lijke dienstverlening. Ik ga er 

vanuit dat u de brief sowieso in-

vult en terugstuurt. Maar het zou 

óók kunnen zijn dat u naar aanlei-

ding hiervan bepaalde vragen 

hebt, bijvoorbeeld over uw kerke-

lijke situatie. Of misschien zelfs 

over uw geloof (of uw twijfel). 

De brief kan immers van alles 

oproepen, misschien wel meer 

dan u in uw zeven antwoorden 

kwijt kunt. 

Als dat laatste voor u geldt, kunt 

u een beroep op mij doen. Dan ga 

ik graag met u in gesprek, hetzij 

telefonisch, hetzij bij u thuis. Wie 

weet vinden we samen wat ver-

heldering. 

 

Het was feest! 
op zondagavond 13 november op 

het Brionplein. De cyclus van 

vier zondagen over het thema 

Liefde van de Raad van Kerken 

werd afgesloten met een feestelij-

ke manifestatie over Liefde voor 

Curaçao. Dit alles vond plaats 

vanuit oprechte zorg vanwege 

bepaalde ontwikkelingen op ons 

eiland. Het geheel was echter niet 

bedoeld om mensen in politiek 

opzicht een bepaalde richting in 

te duwen – integendeel -  maar 

om hen goed en passend geeste-

lijk voedsel mee te geven voor 

deze tijd. Dus zeker ook om hen 

te inspireren. 

Het feest op 13 november werd 

gevierd in samenwerking met 

Plataforma Otrobanda. Heel veel 

jongeren hebben zich voor dit 

feest ingezet. En het liep als de 

spreekwoordelijke trein (hoewel 

we dat vervoermiddel hier op het 

eiland bij mijn weten niet ken-

nen…)  Er waren swingende ko-

ren en muzikanten die enthousiast 

gospelmuziek en hun liefde voor 

Jezus ten gehore brachten. Er 

waren diverse “begeesterde” 

sprekers en ik was gevraagd één 

van hen te zijn. Mijn tekst van die 

avond leest u elders in dit blad. 

Het gebeuren was vooral ook 

heel multicultureel, met mede-

werking van mensen uit allerlei 

windstreken. 

Hoewel de regen zo nu en dan 

stevig viel bleven heel wat men-

sen op het plein en ontstond er 

steeds meer een feestelijke sfeer. 

De avond was eigenlijk een 

prachtig cadeau wat we elkaar in 

vriendschap hebben gegeven. En 

op wie erbij was zal dit cadeau 

zijn uitwerking hebben. Daarvan 

ben ik overtuigd! 

 

Avondmaal 
Op zondag 11 december – de der-

de Advent - hoop ik voor de eer-

ste keer uw voorganger te zijn in 

een Avondmaalsviering. Ik hoop 

velen van u in die dienst aan te 

treffen. Vlak voordat ik vorig jaar 

het beroep naar de Fortkerk 

kreeg, heb ik gevraagd de kerkor-

de van de VPG te kunnen doorle-

zen. Daarin las ik dat alleen belij-

dende leden mogen deelnemen 

aan het Avondmaal. Toen ik 

daarover een vraag stelde, vertel-

de men mij dat in de Fortkerk 

ook doopleden en kinderen 

weleens meedoen. Op zichzelf 

begrijp ik dat wel in relatie tot de 

kerkorde, want het kerkrecht is 

voortdurend in beweging. Inmid-

dels heb ik wat signalen ontvan-

gen dat de deelname van doople-

den en met name van kinderen 

hier en daar in onze Fortkerk-

gemeente toch wat “gevoelig” 

ligt. 

In vorige gemeentes heb ik eens 

in de zoveel tijd Avondmaalsca-

techese gegeven, meestal vrij kort 

voor een Avondmaalsdienst. Dat 

levert vaak een (paar) gouden 

uurtje (s) op waarin ik met kinde-

ren op hun manier bespreek wat 

je aan het Avondmaal beleeft en 

eraan kunt beleven. Zo‟n cateche-

se wil ik in 2012 ook hier gaan 

geven. Het is van belang kinde-

ren en eventueel ook hun ouders 

goed voor te bereiden op het 

Avondmaal als ouders en kinde-

ren samen willen deelnemen. 

En wat Avondmaalscatechese 

ècht tot een gouden uurtje kan 

maken is het moment waarop een 

kind van een jaar of zes soms 

heel eenvoudig en spontaan kan 

zeggen wat het gelooft en waar-

om het het Avondmaal zo mooi 

vindt. Dan leer ik als voorganger 

weer van een jongetje of meisje 

uit groep drie.  Elke gelovige is 

immers een leven lang leerling! 

En verder is er over dit onder-

werp nog heel veel meer te 

schrijven maar wie weet komt 

dat nog eens. Allereerst hoop ik 

nu op een mooie en inspirerende 

viering, midden in deze Advents-

tijd. 
 

Ten slotte… 
wens ik u heel mooie kerstdagen 

en een heel goed begin van 2012. 

Dat 2012 voor u een “Jaar onzes 

Heren” mag zijn.  

Hebt u mij eens nodig, belt of 

mailt u mij dan. Dat stel ik ook 

op prijs in geval van bijv. een 

ziekenhuisopname. 

Vrede en alle goeds gewenst. 

Bon Dia en Ayó!     

W. Lolkema. 

 



10 

 EMMAKERK 

Wijk 3                       Tel. 737 3070                       

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) 

 

 

767 6920 

737 9886 

432 6331 (w) 

526 1566 (c) 

737 7745 

528 9530 

Diakenen: 

Zr. C. Tevreden 

Br. H. de Lijster 

Kosteres: 

Zr. C. Gilmoor 

 

 

868 4247 

510 4753 

 

668 5785 

868 0775 

Predikant 

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 

We zijn weer gekomen aan het 

eind van het jaar. De feesten 

staan weer voor de deur. Met 

kerst vieren we de geboorte van 

Jezus. Hij kwam naar deze we-

reld om het licht terug te brengen 

dat verloren gegaan was. Hij 

kwam om God en mens te ver-

zoenen. Hij kwam om vrede op 

aarde te brengen – de vrede, die 

soms ver te zoeken is. We horen 

van oorlog en geweld, van haat 

en nijd. De liefde verkilt. Jezus is 

gekomen om zijn Koninkrijk van 

vrede en gerechtigheid te vesti-

gen. Dat mag onze hoop zijn in 

een wereld vol wanhoop. 

Als Emmakerk hebben we onze 

activiteiten. Die zijn erop gericht 

om die hoop levend te houden. 

Met elkaar mogen we de Schrif-

ten bestuderen en bidden. We 

mogen jongeren proberen te be-

reiken en het geloof aan hen 

doorgeven. Zij moeten later de 

fakkel overnemen. Dat is óók 

onze zorg. Wordt het geloof wel 

doorgegeven en de fakkel wel 

overgenomen? We mogen bidden 

om de Geest, dat Hij mensen aan-

raakt en hun hart in vuur en vlam 

zet voor Gods zaak. Alleen Hij is 

in staat de kerk te bewaren. 

 

In de maanden december en ja-

nuari hebben we de volgende  

activiteiten 

Gebedsgroep 

Elke dinsdag komen we van 

19.00 tot 20.00 uur bijeen in de 

consistorie om te bidden voor de 

kerk en de wereld, voor anderen 

en voor onszelf. We dragen onze 

noden aan God op, we bidden 

Hem, danken Hem en prijzen 

Hem. 

 

Bijbelstudie 

Eens in de twee weken komen 

Wijknieuws Emmakerk  ds. H. Végh 

December 2011/Januari 2012 VPG NIEUWS 

Website: 

Emmakerk.freeservers.com 

we op donderdag bijeen voor een 

Bijbelstudie. Deze vindt plaats in 

de consistorie van 19.30 tot 21.00 

uur. Op het ogenblik zijn we be-

zig met de brief van Judas, daarna 

volgt de profetie van Nahum.  De 

data zijn: 1.12, 15.12, 9.1 en 23.1. 

 

Cursus theologie 

Eveneens eens in de 14 dagen 

vindt de beknopte cursus theolo-

gie voor gemeenteleden plaats. 

We komen bijeen op donderdag 

in de consistorie van 19.30 tot 

21.00 uur. We zijn bezig met de 

afronding van het Nieuwe Testa-

ment. Daarna komt de dogmatiek 

aan de beurt. In grote lijnen wil-

len we dan de leer van de kerk 

bespreken. De data zijn: 8.12, 

22.12, 16.1 en 30.1. 

 

Belijdeniscatechisatie 

Elke woensdag is er van 20.00 tot 

21.00 uur belijdeniscatechisatie 

in de consistorie. 

Jongeren die catechisatie willen 

volgen, kunnen zich bij mij mel-

den. 

 

Zangdienst 

Op 27 januari a.s. is er weer een 

zangdienst. Die vindt plaats van 

19.30 tot ca. 20.30 uur in onze 

Emmakerk. Liederen kunt u bij 

mij opgeven. We mogen samen-

komen in de naam van de Heer en 

samen zijn naam prijzen door 

onze liederen. Er zijn ook twee 

Schriftlezingen en een korte me-

ditatie. De keer daarop is 24 fe-

bruari. 

 

Seniorenmorgen 

Op 12 december a.s. is er weer 

een seniorenmorgen. We komen-

van 9.30 tot ca. 11.30 uur bijeen 

in de consistorie. We bespreken 

een Bijbelgedeelte en zingen lie-

deren. Zo is er een ontmoeting met 

God en elkaar. Vooraf drinken we 

koffie; tijdens de bijeenkomst is er 

fris met een pastechi. De keer daar-

op is 9 januari. 

 

Jarig 
Op 23 november j.l. werd br. Fons 

Vervuurt 95 jaar. Hij mocht dat 

vieren tezamen met zijn kinderen, 

kleinkinderen, verdere familie en 

vrienden. Voorafgaand aan de 

maaltijd las ik Ps. 138 en sprak ik 

daar enkele woorden over. In het 

gebed vroegen we om een zegen 

voor br. Vervuurt en dankten we 

God voor deze mijlpaal. Ook vanaf 

deze plaats feliciteren we br. Ver-

vuurt van harte. 

 

Bij de diensten 
Op 27 november was het de eerste 

advent. In de adventstijd worden de 

adventskaarsen ontstoken. Het 

Klein Gloria wordt niet gezongen, 

want het is een tijd van inkeer. Zo 

leven we toe naar het kerstfeest. De 

kinderen van de kindernevendienst 

hebben een advents-kerst-project. 

Het heet “Op zoek naar de ko-

ning”. 

Op 4 december a.s. hopen we met 

elkaar het avondmaal te vieren. We 

mogen  brood en wijn ontvangen 

als teken van Gods liefde en trouw. 

Hij geeft ons het licht weer. Hij 

vergeeft ons. In kruis en opstan-

ding heeft zijn Zoon dit laten zien 

en bewerkt. We hopen op een ge-

zegende viering met elkaar. Om 

17.00 uur is er een papiamentstali-

ge dienst in onze kerk. Daarin 

hoopt zr. Yvonne Isidora voor te 

gaan. 

Op 24 december a.s. is er om 23.00 

uur een kerstnachtdienst op het 

Fortplein. Ds. Lolkema hoopt de  
meditatie te houden. Ook de andere 

predikanten van de VPG zullen 

meewerken aan de liturgie. 

Op 25 december is het kerst. Chris-

tus is als het Licht der wereld ver-

schenen. Edward Engel Colbourn, 

de zoon van Naomi Engel en Ralph 

Colbourn wordt dan gedoopt. Hij 

mag het teken ontvangen dat het 

Licht der wereld inderdaad ook 

voor hem verschenen is. Hij mag 

het teken ontvangen dat Jezus 

Christus ook voor hem aan het 

kruis gestorven is en dat God ook 

met hem een verbond gesloten 

heeft. 

Op 31 december is er een oude-

jaarsdienst. We beginnen om 19.00 

uur. Met God en met elkaar mogen 

we het jaar beëindigen. 

Op 1 januari a.s. is er de nieuw-

jaarsdienst. Zoals we met God en 

elkaar het jaar beëindigd hebben, 

mogen we het nieuwe ook met 

Hem en elkaar beginnen. Na de 

dienst kunnen we elkaar Gods ze-

gen toewensen onder het genot van 

koffie of fris in de Flamboyant, die 

dan al klaar zal zijn. De Flamboy-

ant is namelijk de afgelopen weken 

gerenoveerd. 

Op 8 januari a.s. is er om 17.00 

uur een papiamentstalige dienst in 

onze Emmakerk. Hierin hoop ik 

voor te gaan. 

Op 22 januari a.s. hopen we een 

kinder/jeugdddienst te houden – 

dus een dienst met en voor kinde-

ren en jongeren, waarbij iedereen 

van harte wordt uitgenodigd. Meer 

informatie krijgt u nog. 

Op 29 januari a.s. is er een VPG-

dienst in de Fortkerk. 

We hopen op goede en gezegende 

diensten met elkaar!  

 

Kerstvieringen 
Op 19 december hopen we met 

elkaar het seniorenkerstfeest te 

houden. We beginnen om 18.00 

uur in de Flamboyant. Eerst is er 
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we tijd vrij maken voor onze 

naaste. Als we dat met z‟n allen 

doen, maken we naaste broeders 

en zusters blij. We zijn zelf  blij 

en kunnen met een blij hart de 

Kerstdagen en het nieuwe jaar in. 

Wat een mooi feest kan het wor-

den. 

Maar zover zijn wij nog niet; 

eerst moeten onze predikanten en 

organisten een hoge bergtop op 

en over, forsa forsa!! Ik denk 

hierbij aan onze zr. Jeanette 

Kroes. Eén geluk: Kerst en 

Nieuwjaarsdag vallen op zondag 

dit jaar, dus geen extra dagen; 

voor de kantoormensen minder 

leuk natuurlijk. 

Beste lezers, we hopen u te mo-

gen begroeten met de feestdagen.  

  

Diensten 

Op zondag 6 nov. hadden we on-

ze GSK (Gezin-School-

Kerkdienst)! Wat een feest bij 

Emma, wat hebben we veel en 

mooi gezongen. Ze namen ook 

een koortje mee, het was echt 

swingen voor in de kerk. Een 

paar kinderen durfden niet voor-

aan te staan, die bleven bij de 

eerste pilaar staan om toch niets 

te missen. Het thema was: Dan-

ken voor de oogst!! Was goed te 

zien, ze hadden versierde mais-

kolven bij zich. Juf Ruth, masha 

danki voor de voorbereiding en 

juf Suzy, fijn dat jullie met de 

kids en ouders, oma‟s en opa‟s 

bij ons in de dienst waren. 

Op zondag 20 nov. was het einde 

kerkelijk jaar en wij herdachten 

de overledenen van het afgelopen 

jaar. De familieleden staken een 

kaarsje aan voor hun overledene. 

Een zeer stemmige dienst. De 

opkomst was goed, er werden 

veel kaarsjes aangestoken. 

 

Zieken/bejaarden 

En…hoe vergaat het u?? Dit don-

kere weer valt zeker niet mee en 

dan de regen erbij. Alles nat en 

glibberig, voorzichtig aan hoor. 

Toch konden wij zr. Hetty be-

groeten in de dienst, heel fijn. 

O.Fons zien we ook gewoon 

schuiven, sorry ik bedoel rijden. 

Van harte gefeliciteerd met die 

mooie mijlpaal O.Fons, ook de 

jaren schuiven gewoon aan, zo-

maar 95 jr, volhouden hoor! Op 

naar de 100!!  

 
Jongelui 
Jullie gaan weer afremmen, hope-

lijk met een mooi rapport. Dan zit 

je pas goed, al de helft van het 

jaar gehaald. Heb je geen mooi 

rapport, dan heb je nog een half 

jaar voor je om er nog wat aan te 

doen. Zet „m op !! 

 

Hij werd een van ons 
Boy, een christen, liep op straat 

en zag daar wat maiskorrels lig-

gen. Een zwerm hongerige chu- 

chubi‟s genoot van dat feestmaal. 

Toen Boy een stap in de richting 

van de chuchubi‟s deed, werden 

ze onrustig. Toen hij weer een 

stap deed, werden ze nog onrusti-

ger. Toen hij bijna bij hen was, 

vlogen ze plotseling weg. Boy 

stond er even over na te denken. 

Waarom waren die chuchubi‟s op 

de vlucht geslagen? Hij had geen 

kwaad in de zin. Maar toen reali-

seerde hij zich dat hij te groot 

was. Er kwam een andere vraag 

in hem op: hoe zou hij tussen de 

chuchubi‟s kunnen lopen zonder 

hen bang te maken door zijn 

lengte? Alleen maar als het voor 

hem mogelijk zou zijn een 

chuchubi te worden en tussen 

hen in naar beneden te vliegen. 

De geestelijke toepassing is dui-

delijk. In het Oude Testament 

verscheen God aan Zijn volk op 

verschillende manieren: aan 

Abraham door hemelse bood-

schappers, aan Mozes uit de 

brandende braamstruik. Ze waren 

bevreesd voor God. Maar eeu-

wen later verscheen er een engel 

van de Heer  aan de herders en 

die verkondigde:”U is heden de 

Heiland geboren, namelijk Chris-

tus, de Here.” Ja, God werd een 

mens. Hij werd één van ons. Zo-

dat we niet bang hoeven te zijn 

om dicht bij Hem te komen. En 

dit feest herdenken en vieren wij 

dit jaar , ku Dios ke, weer op 

zondag 25 dec. 

Voor de Oudejaarsavond: 

veel is ons ontvallen in de afgelo-

pen twaalf maanden.  

Hij blijft; Hij is Dezelfde, tot in 

eeuwigheid.  

Waarlijk, zó is God, onze God! 

BON PASKU!! GEZEGENDE 

KERSTDAGEN!!  BON AŇA!! 

GEZOND NIEUWJAAR!! 

Wijknieuws 
Het jaar 2011 snelt naar het ein-

de. Maar eerst mogen we ons in 

de Adventstijd voorbereiden op 

het Kerstfeest. 

Als we thuis een feest hebben, 

moeten we ook voorbereidingen 

treffen. Allereerst moeten we 

ervoor in de stemming zijn. Zo 

begint het plan. Ons hart moet er 

klaar voor zijn, anders wordt het  

geen mooi feest. Ons hart is veel 

belangrijker dan de lik verf op de 

muren en de nieuwe outfit en al 

dat lekkere eten, die Kerstham en 

ajaca - en het lekkere drinken. 

Advent betekent: “HIJ KOMT”, 

tijd van voorbereiding dus. Goe-

de periode om tijd vrij te maken 

voor je naaste, die altijd zo alleen 

is, die zijn/haar partner zo mist 

door overlijden, die „s avonds 

niet meer rijden kan, enz.. 

Wat hebben we het allemaal druk 

op ons dushi Kòrsou, maar met 

een beetje inzet en amor kunnen 

we onze tijd zodanig indelen, dat 

 

Nieuws Jet 

 

IN MEMORIAM ARMAN FRIEDERICH SCHRADER 
Op 14 november j.l. is op 75-jarige leeftijd overleden br. Arman Friede-
rich Schrader. Br. Schrader werd geboren hier op Curaçao. Als 18-
jarige ging hij als chemisch laborant werken bij Shell. Hij heeft zijn veer-
tig dienstjaren volgemaakt en ging met vervroegd pensioen.  
Br. Schrader was rustig van karakter. Hij uitte zich niet zo, maar hij ge-
noot van het leven. Hij genoot van zijn gezin. Dat kwam voor hem op 
de eerste plaats. Hij hield van zijn vrouw en kinderen. Hij was een gulle 
vader, lief, attent en over beschermend, zo heb ik begrepen. Br. Schra-
der was een huiselijk iemand. Hij ging niet graag weg. Maar hij stond 
klaar voor iedereen, of hij mensen nu kende of niet.  Hij had ook  
hobby’s. Eén daarvan was het spotten van vliegtuigen. Vaak ging hij 
naar Hato om te kijken naar de opstijgende of landende vliegtuigen. En 
toen hij laatst op St. Maarten was, deed hij het weer. Hij genoot van de 
laag overvliegende vliegtuigen. Hij hield ook van vogels. Achter zijn 
huis had hij een hele volière. 
Zo was het leven van br. Schrader. Nu is hij, na een kort ziekbed, over-
leden. Hij laat een lege plaats onder ons achter. 
Op 19 november j.l. namen we afscheid van hem in een kerkdienst in 
de Emmakerk. We lazen hierin Psalm 121. De dichter van deze psalm 
is als pelgrim op weg naar Jeruzalem om God te aanbidden in de tem-
pel. Hij vertrouwt zich toe aan God, want hij weet, dat de reis niet zon-
der gevaar is. Zo mogen ook wij ons toevertrouwen aan God en het 
van Hem verwachten. Br. Schrader wist dat. We mogen ook geloven 
dat Jezus Christus de weg naar het Vaderhuis heeft geopend door zijn 
lijden en sterven. 
Br. Schrader werd begraven op de begraafplaats Bottelier. 
God trooste zr. Schrader, Brigitte en Denise en de verdere familie. 

een korte kerstwijding, waarbij 

ook het avondmaal gevierd 

wordt. 

Op 23 december is er een kinder/

jeugdkerstfeest in onze kerk. We 

beginnen om 19.00 uur. Meer 

informatie wordt nog gegeven.  

Onze zieken 
Zr. Ilse Jonkman-Visser moest de 

afgelopen periode bestraald wor-

den. We wensen haar en haar 

man heel veel sterkte en Gods 

zegen. We leven mee met zr. S. 

Weyer-Lejuez, die ernstig ziek is 

geweest. We wensen ook de an-

dere zieken Gods zegen toe.  

Ik wens u allen een gezegend 

kerstfeest, een goede jaarwisse-

ling en een gelukkig nieuwjaar, 

mede namens mijn gezin. 
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Identifeiten 

Aan de Kids4Christ dienst van november werd medewerking 

verleend door een jongerenkoortje van de Methodist 

Church in Buena Vista. Begeleid door twee percussionis-

ten en een pianiste zongen 7 jongeren de sterren van de 

hemel in een „praise and worship‟ sessie. De volgende 

Kids4Christ diensten hebben we gepland op zondag 18 

dec en zondag 15 januari, allemaal in de Emmakerk. De 

K4C dienst van december valt op de laatste zondag van 

advent en reikhalzend kijken we dan uit naar de komst van 

de Koning in een kribbe.  

 

Op dit moment ben ik druk met school. Allereerst met het ge-

ven van godsdienstlessen aan de eerste en tweede klassen 

van het VSBO op Marnix Rio Canario ivm zwanger-

schapsvervanging voor de godsdienstdocente daar. 13 

klassen in twee dagen, dat is topsport. En ook ik moet cij-

fers produceren voor rappor-

ten. Maar hoe geef je een cij-

fer voor het vak godsdienst? Ik 

probeer de kinderen niet alleen 

op hun cognitieve vermogen te 

beoordelen, maar ook op hun 

creatieve vaardigheden en hun 

inzet. Zo hebben de tweede 

klassen afbeeldingen van de 

annuciatie op moeten zoeken 

en daarna een tekening moeten 

maken van de aankondiging 

van de engel bij Maria. En in 

een dramastukje moest Maria aan Jozef gaan vertellen wat 

er met haar was gebeurd: “Zeg Jozef, ik moet je wat ver-

tellen. Ik ben… uhhh…zwanger. Maar niet van een andere 

man hoor…………” Tja, hoe zal Jozef daarop hebben ge-

reageerd?  Met de eerste klassen zijn we in de slag om het 

scheppingsverhaal naast het evolutiegeloof te leggen. Het 

gaat om een leven in verwondering of „survival of the  

      fittest’. Over het algemeen ben ik erg blij met de inzet en 

het enthousiasme van de meeste leerlingen. Maar het valt 

me wel tegen hoe weinig een groot aantal leerlingen van 

het Nederlands begrijpt. En daar ik op mijn beurt het Papi-

amentu nog niet helemaal machtig ben, ontstaat er soms 

een Babylonische spraakverwarring. Maar ja, dat is ook 

Bijbels toch? 

Daarnaast ga ik sinds kort ook zelf weer (twee avonden)  naar 

school om mijn onderwijsbevoegdheid te 

halen. De (Nederlands-talige) literatuur is 

behoorlijk pittig, dus er wordt een behoor-

lijk hoog niveau gevraagd. Het is lang ge-

leden dat ik in de schoolbanken zat en ik 

zal eindelijk eens gaan ervaren hoe open-

boek-tentamens werken.   

 

Binnen de VPCO zien we vol verwachting uit naar de komst 

van de nieuwe directeur, mw. Diana Lorier. U hebt mis-

schien al vernomen dat onze huidige directeur, Bert     

Velthuizen, de nieuwe rector van onze Havo/Vwo is ge-

worden, waardoor deze vacature is ontstaan. Wij zijn blij 

dat  mw. Lorier bereid is gevonden om vanuit Nederland 

naar ons „dushi Korsou‟ te migreren voor deze 

uitdagende functie. Zij is direct door de identi-

teitcie. gevraagd om op 9 december de ope-

ningsspeech te houden op de bezinningsdag 

voor ons FO personeel in de Iglesia Réforma. 

De rest van de ochtend hopen we in work-

shops aan de slag te gaan rondom de gods-

dienstles.  „Drama‟; „Gebed‟; „Zang‟ en 

„Verhalen vertellen‟ komen in de workshops 

aan bod, waaraan zowel ds. Lolkema als mw. 

Nisbeth hun medewerking zullen verlenen. Zo 

gaan we op zoek naar de crea-

tiviteit van onze docenten. Het 

belooft een mooie ochtend te 

worden! 

Hanco de Lijster  

voorzitter 

 

Diakonie 
Helpen waar geen helper is 

Het is bijna kerstfeest – een prachtig en rijk feest! - en dan is 2011 voor-

bij. Voor de meesten van ons lijkt dit jaar voorbij gevlogen te zijn. He-

laas zijn er ook mensen voor wie 2011 ontzettend lang duurde. Ik denk 

daarbij met name aan de armen onder ons. Aan onze medemens voor 

wie het niet vanzelfsprekend is dat er iedere dag voedsel op tafel staat. 

Aan hen die misschien niet eens een tafel hebben om het eten op te zet-

ten, wanneer dat er op één van die spaarzame dagen wèl is. Die geen 

fatsoenlijk bed hebben om op te slapen… en zo kan ik helaas doorgaan. 

De diakonie van de VPG probeert waar het kan te helpen, niet alleen 

door het uitdelen van voedselpakketten, maar ook op vele andere ma-

nieren. Wij schreeuwen dit echter niet luid van de daken, omdat wij dat 

niet nodig vinden; veel diakonaal werk gebeurt namelijk in stilte. Som-

migen hebben daardoor de indruk dat de diakonie te weinig doet en het 

is jammer wanneer men daar op een verkeerde manier mee naar buiten 

komt. De diakonie staat open voor vragen en  iedereen kan daarmee bij 

ons terecht. 

In een eerdere uitgave van dit blad heb ik een tipje van de sluier die ons 

werk bedekt opgelicht om u een idee te geven van wat wij zoal doen om 

de armoede te verlichten. 

Omdat er nog steeds veel armoede is op ons eiland kunnen wij helaas 

wel constateren dat de diakonie niet genoeg doet. Helaas ontbreken ons 

vaak de middelen, maar wij blijven doorgaan. 

We denken ook aan andere manieren van werken, maar hebben daar 

wel meer menskracht voor nodig. Ga 

eens bij u zelf te rade en laat u inlichten 

over het werk van diaken. Wie weet is 

het iets voor u?! Bespreek dat dan eens 

met uw predikant of wijkkerkenraad! 

 

Tot slot willen wij een ieder van u die 

ons bij ons werk heeft geholpen - door 

te geven in de collectes of op welke 

andere manier dan ook - zeer hartelijk 

bedanken.  Wij wensen u allen een Bon 

Pasku en een Felis Aña 2012. 

 

God zegene u allen! 

 

mailto:Woutersmit67@hotmail.com
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 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,  

 

U leest nogmaals een stukje over de enquête die we verstuurd hebben. 

Een groot aantal kerkleden heeft deze al ingevuld en teruggestuurd. Maar 

we verwachten en hopen op nog meer antwoorden. 

Er is wel een aantal vragen gekomen en ik zal trachten daarop een ant-

woord te geven. 

 

Waarom staat het adres er niet op? 
Het antwoord is dat we oorspronkelijk de enquête per post wilden 

verzenden. Maar vanwege de hoge kosten hebben we dat nagela-

ten. Nu is ervoor gekozen om deze met VPG-Nieuws te verzen-

den en aan degenen die VPG-Nieuws per mail krijgen de enquête 

per mail te versturen. Er zijn per kerk ook extra formulieren in de 

kerk beschikbaar. Dus graag uw naam en juist adres invullen. 

Waarom is de enquête aan iedereen gestuurd en niet persoonlijk aan de 

getrouwe en voor iedereen bekende kerkgangers? 
Het antwoord is dat we niet genoeg menskracht hebben om uit te 

zoeken wie dit schrijven wel en wie het niet zou moeten krijgen. 

Dus daarom heeft iedereen zonder onderscheid des persoons de 

enquête gekregen. 

Hoe staan de leden geregistreerd? 
In ons systeem staan de familieleden niet apart geregistreerd. 

Voor een familie heeft het hoofd van het gezin een nummer ge-

kregen. Onder dat nummer staan  de andere gezinsleden ook in-

geschreven. Wilt u apart ingeschreven staan onder uw eigen 

naam? Dat kan, maar dat moet u dan wel aan het kerkelijk bureau 

doorgeven, namelijk dat u apart geregistreerd wilt staan. 

Zijn we niet te streng met het vermelden van de drie maanden bedenktijd? 
Wij denken van niet, omdat blijkt uit eerdere onderzoeken, onder 

andere met betrekking tot de begraafplaatsen, dat een dergelijke 

bedenktijd goed werkt. 

Zijn er al wat meer gegevens bekend? 
Ja, uit de voorlopige gegevens blijkt dat veel kerkleden weliswaar 

invullen dat ze kerkelijke bijdrage betalen, maar de contrôle van 

onze ontvangsten toont aan dat veel mensen al wel een paar jaar 

vergeten zijn om te betalen. 

 

Voor alle duidelijkheid - vooral voor diegenen die de enquête gemist heb-

ben of nog niet ingestuurd - drukken we deze hier nogmaals af. 

 

Geachte mevrouw/ meneer,                                            31 oktober 2011 

 

Op verzoek van de Centrale Kerkenraad sturen wij u deze brief met een 

aantal vragen.  

De Centrale Kerkenraad maakt zich namelijk zorgen over het feit dat er 

volgens de administratie meer leden tot de VPG lijken te behoren dan er 

in de zondagse kerkdiensten worden gezien.  

We verzoeken u daarom vriendelijk ons te helpen bij het vaststellen van 

ons ledenbestand en ons te vertellen of uw gegevens nog wel kloppen. 

 

Contact opnemen via email of telefonisch met het kerkelijk bureau werkt 

heel goed. Dus als u de brief nog niet hebt ingevuld: het is voor u maar 

een kleine moeite om de enquête in te vullen, maar voor ons wel heel be-

langrijk om onze service naar u toe zo goed mogelijk te maken. 

 
 
 

 
We verzoeken u om deze brief met uw antwoorden aan één van uw ker-

kenraadsleden te overhandigen, of via telefonisch contact met het kerke-

lijk bureau, tel 4611139, uw antwoord ons te doen toekomen, of via email 

vpg-cur@curlink.com uw antwoord in te zenden.  

 

Mochten we drie maanden na dato niets van u vernomen hebben dan 

nemen we aan dat u niet langer geïnteresseerd bent om lid van de VPG 

te zijn.  

 

We danken u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

De kerkvoogdij VPG 

 
En verder opnieuw: 

het bekende en nog steeds zeer actuele slot van elke mededeling van de 

kerkvoogdij:  

 

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

voor de kerk. 

Kunt u meer geven, dan mag dat zeker! 

 

 

 

 

 

 

      

Ja Nee 

> Is uw naam, zoals boven vermeld, juist?   

   

> Is uw adres nog steeds correct?   

   

> Indien uw naam en /of adres niet correct zijn, wilt u 

deze / die dan alstublieft verbeteren?   

   

> Beschouwt u zichzelf als lid van de VPG?   

   

>Betaalt u al een financiële bijdrage?   

   

 > Indien nee, zou u dan willen overwegen dat wel te 

doen?   

   

>Bent u lid geworden van een andere kerk?   

   

mailto:vpg-cur@curlink.com
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Wist u dat veel gedetineerden nooit post ontvangen? Een kaartje rond 

kerst betekent veel voor hen. Doet u mee? Misschien ook een idee voor 

uw vriendenclub, gespreksgroep of collega‟s op het werk. Tekeningen 

van kinderen zijn ook heel welkom.  

 

In het kort komt de actie hierop neer: 

 u schrijft een wens of bemoediging in het Papiaments en/of Spaans 

op een (kerst)kaart (indien u niet weet hoe u uw wens of bemoedi-

ging in het Papiaments moet vertalen dan kan de Papiamentstalige 

bijbel  u helpen). 

 u ondertekent alleen met uw voornaam.   

 u stuurt of brengt uw kaart naar één van de kerken van de VPG. 

Indien u er veel heeft in een grote enveloppe.  

 wij (ik en wie helpt me?Rianneplaisier@gmail.com) zorgen ervoor 

dat uw (kerst)kaart in december bij een gevangene wordt bezorgd. 
  

Deze kaartenactie laat mensen een moment stil staan bij het leven van 

gedetineerden. Hoewel gedetineerden hun straf uit dienen te zitten, zijn 

het mensen die juist met kerst hun familie en de huiselijke sfeer erg mis-

sen. Een kaart van een onbekende verzacht het gemis en laat de gevange-

nen merken dat er in de decembermaand ook aan hen wordt gedacht. Ge-

vangenen zijn vaak geraakt als zij merken dat er iemand is die aan hen 

denkt, speciaal in de kerstperiode.  

 

Wie kunnen meedoen aan de actie? 

Volwassenen en kinderen, iedereen mag meedoen en net zoveel kaarten 

en tekeningen inleveren als gewenst. 

Ook schrijven in groepsverband is stimulerend, bijvoorbeeld als vrouwen- 

of zangvereniging, bijbelstudie- of jeugdclub, zondagsschool/kinderclub, 

catechesegroep of wijkgemeente. Ook scholen kunnen meedoen. Maak er 

een project van voor een groep. 

 

Wat kunt u sturen? 

- Enkele of dubbele kaarten, met of zonder blanco envelop, ansichtkaar-

ten, landschappen e.d., kerstkaarten, zelfgemaakte kaarten, etc. 

- tekeningen en kaarten van kinderen, met een wens of een groet erbij zijn 

heel welkom. Ze herinneren gevangenen vaak aan hun eigen kinderen, 

neefjes of nichtjes. Ook hier geldt: alleen een voornaam als afzender. 

 

Wat mag u NIET sturen? 

Kaarten met metalen onderdeeltjes, paperclips, metalen draadjes, nietjes, 

cd‟s die tot kaart zijn bewerkt. 

 

Inzendtermijn U kunt kaarten en tekeningen opsturen tot uiterlijk 15 de-

cember 2011 bij de kerken van de VPG. 

 

Ik heb dit idee niet van mijzelf maar heb hierover contact gehad met Ark 

Mission (www.arkmission.nl) in Nederland die zulke kaartenacties rond 

kerst organiseert voor gevangenen. En met veel succes. Het lijkt me goed 

dit ook hier na- mens de VPG te 

organiseren. Doe mee!! 

 

 

Beste jongens en meisjes, 

 

Het jaar 2011 is bijna voorbij. Wij zijn nu in de Adventstijd. Advent 

begint op de zondag vier weken voor Kerstmis. Advent betekent: God 

komt naar ons toe. Dus in de Advent bereiden wij ons voor op het 

kerstfeest, waar de geboorte van Jezus herdacht wordt. Wij maken ons 

hart klaar om Hem te ontvangen om in ons hart te leven. Als Jezus in 

ons hart leeft betekent dat, dat wij gehoorzaam zijn, van elkaar hou-

den, lief voor elkaar zijn en met elkaar 

delen.  

Kerstfeest is een goed moment om met 

elkaar te delen. Misschien vier je kerst 

thuis samen met je familie met een kerst-

boom vol kerstlichtjes, cadeautjes, mooie 

kleren en lekker eten. Maar om je heen 

zijn er mensen die eenzaam of ziek zijn 

en die hun liefde niet met een ander kunnen delen. Of ze kunnen geen 

lekker eten kopen. Ken jij zo iemand? Zou het geen goed idee zijn om 

een kerstkaartje voor hem/haar te maken met een cadeautje erbij en 

aan hem/haar te geven met de beste kerstwensen? Hiermee laat je de 

liefde van God zien aan de mensen om je heen.  

 

Mijn kerstwens voor jou en je familie is:  

“Dat een ster van liefde en vrede de kerstdagen vervult  

en dat het als licht zal voorgaan in het hele jaar 2012.”  

       

 

 

Mijn vrouw en ik willen langs deze weg een ieder van harte danken 

voor alle gebeden, die een hechte communicatie ten doel hadden met 

onze Heer Jezus Christus om te bidden voor de genezing van mijn 

vrouw Ilse Rose Jonkman-Visser. Vanaf september 2011 zijn wij door 

moeilijke tijden gegaan met de kennis dat zonder Gods hulp er geen 

tegenweer is tegen kanker. Wij - mijn vrouw en ik- gaan nu bergop-

waarts, zoals Psalm 23 het zo mooi zegt. En wij hebben geen onzeker-

heid en angst, maar de zekerheid dat de Heer God met ons is. En we 

kunnen ook niet zonder kundige medische wetenschap.  

Wij nodigen een ieder uit om op 11 december 2011 naar de Emmakerk 

te komen om half tien om samen met ons God te loven en te danken 

voor de overwinning van ons geloof, die wij in Christus Jezus hebben. 

 

Uitnodiging 

Ds. Jan Jonkman-em. 

 Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie 

 

ingezonden 

 

Kaartenactie gevangenen 

Rianne Plaisier 

 

Kaartenactie 

Juf. Suzie Davelaar-Efraci                                   

http://www.arkmission.nl
http://www.google.nl/imgres?q=the+christmas+star&hl=en&gbv=2&biw=1280&bih=458&tbm=isch&tbnid=lEMxT1hjKafVyM:&imgrefurl=http://www.christmaswow.com/christmas-star/&docid=BsoXbm-jB9t43M&imgurl=http://www.christmaswow.com/wp-content/uploads/2007/12/Christmas-Sta
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Feest op het Brionplein!  Zondagavond 13 november 2011. 

 

Tijdens de feestelijke manifestatie op het Brionplein heb ik de volgende 

tekst gezegd. Het verhaal is ontleend (iets bewerkt) aan “Als het op vie-

ren aankomt” van Han van Uden. Baarn 1991. 

 

In het plaatsje Klutshuis waren de mensen flink de kluts kwijt. Het was 

er altijd gezellig. Maar op een dag veranderde dat. En niemand kan nog 

vertellen hoe dat nou toch kwam. Maar er is telkens ruzie. Wie klein is, 

telt niet mee. Wie zwart is, heeft geen stem. En oude mensen vindt men 

overbodig. En wat vandaag wordt gebouwd, is morgen weer kapot. 

De burgemeester vroeg allerlei mensen om raad. En hij hoorde dat  er 

een geneesmiddel was tegen die chagrijnige ziekte van zijn dorp. En dat 

medicijn heette Liefde. Hij riep alle mensen bij elkaar op het dorps-

plein. Het BRIONplein. Wie van jullie wil Liefde gaan halen? 

Toen was het helemaal stil op het plein. Iedereen loerde naar iedereen. 

Tot er eindelijk iemand opstond. Een tuinman. Hij was veel te oud voor 

zo‟n opdracht. Maar hij wilde wel gaan. Alleen – vroeg hij – weet ie-

mand hoe liefde er uit ziet? 

Als een hart! - schreeuwde iemand. Belachelijk!! – schreeuwde een an-

der. 

Als een roos! – zei een klein meisje zacht. Kom nou! riep een ander. 

De tuinman ging er stilletjes vandoor, want de mensen begonnen weer  

eens ruzie te maken. Nu nota bene over Liefde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar toen de tuinman na twee weken nog niet terug was, werd zijn tuin 

er niet mooier op. Een heel oude mevrouw van ver in de tachtig begon 

iets aan zijn tuin te doen. Maar dat vonden de jongens in de straat toch 

wat al te dol en zij namen het werk van haar over. En toen het zomer 

werd en de tuinman nog niet terug was, vroegen ze er jongens van 

school bij want er was zoveel te doen in de tuin van de tuinman. En ook 

de stomme en zwarte en witte en kleine knullen en meiden mochten 

meedoen. Elk paar handen was welkom. En de tuin werd een plaatje. 

Heerlijke groenten en fruit. Heel veel prachtige bloemen. 

En de bloemen werden gebracht naar oude mensen. Naar zieke en een-

zame mensen.   De 

kinderen brachten 

ze weg. Ze zongen 

liedjes in de straat, 

niet mooi maar 

wel mieters. Alles 

werd anders in 

Klutshuis. En van 

al die groenten en 

het fruit gaven ze 

op een mooie 

avond een groot 

feestmaal op het 

Brionplein, midden in het dorp. Iedereen was welkom. Iedereen was-

 

Op zoek naar liefde 

Ds. W. Lolkema 

 
vrolijk. En van het ouwe sjaggerijn was niks meer over! 

 

En nèt tijdens dat feest….kwam de oude tuinman terug. Hij zei: wat heb 

ìk gezocht naar liefde! Maar ik heb het niet kunnen vinden. Maar als ik 

ernaar vroeg, de laatste tijd, stuurden de mensen me alsmaar hierheen.  

Naar mijn eigen ouwe dorpje Klutshuis. Hoe kan dat nou? Ja, riep een 

klein jochie bovenop een stoel: we hebben zelf al liefde gemaakt! 

Eh…ben ik dan voor niets weg geweest? – vroeg de oude man beteuterd. 

Maar tuinman – riep de burgemeester. Kom in ons midden en ga zitten, 

hier op de ereplaats. Want als jij niet was opgestaan om liefde te zoeken, 

dan hadden we het nooooit gevonden! 

 

Moet er hier op Curaçao nu ook iemand weg om Liefde te gaan zoeken? 

Nee, dat geloof ik helemaal niet. 

Want IK heb vertrouwen in deze samenleving en IK geloof dat ook wij 

zelf liefde kunnen maken, wij zoals we hier zijn. Samen met alle andere  

mensen. En als Raad van Kerken kennen we daarvoor een ijzersterke 

Bron die nooit opdroogt: de Liefde van onze God die Hij ons heeft laten 

zien in Jezus Christus. Die Liefde is eeuwig. En ijzersterk. 

Dus ik hoop dat wij die Liefde vanaf deze avond en vanaf dit plein zullen 

meenemen in ons hoofd en in ons hart. Hier, voor en op dit bijzondere 

eiland. Pais Korsou.   

 

In de maanden december en januari wordt er op drie woensdagavonden 

een film vertoond in de ambtswoning van de synagoge aan de Gladiolen-

weg 4. De voorstelling begint steeds om half acht. Denkt u er aub aan dat 

u niet in een Cinema komt, maar meer in een fors-uitgevallen huiskamer. 

Je kunt daar trouwens prima een film kijken! Alles is uitstekend verzorgd. 

Een vrije geldelijke bijdrage is welkom. 

Op 7 december wordt vertoond Dad on the Run (Cours toujours), een vro-

lijke franse klucht uit het jaar 2000. Hij duurt 84 minuten. Een joodse en-

tertainer is net vader geworden en ontdekt vlak daarna dat hij de voorhuid 

van zijn zojuist-besneden zoon moet begraven; een wat duister joods ge-

bruik. Maar hoe doe je dat als net de Paus in de stad op bezoek is? (Parijs 

1997). Duizenden RK jongeren vieren feest in de straten van de stad. En 

zo zijn er nog veel meer belemmeringen die de jonge vader hinderen bij 

zijn taak. Maar ook laat de hele gang van zaken hem niet onberoerd… 

Voor 28 december staat op het programma: The Devil’s Arithmetic, een 

film van 95 minuten uit 1999. De film is gebaseerd op een kinderboek en 

gaat over een tienermeisje. Deze tiener heeft niet zo veel op met de joodse 

tradities. Maar ze verandert wanneer ze indringend wordt geconfronteerd 

met datgene wat haar grootouders hebben moeten verduren tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Zo ontdekt ze de grote betekenis van het zich her-

inneren. Of, meer joods gezegd: van het gedenken. Het gebeuren van gis-

teren geeft vandaag kracht en inspiratie voor morgen. 

De film die op 11 januari wordt vertoond heet Genesis. Hij is uit 1999 en 

duurt 104 minuten. Dit is een bijzonder bijbels verslag van beroemde ge-

schiedenissen uit het boek Genesis. De film is opgenomen in Afrika en 

gaat over (het nageslacht van) Abraham, o.a. over de rivaliteit tussen de 

gebroeders Jacob en Esau. In Afrika geboren acteurs werken eraan mee. 

Verschillende verhalen uit Genesis worden vermengd in een wat merk-

waardige chronologie. Het geheel geeft een idee van hoe het in oude tij-

den moet zijn geweest.     

 

Joodse films 

Ds. W. Lolkema 
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 De Centrale Kerkenraad van de Verenigde Protestantse Gemeente 

         heeft vacatures voor de functies van 

 

       Voorzitter en Scriba(secretaris). 
 

Mocht u belangstelling hebben voor één van deze functies, wilt u dan uw 

naam aan uw kerkenraad doorgeven? Bij voorkeur binnen een maand na 

verschijning van dit blad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Central Board of the United Protestant Church   

has vacancies for the functions of  

                                       

Chairman and Secretary. 
 

If you are interested kindly submit your name to your churchboard. Please 

submit your name within a month preferably. 

 

 

- Advertentie -  


